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27.1.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0870/2011, внесена от Reinhold Leckert, с германско 
гражданство, относно признаване на Европейския сертификат за 
съответствие по отношение на модел мотоциклет в Германия

1. Резюме на петицията

Модел мотоциклет от марката Piaggio е получил Европейски сертификат за 
съответствие в категория, за която не се отнася задължението за поставяне на 
регистрационен номер в предната част на превозното средство. Въпреки това обаче 
органите на някои германски провинции налагат това задължение или дори са въвели 
съответното законодателство. Вносителят осъжда нарушението на правилата на ЕС и 
призовава за съдействието на Парламента.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от Правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 27 януари 2012 г.

Типовото одобрение на превозно средство от страна на ЕС предвижда превозните 
средства, произведени в съответствие с одобрения тип, да се регистрират въз основа на 
сертификата за съответствие, който свидетелства за наличието на съответствие на 
превозното средство, произведено съгласно типовото одобрение (вж. член 15 от 
Директива 2002/24/ЕО относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни 
превозни средства). 

Превозните средства от категория L5e са превозни средства с три симетрично 
разположени колела в контекста на член 1, параграф 2, точка в) от тази директива.
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Законодателството относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни 
превозни средства включва, наред с други изисквания, хармонизирани изисквания, 
свързани с мястото за монтиране на задната табела с регистрационния номер на дву- и 
триколесни превозни средства, посочено в Директива 2009/62/ЕО. Табелата с 
регистрационния номер не е обхваната от законодателството на ЕС относно типовото 
одобрение, а Директива 2009/62/ЕО дори не хармонизира нейния размер (вж. 
съображение 3 от тази директива, което също така гласи, че държавите членки следва 
да гарантират, че изпъкналите навън регистрационни табели не представляват опасност 
за ползвателите, без това обаче да налага някакви изменения по отношение на 
конструкцията на превозното средство).

Законодателството на ЕС относно типовото одобрение също така не регламентира дали 
държавите членки трябва да предвидят  такава регистрационна табела. 
Законодателството на ЕС не регламентира също така предната регистрационна табела 
или дали превозните средства трябва да са оборудвани с предна регистрационна табела. 
Този въпрос не се отнася единствено до дву- и триколесните превозни средства, но и до 
превозни средства, които попадат под Рамкова директива 2007/46/ЕО (леки пътнически 
автомобили).

Нищо в законодателството на ЕС относно типовото одобрение не може да се 
интерпретира като забрана за държавите членки да имат национално законодателство 
относно регистрационните табели и да изискват поставянето на предни регистрационни 
табели за регистриране на типово одобрени превозни средства въз основа на такова 
законодателство. Това важи за превозни средства с две предни колела, каквото е 
марката Piaggo Mp3, Gillera Fuoco. Не е необходимо да се проучва, в контекста на тази 
петиция, въпросът дали същото важи и за превозни средства с едно предно колело.

Изискването на дадено национално законодателство за поставяне на предна 
регистрационна табела не засяга валидността на сертификата за съответствие. 
Монтирането на предна регистрационна табела не следва обаче да изисква 
извършването на каквито и да било несъразмерни изменения по конструкцията на 
превозното средство и не следва да има негативно въздействие върху безопасността, 
като например изпъкнали навън части със заострени краища, които представляват 
опасност за водача на превозното средство или другите ползватели, като пешеходците 
например. В това отношение предните регистрационни номера следва да бъдат в 
съответствие с глава 3 от Директива 97/24/ЕО1 относно някои компоненти или 
характеристики на двуколесните или триколесните моторни превозни средства, която 
съдържа точни изисквания по отношение на външните изпъкналости, които трябва да 
се вземат под внимание, когато се монтира регистрационна табела в предната част на 
дву- или триколесно превозно средство.

Освен това Комисията не може да коментира разпределянето на компетенциите между 
различните конституционни органи в дадена държава членка. Вносителят на петицията 
може да отнесе въпроса със затрудненията, които германските граждани срещат 
вследствие на раздвоеното законодателство на германските провинции, на вниманието  

                                               
1 ОВ L 226, 18.8.1997 г, стр.1-454.
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например на Федералното министерство на транспорта на Германия, което да обсъди 
въпроса с представители на провинциите.

Доколкото вносителят на петицията се позовава на точка 0.6 от сертификата за 
съответствие, следва да се отбележи, че точка 0.6 е относно „местоположението на 
задължителната табела“ и „идентификационен номер на превозното средство“. На фона 
на казаното дотук, трябва да се подчертае, че регистрационната табела не е 
„задължителната табела“, която е табела или маркировка, поставена от производителя 
върху превозното средство, която съдържа основните технически характеристики, 
необходими за идентификация на превозното средство. Затова позоваването на точка 
0.6 не е целесъобразно в този случай.

Заключение

Националните органи по регистрацията на превозни средства по принцип имат право –
в определени граници – да изискват моторното превозно средство с две предни колела 
да бъде оборудвано с предна регистрационна табела. Въз основа на подробностите, 
дадени от вносителя на петицията, Комисията не вижда признаци преминаване на тези 
граници в дадения случай. Следователно може да се направи заключението, че подобно 
изискване не нарушава законодателството на ЕС относно типовото одобрение на 
превозните средства.


