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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/62/ES
ze dne 13. července 2009
týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových
vozidel
(kodifikované znění)
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

(3)

Účelem této směrnice není sjednotit rozměry registrač
ních tabulek užívaných v různých členských státech.
Členské státy by proto měly zajistit, aby vyčnívající regis
trační tabulky nebyly pro uživatele nebezpečné, aniž by
to vyžadovalo jakoukoliv změnu konstrukce vozidla.

(4)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti člen
ských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných
směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost
uvedených v části B přílohy II,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko
a sociálního výboru (1),

Evropského

hospodářského

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 93/94/EHS ze
dne 29. října 1993 týkající se místa pro montáž zadní
registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motoro
vých vozidel (3) byla podstatně změněna (4). Z důvodu
srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená
směrnice kodifikována.

Směrnice 93/94/EHS je jednou ze zvláštních směrnic pro
postup ES schvalování typu zavedený směrnicí Rady
92/61/EHS ze dne 30. června 1992 o schvalování typu
dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, která
byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu
dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (5),
a stanoví technické požadavky týkající se projektování
a konstrukce dvoukolových nebo tříkolových motoro
vých vozidel z hlediska místa pro montáž zadní regis
trační tabulky. Tyto technické požadavky se týkají sbli
žování právních předpisů členských států tak, aby
umožnily použití postupu pro ES schvalování typu
stanoveného směrnicí 2002/24/ES na každý typ vozidla.
Proto se ustanovení směrnice 2002/24/ES týkající se
systémů, konstrukčních částí a samostatných technických
celků vozidel vztahují na tuto směrnici.

(1) Úř. věst. C 324, 30.12.2006, s. 11.
(2) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 25.září 2007 (Úř. věst.
C 219 E, 28.8.2008, s. 66) a rozhodnutí Rady ze dne
22. června 2009.
(3) Úř. věst. L 311, 14.12.1993, s. 83.
(4) Viz část A přílohy II.
(5) Úř. věst. L 124, 9.5.2002, s. 1.

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Tato směrnice se vztahuje na místo určené pro montáž zadní
registrační tabulky u všech typů motorových vozidel definova
ných v článku 1 směrnice 2002/24/ES.

Článek 2
Postup pro udělení dílčího ES schválení typu dvoukolového
nebo tříkolového motorového vozidla z hlediska místa urče
ného pro montáž zadní registrační tabulky a podmínky volného
pohybu těchto vozidel jsou stanoveny v kapitolách II a III směr
nice 2002/24/ES.

Článek 3
Veškeré změny nutné pro přizpůsobení požadavků přílohy
I technickému pokroku se přijímají postupem podle čl. 18
odst. 2 směrnice 2002/24/ES.

Článek 4
1.
Členské státy nesmějí z důvodů týkajících se místa pro
montáž zadní registrační tabulky:

— odmítnout udělit ES schválení typu pro typ dvoukolového
nebo tříkolového motorového vozidla ani

— zakázat registraci, prodej nebo uvedení do provozu dvouko
lových a tříkolových motorových vozidel,

pokud místo pro montáž zadní registrační tabulky splňuje
požadavky této směrnice.
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2.
Členské státy odmítnou udělit ES schválení typu pro jaký
koli typ dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla
z důvodů týkajících se místa pro montáž zadní registrační
tabulky, pokud toto místo nesplňuje požadavky této směrnice.
3.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnit
rostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti
této směrnice.
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Článek 6
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 1. ledna 2010.
Článek 7

Článek 5
Směrnice 93/94/EHS ve znění směrnice uvedené v části
A přílohy II se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských
států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnit
rostátním právu a jejich použitelnost uvedených v části
B přílohy II.
Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto
směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze
III.

Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 13. července 2009.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

H.-G. PÖTTERING

E. ERLANDSSON
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PŘÍLOHA I
1.

ROZMĚRY
Rozměry místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla (1) jsou
tyto:

1.1

Mopedy a lehké čtyřkolky bez karoserie

1.1.1 šířka: 100 mm;

1.1.2 výška: 175 mm;

nebo

1.1.3 šířka: 145 mm;

1.1.4 výška: 125 mm.

1.2

Motocykly, tříkolky do maximálního výkonu 15 kW a čtyřkolky jiné než lehké čtyřkolky bez karoserie

1.2.1 šířka: 280 mm;

1.2.2 výška: 210 mm.

1.3

Tříkolky s maximálním výkonem přesahujícím 15 kW, lehké čtyřkolky s karoserií a čtyřkolky jiné než
lehké čtyřkolky s karoserií

1.3.1 Použijí se požadavky pro osobní automobily stanovené ve směrnici Rady 70/222/EHS (2).

2.

VŠEOBECNÉ POKYNY PRO UMÍSTĚNÍ

2.1

Zadní registrační tabulka musí být umístěna na zadní části vozidla tímto způsobem:

2.1.1 tabulka může být umístěna mezi podélnými rovinami procházejícími vnějšími krajními body vozidla.

3.

SKLON

3.1

Zadní registrační tabulka:

3.1.1 musí být umístěna kolmo ke střední podélné rovině vozidla;

3.1.2 směřuje-li zadní tabulka registračního čísla nahoru, nesmí být u vozidla s pohotovostní hmotností její sklon od
svislice větší než 30°;

3.1.3 směřuje-li zadní tabulka registračního čísla dolů, nesmí být u vozidla s pohotovostní hmotností její sklon od svislice
větší než 15°.

4.

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA

4.1

Má-li vozidlo svou pohotovostní hmotnost, nesmí být žádný bod místa pro registrační tabulku výše než 1,50
m nad vozovkou.

(1) V případě mopedů je to každá registrační nebo identifikační tabulka.
(2) Úř. věst. L 76, 6.4.1970, s. 25.
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5.

MINIMÁLNÍ VÝŠKA

5.1

Má-li vozidlo svou pohotovostní hmotnost, nesmí být žádný bod místa pro registrační tabulku níže než 0,20
m nad vozovkou nebo níže, než je poloměr kola, je-li tento poloměr menší než 0,20 m nad vozovkou.

6.

GEOMETRICKÁ VIDITELNOST

6.1

Viditelnost místa pro montáž tabulky musí být zajištěna v prostoru, který je definován dvěma prostorovými úhly:
jeden z těchto prostorových úhlů je prostorový úhel s vodorovnou hranou vymezený dvěma rovinami, které
procházejí horní a dolní hranou místa pro montáž tabulky a které svírají s vodorovnou rovinou úhly uvedené
na obrázku 1; druhý prostorový úhel se svislou hranou je vymezen dvěma rovinami, které procházejí levou
a pravou hranou místa pro montáž tabulky a které svírají se střední podélnou rovinou úhly uvedené na obrázku 2.

Obrázek 1
Úhel geometrické viditelnosti (prostorový úhel s vodorovnou hranou)

Obrázek 2
Úhel geometrické viditelnosti (prostorový úhel se svislou hranou)
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Dodatek 1
Informační dokument pro typ dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla z hlediska místa pro
montáž zadní registrační tabulky
(připojí se k žádosti o udělení dílčího ES schválení typu, je-li podávána odděleně od žádosti o ES schválení typu vozidla)
Pořadové číslo (přidělené žadatelem):
Žádost o udělení dílčího ES schválení typu dvoukolového nebo tříkolového vozidla z hlediska místa pro montáž zadní
registrační tabulky musí obsahovat údaje stanovené v příloze II směrnice 2002/24/ES části 1 oddíle A bodech:
— 0.1,
— 0.2,
— 0.4 až 0.6,
— 2.2,
— 2.2.1,
— 9.6,
— 9.6.1.
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Dodatek 2
Certifikát dílčího ES schválení typu dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla z hlediska místa
určeného pro montáž zadní registrační tabulky
VZOR
Protokol č. ............................................. technické zkušebny ............................................. ze dne: ........................................................
Dílčí ES schválení typu č. ............................................. Rozšíření č. ................................................................................................
..........
1. Obchodní značka nebo název vozidla ................................................................................................
.....................................................
2. Typ vozidla ................................................................................................
................................................................................................
.......
3. Název a adresa výrobce ................................................................................................................................................................
................
................................................................................................
................................................................................................
................................
4. Název a adresa zástupce výrobce ................................................................................................
..............................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................
5. Datum předání vozidla ke zkouškám ................................................................................................
......................................................
6. Dílčí ES schválení typu uděleno/odmítnuto (1).
7. Místo ................................................................................................
................................................................................................
...................
8. Datum ..................................................................................
................................................................................................
...............................
9. Podpis ..................................................................................
................................................................................................
...............................

(1) Nehodící se škrtněte.
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PŘÍLOHA II
ČÁST A
Zrušená směrnice a její následné změny
(uvedená v článku 5)
Směrnice Rady 93/94/EHS

(Úř. věst. L 311, 14.12.1993, s. 83).

Směrnice Komise 1999/26/ES

(Úř. věst. L 118, 6.5.1999, s. 32).

ČÁST B
Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost
(uvedené v článku 5)
Směrnice

Lhůta pro provedení

Datum použitelnosti

93/94/EHS

30. dubna 1995

1. listopadu 1995 (1)

1999/26/ES

31. prosince 1999

1. ledna 2000 (2)

(1) V souladu s článkem 4 směrnice 93/94/EHS:
„Ode dne [1. května 1995] nesmějí členské státy z důvodů týkajících se místa určeného pro montáž zadní registrační tabulky zakázat
první uvedení vozidel, která vyhovují této směrnici, do provozu.“
(2) V souladu s článkem 2 směrnice 1999/26/ES:
„1.
Od 1. ledna 2000 nesmějí členské státy z důvodů týkajících se místa pro montáž zadní registrační tabulky:
— odmítnout udělit ES schválení typu pro typ dvoukolového nebo tříkolového vozidla,
— zakázat registraci, prodej nebo uvedení do provozu dvoukolových nebo tříkolových vozidel,
jestliže místo pro montáž zadní registrační tabulky vyhovuje požadavkům směrnice 93/94/EHS ve znění této směrnice.
2.
Od 1. července 2000 členské státy odmítnou udělit ES schválení typu pro jakýkoli typ dvoukolového nebo tříkolového moto
rového vozidla z důvodů týkajících se místa pro montáž zadní registrační tabulky, jestliže nejsou splněny požadavky směrnice
93/94/EHS ve znění této směrnice.“
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PŘÍLOHA III
Srovnávací tabulka
Směrnice 93/94/EHS

Směrnice 1999/26/ES

Články 1, 2 a 3

Tato směrnice

Články 1, 2 a 3
Čl. 2 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 1

—

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 3

—

Článek 5

—

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Příloha

Příloha I

—

Příloha II

—

Příloha III

