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Θέμα: Αναφορά 0870/2011, του Reinhold Leckert, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την αναγνώριση του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού συμμόρφωσης για 
συγκεκριμένη μοτοσικλέτα στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Μοντέλο μοτοσικλέτας της Piaggio έχει λάβει ευρωπαϊκό πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε 
κατηγορία για την οποία δεν ισχύει η υποχρέωση τοποθέτησης πινακίδας κυκλοφορίας στο 
μπροστινό μέρος. Ωστόσο, οι αρχές ορισμένων γερμανικών κρατιδίων επιβάλλουν αυτήν την 
υποχρέωση ή έχουν φτάσει στο σημείο να νομοθετήσουν σχετικά. Ο αναφέρων καταγγέλλει 
την παραβίαση των κανόνων της ΕΕ και ζητεί τη βοήθεια του Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΕ που αφορούν την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων, 
τα οχήματα που κατασκευάζονται με βάση έναν εγκεκριμένο τύπο πρέπει να καταχωρούνται 
όπως ορίζει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το οποίο πιστοποιείται ότι το όχημα 
κατασκευάστηκε με βάση τον εγκεκριμένο τύπο (βλ. άρθρο 15 της οδηγίας 2002/24/ΕΚ για 
την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα).

Στην κατηγορία L5e ανήκουν τα οχήματα με τρεις συμμετρικά διατεταγμένους τροχούς υπό 
την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2, εδάφιο γ της εν λόγω οδηγίας.
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Βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για την έγκριση τύπου δίκυκλων και τρίκυκλων μηχανοκίνητων 
οχημάτων, στην οδηγία 2009/62/ΕΚ προβλέπονται, μεταξύ άλλων προδιαγραφών, 
εναρμονισμένες προδιαγραφές σχετικά με τη θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας 
κυκλοφορίας των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων. Στη νομοθεσία της ΕΕ 
για την έγκριση τύπου δεν υπάρχουν διατάξεις σχετικά με την πινακίδα κυκλοφορίας αυτή 
καθεαυτή και, επιπλέον, η οδηγία 2009/62/ΕΚ δεν προβλέπει εναρμόνιση των διαστάσεών 
της (βλ. αιτιολογική σκέψη 3 της συγκεκριμένης οδηγίας βάσει της οποίας τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι προεξέχουσες πινακίδες κυκλοφορίας δεν συνιστούν κίνδυνο 
για τους χρήστες, χωρίς όμως να απαιτούνται τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά την κατασκευή 
οχημάτων).

Η νομοθεσία της ΕΕ για την έγκριση τύπου δεν ορίζει επίσης εάν τα κράτη μέλη πρέπει να 
προβλέπουν ρυθμίσεις για τη συγκεκριμένη πινακίδα. Η νομοθεσία της ΕΕ για την έγκριση 
τύπου δεν προβλέπει ρυθμίσεις ούτε για την εμπρόσθια πινακίδα κυκλοφορίας ούτε για το αν 
τα οχήματα πρέπει να φέρουν εμπρόσθια πινακίδα κυκλοφορίας. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα 
δίκυκλα και τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα, αλλά και για τα μηχανοκίνητα οχήματα που 
υπάγονται στην οδηγία-πλαίσιο 2007/46/ΕΚ (επιβατικά οχήματα κ.ά.).

Ουδεμία διάταξη της νομοθεσίας της ΕΕ για την έγκριση τύπου δεν μπορεί να ερμηνευθεί 
υπό την έννοια ότι τα κράτη μέλη απαγορεύεται να έχουν εθνική νομοθεσία για τις πινακίδες 
κυκλοφορίας και να καθιστούν υποχρεωτική, βάσει της συγκεκριμένης νομοθεσίας, την 
τοποθέτηση εμπρόσθιων πινακίδων κυκλοφορίας για την καταχώρηση των μηχανοκίνητων 
οχημάτων εγκεκριμένου τύπου. Αυτό ισχύει για τα δίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα όπως τα 
μοντέλα Piaggio Mp3 και Gillera Fuoco. Δεν υπάρχει λόγος να εξετασθεί, στο πλαίσιο της 
παρούσας αναφοράς, εάν αυτό ισχύει και για τα οχήματα με έναν εμπρόσθιο τροχό.

Η επιβολή, σε εθνικό επίπεδο, της υποχρεωτικής τοποθέτησης εμπρόσθιων πινακίδων 
κυκλοφορίας δεν επηρεάζει την εγκυρότητα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Η 
προσαρμογή της εμπρόσθιας πινακίδας κυκλοφορίας δεν πρέπει, ωστόσο, να συνεπάγεται 
καμία δυσανάλογη αλλαγή όσον αφορά την κατασκευή του οχήματος ούτε να έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις στην ασφάλεια, όπως στην περίπτωση των αιχμηρών απολήξεων ή των 
προεξεχόντων τμημάτων, τα οποία μπορεί να συνιστούν κίνδυνο για τους επιβαίνοντες στο 
όχημα ή για άλλους χρήστες, όπως οι πεζοί. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εμπρόσθιες πινακίδες 
κυκλοφορίας πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του κεφαλαίου 3 της οδηγίας 
97/24/ΕΚ1 για ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δίκυκλων και τρίκυκλων 
μηχανοκίνητων οχημάτων, η οποία θέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά με τις 
εξωτερικές προεξοχές οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την τοποθέτηση 
πινακίδας κυκλοφορίας στο εμπρόσθιο μέρος δίκυκλου ή τρίκυκλου οχήματος.

Επιπλέον, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να διατυπώσει παρατηρήσεις για την κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων συνταγματικών οντοτήτων σε συγκεκριμένο κράτος 
μέλος. Όσον αφορά τις δυσκολίες που προκύπτουν από την αποκλίνουσα νομοθεσία των 
γερμανικών κρατιδίων, ο αναφέρων θα μπορούσε να τις θέσει υπόψη π.χ. του Γερμανικού 
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Μεταφορών με στόχο τη συζήτηση του θέματος με 
εκπροσώπους των κρατιδίων.

                                               
1 ΕΕ L 226 της 18.8.1997, σ. 1-454.
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Όσον αφορά το σημείο 0.6 του πιστοποιητικού συμμόρφωσης για το οποίο κάνει λόγο ο 
αναφέρων, επισημαίνεται ότι αφορά τη «θέση της υποχρεωτικής πινακίδας» και τον 
«αναγνωριστικό αριθμό του οχήματος». Υπό το πρίσμα αυτό, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η 
πινακίδα κυκλοφορίας είναι διαφορετική από την «υποχρεωτική πινακίδα» δηλαδή την 
πινακίδα ή την επιγραφή που τοποθετεί στο όχημα ο κατασκευαστής όπου αναγράφονται τα 
κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος που είναι απαραίτητα για την αναγνώρισή του. 
Συνεπώς, η αναφορά στο σημείο 0.6 δεν είναι σχετική με το θέμα.

Συμπέρασμα

Οι εθνικές αρχές για την καταχώρηση οχημάτων έχουν καταρχήν, εντός ορισμένων ορίων, το 
δικαίωμα να καταστήσουν υποχρεωτική την τοποθέτηση εμπρόσθιας πινακίδας κυκλοφορίας 
στα δίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα. Βάσει των στοιχείων που παρέχει ο αναφέρων, η 
Επιτροπή δεν διακρίνει καμία ένδειξη υπέρβασης των ορίων στην παρούσα περίπτωση. 
Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι η εν λόγω προδιαγραφή δεν φαίνεται να παραβιάζει τη 
νομοθεσία της ΕΕ για την έγκριση τύπου.


