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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0105/2005 minn David Brenner (Awstrijak), għan-nom ta’ l-assoċjazzjoni
SPÖ ta’ Salzburg, dwar l-inforzar transkonfinali tal-pieni għas-sewqan b’velocità għolja 
fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni juri t-tħassib tiegħu li ċittadini Ewropej li m’humiex Awstrijaċi
jistgħu jeħilsu minn pieni fuq sewqan b’veloċità għolja fl-Awstrija. Ċittadini Ġermaniżi, per 
eżempju, ma jistgħux ikunu mġiegħla jħallsu multi mposti fl-Awstrija għaliex ir-regolamenti 
Ġermaniżi jirrikjedu bħala xhieda ritratt tal-vettura minn quddiem biex ikun identifikat ix-
xufier, filwaqt li fl-Awstrija ritratti meħuda minn wara li jistabbilixxu n-numru tar-
reġistrazzjoni tal-vettura u għalhekk is-sid, jitqiesu bħala suffiċjenti. Dak li ressaq il-
petizzjoni jikkalkula li madwar żewġ terzi tar-reati rrekordjati għal sewqan b’veloċità għolja li 
saru bejn Lulju u Settembru 2004 fuq l-awtostrada ta’ Salzburg saru minn persuni li 
m’humiex Awstrijaċi. Biex tkun assigurata s-sigurtà ta’ dawk li jużaw it-toroq hi x’inhi n-
nazzjonalità tagħhom, dak li ressaq il-petizzjoni jixtieq li jkun hemm miżuri simili fil-livell ta’ 
l-UE biex ikun assigurat li l-pieni għal reati tat-traffiku jkunu jistgħu jiġu nforzati fl-Istati 
Membri kollha.

Informazzjoni

Fil-25 ta’ Frar 2005 il-Kunsill adotta deċiżjoni qafas dwar ir-rikonoxximent u l-inforzar fi Stat 
Membru ta’ multi mposti għal reat li twettaq fi Stat ieħor, u jillistja 39 reat li jinkludu reati 
bħal sewqan b’veloċità għolja. Madankollu, taħt klawsola ta’ eżenzjoni, l-awtoritajiet 
Ġermaniżi se jibqgħu intitolati li fil-ġejjieni jeħtieġu ritratt meħud minn quddiem tal-vettura 
biex ikun identifikat ix-xufier.

2. Ammissibilita’

Iddikjarata bħala ammissibbli fit-30 ta’ Ġunju 2005. 

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Marzu 2006.
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Id-Deċiżjoni Qafas fuq l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku tal-pieni 
finanzjarji1, li trid titwettaq mill-Istati Membri sat-22 ta’ Marzu 2007, tagħmel provvediment 
għall-inforzar transkonfinali tal-pieni finanzjarji. Dawn jinkludu pieni finanzjarji li jkunu 
kkawżati minn imġiba li tikser ir-regolamenti tat-traffiku 2 , li jistgħu jinkludu multi għal 
sewqan b’veloċità żejda.  

Dan l-istrument huwa bbażat fuq il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku li jfisser li Stat 
Membru  għandu, fil-maġġoranza tal-każijiet, jirrikonoxxi u jinforza deċiżjoni ta’ multa li ssir 
fi Stat Membru bħallikieku kienet tiegħu stess. Id-Deċiżjoni Qafas tapplika għall-multi mposti 
minn qorti bħala riżultat ta’ reat kriminali, jew minn qorti b’ġurisdizzjoni fuq materji 
kriminali jew inkella minn awtorita’ li m’hijiex qorti imma fejn il-persuna suġġetta għall-
multa kellha l-opportunita’ li l-każ tagħha jkun iġġudikat minn qorti b’ġurisdizzjoni fuq 
materji kriminali.  

Id-Deċiżjoni Qafas teħtieġ lill-Istati Membri li jirrikonoxxu u jinforzaw il-pieni finanzjarji
imposti fi Stat Membru ieħor mingħajr aktar formalità sakemm ma tkunx invokata waħda
mir-raġunijiet għal nuqqas ta’ rikonoxximent imniżżla fl-Artikolu 7. Dawn ir-raġunijiet huma:

• fejn iċ-ċertifikat li jkun mad-deċiżjoni dwar il-multa ma jkunx komplut;
• fejn deċiżjoni tkun diġà ttieħdet kontra l-persuna għall-istess atti (ne bis in idem);
• fejn id-deċiżjoni dwar il-multa għandha x’taqsam ma’ atti li ma jitqisux bħala reat

taħt il-liġi ta’ l-Istat Membru li jkun qed jesegwixxi, jiġifieri fejn japplika l-prinċipju 
tal-kriminalità doppja;

• fejn l-inforzar huwa pprojbit mill-liġi;
• fejn hemm kwistjoni dwar it-territorjalità;
• fejn hemm l-immunità;
• fejn il-persuna hija taħt l-età tar-responsabbiltà kriminali;
• fejn id-deċiżjoni saret mingħajr ma kien preżenti l-imputat; u,
• fejn il-multa hija taħt is-70 Euro. 

Il-possibilità ta’ nuqqas ta’ rikonoxximent tad-deċiżjoni dwar il-multa minħabba li ma 
tissodisfax il-prova tal-kriminalità doppja ma tapplikax għal reati tat-traffiku (u r-reati l-oħra 
mniżżla fl-Artikolu 5(1) tad-Deċiżjoni Qafas). Fi kliem ieħor, l-Istat Membru li qed 
jesegwixxi ma jistax jirrifjuta li jirrikonoxxi u allura li jinforza l-piena finanzjarja fuq il-
premessa li l-imġiba li wasslet għall-multa ma titqisx bħala reat taħt il-liġi nazzjonali ta’ dak 
l-Istat.  

Għandu jkun innutat, madankollu, li d-Deċizjoni Qafas għandha x’taqsam ma’ pieni 
finanzjarji b’mod ġenerali u m’għandhiex bħala għan ewlieni l-pieni li ġejjin mit-twettiq ta’ 
reati tat-traffiku.

Il-Kummissjoni hija konxja li n-nuqqas ta’ sistema komprensiva ta’ nforzar transkonfinali fil-
qasam tal-liġi tat-traffiku hija problema mil-lat tas-sigurtà fit-toroq.  Dan huwa wkoll il-każ 
fil-kuntest tal-leġiżlazzjoni Kommunitarja dwar it-transport professjonali, anke f’oqsma fejn 
jeżistu regoli speċifiċi ta’ nforzar, kif ukoll għar-regoli tat-traffiku b’mod ġenerali kif 
speċifikat fil-leġiżlazzjoni domestika (b’mod partikolari s-sewqan b’veloċità għolja).  Sistema 

  
1 2005/214/JHA ta’ l-24 ta’ Frar 2005 (ĠU L 76, 22.03.2005 p. 16-30).
2 Ara l-Artikolu 5(1) tad-Deċiżjoni Qafas
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bħal din teħtieġ regoli u mekkaniżmi elettroniċi, per eżempju biex tagħti aċċess għal bażijiet 
tad-dejta dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi madwar l-Unjoni Ewropea.  Barra minn hekk, irid 
ikun hemm kooperazzjoni strutturata bejn l-awtoritajiet ta’ l-inforzar fl-Istati Membri 
differenti. 

Biex ikun assigurat li l-inforzar tal-liġijiet tat-traffiku ikun applikat bl-istess mod għaċ-
ċittadini kollha hi x’inhi n-nazzjonalità jew ir-residenza tagħhom fl-Unjoni Ewropea, u meta 
tqis li parti sproporzjonata tar-reati tat-traffiku jsiru minn sewwieqa mhux residenti, il-
Kummissjoni bħalissa qed tikkunsidra jekk tippreżentax proposta għal direttiva f’dan il-
qasam, f’konformità mad-dispożizzjonijiet dwar il-politika tat-trasport komuni, u b’mod 
partikolari fejn għandu x’jaqsam t-titjib tas-sigurtà tat-trasport skond l-Artikolu 71(1)(c) tat-
Trattat tal-KE.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2007

IL-PETIZZJONI  

Dak li ressaq il-petizzjoni, għan-nom ta’ l-assoċjazzjoni SPÖ ta’ Salzburg, talab li l-ksur tal-
liġi dwar il-veloċità, li jsiru fi kwalunkwe pajjiż ta’ l-UE minn sewwieqa mhux residenti 
għandhom ikunu segwiti minn sanzjonijiet. Huwa talab lill-Parlament Ewropew biex jitlob 
lill-Kummissjoni biex tieħu l-inizjattiva ħalli għal dan il-għan iġġib l-armonizzjoni legali fl-
Istati Membri kollha.

L-EWWEL  KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Il-Kummissjoni għamlet referenza għad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-
prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku għall-pieni finanzjarji1, li tagħmel provvediment għall-
inforzar transkonfinali ta’ pieni finanzjarji. Barra minn hekk innutat ukoll li din id-Deċizjoni 
Qafas tirrigwarda pieni finanzjarji b’mod ġenerali u m’għandhiex bħala l-għan ewlieni l-pieni 
li jiġu minn reati tat-traffiku.

Il-Kummissjoni stqarret ukoll li hija konxja li n-nuqqas ta’ sistema komprensiva ta’ nforzar 
transkonfinali fil-qasam tal-liġi tat-traffiku hija problema għas-sigurtà fit-toroq, u li sistema 
bħal din teħtieġ regoli u mekkaniżmi elettroniċi, biex taghti aċċess għal bażijiet tad-dejta dwar 
ir-reġistrazzjoni tal-vetturi madwar l-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, irid ikun hemm 
kooperazzjoni strutturata bejn l-awtoritajiet ta’ l-inforzar fl-Istati Membri differenti.

Fl-aħħar il-Kummissjoni stqarret, li biex ikun assigurat li l-inforzar tal-liġijiet tat-traffiku jkun
applikat bl-istess mod għaċ-ċittadini kollha hi x’inhi n-nazzjonalità jew ir-residenza tagħhom 
fl-Unjoni Ewropea, hija qed tikkunsidra jekk tippreżentax proposta għal direttiva f’dan il-
qasam, f’konformità mad-dispożizzjonijiet dwar il-politika tat-trasport komuni, u b’mod 
partikolari fejn għandu x’jaqsam t-titjib tas-sigurtà tat-trasport skond l-Artikolu 71(1)(c) tat-
Trattat tal-KE.

Fit-13 ta’ Settembru 2006, il-petizzjoni kienet diskussa fil-Kumitat għall-Petizzjonijiet. F’din 
l-okkażjoni, il-Kummissjoni ntalbet miċ-Chairman tal-Kumitat biex tippreżenta t-tieni 
Komunikazzjoni ħalli taġġorna u tagħti aktar informazzjoni dwar is-suġġett diskuss.

  
1 2005/214/JHA ta’ l-24 ta’ Frar 2005 (ĠU L 76, 22.03.2005 p. 16-30)
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IS-SITWAZZJONI PREŻENTI  

Bħala parti mill-proċess biex tħejji proposta għal direttiva kif imsemmi hawn fuq, f’Awissu 
2006 il-Kummissjoni nidiet Studju dwar il-Valutazzjoni dwar l-Impatt u fis-7 ta’ Novembru 
2006 ppubblikat Karta ta’ Konsultazzjoni, fuq il-websajt tagħha: 
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/enforcement/introduction_en.htm. 
Din il-Karta ta’ Konsultazzjoni tiddeskrivi l-problema ta’ l-inforzar transkonfinali, tgħid kif 
inhi l-qagħda fir-rigward ta’ l-istrumenti li diġà jeżistu - prinċipalment ftehim bilaterali bejn 
l-Istati Membri ta’ l-UE dwar l-inforzar transkonfinali - u ssemmi għadd ta’ għażliet tal-
politika li huma possibbli għal azzjoni Kommunitarja f’dan il-qasam. Fl-aħħar nett issejjaħ 
għall-kummenti u telenka għadd ta’ mistoqsijiet f’dan is-sens.

L-iskadenza għall-kummenti kienet id-19 ta’ Jannar 2007.
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