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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 0870/2011, adresată de Reinhold Leckert, de cetățenie germană, privind 
recunoașterea certificatului european de conformitate pentru o anumită motoretă 
în Germania

1. Rezumatul petiției

O motoretă, model Piaggio, a primit un certificat european de conformitate pentru o categorie 
căreia nu i se aplică obligația de a avea o plăcuță de înmatriculare în partea din față. 
Autoritățile din anumite landuri germane impun totuși această obligație sau chiar au legiferat 
în mod corespunzător. Petiționarul acuză încălcarea normelor UE și solicită ajutor 
Parlamentului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 ianuarie 2012

Omologarea UE a autovehiculelor prevede faptul că vehiculele produse în conformitate cu 
tipul omologat trebuie să fie înregistrate pe baza certificatului de conformitate, certificând 
astfel conformitatea vehiculului produs cu tipul omologat (cf. articolului 15 al Directivei 
2002/24/CE privind omologarea vehiculelor cu două sau trei roți). 

Vehiculele din categoria L5e sunt vehicule cu trei roți aranjate simetric în sensul articolului 1 
alineatul (2) litera (c) din Directiva în cauză.

Legislația privind omologarea UE a vehiculelor cu două și trei roți include, printre alte 
cerințe, cerințele armonizate referitoare la spațiul de fixare a plăcuței de înmatriculare din 
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spate pentru autovehiculele cu două sau trei roți din Directiva 2009/62/CE. Plăcuța de 
înregistrare în sine nu este acoperită de legislația UE privind omologarea, iar Directiva 
2009/62/CE nici nu armonizează dimensiunile sale (cf. considerentului 3 din Directiva în 
cauză care prevede, de asemenea, faptul că statele membre trebuie să se asigure că plăcuțele 
de înmatriculare proeminente nu constituie un pericol pentru utilizatori, fără însă ca acest 
lucru să necesite o modificare cu privire la construcția vehiculului).

Legislația UE privind omologarea nu reglementează, de asemenea, dacă este necesar ca 
statele membre să asigure o astfel de plăcuță. Legislația UE privind omologarea nu 
reglementează nici plăcuța frontală de înmatriculare, nici obligativitatea vehiculelor de a fi 
echipate cu o astfel de plăcuță. Acest fapt nu se aplică numai în cazul autovehiculelor cu două 
și cu trei roți, ci și pentru autovehiculele care intră sub incidența Directivei-cadru 2007/46/CE 
(autoturisme et al.).

Niciun aspect al legislației UE privind omologarea nu poate fi interpretat în sensul interzicerii 
statelor membre de a avea legislație națională privind plăcuțele de înmatriculare și solicită, în 
baza acestei legislații, plăcuțe de înmatriculare pentru înmatricularea autovehiculelor 
omologate. Acest lucru se aplică vehiculelor cu două roți frontale, cum este Piaggo Mp3, 
Gillera Fuoco. Nu este necesară examinarea în contextul acestei petiții a problemei 
aplicabilității acestui aspect pentru vehiculele cu o singură roată frontală.

O cerință națională privind plăcuța frontală de înmatriculare nu afectează validitatea 
certificatului de conformitate. Montarea plăcuței frontale de înmatriculare nu ar trebui, totuși, 
să necesite nicio modificare disproporționată în ceea ce privește construcția vehiculului și nu 
ar trebui să producă efecte negative asupra siguranței, cum ar fi cele produse de margini 
ascuțite sau părți proeminente, care ar putea constitui un pericol pentru călător sau pentru alți 
utilizatori, de exemplu pietoni. În acest sens, plăcuțele frontale de înmatriculare trebuie să 
respecte dispozițiile din capitolul 3 al Directivei 97/24/CE1 privind unele componente și 
caracteristici ale autovehiculelor cu două sau trei roți, care conține cerințe precise privind 
proeminențele exterioare, care trebuie avute în vedere în momentul fixării unei plăcuțe de 
înmatriculare în partea din față a unui vehicul cu două sau trei roți.

În plus, Comisia nu trebuie să comenteze cu privire la repartizarea competențelor între diferite 
entități constituționale dintr-un anumit stat membru. Petiționarul poate lua în considerare 
aducerea în atenția, de exemplu, a Ministerului Federal al Transporturilor, pentru discuția cu 
reprezentanții landurilor, a dificultăților produse cetățenilor germani de legislația divergentă 
din landurile germane.

În măsura în care petiționarul face referire la punctul 0.6. al certificatului de conformitate, ar 
trebui subliniat faptul că acest punct face referire la „localizarea plăcuței producătorului” și la 
„numărul de identificare a vehiculului”. În acest context, trebuie subliniat faptul că plăcuța de 
înmatriculare nu reprezintă „plăcuța producătorului”, care este o placă sau o etichetă aplicată 
de către producător unui vehicul, care oferă principalele caracteristici tehnice necesare pentru 
identificarea vehiculului. Trimiterea la punctul 0.6 nu este, prin urmare, relevantă în acest 
context.

                                               
1 JO L 226, 18.8.1997, p. 1-454.
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Concluzie

Autoritățile naționale de înmatriculare au dreptul, în principiu, adică în anumite limite, de a 
solicita echiparea cu plăcuțe frontale de înmatriculare a autovehiculelor cu două roți. Pe baza 
elementelor furnizate de către petiționar, Comisia nu găsește niciun indiciu privind încălcarea 
limitelor în cazul de față. În consecință, se poate concluziona că o astfel de cerință nu pare să 
încalce legislația UE privind omologarea.


