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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0641/2013, imressqa minn Hans-Joachim Kirschenbauer, ta’ 
ċittadinanza Ġermaniża, dwar l-istabbiliment ta’ regolamenti uniformi tat-
traffiku

1. Sommarju tal-petizzjoni

Skont il-petizzjonant, l-UE tirregola u tistandardizza ħafna affarijiet, fosthom kemm jista' 
jkun mgħawweġ il-ħjar u d-daqs ta’ patata. Madankollu fil-qasam tar-regolamenti tat-traffiku, 
l-anarkija għadha prevalenti fl-Ewropa. Huwa jsemmi, bħala eżempju, is-sinjal ta’ twissija li 
huma mitluba juru l-vetturi għall-kampeġġ li jkunu mgħammra bi xtillieri tar-roti. Il-
petizzjonant jiddikjara li jrid jieħu diversi sinjali differenti miegħu meta jivvjaġġa madwar l-
Ewropa. Għalkemm is-sinjali huma bejn wieħed u ieħor identiċi (50 x 50 ċm bi strixxi ħomor 
u bojod), il-pulizija jissorveljaw b’mod strett lis-sewwieqa biex jikkontrollaw li jkun qed 
jintuża s-sinjal it-tajjeb, u multi kbar jiġu imposti jekk, pereżempju, sewwieq juża fl-Italja is-
sinjal li huwa validu għal Spanja. Il-petizzjonant jitlob sabiex ir-regoli dwar dan isiru 
uniformi jew li d-diversi mudelli ta’ dawn is-sinjali - li jkollhom l-istess funzjoni madwar l-
UE kollha - ikunu tollerati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta' Diċembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Frar 2014

It-titjib tas-sikurezza tat-toroq bl-għan li jonqsu l-imwiet, il-korrimenti u d-danni materjali, 
bħala kwistjoni soċjali, hu objettiv ewlieni tal-politika tat-trasport tal-UE. Madankollu, ma 
teżisti l-ebda leġiżlazzjoni tal-UE li tispeċifika regoli speċifiċi dwar is-sinjal tat-tagħbija fuq 
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il-vetturi. Id-deċiżjoni li jiġu stabbiliti regoli tat-traffiku relatati ma' tali sinjalizzazzjoni hi 
kompetenza eslużiva tal-Istati Membri konċernati.

Madankollu, s-sinjali tat-tagħbija fuq il-vetturi inkluż l-apparat ta' twissija huma suġġetti għal 
regoli b'uniformità internazzjonali stabbiliti fil-Konvenzjoni dwar it-Traffiku fit-Toroq 
iffirmata fi Vjenna fit-8 ta' Novembru 1968. Il-Konvenzjoni tiffaċilita l-komprensjoni 
internazzjonali ta' tali sinjali billi tistabbilixxi regoli dwar il-kuluri u l-pożizzjoni tagħhom.

Konklużjoni

Huwa minnu li ma teżisti l-ebda leġiżlazzjoni tal-UE fis-seħħ. Madankollu, teżisti l-
Konvenzjoni dwar it-Traffiku fit-Toroq iffirmata fi Vjenna fit-8 ta' Novembru 1968 li 
tikkostitwixxi għodda legali internazzjonali għall-Istati Membri tal-UE (partijiet kontraenti 
tal-Konvenzjoni) li tippermetti l-armonizzazzjoni ta' regoli dwar is-sinjali tat-tagħbija fuq il-
vetturi, inkluż ir-rikonoxximent reċiproku tagħha. Għaldaqstant, mhemmx ħtieġa ta' azzjoni 
fil-livell tal-UE.


