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1. Peticijos santrauka

Piaggio motociklo modeliui suteiktas europinis atitikties liudijimas kategorijoje, kuriai 
reikalavimas pritvirtinti valstybinio numerio ženklą motociklo priekinėje dalyje netaikomas. 
Vis dėlto tam tikros Vokietijos žemės valdžios institucijos taiko šį reikalavimą arba net yra 
priėmusios atitinkamus teisės aktus. Peticijos pateikėjas kritikuoja ES taisyklių pažeidimą ir 
prašo Parlamento pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. sausio 27 d.

„ES variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo teisės aktuose numatyta, kad pagal tam 
tikrą tipą pagamintos transporto priemonės turi būti užregistruotos atitikties liudijimų bazėje, 
tuo paliudijant pagamintos transporto priemonės atitiktį patvirtintam tipui (žr. Direktyvos 
2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo 
15 straipsnį). 

Pagal šios direktyvos 1 straipsnio 2 dalies c punktą, L5e kategorijos transporto priemonės yra 
transporto priemonės su trimis simetriškai išdėstytais ratais.

ES teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas transporto priemonių tipo patvirtinimas 
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dviratėms ir triratėms transporto priemonėms, be kitų reikalavimų, Direktyvoje 2009/62/EB 
numatyti ir suderinti reikalavimai dėl dviračių arba triračių transporto priemonių galinio 
registracijos numerio ženklo tvirtinimo vietos.  Reikalavimai pačiam registracijos numerio 
ženklui ES teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas transporto priemonės tipo patvirtinimas, 
nenustatyti, o Direktyvoje 2009/62/EB netgi nesuderinti jo matmenys (žr. šios direktyvos 
3 konstatuojamąją dalį, kurioje taip pat teigiama, kad valstybės narės turėtų užtikrinti, jog 
kyšantys registracijos numerio ženklai nekeltų pavojaus naudotojams, tačiau tai įgyvendinant 
nereikėtų kaip nors keisti transporto priemonės konstrukcijos).

ES tipo patvirtinimo teisės aktais taip pat nereglamentuojama, ar valstybės narės apskritai turi 
numatyti tokį ženklą. Taip pat ES tipo patvirtinimo teisės aktuose nereglamentuojamas 
priekinis registracijos numerio ženklas arba tai, ar transporto priemonės turi turėti priekinį 
registracijos numerio ženklą. Tai galioja ne tik dviračių ir triračių transporto priemonių atveju, 
bet ir variklinėms transporto priemonėms, kurioms galioja Pagrindų direktyva 2007/46/EB 
(keleivinės transporto priemonės ir kt.)

ES tipo patvirtinimo teisės aktuose nėra nuostatų, kurias būtų galima suprasti kaip draudimą 
valstybėms narėms turėti nacionalinius teisės aktus dėl registracijos numerio ženklo ir pagal 
tokius teisės aktus reikalauti priekinių registracijos numerio ženklų patvirtinto tipo 
variklinėms transporto priemonėms užregistruoti. Tai galioja dviratėms variklinėms transporto 
priemonėms, pvz., Piaggo Mp3, Gillera Fuoco. Šios peticijos atžvilgiu nėra poreikio 
analizuoti, ar tai galioja ir transporto priemonėms su vienu priekiniu ratu.

Nacionalinis reikalavimas dėl priekinio registracijos numerio ženklo neturi įtakos atitikties 
liudijimo galiojimui. Vis dėlto priekiniam registracijos numerio ženklui sumontuoti neturėtų 
reikėti neproporcingų transporto priemonės konstrukcijos pakeitimų ir tai turėtų nedaryti 
neigiamos įtakos saugai, pvz., neturėtų būti aštrių kraštų ar kyšančių dalių, kurios galėtų kelti 
pavojų vairuotojui arba kitiems naudotojams, pvz., pėstiesiems. Šiuo atžvilgiu priekinis 
registracijos numerio ženklas turėtų atitikti Direktyvos 97/24/EB1 3 skyriaus nuostatas dėl tam 
tikrų dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių sudėtinių dalių ir charakteristikų, 
kuriame nurodyti tikslūs reikalavimai dėl išorinių išsikišimų, į kuriuos būtina atsižvelgti 
montuojant registracijos numerio ženklą dviratės arba triratės transporto priemonės priekyje.

Be to, Komisija negali komentuoti tam tikros valstybės narės skirtingų konstitucinių subjektų 
kompetencijų pasidalijimo. Peticijos pateikėjas galėtų atkreipti dėmesį į sunkumus, kurie kyla 
Vokietijos piliečiams dėl skirtingų Vokietijos žemių teisės aktų, kreipdamasis, pvz., į 
Vokietijos federalinę transporto ministeriją, kad šis klausimas būtų aptartas su žemių 
atstovais.

Peticijos pateikėjas nurodo atitikties liudijimo 0.6 punktą, tačiau reikėtų pažymėti, kad 0.6 
punktas yra apie „identifikavimo lentelės vietą“ ir „transporto priemonės identifikacinį 
numerį“. Todėl reikia pabrėžti, kad registracijos numerio ženklas nėra „identifikavimo 
lentelė“, kuri yra gamintojo ant transporto priemonės tvirtinama lentelė arba kortelė, kurioje 
pateikiamos pagrindinės techninės charakteristikos, būtinos transporto priemonei 
identifikuoti. Todėl nuoroda į 0.6 punktą čia yra nesvarbi.
Išvada
                                               
1 OL L 226, 1997 8 18, p. 1–454
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Nacionalinės registravimą vykdančios institucijos iš esmės, t. y. su tam tikrais apribojimais, 
turi teisę reikalauti, kad variklinės transporto priemonės su dviem priekiniais ratais turėtų 
sumontuotus priekinius registracijos numerio ženklus. Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta 
informacija Komisija nemano, kad šiuo atveju būtų peržengtos ribos. Todėl galima daryti 
išvadą, kad toks reikalavimas nepažeidžia ES tipo patvirtinimo teisės aktų.“


