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Dotyczy: Petycji 1297/2007, którą złożył F.J.C. (Malta) w sprawie niewdrożenia przez 
władze maltańskie dyrektywy 2002/85/WE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że maltański Urząd ds. Transportu (ADT) nie wywiązał się ze 
swoich obowiązków w zakresie wdrożenia dyrektywy WE 2002/85 po jej transpozycji do 
maltańskiego ustawodawstwa. Według składającego petycję ADT nie podjęło koniecznych 
środków w celu wprowadzenia w życie przepisów wymagających instalowania urządzeń 
ograniczających prędkość w pojazdach użytkowych. Składający petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego, aby Komisja Europejska zbadała ten przypadek naruszenia 
prawodawstwa WE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Petycja została złożona w imieniu przedsiębiorstwa transportu drogowego, które zamierza 
instalować urządzenia ograniczające prędkość w pojazdach użytkowych na Malcie.
Składający petycję miał trudności z rozpoczęciem działalności z powodu wymogów 
dotyczących pozwoleń oraz wytycznych w sprawie instalowania takich urządzeń. Składający 
petycję utrzymuje również, że Malta nie dokonała wystarczającej transpozycji dyrektywy 
2002/85/WE1, jeśli chodzi o pojazdy kategorii M2 (pojazdy przeznaczone do transportu osób 
                                               
1 Dyrektywa 2002/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniająca dyrektywę 
Rady 92/6/EWG w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych 
kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie, Dz.U. L 327, s. 8.
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posiadające poza siedzeniem kierowcy więcej niż osiem miejsc siedzących i ciężar 
maksymalny nieprzekraczający 5 ton) i kategorii N2 (pojazdy przeznaczone do transportu 
towarów, ważące ponad 3,5 tony, ale nie więcej niż 12 ton). 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Malta w odpowiednim czasie powiadomiła o transpozycji wyżej wspomnianej dyrektywy.
Wynikiem transpozycji jest maltańskie rozporządzenie w sprawie pojazdów silnikowych 
(ciężar, wymiary i wyposażenie) z 2003 r. W nocie dotyczącej transpozycji władze Malty 
powiadomiły, że transpozycja została zakończona.

Przepisy prawne w sprawie transpozycji wymagają, aby urządzenia ograniczające prędkość
były instalowane przez warsztaty lub jednostki zatwierdzone przez właściwy maltański organ. 

Bardziej szczegółowa analiza wspomnianych przepisów prawnych w sprawie transpozycji nie 
wykazała żadnych braków dotyczących pojazdów silnikowych należących do kategorii M2 
i N2.

Wniosek

Komisja nie wykryła żadnych braków w transpozycji dyrektywy 2002/85/WE przez Maltę.
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