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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1297/2007, внесена от F.J.C., с малтийско гражданство, относно 
неизпълнение на Директива 2002/85/ЕО от страна на малтийските 
органи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че малтийският орган по транспорта (ADT) не е 
изпълнил своите отговорности във връзка с прилагането на Директива на ЕО 2002/85, 
транспонирана в малтийското законодателство. Според вносителя на петицията 
малтийският орган по транспорта не е взел необходимите мерки за привеждане в 
действие на разпоредбите, изискващи монтирането на устройства за ограничаване на 
скоростта на превозни средства с търговско предназначение. Вносителят на петицията 
отправя искане към Европейския парламент да изиска от Комисията да проучи това 
нарушение на законодателството на ЕО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Петицията е подадена от името на търговска организация за пътен транспорт, която 
възнамерява да монтира устройства за ограничаване на скоростта на превозни средства 
с търговско предназначение в Малта. Вносителят е срещнал трудности при започването 
на своята търговска дейност, поради изискваните разрешителни и указания за 
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монтиране на тези устройства. Освен това той твърди, че Директива 2002/85/ЕО1 не е 
изцяло транспонирана в Малта, що се отнася до категории превозни средства M2 
(пътнически превозни средства с повече от 8 места без водача и максимално тегло до 5 
т.) и N2 (товарни превозни средства с тегло между 3,5 и 12 т.).

Забележки на Комисията относно петицията

Малта съобщи своевременно за транспонирането на гореспоменатата директива. 
Текстът, с който тя се транспонира в Малта, е Наредба относно моторните превозни 
средства (тегло, размери и оборудване) от 2003 г. В съобщението за транспонирането 
малтийските органи информираха, че транспонирането е пълно.

Транспонираното законодателство изисква монтирането на устройства за 
ограничаване на скоростта от сервизи или органи, одобрени от компетентните органи 
в Малта. 

При по-подробния анализ на въпросния законодателен акт не са установени пропуски 
по отношение на моторните превозни средства от категории M2 и N2. 

Заключение

Комисията не е установила нередности при транспонирането на Директива 
2002/85/ЕО от Малта.

                                               
1 Директива 2002/85/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година относно 
изменение на Директива 92/6/ЕИО на Съвета относно монтирането и използването в рамките на 
Общността на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства, 
ОВ L 327, стр. 8.
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