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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1017/2009, ippreżentata minn Frank Herbrik, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar daqs uniformi tal-pjanċi tan-numru tal-muturi fl-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li d-daqs tal-pjanċi tan-numru tal-muturi tant qed iqajjem furur li qed 
jiddiswadi lix-xerrejja prospettivi ta’ muturi ġodda. Skont il-petizzjonant, hemm diskrepanzi 
kbar bejn, u anki fi ħdan, l-Istati Membri tal-UE (pereżempju l-Ġermanja), fejn l-awtoritajiet 
Ġermaniżi huma tal-fehma li huwa impossibbli li jinqraw il-pjanċi ż-żgħar, u minn dan, il-
petizzjonant ħareġ bil-konklużjoni li l-uffiċjali tal-pulizija Franċiżi għandhom vista iktar 
żviluppata minn dik tal-uffiċjali tal-pulizija Ġermaniżi. Huwa jgħid ukoll li l-persuni li jsuqu 
mutur jiżviluppaw rabtiet sentimentali qawwija mal-muturi tagħhom u li, f’dan il-każ, id-
dehra hija kollox. Għaldaqstant, il-petizzjonant jitlob li jiġu introdotti pjanċi uniformi għall-
muturi għall-UE kollha mfassla fuq il-verżjoni l-ġdida Franċiża.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li d-daqs tal-pjanċi tan-numru tal-muturi tant qed iqajjem furur li qed 
jiddiswadi lix-xerrejja prospettivi ta’ muturi ġodda. Skont il-petizzjonant, hemm diskrepanzi 
kbar bejn, u anki fi ħdan, l-Istati Membri tal-UE. Għaldaqstant, il-petizzjonant jitlob li jiġu 
introdotti pjanċi uniformi għall-muturi għall-UE kollha mfassla fuq il-verżjoni l-ġdida 
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Franċiża.  

Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Id-daqs tal-pjanċi tan-numru fih innifsu ma jaqax fil-ġuriżdizzjoni tal-Unjoni Ewropea. 
Kompetenti f’dan ir-rigward hija l-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet 
Uniti (UN-ECE) bis-saħħa tal-Konvenzjoni ta’ Vjenna dwar it-Traffiku fit-Triq1.

L-Approvazzjoni Kompleta tat-Tip ta’ Vettura (WVTA) tal-KE, li sa minn Ġunju tal-2003 
hija obbligatorja għall-muturi l-ġodda kollha, tipprovdi dimensjonijet armonizzati għall-
ispazju allokat għall-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta’ wara (Direttiva 93/94/KEE tad-29 ta’ 
Ottubru 1993). Skont l-Anness ta’ din id-Direttiva, id-dimensjonijiet tal-ispazju għall-
immuntar tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta’ wara tal-muturi għandhom ikunu ta’ 280 mm wisa’
u ta’ 210 mm (punt 1.2) għoli. Il-petizzjoni ma fiha xejn li jissuġġerixxi li d-dispożizzjonijiet 
Ġermaniżi dwar id-daqs tal-pjanċi qed jikkawżaw problemi b’dawn id-dimensjonijiet.    

Konklużjoni

Il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tikkumenta dwar is-suġġeriment imressaq mill-
petizzjonant.

                                               
1 Konvenzjoni ta’ Vjenna dwar it-Traffiku fit-Triq, li seħħet f’Vjenna fit-8 ta’ Novembru 1968 
(http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html) 


