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Betreft: Verzoekschrift 518/2009, ingediend door Tamás Benocz (Hongaarse 
nationaliteit), over vermeende inbreuken tegen de EG-wetgeving bij het in de 
handel brengen en het gebruik van lichte vierwielers (quads) in Hongarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener zet vraagtekens bij de procedures ter regulering van het op de markt brengen en het 
gebruik van lichte vierwielers (quads) in Hongarije. Volgens indiener voldoen deze 
voertuigen aan de eisen van EG-Richtlijn 2002/24/EG voor categorie L6e “lichte vierwielige 
motorfietsen” en moeten zij als zodanig in Hongarije in de handel kunnen worden gebracht. In 
plaats daarvan definieert de Hongaarse wetgever volgens indiener voertuigen van categorie 
L6 als lichte vierwielige driewielers. Indiener betoogt dat deze onjuiste voorstelling van zaken 
ertoe leidt dat deze vierwielige voertuigen in Hongarije in de handel worden gebracht als 
auto’s, voor het besturen waarvan een rijbewijs van categorie B noodzakelijk is in plaats van 
een rijbewijs van categorie M, zoals dat voor andere bromfietsen is voorgeschreven. Indiener 
is van mening dat de in het land van oorsprong aan vierwielige voertuigen verbonden rechten 
aldus verloren gaan als gevolg van de in Hongarije geldende registratieprocedure bij invoer. 
Hij verzoekt het Europees Parlement hiernaar een onderzoek in te stellen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 juli 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009

Indiener, een Hongaars staatsburger, zet vraagtekens bij de Hongaarse procedures ter 
regulering van het op de markt brengen en het gebruik van lichte vierwielers (quads). Volgens 
indiener voldoen deze voertuigen aan de eisen van Richtlijn 2002/24/EG voor categorie L6e 
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“lichte vierwielige motorfietsen” en moeten zij als zodanig in Hongarije in de handel kunnen 
worden gebracht. Indiener legt uit dat de Hongaarse wetgever de definitie van L6e-voertuigen 
zoals die wordt gegeven in Richtlijn 2002/24/EG in twee nationale wetten heeft omgezet: 

- Ministerieel besluit 5/1990.(IV.12.) KöHÉM en 

- Interministerieel besluit 1/1975(II.5) KPM-BM betreffende de regelgeving voor het 
wegverkeer (Hongaarse Autowegenwet). 

Indiener is van mening dat de definitie van vierwielers die in de Hongaarse Autowegenwet 
wordt gehanteerd, strijdig is met de definitie van L6e-voertuigen die wordt gebruikt in 
Richtlijn 2002/24/EG. Hij legt uit dat de nationale vervoersautoriteit een onjuiste definitie uit 
de Hongaarse Autowegenwet hanteert wanneer zij vierwielers op de Hongaarse markt brengt. 
Indiener betoogt dat deze onjuiste classificatie ertoe leidt dat L6e-voertuigen, wanneer zij in 
Hongarije in de handel worden gebracht, worden beschouwd als auto’s van categorie M1, 
zodat voor het besturen ervan niet, zoals voor andere bromfietsen, een rijbewijs van categorie 
M vereist is, maar een rijbewijs van categorie B. Indiener is van mening dat de in het land van 
oorsprong aan vierwielige voertuigen verbonden status aldus verloren gaat als gevolg van de 
bij invoer in Hongarije geldende registratieprocedure. 

Opmerkingen van de Commissie 

Richtlijn 2002/24/EG, die in Hongarije van toepassing is sinds zijn toetreding tot de EU in 
mei 2004, stelt regels vast voor de typegoedkeuring en eerste registratie van motorvoertuigen 
met twee of drie wielen (alsmede vierwielers, zoals gedefinieerd in de richtlijn).1 Deze 
richtlijn bevat de geharmoniseerde definities van de categorieën voertuigen die binnen haar 
toepassingsgebied liggen. 

In artikel 1, lid 3, onder a) wordt bepaald dat Richtlijn 2002/24/EG van toepassing is op 
vierwielers, dat wil zeggen motorvoertuigen met vier wielen, met de volgende eigenschappen:

a) lichte vierwielers met een lege massa van ten hoogste 350 kg (categorie L6e), exclusief de 
massa van de accu's in elektrische voertuigen, met een door de constructie bepaalde 
maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/h en

(i) een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 voor motoren met een 
elektrische ontsteking, of

(ii) een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4 kW voor andere soorten motoren met 
inwendige verbranding, of

(iii) een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een 
elektrische motor betreft.

Deze voertuigen dienen te voldoen aan de technische eisen voor bromfietsen op drie 
wielen van categorie L2e, tenzij anders bepaald in een van de bijzondere richtlijnen. 

b) andere vierwielers dan bedoeld onder a) met een lege massa van ten hoogste 400 kg 
(categorie L7e) (550 kg voor voertuigen die bestemd zijn voor goederenvervoer), 

                                               
1 Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring 
van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG (PB L 124, 9.5.2002, blz. 1).
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exclusief de massa van de accu's in elektrische voertuigen, en met een 
nettomaximumvermogen van ten hoogste 15 kW. Deze voertuigen worden als driewielers 
beschouwd en dienen te voldoen aan de technische eisen voor driewielers van categorie 
L5e, tenzij anders bepaald in een van de bijzondere richtlijnen.

Volgens indiener zijn vierwielers in de volgende twee Hongaarse wetgevingsbesluiten als 
volgt gedefinieerd:

* Aanhangsel B, deel 1, artikel 1, lid 3 van ministerieel besluit 5/1990.(IV.12.) KöHÉM:

“(3) Dit aanhangsel is van toepassing op vierwielige driewielers - dat wil zeggen op 
vierwielige voertuigen met de volgende eigenschappen: 
3a) lichte vierwielige driewielers met een lege massa van ten hoogste 350 kg (categorie 
L6e) – in het geval van elektrische voertuigen exclusief het gewicht van de accu's – en met 
een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/h en
3a1) met een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 voor motoren met een 
elektrische ontsteking, 
of
3a2) met een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4 kW voor andere soorten motoren 
met inwendige verbranding
of
3a3) met een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een 
elektrische motor betreft.

Deze voertuigen dienen te voldoen aan de technische eisen voor bromfietsen op drie wielen 
van categorie L2e, tenzij anders bepaald in een van de bijlagen met betrekking tot MR, 
aanhangsel B”.

* Aanhangsel 1, hoofdstuk II van interministerieel besluit 1/1975(II.5) KPM-BM betreffende 
de regelgeving voor het wegverkeer (Hongaarse Autowegenwet):

“r) Bromfiets: een voertuig met twee, drie of vier wielen dat wordt aangedreven door een 
motor met inwendige verbranding met een slagvolume van ten hoogste 50 cm3, of een andere 
motor met een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4 kW, met een door de constructie 
bepaalde snelheid van ten hoogste 45 km/h en een eigen massa van ten hoogste 350 kg.”

Het belangrijkste verschil tussen deze twee definities is het feit dat ministerieel besluit 
5/1990.(IV.12.) KöHÉM overeenkomstig Richtlijn 2002/24/EG een bovengrens van 50 cm3

vaststelt voor de cilinderinhoud van motoren met een elektrische ontsteking, terwijl het 
interministeriële besluit 1/1975(II.5) KPM-BM betreffende de regelgeving voor het 
wegverkeer (Hongaarse Autowegenwet) dezelfde bovengrens oplegt aan alle motoren met 
inwendige verbranding. 

Dit betekent dat de Hongaarse wetgeving door de definitie die wordt gehanteerd in de 
Hongaarse Autowegenwet een bovengrens vaststelt voor de cilinderinhoud van L6e-
voertuigen met een dieselmotor (waar het in het verzoekschrift van indiener om gaat), terwijl 
in Richtlijn 2002/24/EG een dergelijke begrenzing afwezig is.
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De Commissie neemt aan dat de nationale vervoersautoriteit van Hongarije vierwielers, die 
meestal zijn uitgerust met een dieselmotor, beschouwt als auto’s van categorie M1 vanwege 
het feit dat zij de grenswaarde van 50 cm3 die de Hongaarse Autowegenwet aan de 
cilinderinhoud stelt, overschrijden.

De definitie van de voertuigcategorieën in verband met de benodigde rijbewijzen voor deze 
voertuigcategorieën wordt gegeven in artikel 4 van Richtlijn 2006/126/EG. Op dit punt 
verwijst Richtlijn 2006/126/EG naar Richtlijn 2002/24/EG. Meer bepaald vallen de lichte 
vierwielers zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 3, onder a) van Richtlijn 2002/24/EG onder de 
rijbewijscategorie “AM”, en die zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 3, onder b) van dezelfde 
richtlijn onder categorie “B1”.

Voor L6e-voertuigen, waarvan de lege massa ten hoogste 350 kg bedraagt, is een rijbewijs 
van categorie AM voorgeschreven.

Conclusie

Aangezien de door indiener verstrekte informatie erop lijkt te wijzen dat de in de Hongaarse 
wetgeving gehanteerde definitie van vierwielers ((het interministeriële besluit 1/1975(II.5) 
KPM-BM betreffende de regelgeving voor het wegverkeer (Hongaarse Autowegenwet)) niet 
in overeenstemming is met de definities die worden gegeven in Richtlijn 2002/24/EG, zal de 
Commissie stappen nemen om de kwestie te onderzoeken en de Hongaarse autoriteiten om 
inlichtingen verzoeken. Wanneer dit onderzoek is voltooid, zal de Commissie 
verzoekschriften van de conclusies van de Commissie op de hoogte worden gesteld.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

In een brief van 1 november 2009 aan de Voorzitter van het Europees Parlement erkent 
indiener dat de Hongaarse autoriteiten lichte vierwielers thans voor het in de handel brengen 
correct indelen. Hij maakt zich echter zorgen over de vermeende discriminatie als gevolg van 
de eis dat bestuurders in het bezit moeten zijn van een rijbewijs van categorie “B” om een 
lichte vierwieler te besturen.

Zoals aangegeven in haar eerdere mededeling aan indiener, was de Commissie van mening 
dat de kwestie samen met de Hongaarse autoriteiten moest worden onderzocht. De zaak is dan 
ook voorgelegd aan het EU-Proefproject met het oog op een snel en doeltreffend besluit 
(ref. 618/09/ENTR). Per brief van 19 oktober 2009 werd de Hongaarse regering om 
informatie verzocht over de wetgeving voor het in de handel brengen van lichte vierwielers en 
de daaraan verbonden indeling door de bevoegde autoriteiten.

De Hongaarse regering heeft gereageerd bij brief van 28 december 2009. In haar antwoord 
stelt de Hongaarse regering dat ministerieel besluit 5/1990 (IV.12), dat Richtlijn 2002/24/EG 
omzet, regelgeving bevat inzake de typegoedkeuring en het in de handel brengen van lichte 
vierwielers. In dit verband stelt de Hongaarse regering dat de definitie van lichte vierwielers 
in overeenstemming is met Richtlijn 2002/24/EG en dat de nationale vervoersautoriteit 
voertuigen volgens deze definitie indeelt voor de typegoedkeuring en het in de handel brengen.
De Autowegenwet deelt deze voertuigen echter niet voor dit doel in. In plaats daarvan legt de 
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Autowegenwet de voorwaarden vast voor het gebruik van voertuigen op de weg en de vereiste 
rijbewijscategorie. Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs, die per 19 januari 2011 
wordt omgezet, stelt de invoering van rijbewijzen van categorie “AM” of “B1” verplicht voor 
de respectieve categorieën L6e (lichte) en L7e (overige) vierwielers. De Hongaarse regering 
stelt dat de noodzakelijke amendementen ten behoeve van de omzetting van Richtlijn 
2006/126/EG naar verwachting in 2010 voltooid zullen zijn. 

Op basis van de onderzoeken heeft de Commissie geconcludeerd dat de Hongaarse wetgeving 
Richtlijn 2002/24/EG correct omzet. Bovendien is er niets dat erop wijst dat de Hongaarse 
autoriteiten lichte vierwielers onjuist indelen ten behoeve van de typegoedkeuring en het in de 
handel brengen. De bepalingen aangaande de eisen voor rijbewijzen voor lichte vierwielers in 
de Autowegenwet vallen niet binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2004/24/EG en kunnen 
daar dan ook geen inbreuk op maken.


