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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0870/2011, ingiven av Reinhold Leckert, tysk medborgare, om det 
europeiska intyget om överensstämmelse för en viss motorcykel i Tyskland

1. Sammanfattning av framställningen

En Piaggio-motorcykelmodell har erhållit ett europeiskt intyg om överensstämmelse i en 
kategori för vilken skyldigheten att montera en främre registreringsskylt inte är tillämplig. 
Myndigheterna i vissa tyska delstater har trots det infört denna skyldighet eller t.o.m. lagstiftat 
om saken. Framställaren kritiserar överträdelsen av EU-bestämmelserna och uppmanar 
parlamentet att hjälpa till.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 30 november 2011. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 27 januari 2012

I EU:s bestämmelser om typgodkännande av motorfordon anges att fordon som tillverkas i 
enlighet med den godkända typen måste registreras enligt intyget om överensstämmelse, 
vilket intygar det tillverkade fordonets överensstämmelse med den godkända typen (jfr 
artikel 15 i direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon). 

Fordon i kategori L5e är fordon med tre symmetriskt placerade hjul, i enlighet med 
artikel 1.2 c i detta direktiv.

EU-lagstiftningen om typgodkännande av två- eller trehjuliga motorfordon inbegriper, bland 
andra krav, harmoniserade krav om monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på 
två- och trehjuliga motorfordon, enligt direktiv 2009/62/EG. Själva registreringsskylten 
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omfattas inte av EU-lagstiftningen om typgodkännande, och i direktiv 2009/62/EG 
harmoniseras inte ens dess dimensioner (jfr skäl 3 i direktivet där det även anges att 
medlemsstaterna bör se till att utskjutande registreringsskyltar inte utgör någon fara för 
användarna, dock utan att detta medför att fordonets konstruktion måste ändras).

EU-lagstiftningen om typgodkännande stadgar inte heller om huruvida medlemsstaterna 
måste föreskriva en sådan skylt över huvud taget. I EU-lagstiftningen om typgodkännande 
föreskrivs inte heller några regler om den främre registreringsskylten eller huruvida fordon 
måste vara utrustade med en främre registreringsskylt. Detta är inte gäller inte bara för två-
och trehjuliga motorfordon, utan även för motorfordon som omfattas av 
ramdirektiv 2007/46/EG (personbilar m.fl.).

Inget i EU-lagstiftningen om typgodkännande kan tolkas som ett förbud för medlemsstaterna 
att ha nationell lagstiftning om registreringsskyltar och i enlighet med sådan lagstiftning kräva 
främre registreringsskyltar för registreringen av typgodkända motorfordon. Detta gäller 
motorfordon med två framhjul, t.ex. Piaggio Mp3 och Gillera Fuoco. Inom ramen för denna 
framställning finns inget behov av att undersöka om huruvida detta också är tillämpligt på 
fordon med ett framhjul.

Ett nationellt krav på en främre registreringsskylt påverkar inte giltigheten hos intyget om 
överensstämmelse. Placeringen av den främre registreringsskylten bör emellertid inte kräva 
några illa avpassade ändringar i fordonskonstruktionen och bör inte skapa någon negativ 
inverkan på säkerheten, t.ex. som ett resultat av vassa kanter eller utskjutande delar, som kan 
utgöra en fara för föraren eller andra trafikanter, t.ex. fotgängare. I detta avseende bör främre 
registreringsskyltar följa bestämmelserna i kapitel 3 i direktiv 97/24/EG1 om vissa 
komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon, vilket 
innehåller exakta krav avseende utskjutande delar som måste beaktas vid placeringen av en 
främre registreringsskylt på ett två- eller trehjuligt fordon.

Det är dessutom inte kommissionens sak att kommentera fördelningen av befogenheter mellan 
olika konstitutionella enheter i en bestämd medlemsstat. Framställaren kan göra t.ex. det tyska 
förbundsministeriet för transport uppmärksamt på de svårigheter som den avvikande 
lagstiftningen innebär för tyska medborgare, så att detta kan diskutera saken med företrädare 
för delstaterna.

Såtillvida som framställaren hänvisar till punkt 0.6 om intyget om överensstämmelse, bör det 
påpekas att denna punkt handlar om ”placering av den föreskrivna skylten” och 
”fordonsidentifieringsnummer”. I ljuset av detta måste det understrykas att 
registreringsskylten inte är ”den föreskrivna skylten”, vilken är en platta eller etikett 
anbringad av tillverkaren på ett fordon där de huvudsakliga tekniska egenskaper som är 
nödvändiga för identifiering av fordonet anges. Hänvisningen till punkt 0.6 är sålunda inte 
relevant här.

Slutsats

De nationella registreringsmyndigheterna har i princip rätt, dvs. inom vissa gränser, att kräva 
                                               
1 EGT L 226, 18.8.1997, s. 1–454.
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att motorfordon med två framhjul ska utrustas med främre registreringsskyltar. På grundval av 
de uppgifter som framställaren har tillhandahållit, finner inte kommissionen att gränserna har 
överträtts i detta bestämda fall. Kommissionen kan därför dra slutsatsen att ett sådant krav inte 
verkar bryta mot EU-lagstiftningen om typgodkännande.


