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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1017/2009, adresată de Frank Herbrik, de cetățenie germană, 
privind dimensiunile uniforme ale plăcuțelor de înmatriculare pentru 
motociclete în UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că dimensiunea plăcuțelor de înmatriculare pentru motociclete provoacă o 
asemenea controversă, încât potențialii cumpărători ezită înainte de a cumpăra o motocicletă 
nouă. Potrivit petiționarului, există diferențe majore între diversele țări membre ale UE și 
chiar în cadrul aceleiași țări (de exemplu, Germania). Autoritățile germane sunt de părere că o 
plăcuță de dimensiuni mai mici nu ar fi lizibilă, de unde petiționarul deduce că polițiștii 
francezi ar avea o vedere mai bună decât omologii lor germani. Acesta precizează, de 
asemenea, că motocicliștii au o legătură emoțională puternică cu motocicleta lor și, în acest 
sens, elementele vizuale joacă un rol important. Petiționarul propune, așadar, ca noua versiune 
franceză a plăcuțelor de înmatriculare pentru motociclete să devină modelul uniform utilizat 
pe întreg teritoriul UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Petiția

Petiționarul susține că dimensiunea plăcuțelor de înmatriculare pentru motociclete provoacă o 
asemenea controversă, încât potențialii cumpărători ezită înainte de a cumpăra o motocicletă 
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nouă. Potrivit petiționarului, există diferențe majore între diversele țări membre ale UE și 
chiar în cadrul aceleiași țări. Petiționarul propune ca noua versiune franceză a plăcuțelor de 
înmatriculare pentru motociclete să devină modelul uniform utilizat pe întreg teritoriul UE.  

Observațiile Comisiei privind petiția

Dimensiunile plăcuțelor de înmatriculare nu țin de competența Uniunii Europene. Competența 
îi revine Comisiei Economice a ONU pentru Europa (CEE-ONU) și Convenției de la Viena 
privind traficul rutier1.

Sistemul CE de omologare de tip completă pentru vehicule (WVTA), obligatoriu pentru toate 
motocicletele noi începând cu iunie 2003, prevede dimensiuni armonizate pentru spațiul 
alocat plăcuței de înmatriculare din spate (Directiva 93/94/CEE din 29 octombrie 1993). În 
conformitate cu anexa la directivă, dimensiunea spațiului alocat fixării în spate a plăcuței de 
înmatriculare pentru motociclete trebuie să aibă o lățime de 280 mm și o înălțime de 210 mm 
(punctul 1.2). Petiția nu include elemente care să indice că prevederile germane privind 
dimensiunea plăcuței de înmatriculare nu ar respecta aceste dimensiuni.

Concluzie

Comisia Europeană nu este în măsură să comenteze sugestia făcută de petiționar.

                                               
1 Convenția privind traficul rutier, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968. 
(http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html) 


