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Temats: Lūgumraksts Nr. 0518/2009, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Tamás 
Benocz, par iespējamiem EK tiesību aktu pārkāpumiem saistībā ar vieglo 
kvadriciklu laišanu tirgū un izmantošanu Ungārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd procedūras, ar kurām Ungārijā regulē vieglo kvadriciklu 
laišanu tirgū un lietošanu. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju šie 
transportlīdzekļi atbilst tām EK Direktīvas 2002/24/EK prasībām, kuras attiecas uz kategoriju 
L6e „vieglie četrriteņu motocikli”, un kā tādi jālaiž Ungārijas tirgū. Lūgumraksta iesniedzējs 
paskaidro, ka tā vietā Ungārijas tiesību aktos L6 kategorija raksturota kā vieglie četrriteņu 
tricikli. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šīs nepareizās interpretācijas dēļ četrriteņu 
transportlīdzekļi Ungārijā tiek tirgoti kā automašīnas un to vadītājiem ir nepieciešama nevis 
M kategorijas mopēda vadītāja apliecība, bet B kategorijas autovadītāja apliecība. Kas attiecas 
uz reģistrācijas procedūru, lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pēc ievešanas Ungārijā 
četrriteņu transportlīdzekļi zaudē tās tiesības, kas tiem ir izcelsmes valstī. Lūgumraksta 
iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 8. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Lūgumraksta iesniedzējs, Ungārijas pilsonis, apstrīd procedūras, ar kurām Ungārijā regulē 
vieglo kvadriciklu (mopēdu) laišanu tirgū un izmantošanu. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja sniegto informāciju šie transportlīdzekļi atbilst tām Direktīvas 2002/24/EK 
prasībām, kas attiecas uz kategoriju L6e „vieglie četrriteņu motocikli” un kā tādi būtu laižami 
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Ungārijas tirgū. Tā vietā lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka Ungārijas likumdevējs 
Direktīvā 2002/24/EK noteikto L6e transportlīdzekļu definīciju ieviesis divos valsts tiesību 
aktos:

- Ministra rīkojumā Nr. 5/1990.(IV.12.)KöHÉM un

- Apvienotajā ministru rīkojumā Nr. 1/1975(II.5) KPM-BM par ceļu satiksmes noteikumiem 
(Ungārijas satiksmes noteikumi).

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Ungārijas satiksmes noteikumos sniegtā kvadriciklu 
definīcija neatbilst Direktīvā 2002/24/EK noteiktajai L6e transportlīdzekļu definīcijai. Viņš 
paskaidro, ka Valsts Transporta iestāde, laižot kvadriciklus Ungārijas tirgū, piemēro kļūdainu 
Ungārijas satiksmes noteikumos sniegto definīciju. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šīs 
kļūdainās klasifikācijas rezultātā L6e transportlīdzekļi Ungārijas tirgū tiek laisti kā 
M1 kategorijas automašīnas un to vadītājiem tiek prasīta B kategorijas autovadītāja apliecība,
nevis M kategorijas apliecība tāpat kā citiem mopēdiem. Attiecībā uz reģistrācijas procedūru 
lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Ungārijā ievestie četrriteņu transportlīdzekļi zaudē 
izcelsmes valstī iegūto statusu.

Komisijas apsvērumi

Direktīvu 2002/24/EK, kas uz Ungāriju attiecas kopš tās pievienošanās ES 2004. gadā, 
piemēro divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu (arī turpmāk definēto 
kvadriciklu) tipa apstiprināšanai un sākotnējai reģistrācijai1. Šī direktīva ievieš saskaņotas 
definīcijas to kategoriju transportlīdzekļiem, kas ietilpst tās darbības jomā.

Direktīvas 1. panta 3. punkta a) apakšpunktā noteikts, ka Direktīvu 2002/24/EK piemēro 
kvadricikliem, t. i., mehāniskajiem transportlīdzekļiem ar četriem riteņiem un šādiem 
parametriem:

a) vieglajiem kvadricikliem, kuru pašmasa nepārsniedz 350 kg (L6e kategorija), neskaitot 
akumulatoru masu, ja tie ir elektrotransporta līdzekļi, kuru maksimālais projektētais 
ātrums nepārsniedz 45 km/h, un

i) kuru motora cilindru tilpums nepārsniedz 50 cm3, ja tas ir dzirksteļaizdedzes 
(piespiedu aizdedzes) motors, vai

ii) kuru maksimālā lietderīgā jauda nepārsniedz 4 kW, ja tiem ir cits iekšdedzes motors, 
vai

iii) kuru nominālā maksimālā nepārtrauktā jauda nepārsniedz 4 kW, ja tiem ir 
elektromotors.

Minētiem transportlīdzekļiem jāatbilst tehniskajām prasībām, ko piemēro L2e kategorijas 
trīsriteņu mopēdiem, ja nevienā atsevišķajā direktīvā nav norādīts citādi;

b) kvadricikliem, kas nav a) apakšpunktā minētie un kuru pašmasa nepārsniedz 400 kg (L7e 
kategorija) (550 kg transportlīdzekļiem, kas paredzēti kravu pārvadāšanai), neskaitot 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 18. marta Direktīva 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai 
trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/61/EEK (OV L 
124, 9.5.2002., 1. lpp).
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akumulatoru masu, ja tie ir elektrotransporta līdzekļi, un kuru motora maksimālā lietderīgā 
jauda nepārsniedz 15 kW. Minētos transportlīdzekļus uzskata par trīsriteņu motocikliem 
un tiem jāatbilst tehniskajām prasībām, ko piemēro L5e kategorijas trīsriteņu 
motocikliem, ja nevienā atsevišķajā direktīvā nav norādīts citādi.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto, Ungārijas tiesību aktos kvadricikli ir definēti šādi:

* Ministra rīkojuma Nr. 5/1990.(IV.12.) „KöHÉM” B pielikuma 1. daļas, 1. panta 3. punkts:

„3. Šo pielikumu piemēro četrriteņu transportlīdzekļiem — t. i., četrriteņu transportlīdzekļiem 
ar šādiem parametriem:
3.a vieglajiem četrriteņu tricikliem, kuru pašmasa nepārsniedz 350 kg (L6e kategorija) —
neskaitot akumulatoru masu, ja tie ir elektrotransporta līdzekļi, un kuru maksimālais 
projektētais ātrums nepārsniedz 45 km/h, un
3.a 1) kuru dzinēja cilindru tilpums nepārsniedz 50 cm3, ja tas ir dzirksteļaizdedzes motors, 
vai
3.a 2) kuru maksimālā lietderīgā jauda nepārsniedz 4 kW, ja tiem ir cits iekšdedzes dzinējs,
vai
3.a 3) kuru nominālā maksimālā nepārtrauktā jauda nepārsniedz 4 kW, ja tiem ir 
elektromotors.

Minētiem transportlīdzekļiem jāatbilst tehniskajām prasībām, ko piemēro L2e kategorijas 
trīsriteņu mopēdiem, ja citos pielikumos, kas attiecas uz MR B pielikumu, nav noteikts 
citādi”.

* Apvienotajā ministru rīkojumā Nr. 1/1975(II.5) „KPM-BM” par ceļu satiksmes 
noteikumiem (Ungārijas satiksmes noteikumi):

„r) Mopēds: divriteņu, trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzeklis, ja to darbina iekšdedzes 
dzinējs, kura darba dzinēja tilpums nepārsniedz 50 cm3, vai cits dzinējs, kura maksimālā 
lietderīgā jauda nepārsniedz 4 kW, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 45 km/h 
un pašmasa nepārsniedz 350 kg.”

Galvenā atšķirība starp divām definīcijām ir tāda, ka, ja Ministra rīkojumā Nr. 5/1990.(IV.12.) 
KöHÉM par atbilstīgiem Direktīvai 2002/24/EK noteikti dzirksteļaizdedzes motori ar dzinēja 
cilindru tilpumu, kas nepārsniedz 50 cm3, Apvienotajā ministru rīkojumā Nr. 1/1975(II.5) 
KPM-BM par ceļu satiksmes noteikumiem (Ungārijas satiksmes noteikumi) tāds pats 
maksimālais tilpums noteikts visiem iekšdedzes dzinējiem.

Tas nozīmē, ka, lai gan Direktīvā 2002/24/EK attiecībā uz L6e transportlīdzekļiem, kas 
aprīkoti ar dīzeļdzinēju, nav minēts dzinēja cilindru maksimālais tilpums (kas ir lūgumraksta 
iesniedzēja sūdzības temats), Ungārijas ceļu satiksmes noteikumos sniegtajā definīcijā šāds 
maksimālais tilpums ir minēts.

Komisija saprot, ka Ungārijas Valsts Transporta iestāde kvadriciklus, kas parasti aprīkoti ar 
dīzeļdzinējiem, uzskata par M1 kategorijas automašīnām, jo tie neatbilst Ungārijas satiksmes 
noteikumos noteiktajam maksimālajam dzinēja cilindru tilpumam – 50 cm3.
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Attiecībā uz šo kategoriju transportlīdzekļu vadītāju apliecībām transportlīdzekļu kategoriju 
definīcija ir sniegta Direktīvas 2006/126/EK 4. pantā. Šajā sakarā Direktīvā 2006/126/EK ir 
atsauce uz Direktīvu 2002/24/EK. Konkrētāk, AM kategorijas vadītāja apliecība attiecas uz 
vieglajiem kvadricikliem, kā noteikts Direktīvas 2002/24/EK 1. panta 3. punkta 
a) apakšpunktā, un B1 kategorijas vadītāja apliecība attiecas uz tās pašas direktīvas 1. panta 
3. punkta b) apakšpunktā minētajiem kvadricikliem.

Uz L6e transportlīdzekļiem, kuru pašmasa nepārsniedz 350 kg, attiecas AM kategorijas 
vadītāja apliecība.

Secinājumi

Tā kā lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija rada iespēju, ka Ungārijas tiesību aktos 
(Apvienotais ministru rīkojums Nr. 1/1975(II.5) KPM-BM par ceļu satiksmes noteikumiem 
(Ungārijas satiksmes noteikumi) sniegtā kvadriciklu definīcija neatbilst Direktīvā 2002/24/EK 
ietvertajai definīcijai, Komisija veiks nepieciešamos pasākumus, lai izmeklētu šo lietu ar 
Ungārijas iestādēm. Lūgumrakstu komiteja tiks informēta par Komisijas secinājumiem, tiklīdz 
šīs izmeklēšanas būs pabeigtas.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„2009. gada 1. novembra vēstulē Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam lūgumraksta iesniedzējs 
apliecina, ka tagad Ungārijas varas iestādes, laižot tirgū vieglos kvadriciklus, tos klasificē 
pareizi. Taču viņš pauž bažas par iespējamu diskrimināciju saistībā ar prasību, ka vieglā 
kvadricikla vadīšanai ir nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Kā norādīts Komisijas iepriekšējā paziņojumā lūgumraksta iesniedzējam, Komisija uzskatīja, 
ka šis jautājums jāizmeklē kopā ar Ungārijas varas iestādēm, un tādēļ šis gadījums tika 
iesniegts ES izmēģinājuma programmai ar mērķi atrast ātru un efektīvu risinājumu (sk. 
Nr. 618/09/ENTR). 2009. gada 19. oktobra vēstulē Ungārijas valdībai tika prasīta informācija 
par tiesību aktiem, kas paredz noteikumus vieglo kvadriciklu laišanai tirgū, un par šo 
transportlīdzekļu klasifikāciju, ko veic attiecīgās iestādes.

Ungārijas valdība atbildi sniedza 2009. gada 28. decembra vēstulē. Atbildē Ungārijas valdība 
norāda, ka ministra rīkojums Nr. 5/1990 (12. IV), kurš transponē Direktīvu 2002/24/EK, 
nosaka regulējumu attiecībā uz vieglo kvadriciklu tipa apstiprināšanu un laišanu tirgū. Šajā 
sakarībā Ungārijas valdība norāda, ka vieglo kvadriciklu definīcija atbilst 
Direktīvas 2002/24/EK prasībām un ka Ungārijas Valsts transporta iestāde, nosakot 
transportlīdzekļu tipu un laižot tos tirgū, tos klasificē atbilstoši šai definīcijai. Taču Ungārijas 
satiksmes noteikumi neparedz šādu transportlīdzekļu klasifikāciju minētajiem mērķiem. Tā 
vietā satiksmes noteikumi paredz nosacījumus attiecībā uz transportlīdzekļu izmantošanu uz 
ceļa un nepieciešamo transportlīdzekļa vadītāja apliecības kategoriju. Direktīva 2006/126/EK 
par vadītāju apliecībām, kas ir jātransponē līdz 2011. gada 19. janvārim, ievieš AM vai 
B1 kategorijas vadītāja apliecības, kas nepieciešamas attiecīgi L6e kategorijas (vieglo) un 
L7e kategorijas (citu) kvadriciklu vadīšanai. Ungārijas valdība norāda, ka tiesību aktu 
grozījumi, kas nepieciešami Direktīvas 2006/126/EK transponēšanai, tiks pabeigti 2010. gadā. 

Izmeklēšanas rezultāti Komisijai liek secināt, ka Direktīva 2002/24/EK Ungārijas tiesību 
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aktos ir transponēta pareizi. Turklāt nav nekāda iemesla uzskatīt, ka Ungārijas varas iestādes, 
nosakot vieglo kvadriciklu tipu un laižot tos tirgū, tos nepareizi klasificē. Noteikumi, kas 
satiksmes noteikumos regulē prasības attiecībā uz vadītāja apliecībām, kas nepieciešamas 
vieglo kvadriciklu vadīšanai, neietilpst Direktīvas 2002/24/EK darbības jomā, un līdz ar to šīs 
direktīvas nosacījumu pārkāpums nav iespējams.”


