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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1297/2007, ingediend door F.J.C. (Maltese nationaliteit), over 
de niet-uitvoering van Richtlijn 2002/85/EG door de Maltese autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de Maltese vervoersautoriteit (ADT) haar verantwoordelijkheden 
betreffende de uitvoering van EG-Richtlijn 2002/85, zoals omgezet in de Maltese wetgeving, 
niet is nagekomen. Volgens indiener heeft de ADT niet de nodige maatregelen getroffen om 
de bepalingen te handhaven waar in  de installatie van snelheidsbegrenzers in 
bedrijfsvoertuigen verplicht wordt gesteld. Indiener vraagt het Europees Parlement deze 
inbreuk op EG-wetgeving te laten onderzoeken door de Commissie. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Het verzoekschrift was ingediend namens een wegvervoersorganisatie die van plan is 
snelheidsbegrenzers te installeren in commerciële voertuigen in Malta. Indiener heeft 
problemen ondervonden bij het opstarten van zijn zakelijke activiteiten als gevolg van 
verplichte vergunningen en richtlijnen voor de installatie van zulke apparaten. Verder stelt hij 
dat Richtlijn 2002/85/EG1 niet voldoende is omgezet met betrekking tot M2-voertuigen
(voertuigen die passagiers vervoeren met meer dan acht zitplaatsen – exclusief bestuurder –

                                               
1 Richtlijn 2002/85/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 tot wijziging van Richtlijn 
92/6/EEG van de Raad betreffende de installatie en het gebruik, in de Gemeenschap, van snelheidsbegrenzers in 
bepaalde categorieën motorvoertuigen, PB L 327, blz. 8
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en met een maximumgewicht van 5,0 ton) en N2-voertuigen (voertuigen die goederen 
vervoeren en met een gewicht tussen 3,5 en 12 ton).

De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Malta heeft toegezegd bovengenoemde richtlijn tijdig te zullen omzetten. De Maltese 
omzettingstekst is de Regulation on Motor Vehicles (Weights, Dimensions and Equipment)
(verordening betreffende motorvoertuigen (gewicht, afmetingen en uitrusting) van 2003. In 
de opmerking bij de omzetting hebben de Maltese autoriteiten meegedeeld dat de omzetting 
was voltooid. 

De omzettingswet eist dat snelheidsbegrenzers worden geïnstalleerd door garages of 
bedrijven die zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteit in Malta.

Bij een nadere analyse van de genoemde omzettingswet wijst niets op tekortkomingen met 
betrekking tot voertuigen van categorie M2 en N2. 

Conclusie

De Commissie heeft geen tekortkomingen geconstateerd bij de omzetting van Richtlijn 
2002/85/EG door Malta.
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