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Ref.: Petiţia nr. 1297/2007, adresată de F.J.C., de naţionalitate malteză, privind 
neaplicarea Directivei 2002/85/CE de către autorităţile din Malta

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că Autoritatea de Transport din Malta (ADT) nu şi-a îndeplinit 
responsabilităţile privind punerea în aplicare a Directivei 2002/85/CE, astfel cum este 
transpusă în legislaţia din Malta. Conform petiţionarului, ADT nu a luat măsurile necesare 
punerii în aplicare a dispoziţiilor prin care se solicită instalarea de dispozitive de limitare a 
vitezei pe vehiculele comerciale. Petiţionarul solicită Parlamentului European să se adreseze 
Comisiei în vederea investigării acestui caz de încălcare a legislaţiei CE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Petiţia a fost înaintată în numele unei organizaţii economice de transport rutier care 
intenţionează să instaleze dispozitive de limitare a vitezei pentru vehiculele comerciale din 
Malta. Petiţionarul s-a confruntat cu dificultăţi legate de începerea activităţii din cauza 
autorizaţiilor necesare şi reglementărilor pentru instalarea unor astfel de dispozitive. De 
asemenea, acesta susţine că Directiva 2002/85/CE1 nu a fost transpusă pe deplin de către 
Malta în ceea ce priveşte vehiculele din categoriile M2 (vehicule de transport de pasageri cu 

                                               
1 Directiva 2002/85/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 noiembrie 2002 de modificare a 
Directivei 92/6/CEE a Consiliului privind instalarea şi utilizarea, în Comunitate, a dispozitivelor limitatoare de 
viteză pentru anumite categorii de autovehicule, JO L 327, p. 8.
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mai mult de 8 locuri - exclusiv cel al şoferului - şi o greutate maximă de până la 5 tone) şi N2 
(vehicule de transport de marfă cu o greutate între 3,5 şi 12 tone).

Comentariile Comisiei referitoare la petiţie

Malta a comunicat la timp transpunerea directivei menţionate mai sus. Textul legislativ 
maltez de transpunere este Legea din 2003 privind autovehiculele (greutate, dimensiuni şi 
echipare). În nota de transpunere, autorităţile malteze au arătat că transpunerea a fost 
completă.

Legea de transpunere a directivei prevede că dispozitivele de limitare a vitezei sunt instalate 
de atelierele sau de organismele autorizate de către autoritatea competentă din Malta.

O analiză detaliată a legii de transpunere amintite nu indică nicio problemă în ceea ce 
priveşte autovehiculele din categoria M2 şi N2.

Concluzii

Comisia nu consideră că există neajunsuri în ceea ce priveşte transpunerea Directivei 
2002/85/CE de către Malta.


