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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0870/2011, którą złożył Reinhold Leckert (Niemcy) w sprawie 
uznawania europejskiego certyfikatu zgodności w przypadku pewnego 
motocykla w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Jeden z modeli motocykli Piaggio uzyskał europejski certyfikat zgodności w kategorii, 
w odniesieniu do której nie ma zastosowania obowiązek umieszczania na przedzie tablicy 
rejestracyjnej. Jednak władze niektórych niemieckich krajów związkowych nakładają taki 
obowiązek, a nawet uchwalają odpowiednie ustawodawstwo. Składający petycję informuje 
o naruszeniu przepisów UE i zwraca się do Parlamentu o udzielenie pomocy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

Unijna homologacja typu pojazdów mechanicznych określa, że pojazdy wyprodukowane 
zgodnie z zatwierdzonym typem muszą być zarejestrowane na podstawie świadectwa 
zgodności potwierdzającego zgodność pojazdu z zatwierdzonym typem (por. art. 15 
dyrektywy 2002/24/WE w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów 
mechanicznych). 

Pojazdy kategorii L5e to pojazdy posiadające trzy koła umieszczone symetrycznie 
w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. c) przedmiotowej dyrektywy.

Prawodawstwo UE w zakresie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów 
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mechanicznych określa, oprócz wielu innych regulacji, także zharmonizowane wymogi 
w sprawie miejsca montażu tylnej tablicy rejestracyjnej dwu- i trzykołowych pojazdów 
silnikowych (dyrektywa 2009/62/WE). Szczegóły dotyczące tablicy rejestracyjnej nie są 
określone w prawodawstwie unijnym w zakresie homologacji typu, a dyrektywa 2009/62/WE 
nie harmonizuje nawet jej wymiarów (por. punkt 3 preambuły dyrektywy, w którym 
stwierdza się, że państwa członkowskie powinny zagwarantować, aby wystające tablice 
rejestracyjne nie stwarzały niebezpieczeństwa dla użytkowników, jednakże w taki sposób, 
aby nie wymagało to dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcji pojazdów.

Prawodawstwo unijne w zakresie homologacji typu także nie określa tego, czy państwa 
członkowskie mają obowiązek regulować kwestię takich tablic rejestracyjnych. Ponadto 
prawodawstwo unijne nie reguluje także kwestii przednich tablic rejestracyjnych ani tego, czy 
pojazdy muszą być w nie wyposażone. Z takim stanem rzeczy mamy do czynienia nie tylko 
w odniesieniu do dwu- i trzykołowych pojazdów mechanicznych, lecz także w przypadku 
pojazdów mechanicznych, do których odnosi się dyrektywa ramowa 2007/46/WE 
(samochody osobowe i in.).

Żaden z przepisów unijnego prawodawstwa w sprawie homologacji typu nie może być 
zinterpretowany jako zakaz wprowadzania przez państwa członkowskie krajowych regulacji 
w zakresie tablic rejestracyjnych i stosowania na ich podstawie wymogu montowania 
przednich tablic rejestracyjnych w pojazdach mechanicznych, które uzyskały zatwierdzenie 
typu. Taka interpretacja odnosi się do pojazdów mechanicznych o dwóch kołach przednich 
takich jak Piaggo Mp3 Gillera Fuoco. Nie ma konieczności, aby w kontekście tej petycji 
rozpatrywać kwestię tego, czy taka interpretacja odnosi się także do pojazdów z jednym 
przednim kołem.

Krajowy wymóg dotyczący przedniej tablicy rejestracyjnej nie ma wpływu na ważność 
świadectwa zgodności. Umieszczenie przedniej tablicy rejestracyjnej nie powinno jednak 
wiązać się z koniecznością wprowadzenia znacznych zmian w konstrukcji pojazdu. Nie 
powinno także prowadzić do powstawania negatywnych skutków ubocznych w zakresie 
bezpieczeństwa, takich jak ostre krawędzie lub wystające części, które mogą być 
niebezpieczne dla samego kierującego pojazdem lub innych użytkowników, np. pieszych. Pod 
tym względem przednie tablice rejestracyjne powinny spełniać wymogi zawarte w rozdziale 3 
dyrektywy 97/24/WE1w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych 
pojazdów silnikowych, który zawiera szczegółowe wymogi dotyczące wystających 
zewnętrznych elementów, które należy uwzględnić przy montowaniu tablicy rejestracyjnej 
z przodu dwukołowych lub trójkołowych pojazdów.

Ponadto komentowanie podziału kompetencji między różnymi organami konstytucyjnymi 
w danym państwie członkowskim nie należy do kompetencji Komisji. Składający petycję 
może rozważyć przedstawienie kwestii trudności wynikających ze sprzecznych przepisów 
niemieckich krajów związkowych dla obywateli Niemiec np. niemieckiemu ministerstwu 
transportu w celu omówienia tego problemu z przedstawicielami krajów związkowych.

W odniesieniu do uwagi składającego petycję na temat punktu 0.6 świadectwa zgodności 
należy podkreślić, że punkt 0.6 określa „położenie tabliczki znamionowej” oraz „numer 

                                               
1Dz.U. L 226 z 18.8.1997, s. 1–454.
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identyfikacyjny pojazdu”. W tym kontekście należy zaznaczyć, że tablica rejestracyjna nie 
jest „tabliczką znamionową”, która jest z kolei rodzajem etykiety umieszczanej przez 
producenta na pojeździe i która zawiera informacje dotyczące charakterystyki technicznej 
pojazdu niezbędne do jego identyfikacji. Odniesienie do punktu 0.6 nie ma zatem tutaj 
uzasadnienia.

Wnioski

Krajowe organy rejestracyjne mają co do zasady, tj. w pewnych określonych granicach, 
prawo do wprowadzenia wymogu umieszczania na pojazdach mechanicznych z dwoma 
kołami przednimi przedniej tablicy rejestracyjnej. Na podstawie argumentów 
przedstawionych przez składającego petycję Komisja nie stwierdza przekroczenia owych 
granic w przedmiotowym przypadku. Można zatem wyciągnąć wniosek, że taki wymóg nie 
stanowi naruszenia przepisów unijnych w zakresie homologacji typu.


