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Komisja Petycji

22.1.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1017/2009, którą złożył Frank Herbrik (Niemcy) w sprawie 
jednolitego rozmiaru tablic rejestracyjnych dla motocykli w UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że rozmiar tablic rejestracyjnych dla motocykli wywołuje takie 
poruszenie, że nawet odstręcza potencjalnych nabywców nowych maszyn. Według 
składającego petycję istnieją tu znaczące różnice między różnymi państwami członkowskimi 
UE, a nawet w poszczególnych krajach (na przykład w Niemczech). Władze niemieckie 
uważają, że nie jest możliwe odczytywanie mniejszych tablic. Z tego składający petycję 
wnosi, że francuscy policjanci mają lepszy wzrok niż ich niemieccy koledzy. Zaznacza on też, 
że motocykliści są silnie związani emocjonalnie ze swoimi maszynami i że w tym wypadku 
wygląd oznacza wszystko. Dlatego składający petycję wzywa do wprowadzenia jednolitych 
motocyklowych tablic rejestracyjnych w całej UE w oparciu o nowy model francuski.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Petycja

Składający petycję podkreśla, że rozmiar tablic rejestracyjnych dla motocykli wywołuje takie 
poruszenie, że odstręcza potencjalnych nabywców nowych motocykli. Według składającego 
petycję istnieją tu znaczące różnice między różnymi państwami członkowskimi UE, a nawet 
w poszczególnych krajach. Wzywa on do wprowadzenia jednolitych motocyklowych tablic 
rejestracyjnych w całej UE w oparciu o nowy model francuski.  
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Uwagi Komisji dotyczące petycji

Kwestia wymiarów tablic rejestracyjnych sama w sobie nie wchodzi w zakres jurysdykcji 
Unii Europejskiej. Właściwym organem w tym przypadku jest Europejska Komisja 
Gospodarcza ONZ (UN-ECE), działająca zgodnie z konwencją wiedeńską o ruchu 
drogowym1.

Wspólnotowa homologacja typu całego pojazdu, która jest obowiązkowa dla wszystkich 
nowych motocykli od czerwca 2003 r., określa zharmonizowane wymiary miejsca 
przeznaczonego na montaż tablicy rejestracyjnej (dyrektywa 93/94/EWG z dnia 29 
października 1993 r.). Według załącznika do tej dyrektywy wymiary miejsca do montażu 
tylnej tablicy rejestracyjnej w motocyklach muszą wynosić: 280 mm (szerokość) na 210 mm
(wysokość) (pkt. 1.2). W treści petycji nic nie wskazuje na to, że niemieckie przepisy 
dotyczące rozmiaru tablicy rejestracyjnej byłyby sprzeczne z tymi wymiarami.

Wniosek

Komisja Europejska nie może wypowiedzieć się na temat zalecenia przedstawionego przez 
składającego petycję.

                                               
1Konwencja o ruchu drogowym przyjęta w dniu 8 listopada 1968 r. w Wiedniu 
(http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html)


