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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0870/2011 af Reinhold Leckert, tysk statsborger, om anerkendelse af 
den europæiske typeattest for en bestemt motorcykel i Tyskland

1. Sammendrag

En Piaggiomotorcykelmodel har en europæisk typeattest i en kategori, for hvilken der ikke 
kræves nummerplade foran. Myndighederne i visse tyske delstater pålægger imidlertid denne 
forpligtelse eller har ligefrem lovgivet om den. Andrageren klager over dette brud på EU-
reglerne og anmoder Europa-Parlamentet om hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. januar 2012

"EU-typegodkendelse af motordrevne køretøjer forudsætter, at køretøjer, der produceres i 
overensstemmelse med den typegodkendte type, skal registreres på grundlag af en 
overensstemmelsesattest, hvori det attesteres, at det producerede køretøj stemmer overens 
med den godkendte type (se artikel 15 i direktiv 2002/24/EF om standardtypegodkendelse af 
to- og trehjulede motordrevne køretøjer). 

Køretøjer i kategori L5e er køretøjer med tre symmetrisk monterede hjul inden for 
betydningen af direktivets artikel 1, stk. 2, litra c).

Lovgivningen om EU-typegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer omfatter 
blandt andet harmoniserede krav vedrørende anbringelsesstedet for bagnummerplade på to-
og trehjulede motordrevne køretøjer i direktiv 2009/62/EF. Selve nummerpladen er ikke 
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omfattet af lovgivningen om EU-typegodkendelse, og direktiv 2009/62/EF harmoniserer ikke 
engang dimensionerne på denne (se betragtning 3 i direktivet, hvor det også anføres, at 
medlemsstaterne bør påse, at fremspringende nummerplader ikke udgør en fare for 
forbrugerne, uden at dette dog bør indebære krav om nogen form for ændring af de 
pågældende køretøjers konstruktion).

Lovgivningen om EU-typegodkendelse regulerer heller ikke, om medlemsstaterne skal 
fastlægge regler for en sådan nummerplade. Lovgivningen om EU-typegodkendelse 
indeholder heller ikke regler om fornummerpladen, eller om køretøjerne skal have en 
fornummerplade. Dette gælder ikke kun to- og trehjulede motordrevne køretøjer, men også 
motordrevne køretøjer, som henhører under rammedirektivet 2007/46/EF (personbiler mv.).

Der er intet i lovgivningen om EU-typegodkendelse, som kan fortolkes som et forbud mod, at 
medlemsstaterne har national lovgivning om nummerplader og på grundlag af sådan 
lovgivning kræver fornummerplader til registrering af typegodkendte motordrevne køretøjer. 
Dette gælder motordrevne køretøjer med to forhjul som Piaggo Mp3, Gillera Fuoco. Det er i 
forbindelse med dette andragende ikke nødvendigt at undersøge, om dette også gælder 
køretøjer med ét forhjul.

Et nationalt krav om fornummerplade påvirker ikke gyldigheden af 
overensstemmelsesattesten. Monteringen af fornummerpladen bør dog ikke kræve 
uforholdsmæssigt store ændringer med hensyn til køretøjets konstruktion og bør ikke påvirke 
sikkerheden negativt, f.eks. i form af skarpe kanter eller udragende dele, som kan udgøre en 
fare for køreren eller andre brugere, som f.eks. fodgængere. I denne henseende bør 
fornummerpladen overholde bestemmelserne i kapitel 3 i direktiv 97/24/EF1 om dele af og 
kendetegn ved to- og trehjulede motordrevne køretøjer, som indeholder præcise krav 
vedrørende udragende dele, som der skal tages hensyn til ved montering af en 
fornummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer.

Endvidere er det ikke Kommissionens opgave at kommentere på fordelingen af kompetencer 
mellem de forskellige forfatningsmæssige enheder i en medlemsstat. Andrageren kan overveje 
at gøre den tyske transportminister opmærksom på de problemer, som tyske statsborgere har i 
forbindelse med de forskellige lovgivninger i de tyske delstater, så det kan drøftes med 
delstaternes repræsentanter.

Med hensyn til andragerens henvisning til punkt 0.6 i overensstemmelsesattesten bør det 
påpeges, at punkt 0.6 handler om placeringen af den lovpligtige nummerplade og køretøjets 
identifikationsnummer. På grundlag heraf skal det understreges, at nummerpladen ikke er den 
lovpligtige nummerplade, som er en nummerplade eller et mærkat, som producenten påfører 
køretøjet, og som viser de vigtigste tekniske kendetegn, som er nødvendige for at identificere 
køretøjer. Henvisningen til punkt 0.6 er således ikke relevant i denne henseende.

Konklusion

De nationale registreringsmyndigheder er i princippet, dvs. inden for visse grænser, berettiget 

                                               
1 EFT L 226 af 18.8.1997, s.1-454.



CM\890584DA.doc 3/3 PE480.735v01-00

DA

til at kræve, at motordrevne køretøjer med to forhjul skal udstyres med fornummerplader. På 
grundlag af de oplysninger, der er forelagt af andrageren, kan Kommissionen ikke konstatere 
nogen tegn på, at grænserne er overtrådt i denne sag. Det kan således konkluderes, at et sådant 
krav ikke synes at være i strid med lovgivningen om EU-typegodkendelse."


