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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1017/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Frank 
Herbrik, par vienotu motociklu numuru zīmju izmēru ES

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka motociklu numuru zīmju izmērs izraisa sašutumu, un tas, 
iespējams, var atturēt potenciālos pircējus no jaunu motociklu iegādes. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka šajā sakarā pastāv lielas atšķirības starp dažādām ES dalībvalstīm un 
pat dalībvalstīs (piemēram, Vācijā), proti, Vācijas iestādes uzskata, ka nav iespējams saskatīt 
numuru uz mazākas numura zīmes, un lūgumraksta iesniedzējs no tā secina, ka Francijas 
policistiem ir labāka redze nekā to kolēģiem Vācijā. Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka 
motociklisti emocionāli pieķeras saviem motocikliem, un šajā sakarā motociklu izskatam ir 
izšķiroša nozīme. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs aicina ieviest vienotas motociklu numuru 
zīmes visā ES, par paraugu izmantojot jauno Francijas numura zīmi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka motociklu numuru zīmju izmērs izraisa sašutumu, un tas, 
iespējams, var atturēt potenciālos pircējus no jaunu motociklu iegādes. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja pausto starp dažādām ES dalībvalstīm un pat konkrētu dalībvalstu 
ietvaros pastāv lielas atšķirības. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs aicina ieviest vienotas 
motociklu numuru zīmes visā ES, par paraugu izmantojot jauno Francijas numura zīmi.
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Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Numura zīmju izmēri kā tādi neietilpst Eiropas Savienības jurisdikcijā. Atbildīgā iestāde šajā 
jomā ir ANO Eiropas Ekonomikas komisija (ANO/EEK)1 ar Vīnes konvenciju par ceļu 
satiksmi.

EK Visa transporta līdzekļa tipa apstiprinājums (Whole Vehicle Type-Approval, WVTA), kas ir 
obligāts visiem jaunajiem motocikliem kopš 2003. gada jūnija, nosaka saskaņotus izmērus 
piestiprinājuma vietai pakaļējās numura zīmes uzstādīšanai (1993. gada 29. oktobra 
Direktīva 93/94/EEK). Saskaņā ar direktīvas pielikumu motociklu piestiprinājuma vietas 
pakaļējās numura zīmes uzstādīšanai izmēriem jābūt 280 mm platumā un 210 mm augstumā 
(1.2 punkts). Lūgumrakstā minētā informācija nenorāda uz to, ka Vācijā spēkā esošie 
noteikumi par zīmes izmēru radītu problēmas saistībā ar šiem izmēriem.

Secinājumi

Eiropas Komisija nevar sniegt komentārus par lūgumraksta iesniedzēja ierosinājumu.”

                                               
1 Vīnē 1968. gada 8. novembrī pieņemtā Konvencija par ceļu satiksmi 
(http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html) 


