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Suġġett : Petizzjoni 1499/2008 imressqa minn Jos Aalders (ta' nazzjonalità Olandiża) f'isem 
l- Ombudsman tat-Tfal, dwar l-installazzjoni obbligatorja tad-ditekters tal-
moviment fil-karozzi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob li jkun hemm installazzjoni ta' ditekters tal-moviment fil-karozzi kollha 
privati. Huwa jagħti xi eżempji riċenti ta' każijiet fejn tfal mietu jew kważi mietu minħabba li 
tħallew fil-karozzi. Il-petizzjonant jgħid li ditekter tal-moviment, bħas-siġġijiet tat-tfal u 
ċinturini ta' sikurezza obbligatorji, jista' jevita ħafna tbatija, għaliex huwa jibgħat sinjal biex 
jiġi żgurat li l-ġenituri jew il-carers ma jħallux it-tifel/tifla warajhom.

2. Ammissibilità

Dikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Marzu 2009. Intalbet informazzjoni mingħand il-
Kummissjoni skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Ħafna kategoriji ta' karozzi tal-passiġġieri huma suġġetti għall-approvazzjoni sħiħa tat-tip ta' 
vettura tal-KE fuq bażi mandatorja. Bħala riżultat, dawn il-kategoriji ta' vetturi bil-mutur 
għandhom jikkonformaw mad-direttivi kollha tal-KE dwar l-approvazzjoni tat-tipi sabiex 
jitqiegħdu fis-suq. Id-direttivi tal-KE dwar l-approvazzjoni tat-tipi jistabbilixxu firxa wiesgħa 
ta' rekwiżiti ta' kostruzzjoni u ta' funzjonalità li huma bbażati fuq numru kbir ta' objettivi ta' 
sikurezza u objettivi ambjentali. Kif jirrimarka l-petizzjonant, hemm rekwiżiti ddettaljati li 
jikkonċernaw iċ-ċinturini ta' sikurezza tal-karozzi u sistemi ta' trażżin (Direttiva 77/541/KEE 
kif emendata). Regolament ġdid tal-KE, imfassal biex jitjiebu r-rekwiżiti  tal-approvazzjoni 
tat-tipi għas-sikurezza fit-triq ta' vetturi bil-mutur, bħalissa qed tiġi diskussa mill-Parlament 
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Ewropew u mill-Kunsill.1  

S'issa, madankollu, m'hemm l-ebda pjanijiet, biex tiġi inkluża l-installazzjoni ta' ditekters tal-
moviment bħala rekwiżit separat tal-KE għall-approvazzjoni tat-tipi għall-vetturi bil-mutur. 
L-introduzzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja f'dan il-qasam għandha tkun ibbażata fuq studji 
rikonoxxuti li juru li tali miżura, bħala rekwiżit tekniku għall-vetturi, kienet reazzjoni 
neċessarja u proporzjonata għall-kwistjoni. Il-Kummissjoni ma taf bl-ebda studji dwar l-
estensjoni ta' din il-problema, jew jekk dawn id-ditekrers, bħala kundizzjoni għall-
approvazzjoni sħiħa tat-tip ta' vettura,  jistgħux jindirizzaw it-tħassib imqajjem mill-
petizzjonant b'mod sodisfaċenti. Per eżempju, jista' jkun aktar effiċjenti li dawn id-ditekters 
tal-moviment jinbiegħu bħala oġġetti separati minflok milli bħala rekwiżit ta' kostruzzjoni 
għall-vettura nnifisha, partikolarment minħabba li ċertu persentaġġ ta' sidien tal-karozzi 
għandhom tfal żgħar. Barra minn hekk, l-introduzzjoni ta' ditekter bħala rekwiżit mandatorju 
għall-approvazzjoni tat-tipi tista' taffettwa biss vetturi ġodda li se jkunu fis-suq f'data futura u 
għalhekk ma tirrapreżentax soluzzjoni fir-rigward ta' vetturi li huma diġà fiċ-ċirkolazzjoni.    

F'kull eventwalità, in-nuqqas ta' rekwiżit bħal dan għall-approvazzjoni tat-tipi mhux bilfors 
jevita l-introduzzjoni ta' miżuri nazzjonali b'relazzjoni mal-użu ta' ditekters tal-moviment 
f'vetturi sakemm dawn il-miżuri jkunu konformi mal-liġi Komunitarja.       

Konklużjoni

Il-Kummissjoni taċċetta li kwalunkwe każ ta' prevenzjoni ta' mewt ta' tifel/tifla hija kwistjoni 
ta' tħassib serju ħafna.  Barra minn hekk, jidher li se jkun hemm modi aktar effiċjenti biex tiġi 
indirizzata din il-kwistjoni minbarra r-rekwiżit ta' kostruzzjoni għall-vetturi.  B'mod 
partikolari, l-Istati Membri ghandhom jitħallew  jieħdu passi b'relazzjoni mal-użu ta' ditekters 
bħal dawn.

                                               
1  Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-
approvazzjoni tat-tipi għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur (COM (2008)316 
final,23.5.2008). 


