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25.3.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0518/2009 dėl įtarimo, kad Vengrijoje pateikiant į rinką ir 
naudojant lengvuosius keturračius motociklus (mopedus-automobilius) 
pažeidžiami EB teisės aktai, kurią pateikė Vengrijos pilietis Tamás Benocz

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ginčija procedūras, taikomas lengvųjų keturračių motociklų (mopedų-
automobilių) pateikimui į Vengrijos rinką ir jų naudojimui. Pasak peticijos pateikėjo, šios 
transporto priemonės atitinka EB Direktyvoje 2002/24/EB L6e kategorijai „lengvieji 
keturračiai motociklai“ nustatytus reikalavimus, tad ir turėtų būti kaip tokios pateikiamos į 
Vengrijos rinką. Tačiau, kaip aiškina peticijos pateikėjas, Vengrijos teisės aktų leidėjai prie 
L6 kategorijos priskiriamas transporto priemones apibūdina kaip lengvuosius keturis ratus 
turinčius triračius. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad dėl tokio klaidingo apibūdinimo keturratės 
transporto priemonės į Vengrijos rinką pateikiamos kaip automobiliai, o jų vairuotojai privalo 
turėti B, o ne M kategorijos vairuotojo pažymėjimą, kokį turėti reikia vairuojant kitos rūšies 
mopedus. Peticijos pateikėjas mano, kad, kalbant apie registravimo tvarką, į Vengriją įvežtos 
keturratės transporto priemonės praranda savo kilmės šalyje įgytą statusą. Jis prašo Europos 
Parlamento išnagrinėti šį atvejį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. liepos 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Peticijos pateikėjas, Vengrijos pilietis, ginčija Vengrijoje taikomas procedūras, kuriomis 
reguliuojamas lengvųjų keturračių motociklų (mopedų-automobilių) pateikimas į rinką ir jų 
naudojimas. Pasak peticijos pateikėjo, šios transporto priemonės atitinka Direktyvoje 
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2002/24/EB L6e kategorijai „lengvieji keturračiai motociklai“ nustatytus reikalavimus, tad ir 
turėtų būti kaip tokios pateikiamos į Vengrijos rinką. Tačiau, kaip aiškina peticijos pateikėjas, 
Vengrijos teisės aktų leidėjai perkėlė Direktyvoje 2002/24/EB pateiktą L6e transporto 
priemonių apibrėžtį į du nacionalinės teisės aktus:

- Ministro įsakymą Nr. 5/1990.(IV.12.) KöHÉM ir

- Bendrą ministrų įsakymą Nr. 1/1975(II.5) KPM-BM dėl kelių eismo taisyklių (Vengrijos 
kelių eismo taisyklės).

Peticijos pateikėjas mano, kad Vengrijos kelių eismo taisyklėse pateikta keturračių motociklų 
apibrėžtis neatitinka Direktyvoje 2002/24/EB nustatytos L6e kategorijos transporto priemonių 
apibrėžties. Jis aiškina, kad nacionalinė transporto institucija pateikdama keturračius 
motociklus į Vengrijos rinką taiko neteisingą Vengrijos kelių eismo taisyklėse pateiktą 
apibrėžtį. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad dėl tokio klaidingo klasifikavimo L6e kategorijos 
transporto priemonės į Vengrijos rinką pateikiamos kaip M1 kategorijos automobiliai, o jų 
vairuotojai privalo turėti B, o ne M kategorijos vairuotojo pažymėjimo, kokį turėti reikia 
vairuojant kitos rūšies mopedus. Peticijos pateikėjas mano, kad, kalbant apie registravimo 
tvarką, į Vengriją įvežtos keturratės transporto priemonės praranda savo kilmės šalyje įgytą 
statusą.

Komisijos pastabos

Direktyva 2002/24/EB, Vengrijoje taikoma nuo jos įstojimo į ES 2004 m. gegužės mėn., 
taikytina dviračių ar triračių motorinių transporto priemonių (taip pat joje apibrėžtų keturračių 
motociklų) tipo patvirtinimui ir pirminiam registravimui1. Šioje direktyvoje pateiktos jos 
taikymo sričiai priklausiančių transporto priemonių kategorijų suderintos apibrėžtys.

Direktyvos 2002/24/EB 1 straipsnio 3 dalies a punkte nustatyta, kad direktyva taikoma 
keturračiams motociklams, t. y. motorinėms transporto priemonėms su keturiais ratais, 
kurioms būdingos tokios techninės charakteristikos:

a) lengvieji keturračiai motociklai, kurių eksploatacinė masė ne didesnė kaip 350 kg (L6e 
kategorija), be akumuliatorių baterijų, jeigu tai elektros varikliu varoma transporto 
priemonė, masės, kurių didžiausias projektinis greitis neviršija 45 km/h ir

i) kurių variklio cilindro darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3, jeigu tas variklis yra 
kibirkštinio (priverstinio) uždegimo, arba

ii) kurio didžiausia naudingoji išėjimo galia neviršija 4 kW, jeigu tai yra kitokio tipo 
vidaus degimo variklis, arba

iii) didžiausia tolygi nominalioji galia neviršija 4 kW, jeigu tai yra elektros variklis.
transporto priemonės turi atitikti triračiams L2e kategorijos mopedams taikomus 
techninius reikalavimus, jeigu kokiose nors atskirose direktyvose nenustatyta kitaip.

b) keturračiai motociklai, išskyrus nurodytuosius a punkte, kurių eksploatacinė masė ne 
didesnė kaip 400 kg (L7e kategorija) (550 kg skirtų kroviniams vežti transporto 

                                               
1 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių 
transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinanti Tarybos direktyvą 92/61/EEB (OL L 124, 2002 5 9, p. 1).
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priemonių), be akumuliatorių baterijų, jeigu tai elektros varikliu varoma transporto 
priemonė, masės, ir kurių didžiausia naudingoji galia neviršija 15 kW. Tos transporto 
priemonės laikomos triračiais motociklais ir turi atitikti L5e kategorijos motorinėms 
triratėms transporto priemonėms taikomus techninius reikalavimus, jeigu kokiose nors 
atskirose direktyvose nenustatyta kitaip.

Pasak peticijos pateikėjo, keturračiai motociklai apibrėžti toliau nurodytuose dviejuose 
Vengrijos teisės aktuose:

* Ministro įsakymo Nr. 5/1990.(IV.12.) KöHÉM B priedėlio 1 dalies 1 straipsnio 3 dalyje:

„3) Šis priedėlis taikomas keturis ratus turintiems triračiams, t. y. keturratėms transporto 
priemonėms, kurių yra tokios charakteristikos:
3a) lengvieji keturis ratus turintys triračiai, kurių eksploatacinė masė ne didesnė kaip 350 kg 
(L6e kategorija), be akumuliatorių baterijų, jeigu tai elektros varikliu varoma transporto 
priemonė, masės, kurių didžiausias projektinis greitis neviršija 45 km/h ir
3a1) kurių variklio cilindro darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3, jeigu tas variklis yra 
kibirkštinio uždegimo,
arba 
3a2) kurio didžiausia naudingoji išėjimo galia neviršija 4 kW, jeigu tai yra kitokio tipo vidaus 
degimo variklis,
arba
3a3) didžiausia tolygi nominalioji galia neviršija 4 kW, jeigu tai yra elektros variklis.

Šios transporto priemonės privalo atitikti L2e kategorijos triračiams mopedams taikomus 
techninius reikalavimus, jei nė viename priede, susijusiame su MR B priedėliu, nenustatyta 
kitaip.“

* Bendro ministrų įsakymo Nr. 1/1975(II.5) KPM-BM dėl kelių eismo taisyklių (Vengrijos 
kelių eismo taisyklės) 1 priedėlio II skyriuje:

„r) Mopedas yra dviratė, triratė arba keturratė transporto priemonė, varoma vidaus degimo 
variklio, kurio darbinis tūris neviršija 50 cm3, arba kitokio variklio, kurio didžiausia 
naudingoji išėjimo galia neviršija 4 kW, kurios didžiausias projektinis greitis neviršija 
45 km/h ir kurios masė ne didesnė kaip 350 kg.“

Pagrindinis dviejų apibrėžčių skirtumas yra tas, kad nors Ministro įsakyme 
Nr. 5/1990.(IV.12.) KöHÉM nustatytas didžiausias leistinas 50 cm3 variklio cilindro darbinis 
tūris kibirkštinio uždegimo variklio atveju atitinka Direktyvą 2002/24/EB, Bendrame ministrų 
įsakyme Nr. 1/1975(II.5) KPM-BM dėl kelių eismo taisyklių (Vengrijos kelių eismo 
taisyklės) toks pat didžiausias leistinas tūris nustatytas visiems vidaus degimo varikliams.

Tai reiškia, kad nors Direktyvoje 2002/24/EB L6e kategorijos transporto priemonėms su 
dyzeliniu varikliu (kurios minimos peticijos pateikėjo skunde) nėra nustatytas didžiausias 
leistinas variklio cilindro darbinis tūris, Vengrijos teisės aktuose yra nustatyta tokia didžiausia 
leistina vertė, apibrėžta Vengrijos kelių eismo taisyklėse.

Komisija supranta, kad Vengrijos nacionalinė transporto institucija keturračius, kurie 
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paprastai turi dyzelinius variklius, laiko M1 kategorijos automobiliais, nes jie neatitinka 
Vengrijos kelių eismo taisyklėse nustatyto reikalavimo dėl didžiausio leistino 50 cm3 variklio 
cilindro darbinio tūrio.

Kalbant apie šių kategorijų transporto priemonėms vairuoti būtinus vairuotojo pažymėjimus, 
transporto priemonės kategorijų apibrėžtis pateikta Direktyvos 2006/126/EB 4 straipsnyje. 
Šiuo atžvilgiu Direktyvoje 2006/126/EB daroma nuoroda į Direktyvą 2002/24/EB. 
Konkrečiai, AM kategorijos vairuotojo pažymėjimas tinka lengviesiems keturračiams 
motociklams vairuoti, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/24/EB 1 straipsnio 3 dalies a punkte, o 
B1 kategorijos vairuotojo pažymėjimas tinka keturračiams motociklams vairuoti, kaip 
apibrėžta tos pačios direktyvos 1 straipsnio 3 dalies b punkte.

L6e kategorijos transporto priemonėms, kurių eksploatacinė masė ne didesnė kaip 350 kg, 
vairuoti būtinas AM kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Išvada

Kadangi iš peticijos pateikėjo pateiktos informacijos matyti, kad Vengrijos teisės aktas 
(Bendras ministrų įsakymas Nr. 1/1975(II.5) KPM-BM dėl kelių eismo taisyklių (Vengrijos 
kelių eismo taisyklės), kuriame apibrėžiami keturračiai motociklai, galbūt neatitinka 
Direktyvoje 2002/24/EB nustatytų apibrėžčių, Komisija išsiaiškins šį klausimą su Vengrijos 
valdžios institucijomis. Kai tyrimai bus baigti, Peticijų komitetui bus pranešta apie Komisijos 
išvadas.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„2009 m. lapkričio 1 d. Europos Parlamento Pirmininkui skirtame rašte peticijos pateikėjas 
pripažįsta, kad šiuo metu Vengrijos valdžios institucijos pateikdamos į rinką lengvuosius 
keturračius motociklus juos teisingai skirsto pagal kategorijas. Tačiau, jis susirūpinęs dėl 
galimos diskriminacijos, kuri atsiranda dėl reikalavimo turėti B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą norint vairuoti lengvąjį keturratį motociklą.

Kaip Komisija nurodė ankstesniame peticijos pateikėjui skirtame rašte, ji mano, kad šis 
klausimas turėtų būti nagrinėjamas kartu su Vengrijos valdžios institucijomis, todėl jis buvo 
perduotas nagrinėti pagal ES bandomąjį projektą siekiant gauti greitą ir veiksmingą 
problemos sprendimo būdą (prašymo Nr. 618/09/ENTR). 2009 m. spalio 19 d. raštu Vengrijos 
Vyriausybė buvo paprašyta pateikti informacijos apie teisės aktus, susijusius su lengvųjų 
keturračių motociklų pateikimu į rinką, ir apie tai, kaip atitinkamos valdžios institucijos juos 
skirsto pagal kategorijas.

Vengrijos Vyriausybė į klausimus atsakė 2009 m. gruodžio 28 d. raštu. Jame Vengrijos 
Vyriausybė teigia, kad Direktyvos 2002/24/EB nuostatas perkeliančiame Ministro įsakyme 
Nr. 5/1990 (IV.12) reglamentuojamas lengvųjų keturračių motociklų tipų patvirtinimas ir jų 
pateikimas į rinką. Vengrijos Vyriausybė nurodo, kad lengvųjų keturračių motociklų 
apibrėžtis atitinka Direktyvos 2002/24/EB nuostatas, o Nacionalinė transporto administracija 
pagal šią apibrėžtį transporto priemones priskiria kategorijoms norint patvirtinti jų tipą ir 
pateikti į rinką. Kita vertus, kelių eismo taisyklėse nėra nuostatų, pagal kurias šios transporto 
priemonės būtų priskiriamos kategorijoms norint patvirtinti jų tipą ir pateikti į rinką. Vietoj jų 
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kelių eismo taisyklėse yra nustatytos važiavimo transporto priemonėmis keliais sąlygos ir 
nurodyta joms vairuoti būtina vairuotojo pažymėjimo kategorija. Direktyvoje 2006/126/EB 
dėl vairuotojų pažymėjimų, kurios nuostatos turi būti perkeltos į nacionalinę teisė iki 2011 m. 
sausio 19 d., nurodoma, kad vairuojant L6e (lengvasis) ir L7e (kiti) kategorijų keturračius 
motociklus būtina turėti naujos rūšies atitinkamai AM arba B1 kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. Vengrijos Vyriausybė teigia, kad teisės aktų pakeitimai, kurie būti Direktyvos 
2006/126/EB nuostatoms perkelti, turėtų būti padaryti 2010 m.

Tyrimo rezultatai leidžia Komisijai daryti išvadą, kad į Vengrijos teisės aktus Direktyvos 
2002/24/EB nuostatos perkeltos teisingai. Be to, nėra jokių įrodymų, rodančių, kad Vengrijos 
valdžios institucijos tvirtindamos lengvųjų keturračių motociklų tipą ir pateikdamos juos į 
rinką neteisingai skirsto juos pagal kategorijas. Kelių eismo taisyklių nuostatos, kuriomis 
reglamentuojami reikalavimai dėl lengvųjų keturračių motociklų vairavimui būtino vairuotojo 
pažymėjimo, nepatenka į Direktyvos 2002/24/EB taikymo sritį, todėl šios direktyvos 
nuostatos negalėjo būti pažeistos.“


