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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1297/2007, του F.J.C., μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη 
εφαρμογή της οδηγίας 2002/85/ΕΚ από τις αρχές της Μάλτας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η μαλτεζική αρχή μεταφορών (ADT) δεν εκπλήρωσε τις 
υποχρεώσεις της όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2002/85/ΕΚ, όπως αυτή 
μεταφέρθηκε στο δίκαιο της Μάλτας. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η ADT δεν έχει λάβει τα 
αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων που απαιτούν την τοποθέτηση συσκευών 
ανώτατου ορίου ταχύτητας στα επαγγελματικά οχήματα. Ο αναφέρων ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Επιτροπή να διερευνήσει αυτήν την παραβίαση 
της κοινοτικής νομοθεσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Η αναφορά κατατέθηκε εξ ονόματος μιας οργάνωσης επιχειρήσεων οδικών μεταφορών που 
σκοπεύει να εγκαταστήσει συσκευές ανώτατου ορίου ταχύτητας στα επαγγελματικά οχήματα 
στη Μάλτα. Ο αναφέρων έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες στην έναρξη της επιχειρηματικής του 
δραστηριότητας λόγω των αναγκαίων αδειών και κατευθυντήριων γραμμών για την 
εγκατάσταση τέτοιων συσκευών. Ισχυρίζεται επίσης ότι η Μάλτα δεν έχει μεταφέρει επαρκώς 
στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία 2002/85/ΕΚ1 όσον αφορά οχήματα της κατηγορίας Μ2 

                                               
1 Οδηγία  2002/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002
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(επιβατικά οχήματα με περισσότερες από 8 θέσεις –εξαιρουμένου του οδηγού– και μέγιστο 
βάρος μέχρι 5 τόνους) και Ν2 (φορτηγά οχήματα μεταξύ 3,5 και 12 τόνων).

Τα σχόλια της Επιτροπής για την αναφορά

Η Μάλτα κοινοποίησε τη μεταφορά της προαναφερθείσας οδηγίας εντός της προθεσμίας. 
Το μαλτέζικο κείμενο μεταφοράς είναι ο κανονισμός για τα φορτηγά οχήματα (βάρος, 
διαστάσεις και εξοπλισμός) του 2003. Στο υπόμνημα της μεταφοράς, οι μαλτέζικες αρχές 
ενημέρωσαν ότι η μεταφορά είχε ολοκληρωθεί. 

Η νομοθεσία μεταφοράς απαιτεί οι συσκευές ανώτατου ορίου ταχύτητας να τοποθετούνται 
από εργαστήρια ή φορείς εγκεκριμένους από την αρμόδια αρχή στη Μάλτα.

Μια πιο λεπτομερή εξέταση του συγκεκριμένου νόμου μεταφοράς δεν δείχνει καμία 
παράλειψη όσον αφορά τα οχήματα με κινητήρα των κατηγοριών Μ2 και Ν2. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν έχει εντοπίσει καμία παράλειψη στη μεταφορά της οδηγίας 2002/85/ΕΚ 
από τη Μάλτα.

                                                                                                                                                  
για την τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση 
διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα, ΕΕ L
327 σ. 8
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