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Suġġett: Petizzjoni 1297/2007, ippreżentata minn F.J.C., ta’ nazzjonalità Maltija, 
dwar nuqqas ta’ implimentazzjoni tad-Direttiva 2002/85/KE mill-awtoritajiet 
Maltin

1. Summary of petition

Il-petizzjonant isostni li l-Awtorità tat-Trasport ta’ Malta (ADT) naqset milli tissodisfa r-
responsabbiltajiet tagħha li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tad-Direttiva KE 2002/85 kif 
ġiet trasposta fil-leġiżlazzjoni Maltija. Skont il-petizzjonant, l-ADT ma ħaditx il-miżuri 
neċessarji sabiex tinforza d-dispożizzjonijiet li jesiġu l-installazzjoni ta’ apparat għal-limitu 
tal-veloċità fuq vetturi kummerċjali. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex 
iġiegħel lill-Kummissjoni tinvestiga dan il-ksur tal-leġiżlazzjoni tal-KE. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ April 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Ir-Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-20 ta’ Frar 2009.

Il-petizzjoni ġiet ippreżentata f’isem organizzazzjoni kummerċjali tat-trasport fuq it-toroq li 
biħsiebha tinstalla apparat għal-limitu tal-veloċità fuq vetturi kummerċjali f’Malta. Il-
petizzjonant esperjenza diffikultajiet biex jibda l-attività tan-negozju tiegħu minħabba l-ħtieġa 
ta’ liċenzji u ta’ linji gwida għall-installazzjoni ta' dan it-tip ta' apparat. Huwa  jsostni  wkoll li 
ma saritx traspożizzjoni xierqa tad-direttiva 2002/85/KE1 minn Malta li tikkonċerna l-

                                               
1 Id-Direttiva 2002/85/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta'  Novembru 2002 
li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE dwar l-istallazzjoni u l-użu ta' apparat li jillimita l-veloċità għal
ċerti kategoriji ta' vetturi tal-mutur fil-Komunità, ĠU L 327 p. 8
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kategorija M2 (vetturi li jġorru l-passiġġieri b'aktar minn 8 postijiet - eskluż is-sewwieq- u 
b’piż massimu ta’ 5.0 tunnellati) u vetturi ta’ katergorija N2 (vetturi kummerċjali li jvarjaw 
bejn 3,5 u 12-il tunnellata).

Il-kummenti tal-Kummisjoni dwar il-petizzjoni

Malta kkomunikat traspożizzjoni f’waqtha tad-Direttiva msemmija hawn fuq. It-test tat-
traspożizzjoni Maltija huwa r-Regolament dwar Vetturi bil-Mutur (Piż, Qies u Tagħmir) 
tas-sena 2003. Fin-nota tat-traspożizzjoni l-awtoritajiet Maltin infurmaw li t-traspożizzjoni 
kienet kompluta. 

Il-liġi tat-traspożizzjoni tirrikjedi li l-apparat għal-limitu tal-veloċità jiġi installat minn 
laqgħat ta’ ħidma u korpi approvati mill-awtoritajiet kompetenti f’Malta.

Analiżi aktar dettaljata ta’ din il-liġi tat-traspożizzjoni ma turix xi nuqqas rigward il-vetturi 
bil-mutur tal-kategoriji M2 u N2. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ma sabet l-ebda nuqqas fit-traspożizzjoni tad-Direttiva 2002/85/KE minn 
Malta.
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