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Betreft: Verzoekschrift 0870/2011, ingediend door Reinhold Leckert (Duitse nationaliteit), 
over de erkenning van het Europees conformiteitscertificaat voor een bepaalde 
motorfiets in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Een model motorfiets van Piaggio heeft een Europees conformiteitscertificaat ontvangen in 
een categorie waarvoor de verplichting om voorop een kentekenplaat te bevestigen niet geldt. 
De autoriteiten van bepaalde Duitse deelstaten leggen desalniettemin deze verplichting op of 
hebben zelfs dienovereenkomstig wetgeving gemaakt. Indiener hekelt de schending van 
EU-regels en verzoekt het Parlement om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012

Op grond van de EU-typegoedkeuring van motorvoertuigen moeten voertuigen die conform 
het goedgekeurde type zijn vervaardigd geregistreerd worden op basis van het 
conformiteitscertificaat, waaruit de conformiteit van het vervaardigde voertuig met het 
goedgekeurde type blijkt (zie artikel 15 van Richtlijn 2002/24/EG betreffende de 
typegoedkeuring van twee- en driewielige motorvoertuigen). 

Voertuigen van categorie L5e zijn voertuigen op drie symmetrisch geplaatste wielen in de zin 
van Artikel 1, lid 2, sub c, van die Richtlijn.

De EU-regelgeving inzake de typegoedkeuring van twee- en driewielige motorvoertuigen 
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omvat, naast andere voorschriften, geharmoniseerde voorschriften voor de ruimte voor de 
montage van de achterkentekenplaat van twee- of driewielige motorvoertuigen in Richtlijn 
2009/62/EG. De kentekenplaat zelf valt niet onder de EU-regelgeving inzake typekeuring, en 
bij Richtlijn 2009/62/EG worden zelfs de afmetingen ervan niet geharmoniseerd (zie 
overweging 3 van die richtlijn, die tevens aangeeft dat de lidstaten erop moeten toezien dat 
uitstekende kentekenplaten geen gevaar voor de gebruikers vormen, zonder dat zulks evenwel 
wijzigingen in de constructie van de voertuigen vergt.).

De EU-regelgeving inzake typekeuring bepaalt evenmin of de lidstaten überhaupt voor zo'n 
kentekenplaat moeten zorgen. Bovendien houdt deze regelgeving zich ook niet bezig met de 
voorkentekenplaat of de vraag of voertuigen een voorkentekenplaat moeten hebben. Dit geldt 
niet alleen voor twee- en driewielige motorvoertuigen, maar ook voor motorvoertuigen die 
onder Kaderrichtlijn 2007/46/EG (personenauto's e.a.) vallen.

Niets in de EU-regelgeving inzake typekeuring kan aldus worden uitgelegd dat het lidstaten 
verboden wordt om nationale wetgeving met betrekking tot kentekenplaten vast te stellen en 
op basis van zulke wetgeving voorkentekenplaten voor de registratie van goedgekeurde 
motorvoertuigen te verlangen. Dit geldt voor motorvoertuigen met twee voorwielen, zoals de 
Piaggio MP3 Gilera Fuoco. In het kader van dit verzoekschrift behoeft niet te worden 
onderzocht of dit ook geldt voor voertuigen met één voorwiel.

Een naar nationaal recht geldende vereiste van een voorkentekenplaat heeft geen invloed op 
de geldigheid van het conformiteitscertificaat. De voorkentekenplaat moet echter zodanig 
worden aangebracht dat dit geen onevenredige wijzigingen in de constructie van de 
voertuigen vergt en geen negatieve gevolgen heeft voor de veiligheid, zoals letsel als gevolg 
van scherpe randen of uitstekende onderdelen, die een gevaar kunnen betekenen voor de 
berijder of andere weggebruikers, zoals voetgangers. In dit opzicht moeten 
voorkentekenplaten voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 3 van Richtlijn 97/24/EG1

betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van twee- of driewielige motorvoertuigen, 
waarin concrete voorschriften voor naar buiten uitstekende delen worden geformuleerd die in 
aanmerking moeten worden genomen bij het aanbrengen van een kentekenplaat aan de 
voorkant van twee- of driewielige voertuigen.

Verder is het niet aan de Commissie om zich uit te spreken over de verdeling van 
bevoegdheden tussen verschillende constitutionele organen in een gegeven lidstaat. Indiener 
kan overwegen om de moeilijkheden die de uiteenlopende wetgeving van de Duitse deelstaten 
voor Duitse burgers oplevert ter kennis te brengen van bijvoorbeeld het Duitse ministerie van 
verkeer voor bespreking met de vertegenwoordigers van de deelstaten.

Voor zover indiener verwijst naar punt 0.6. op het conformiteitscertificaat moet worden 
gepreciseerd dat punt 0.6. het heeft over "plaats van de verplichte plaat" en 
"voertuigidentificatienummer". Tegen deze achtergrond moet worden onderstreept dat de 
kentekenplaat niet de "verplichte plaat" is, want dat is een plaat of etiket met daarop de 
voornaamste voor de identificatie van het voertuig vereiste technische kenmerken, door de 
fabrikant op een voertuig bevestigd. De verwijzing naar punt 0.6. doet hier dus niet ter zake.

                                               
1 PB L 226 van 18.8.1997, blz.1-454.
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Conclusie

Nationale registratieautoriteiten hebben in beginsel, d.w.z. binnen bepaalde grenzen, het recht 
te verlangen dat motorvoertuigen met twee voorwielen met voorkentekenplaten worden 
uitgerust. Uit de door indiener genoemde elementen kan de Commissie niet afleiden of de 
grenzen in het onderhavige geval zijn overschreden. Er kan derhalve worden geconcludeerd 
dat een dergelijke vereiste niet in strijd is met de EU-regelgeving inzake typekeuring.


