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RÉSZÉRE

Tárgy: F.J.C., máltai állampolgár által benyújtott 1297/2007. számú petíció a 
2002/85/EK irányelv máltai hatóságok általi végrehajtásának elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a máltai közlekedési hatóság (ADT) nem végezte el 
feladatát, ami a máltai jogba átültetett 2002/85/EK irányelv végrehajtását illeti. A petíció 
benyújtója szerint az ADT nem tette meg a szükséges intézkedéseket azon rendelkezések 
végrehajtása érdekében, amelyek előírják sebességkorlátozó készülékek beszerelését a 
haszongépjárművekbe. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
vizsgáltassa meg a Bizottsággal a fenti EK-jogszabály megsértését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A petíciót egy közúti szállítással foglalkozó üzleti szervezet nevében nyújtották be, amely 
haszongépjárművekbe sebességkorlátozó készülékeket szándékozik beszerelni Máltán. A 
petíció benyújtója nehézségekbe ütközött üzleti tevékenységének megkezdésekor az ilyen 
készülékek beszerelésére vonatkozóan előírt engedélyek és iránymutatások miatt. Azt állítja 
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továbbá, hogy Málta nem ültette át megfelelően a 2002/85/EK irányelvet1 az M2 
(személyszállításra használt járművek, amelyek a vezetőülésen kívül nyolcnál több ülőhellyel 
és 5 tonnát meg nem haladó legnagyobb tömeggel rendelkeznek) és N2 (árufuvarozásra 
használt, 3,5 tonnát meghaladó, de 12 tonnát meg nem haladó legnagyobb tömegű járművek) 
kategóriába tartozó járművek tekintetében.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Málta kellő időben tájékoztatást adott a fent említett irányelv nemzeti jogba való 
átültetéséről. A máltai jogba átültetett szöveg a gépjárművekről szóló 2003. évi rendelet 
(tömegek, méretek és berendezések). Az átültetésről szóló értesítésben a máltai hatóságok 
arról számoltak be, hogy az átültetés befejeződött. 

Az irányelvet a nemzeti jogba átültető jogszabály előírja, hogy a sebességkorlátozó 
készülékeket az illetékes máltai hatóság által jóváhagyott műhelynek vagy egyéb szervnek 
kell beszerelnie.

Az említett átültető jogszabály részletesebb vizsgálata nem tárt fel mulasztást az M2 és N2 
kategóriába tartozó gépjárművekkel kapcsolatban. 

Következtetés

A Bizottság semmilyen mulasztást nem tárt fel a 2002/85/EK irányelv máltai nemzeti jogba 
történő átültetésével kapcsolatban.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. november 5-i 2002/85/EK irányelve a Közösségben egyes gépjármű-
kategóriákra sebességkorlátozó készülékek felszereléséről és használatáról szóló 92/6/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról, HL 327., 8. o.


