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Tárgy: Reinhold Leckert német állampolgár által benyújtott 0870/2011. számú 
petíció Németországban egy bizonyos típusú motorkerékpár európai 
megfelelőségi tanúsítványának elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A Piaggio motorkerékpár-modell olyan kategória alatt kapott európai megfelelőségi 
tanúsítványt, amelynek esetében nem kötelező a motoron első rendszámtáblát elhelyezni. 
Egyes német tartományok (Länder) hatóságai ugyanakkor előírják e kötelezettséget, vagy akár 
ennek megfelelő jogszabályt is alkottak. A petíció benyújtója kifogásolja az uniós 
jogszabályok megsértését és a Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. január 27.

A gépjárművek uniós típusjóváhagyása biztosítja, hogy a jóváhagyott típusnak megfelelően 
gyártott járműveket a megfelelőségi igazolvány alapján nyilvántartásba veszik, ezzel igazolva 
a járműnek a jóváhagyott típusnak való megfelelőségét (lásd a motorkerékpárok és 
segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló 2002/24/EK irányelv 15. cikkét). 

Az L5e járműkategóriába a három, szimmetrikus elrendezésű kerékkel ellátott járművek 
tartoznak az említett irányelv 1. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében.
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A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyására vonatkozó uniós 
szabályozás magában foglalja – egyéb előírások mellett – a 2009/62/EK irányelvben a 
motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok hátsó rendszámtáblájának elhelyezésére 
vonatkozó harmonizált követelményeket. Maga a rendszámtábla nem tartozik az uniós típus-
jóváhagyási jogszabályok hatálya alá, és a 2009/62/EK irányelv annak méretét sem 
harmonizálja (lásd az említett irányelv (3) preambulumbekezdését, amely azt is kimondja, 
hogy tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a rendszámtáblák kiálló élei ne jelentsenek 
veszélyt a használók számára, de anélkül, hogy ez a járművek szerkezeti felépítésének 
megváltoztatását szükségessé tenné).

A típusjóváhagyásra vonatkozó uniós jogszabályok emellett azt sem szabályozzák, hogy a 
tagállamoknak egyáltalán elő kell-e írniuk ilyen rendszámtáblák alkalmazását. Az uniós típus-
jóváhagyási jogszabályok nem rendelkeznek első rendszámtáblákról és arról sem, hogy a 
járműveket fel kell-e szerelni első rendszámtáblával. Ez nemcsak a motorkerékpárok és 
segédmotoros kerékpárok esetében van így, hanem a 2007/46/EK keretirányelv hatálya alá 
tartozó gépjárműveknél (személygépkocsik, stb.) is.

A típusjóváhagyásra vonatkozó uniós jogszabályok egyetlen rendelkezése sem értelmezhető 
úgy, hogy az megtiltaná a tagállamok számára a rendszámtáblákra vonatkozó nemzeti 
jogszabályok megalkotását, vagy amely e jogszabályok alapján az első rendszámtábla 
felszereléséhez kötné a típusjóváhagyáson átesett gépjárművek nyilvántartásba vételét. Ez a 
két első kerékkel rendelkező – így a Piaggo Mp3, Gillera Fuoco típusú – gépjárművekre is 
vonatkozik. A petícióval összefüggésben nincs szükség annak vizsgálatára, hogy ez a 
szabályozás az egyetlen első kerékkel rendelkező járművekre is alkalmazandó-e.

Az első rendszámtáblára vonatkozó nemzeti követelmény nem befolyásolja a megfelelőségi 
igazolás érvényességét. Az első rendszámtábla elhelyezése ugyanakkor nem járhat együtt a 
jármű szerkezeti felépítésének megváltoztatásával, és nem befolyásolhatja hátrányosan a 
biztonságot (ilyen hatása lehet például az éles peremeknek vagy a kiálló éleknek, amelyek 
veszélyt jelenthetnek a vezetőre vagy más személyekre, például a gyalogosokra). E 
tekintetben az első rendszámtábláknak meg kell felelniük a motorkerékpárok és segédmotoros 
kerékpárok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről szóló 97/24/EK irányelv1 3. fejezete 
rendelkezéseinek, amely a kiálló részekre vonatkozó pontos követelményeket határoz meg, 
amelyeket a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok első rendszámtáblájának 
elhelyezésekor figyelembe kell venni.

Ezenfelül nem tartozik a Bizottság feladatai közé, hogy véleményezze az adott tagállamban a 
különböző alkotmányos szervek közötti hatáskörmegosztást. A petíció benyújtója fontolóra 
veheti, hogy felhívja például a Német Szövetségi Közlekedési Minisztérium figyelmét a 
német polgárok által a német tartományok (Länder) egymástól eltérő szabályozása miatt 
tapasztalt problémákra annak érdekében, hogy azokat megvitassák a tartományok 
képviselőivel.

A petíció benyújtója által a megfelelőségi igazolvány 0.6. pontjára való utalás tekintetében 
meg kell jegyezni, hogy a 0.6. pont a „hatóságilag előírt tábla rögzítésének helyére” és a 
„jármű azonosító számára” vonatkozik. Mindezekre figyelemmel hangsúlyozni kell, hogy a 
                                               
1 HL L 226., 1997.8.18., 1–454. o.
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rendszámtábla nem „hatóságilag előírt tábla”, mivel az a gyártó által a járművön elhelyezett, a 
jármű azonosításához szükséges főbb műszaki jellemzőket feltüntető tábla vagy címke. A 0.6. 
pontra való hivatkozás ezért itt nem releváns.

Következtetés

Főszabály szerint a nyilvántartásért felelős nemzeti hatóságok jogosultak – bizonyos 
korlátokon belül – annak előírására, hogy a két első kerékkel rendelkező gépjárműveket 
felszereljék első rendszámtáblával. A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott 
információk alapján a Bizottság ebben az esetben nem talált arra utaló jelet, hogy túllépték a 
korlátokat. Ezért megállapítható, hogy egy ilyen előírás a jelek szerint nem sérti az Unió 
típusjóváhagyásra vonatkozó jogszabályait.


