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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1297/2007 af F.J.C., maltesisk statsborger, om de maltesiske 
myndigheders manglende gennemførelse af direktiv 2002/85/EF

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den maltesiske transportmyndighed (ADT) ikke har opfyldt sit ansvar i 
forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2002/85/EF som gennemført i maltesisk 
lovgivning. Ifølge andrageren har ADT ikke truffet de nødvendige foranstaltninger til 
håndhævelse af bestemmelserne om obligatorisk montering af hastighedsbegrænsende 
anordninger i erhvervskøretøjer. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om få 
Kommissionen til at undersøge denne krænkelse af EU-lovgivningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Andragendet blev indgivet på vegne af en erhvervsorganisation for vejtransport, som 
påtænker at montere hastighedsbegrænsende anordninger på erhvervskøretøjer i Malta.
Andrageren har oplevet vanskeligheder i forbindelse med opstarten af sin virksomhed på 
grund af påkrævede licenser og retningslinjer for montering af sådanne anordninger. Han 
hævder desuden, at der af Malta ikke har været en tilstrækkelig gennemførelse af direktiv 
2002/85/EF1 vedrørende klasse M2-køretøjer (køretøjer til passagerbefordring med mere end 
otte sæder - eksklusive chauffør - og en totalvægt på op til 5,0 ton) og N2-køretøjer 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/85/EF af 5. november 2002 om ændring af Rådets direktiv 
92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i 
Fællesskabet, EFT L 327 s. 8.
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(godskøretøjer på mellem 3,5 og 12 ton).

Kommissionens bemærkninger

Malta gav meddelelse om en gennemførelse af ovennævnte direktiv i rette tid. Den 
maltesiske gennemførelsestekst er forordningen om motorkøretøjer (vægt, dimension og 
udstyr) af 2003. I gennemførelsesnotatet oplyste de maltesiske myndigheder, at 
gennemførelsen var fuldendt.

Gennemførelseslovgivningen kræver, at hastighedsbegrænsende anordninger skal monteres 
af workshopper eller organer, der er godkendt af den kompetente myndighed i Malta.

En mere detaljeret analyse af den benævnte gennemførelseslovgivning viser ikke nogen
undladelse i henhold til klasse M2- og N2-motorkøretøjer.

Konklusion
Kommissionen har ikke påvist nogen undladelse i Maltas gennemførelse af direktiv 
2002/85/EF."


	770908da.doc

