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Temats: Lūgumraksts Nr. 0870/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Reinhold 
Leckert, par Eiropas atbilstības sertifikāta atzīšanu attiecībā uz dažiem 
motocikliem Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Piaggio motocikls ir saņēmis Eiropas atbilstības sertifikātu kategorijā, uz kuru neattiecas 
pienākums priekšpusē piestiprināt numura zīmi. Tomēr dažu Vācijas zemju varas iestādes 
piemēro šo pienākumu vai ir pat pieņēmušas attiecīgus tiesību aktus. Lūgumraksta iesniedzējs 
nosoda ES noteikumu pārkāpšanu un lūdz Parlamentu palīdzēt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 30. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

ES mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma nosacījumos paredzēts, ka 
transportlīdzekļi, kas izgatavoti saskaņā ar apstiprināto tipu, jāreģistrē, pamatojoties uz 
atbilstības sertifikātu, ar ko apliecina izgatavotā transportlīdzekļa atbilstību apstiprinātajam 
tipam (sal. Direktīvas 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko 
transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, 15. pants). 

Šīs direktīvas 1. panta 2. punkta c) apakšpunkta nozīmē L5e kategorijas transportlīdzekļi ir 
transportlīdzekļi ar trijiem simetriski novietotiem riteņiem.

ES tiesību akti par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu 
citu prasību starpā ietver saskaņotas prasības par stiprinājuma vietu pakaļējās numura zīmes 
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uzstādīšanai divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem 
Direktīvā 2009/62/EK. Uz pašu numura zīmi neattiecas ES tiesību akti tipa apstiprinājuma 
jomā, un Direktīvā 2009/62/EK pat nav saskaņoti tās izmēri (sal. šīs direktīvas 3. apsvērums, 
kurā teikts arī, ka dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai izvirzītās numura zīmes neapdraudētu 
lietotājus, tomēr neprasot nekādas izmaiņas transportlīdzekļa konstrukcijā).

Ar ES tiesību aktiem tipa apstiprinājuma jomā netiek regulēts tas, vai dalībvalstīm vispār 
jāparedz šādu zīmju izmantošana. Ar ES tiesību aktiem tipa apstiprinājuma jomā netiek 
regulēta arī priekšējās numura zīmes izmantošana, ne arī tas, vai transportlīdzekļiem jābūt 
aprīkotiem ar priekšējo numura zīmi. Tas attiecas ne tikai uz divriteņu vai trīsriteņu 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, bet arī uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem, uz kuriem 
attiecas Pamatdirektīva 2007/46/EK (pasažieru automašīnas u. c.).

Nevienu daļu ES tiesību aktos tipa apstiprinājuma jomā nevar interpretēt kā tādu, kas 
dalībvalstīm aizliegtu pieņemt valsts tiesību aktus par numura zīmēm un, pamatojoties uz 
šādiem tiesību aktiem, pieprasīt izmantot priekšējās numura zīmes apstiprināta tipa mehānisko 
transportlīdzekļu reģistrācijai. Tas attiecas uz tādiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem ar 
diviem priekšējiem riteņiem kā Piaggo Mp3, Gillera Fuoco. Šā lūgumraksta kontekstā nav 
nepieciešams izskatīt jautājumu par to, vai tas pats attiecas arī uz transportlīdzekļiem ar vienu 
priekšējo riteni.

Priekšējās numura zīmes valsts prasība neietekmē atbilstības sertifikāta spēkā esamību. Tomēr 
priekšējās numura zīmes uzstādīšanai nevajadzētu prasīt nekādas neproporcionālas izmaiņas 
attiecībā uz transportlīdzekļa konstrukciju un negatīvi ietekmēt drošību, piemēram, ar asām 
malām vai izvirzītām daļām, kas varētu apdraudēt braucēju vai citus lietotājus, piemēram, 
gājējus. Šajā saistībā priekšējām numura zīmēm jāatbilst noteikumiem Direktīvas 97/24/EK1

par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem 
3. nodaļai, kurā attiecībā uz ārējiem izvirzījumiem ietvertas konkrētas prasības, kas jāņem 
vērā, divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekļa priekšā uzstādot numura zīmi.

Turklāt Komisija nevar komentēt kompetenču sadalījumu starp dažādām konstitucionālajām 
iestādēm attiecīgajā dalībvalstī. Lūgumraksta iesniedzējs var apsvērt iespēju ar problēmām, 
kas Vācijas pilsoņiem rodas atšķirīgo tiesību aktu dēļ Vācijas zemju vidū, vērsties, piemēram, 
Vācijas Federālajā transporta ministrijā, lai tās tiktu apspriestas ar zemju pārstāvjiem.

Ciktāl lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz 0.6. punktu atbilstības sertifikātā, jāuzsver, ka 
0.6. punkts attiecas uz „obligāto izgatavotāja plāksnīšu atrašanās vietu” un „transportlīdzekļa 
identifikācijas numura atrašanās vietu”. Ņemot vērā šo informāciju, jāuzsver, ka numura zīme 
nav „obligātā plāksnīte”, kas ir plāksnīte vai etiķete, kuru izgatavotājs piestiprinājis pie 
transportlīdzekļa un kurā norādīti galvenie tehniskie raksturlielumi, kas nepieciešami 
transportlīdzekļa identifikācijai. Tāpēc atsauce uz 0.6. punktu šajā gadījumā nav atbilstoša.

Secinājums

Valsts reģistrācijas varas iestādes principā, t. i., ar zināmiem ierobežojumiem, ir tiesīgas 

                                               
1 OV L 226, 18.8.1997., 1.–454. lpp.
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pieprasīt, lai mehāniskie transportlīdzekļi ar diviem priekšējiem riteņiem būtu aprīkoti ar 
priekšējām numura zīmēm. Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, 
Komisija nesaskata, ka šajā gadījumā ierobežojumi nebūtu ievēroti. Tādējādi var secināt, ka ar 
šo prasību netiek pārkāpti ES tiesību akti tipa apstiprinājuma jomā.


