
Äntwert vum Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten op d'parlamentaresch Fro 
n° 6605 vum 4. August 2022 vum Här Deputéierten Marc Goergen. 

Den honorabelen Deputéierte freet Prezisiounen iwwert Plackennummeren déi nom alen an nom 
neie Regime ausgestallt goufen. 

An dësem Zesummenhang ass dorobber ze verweisen, datt Lëtzebuerg, wat d’Format esou wéi 
de visuellen Aspekt vun de Placken, sech op déi international an europäesch Bestëmmunge 
baséiert. Deemno ass besonnesch op d’Wiener Konventioun vun 1968 iwwert 
Verkéierssécherheet ze verweisen, déi de 25 November 1975 vu Lëtzebuerg ratifizéiert gouf. 
Desweidere sinn d’europäescht Reglement 1003/2010, wat bis de 5. Juli 2022 applikabel war a 
wat den Emplacement vun der hënneschter Plack gereegelt huet, an dat néit europäescht 
Reglement 2021/535, wat zënter dem 5. Juli 2022 applikabel ass an den Emplacement vun der 
viischter an hënneschter Plack vum Auto reegelt, a schlussendlech d’Reglement 2411/98, an 
dësem Kader ze ernimmen. 

D’Annex II vun der Wiener Konventioun definéiert am Punkt zwee datt eng Plackennummer muss 
am Dag, fir een Observateur deen an der zentraler Achs vum Gefier steet, bei normaler Siicht aus 
enger Distanz vu 40m liesbar sinn, ouni dat d’Gefier sech beweegt. Woubäi des 
Minimalbestëmmunge fir Plackennummere vu Gefierer, déi eng méi kleng Plack musse kréien, 
wéi dat fir Motorrieder zum Beispill de Fall ass, kënne reduzéiert ginn. Setzt een dës 
Bestëmmungen ëm, esou ass op DIN 1450:2013-04 « Polices de caractères – Lisibilité » ze 
verweisen, déi d‘Liesbarkeet vun engem Schrëftzeeche festleet. Wann an dësem Zesummenhang 
vun enger Sehschärft vun 1 ausgaange gëtt, wat als Standartdwäert unzegesinn ass, esou ass eng 
Liesbarkeet vun engem Schrëftzeechen aus 40 Meter Distanz bei enger Schrëftgréisst vu 73mm 
ginn. Dëse Wäert definéiert deemno d’Gréisst vun de benotzte Schrëftzeechen op enger Plack, 
woubäi laut dem groussherzogleche Reglement vun 2016 iwwer d’Immatrikulatioun vun de 
Gefierer dëse Wäert op 75mm festgeluecht gouf, deemno liicht iwwert dem Mindestwäert. 
Duerch d’Héischt vun de Schrëftzeechen ass indirekt och d’Breet definéiert an esou och déi 
benéidegt Plaz op der Plack. D‘Dimensioun selwer vun der Plack gëtt iwwert 
d’Homologatiounsbestëmmunge vun den Autoen festgeluecht, well hei all Hiersteller 
d’Obligatioun huet eng gewësse Plaz um Auto virzegesi fir datt Placken an engem Standardformat 
kënne montéiert ginn. Wéi schonn ugedeit, war dëst bis de 5. Juli 2022 just fir hannen definéiert 
an zënter der Aféierung vun der Reegelung 2021/535 och vir. Duerch dës Bestëmmungen ass och 
Breet op 520mm vun enger Standardplack definéiert. 

Nieft dëse Bestëmmunge gesäit d’Wiener Konventioun och a sengem Artikel 37 vir, datt ee Gefier 
muss mat engem Ennerscheedungszeechen equipéiert sinn. Nieft der Plackennummer muss 
deemno all Gefier, dat konform am internationale Verkéier benotzt gëtt, mat engem 
lännerspeziefeschen Zeeche gekennzeechent sinn. Laut der internationale Reglementatioun 
kann dëst, wéi et och am Grand-Duché virum Aféiere vum nei Plackeformat de Fall war, 
onofhängeg nieft der Plackennummer hannen um Gefier ubruecht sinn. Mat dem europäesche 
Reglement 2411/98 sinn d‘Dispositioune vun der Wiener Konventioun an d’europäesch 
Bestëmmungen iwwerféiert ginn. Woubäi festzehalen ass, datt dëst Reglement eng grouss 
Flexibilitéit zougelooss huet. Dëst well net all Member vun der europäescher Unioun och 
Vertragspartner vun der Wiener Konventioun vun 1968 ass an d’europäesch Kommissioun, am 
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Géigensatz zum Akkord vun 1958 iwwert Homologatioun, kee Member vun dëser Konventioun 
ass. Well awer d’Länner déi Konventioun ënnerschriwwen hunn an dowéinst d’Obligatioun hunn 
ee lännerspezifescht Zeechen hannen um Auto ze hunn oder an der Plackennummer integréiert 
ze hunn, huet d‘Kommissioun dëst mat dem beschriwwe Reglement harmoniséiert an de Prinzip 
vun den europäesche Stären op bloem Hannergrond an dem lännerspezifsche Lännercode 
agefouert. Heibäi gëllt ze präziséieren dat d’Reglement net virgesäit datt déi al Placken ongülteg 
sinn. 

Well Lëtzebuerg awer och d‘Dispositiounen aus der Wiener Konventioun muss anhalen, ass 
decidéiert ginn dëst neit Format ze iwwerhuelen. Déi al Formater sinn awer net verbuede ginn 
falls een Auto mat esou engem Format equipéiert war iert dës nei Bestëmmungen a Kraaft 
getruede sinn. Et ass am Moment och net op nationalen Niveau geplangt dëst ze änneren an 
d’Plackeformater musse just ugepasst ginn wann d’Gefier ofgemellt gëtt an durno nees nei 
ugemellt. Allerdéngs soll et esou sinn, dat lues a lues all Placken an dat Standardformat 
iwwerféiert ginn an esou sämtlech Gefier eenheetlech gekennzeechent sinn. Op dësem Punkt ass 
den Artikel 43 vum Reglement vun 2016 och kloer: 

« Art. 43 

(1) Les véhicules ayant été immatriculés avant le 1er juillet 2003 sous un numéro 
d’immatriculation composé soit de deux ou de trois chiffres, soit de deux chiffres et de 
deux lettres, soit d’une lettre et de quatre chiffres, soit de deux lettres et de trois chiffres 
peuvent continuer à circuler avec ce numéro. 

Dans le cas de la transcription d’un véhicule ou dans le cas de la réimmatriculation d’un 
véhicule suite à la péremption de son certificat d’immatriculation par application des 
dispositions de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, ledit véhicule 
est immatriculé sous un nouveau numéro d’immatriculation qui y est attribué 
conformément aux dispositions du présent règlement. » 

Och wat d‘Hale vun engem ale Format ugeet am Fall wou eng Persoun sollt verscheeden an eng 
aner Persoun d’Gefier ierft, esou gëtt et hei eng Ausnam mat spezifesche Bestëmmungen, déi 
och an der Äntwert op parlamentaresch Fro n°6604 méi am Detail beschriwwe goufen. Wann ee 
Gefier mat enger personaliséierter Plack immatrikuléiert war an eng Persoun dëst Gefier ierft 
esou kann d’Gefier, ouni datt d’Plackeformat muss geännert ginn, erëm ugemellt ginn. Dëst ass 
konform zum Artikel 22 vum uewe beschriwwene Reglement vun 2016. Am Fall wou et eng Plack 
aus der lafender Serie ass, ass eng Upassung un den neie Plackeformat allerdéngs néideg, well 
sech hei d‘Plack op d’Gefier bezitt.  

Wat déi eelsten nach am Ëmlaf befannent Plackennummer ugeet, esou ass et net méiglech eng 
Ausso ze maachen, well et vill verschidde Regime gouf a verschidde Placken ausgestallt goufen. 
D‘Datebank vun der SNCA saiséiert am Prinzip just d‘Datumer vun der Immatrikulatioun vun 
engem Gefier. Also zum Beispill wéini ee Gefier déi éischte Kéier ugemellt gouf, awer net den 
Datum ab wéini eng Plack benotzt gouf. 

 

Lëtzebuerg, den 7. September 2022 

De Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten 

(s.) François Bausch 


	6605.pdf
	qp_6605_04-08-2022_réponse_2155568.pdf



