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Suġġett: Petizzjoni 0518/2009, imressqa minn Tamás Benocz, ta’ nazzjonalità 
Ungeriża, dwar l-allegat ksur tal-leġiżlazzjoni tal-KE fir-rigward tat-tqegħid 
fis-suq u l-użu tal-kwadriċikli ħfief (moped cars) fl-Ungerija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jikkontesta l-proċeduri rigward it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-kwadriċikli 
ħfief (karozzi moped) fl-Ungerija. Skont il-petizzjonant, dawn il-vetturi jissodisfaw ir-
rekwiżiti stipulati fid-Direttiva tal-KE 2002/24/KE għall-kategorija L6e “kwadriċikli ħfief”, u 
għalhekk għandhom jitqiegħdu fis-suq Ungeriż. Il-petizzjonant jispjega li l-leġiżlatur Ungeriż 
jiddeskrivi l-vetturi tal-kategorija L6 bħala triċikli ħfief b’erba’ roti. Il-petizzjonant isostni li 
din l-interpretazzjoni ħażina wasslet biex il-vetturi b’erba’ roti jitpoġġew fis-suq Ungeriż 
bħala karozzi, u b’hekk is-sewwieqa tagħhom sar jeħtieġ ikollhom liċenzja tas-sewqan tat-tip 
B minflok dik tat-tip M li hi meħtieġa għall-karozzi moped. Il-petizzjonant iqis li fil-
proċedura tar-reġistrazzjoni l-vetturi t’erba’ roti jitilfu d-drittijiet li jkunu kisbu fil-pajjiż tal-
oriġini meta jiġu impurtati fl-Ungerija. Huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jistħarreġ 
din il-kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Lulju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

Il-petizzjonant, ċittadin Ungeriż, qed jikkontesta l-proċeduri li jirregolaw it-tqegħid fis-suq u 
l-użu tal-kwadriċikli ħfief (karozzi moped) fl-Ungerija. Skont il-petizzjonant, dawn il-vetturi 
jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva tal-KE 2002/24/KE għall-kategorija L6e 
“kwadriċikli ħfief”, u għalhekk għandhom jitqiegħdu fis-suq Ungeriż. Minflok, il-petizzjonant 
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jispjega li l-leġiżlatur Ungeriż implimenta d-definizzjoni tal-vetturi tal-kategorija L6, kif 
stipulata fid-Direttiva 2002/24/KE, f’żewġ atti nazzjonali:

- L-Ordni Ministerjali 5/1990.(IV.12.) KöHÉM u 

- L-Ordni Ministerjali Konġunta 1/1975(II.5) KPM-BM dwar ir-regolamenti tat-traffiku fit-
triq (Kodiċi tat-Triq Ungeriż - Hungarian Highway Code). 

Il-petizzjonant iqis li d-definizzjoni tal-kwadriċikli stipulata fil-Kodiċi tat-Triq Ungeriż
mhijiex konsistenti mad-definizzjoni tal-vetturi tal-kategorija L6e li tissemma fid-Direttiva 
2002/24/KE. Huwa jispjega li l-Awtorità Nazzjonali tat-Trasport tapplika definizzjoni 
inkorretta tal-Kodiċi tat-Triq Ungeriż meta tpoġġi kwadriċikli fis-suq Ungeriż. Il-petizzjonant 
isostni li din il-klassifikazzjoni inkorretta wasslet biex il-vetturi tal-kategorija L6e jitqiesu 
bħala karozzi tal-kategorija M1 għall-iskopijiet tat-tqegħid fis-suq Ungeriż, u b’hekk is-
sewwieqa tagħhom sar jeħtieġ ikollhom liċenzji tas-sewqan tat-tip B minflok dawk tat-tip M, 
li huma meħtieġa għall-karozzi moped. Il-petizzjonant iqis li, fil-proċedura tar-reġistrazzjoni, 
il-vetturi t’erba’ roti jitilfu d-drittijiet li jkunu kisbu fil-pajjiż tal-oriġini meta jiġu impurtati fl-
Ungerija. 

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Id-Direttiva 2002/24/KE, li ilha tapplika fl-Ungerija sa mill-adeżjoni tagħha fl-UE f’Mejju 
2004, tapplika għall-iskop tal-approvazzjoni tat-tip u r-reġistrazzjoni tal-bidu ta’ vetturi bil-
mutur b’żewġ roti jew bi tlieta (kif ukoll għall-kwadriċikli kif stipulati fiha).1 Din id-Direttiva 
tistabbilixxi d-definizzjonijiet armonizzati ta’ tali kategoriji ta’ vetturi li huma fi ħdan il-
qasam ta’ applikazzjoni tagħha.  

L-Artikolu 1(3)(a) jistipula li d-Direttiva 2002/24/KE għandha tapplika wkoll għal 
kwadriċikli, jiġifieri vetturi bil-mutur b’erba roti li għandhom il-karatteristiċi li ġejjin:

(a) kwadriċikli ħfief b’massa meta mhux mgħobbija li mhijiex iktar minn 350 kg (kategorija 
L6e), mhux inkluża l-massa tal-batteriji fil-każ ta’ vetturi elettriċi, li l-veloċità massima 
ddisinjata tagħhom mhijiex iktar minn 45 km fis-siegħa, u

(i) li l-kapaċità ċilindrika tal-magna tagħhom ma teċċedix 50 ċm3 għal magni li jaqbdu bl-
ispark (pożittiva), jew

(ii) li l-produzzjoni massima netta tagħhom ma teċċedix 4 kW fil-każ ta’ magni oħra ta’
kombustjoni interna, jew

(ii) li l-qawwa stmata kontinwa massima tagħhom ma teċċedix 4 kW fil-każ ta’ mutur tal-
elettriku.

Dawn il-vetturi għandhom jissodisfaw il-ħtiġiet tekniċi applikabbli għal ċiklomuturi bi 
tliet roti tal-kategorija L2e sakemm mhux speċifikat b’mod differenti fi kwalunkwe waħda 
mid-direttivi separati. 

(b) kwadriċikli, barra minn dawk imsemmija f’(a), li l-massa mhux mgħobbija tagħhom 
                                               
1 Id-Direttiva 2002/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ottubru 2002 li għandha x’taqsam 
mal-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
92/61/KEE (ĠU L 124, tad-9.5.2002, p.1).
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mhijiex iktar minn 400 kg (kategorija L7e) (550 kg għal vetturi maħsuba għat-trasport tal-
merkanzija), mhux inkluża l-massa ta’ batteriji fil-każ ta’ vetturi elettriċi, u li l-qawwa 
massima netta tal-magna tagħhom ma teċċedix 15 kW. Dawn il-vetturi għandhom jiġu 
kkunsidrati li huma triċikli bil-mutur u għandhom jissodisfaw il-ħtiġiet tekniċi applikabbli 
għal triċikli bil-mutur tal-kategorija L5e sakemm mhux speċifikat b’mod differenti fi 
kwalunkwe mid-Direttivi separati.

Skont il-petizzjonant, kwadriċikli huma definiti fiż-żewġ atti leġiżlattivi Ungeriżi li ġejjin:

* Appendiċi B, Parti 1, Artikolu 1(3) tal-Ordni Ministerjali 5/1990.(IV.12.) KöHÉM:

3) Dan l-Appendiċi japplika għal triċikli b’erba’ roti – jiġifieri, għal vetturi b’erba’ roti li 
għandhom dawn il-karatteristiċi li ġejjin: 
3a) triċikli ħfief b’erba’ roti b’massa li meta mhux mgħobbija mhijiex iktar minn 350 kg 
(kategorija L6e) – fil-każ ta’ vetturi elettriċi, mhux inkluża l-massa tal-batteriji – u li l-
veloċità massima ddisinjata tagħhom mhijiex iktar minn 45 km fis-siegħa, u
3a1) li l-kapaċità ċilindrika tal-magna tagħhom ma teċċedix 50cm3 għal magni li jaqbdu bl-
ispark, 
jew
3a2) li l-produzzjoni massima netta tagħhom ma teċċedix 4 kW fil-każ ta’ magni oħra ta’
kombustjoni interna
jew
3a3) li l-qawwa stmata kontinwa massima tagħhom ma teċċedix 4 kW, fil-każ ta’ mutur tal-
elettriku.

Dawn il-vetturi għandhom jissodisfaw il-ħtiġijiet tekniċi li japplikaw għall-kategorija L2e ta’
vetturi moped bi tliet roti, sakemm mhux speċifikat b’mod differenti fi kwalunkwe mill-
annessi relatati mal-MR, Appendiċi B.

* Appendiċi 1, Kapitlu II tal-Ordni Ministerjali Konġunta 1/1975(II.5) KPM-BM dwar ir-
regolamenti tat-traffiku fit-triq (Kodiċi tat-Triq Ungeriż):

r) Kwadriċikli ħfief (moped): vettura b’żewġ, tliet jew erba’ roti b’magna ta’ kombustjoni 
interna b’pistun li jisposta volum li ma jeċċedix 50 cm3 jew magna oħra bi produzzjoni 
massima netta ta’ 4 kW ta’ enerġija, li l-veloċità massima ddisinjata tagħha mhijiex iktar minn 
45 km fis-siegħa u li l-massa tagħha mhijiex iktar minn 350 kg.

Id-differenza prinċipali bejn iż-żewġ definizzjonijiet hija li waqt li l-Ordni Ministerjali 
5/1990.(IV.12.) KöHÉM tistipula limitu massimu tal-kapaċità taċ-ċilindru tal-magna ta’ 50 
ċm3 għal magni li jaqbdu bl-ispark f’konformità mad-Direttiva 2002/24/KE, l-Ordni 
Ministerjali Konġunta1/1975(II.5) KPM-BM dwar ir-regolamenti tat-traffiku fit-toroq (Kodiċi 
tat-Triq Ungeriż) tinkludi l-istess limitu massimu għal magni kollha ta’ kombustjoni interna. 

Dan ifisser li waqt li d-Direttiva 2002/24/KE ma tinkludix limitu massimu tal-kapaċità taċ-
ċilindru tal-magna għal vetturi tal-kategorija L6e mgħammra b’magna tad-diżil (li huma s-
suġġett tal-ilment tal-petizzjonant), il-leġiżlazzjoni Ungeriża tinkludi tali limitu massimu 
permezz tad-definizzjoni stipulata fil-Kodiċi tat-Triq Ungeriż.
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Il-Kummissjoni tifhem li l-Awtorità Nazzjonali tat-Trasport Ungeriża tqis li l-kwadriċikli li 
tipikament huma mgħammra b’magni tad-diżil huma karozzi ta’ kategorja M1 minħabbba l-
fatt li ma jilħqux il-limitu massimu tal-kapaċità taċ-ċilindru tal-magna ta’ 50 ċm3 inkluż fil-
Kodiċi tat-Triq Ungeriż.

Fir-rigward tal-liċenzji tas-sewqan għal dawn il-kategoriji ta’ vetturi, id-definizzjoni tal-
kategoriji tal-vetturi hija stipulata fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2006/126/KE. F’dan ir-rigward, 
id-Direttiva 2006/126/KE tirreferi għad-Direttiva 2002/24/KE. B’mod partikolari, il-
kategorija tal-liċenzja tas-sewqan “AM” tinkludi kwadriċikli ħfief kif stipulat fl-Artikolu 
1(3)(a) tad-Direttiva 2002/24/KE u kategorija “B1” għal kwadriċikli kif stipulat fl-Artikolu 
1(3)(b) tal-istess direttiva.

Għal vetturi tal-kategorija L6e, b’massa meta mhux mgħobbija li mhijiex iktar minn 350 kg, 
il-liċenzja tas-sewqan hija tal-kategorija AM.  

Konklużjoni 

Peress li l-informazzjoni provduta mill-petizzjonant tqajjem il-possibilità li l-leġiżlazzjoni 
Ungeriża li tiddefinixxi l-kwadriċikli (l-Ordni Ministerjali Konġunta 1/1975(II.5) KPM-BM 
dwar ir-regolamenti tat-traffiku fit-triq (Kodiċi tat-Triq Ungeriż)) mhix f’konformità mad-
definizzjonijiet inklużi fid-Direttiva 2002/24/KE, il-Kummissjoni se tieħu passi biex 
tinvestiga l-kwistjoni mal-awtoritajiet Ungeriżi. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet se jiġi infurmat 
bil-konklużjonijiet tal-Kummissjoni ladarba jiġu konklużi dawn l-investigazzjonijiet.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

F’ittra tal-1 ta’ Novembru 2009 lill-President tal-Parlament Ewropew, il-petizzjonant 
jirrikonoxxi li bħalissa, l-awtoritajiet Ungeriżi qed jikklassifikaw b’mod korrett il-kwadriċikli 
ħfief (karozzi moped) għall-iskop tat-tqegħid tagħhom fis-suq. Minflok, huwa jinsab
imħasseb dwar allegata diskriminazzjoni minħabba r-rekwiżit ta’ liċenzja tas-sewqan tal-
kategorija “B” għas-sewqan ta’ kwadriċiklu ħafif.

Bħalma indikat fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha lill-petizzjonant, il-Kummissjoni qieset 
li l-kwistjoni għandha tiġi investigata mal-awtoritajiet Ungeriżi, u b’hekk il-każ tressaq
quddiem l-“EU Pilot” bil-għan li tinstab soluzzjoni rapida u effikaċi (ref n° 618/09/ENTR). 
B’ittra tad-19 ta’ Ottubru 2009, intalbet informazzjoni mill-gvern Ungeriż dwar il-
leġiżlazzjoni li tirregola t-tqegħid fis-suq tal-kwadriċikli ħfief u l-klassifika relatata mill-
awtoritajiet rilevanti. 

Il-gvern Ungeriż wieġeb b’ittra fit-28 ta’ Diċembru 2009. Fir-risposta tiegħu, il-gvern Ungeriż 
isostni li l-Ordni Ministerjali 5/1990 (IV.12), li tittrasponi d-Direttiva 2002/24/KE, tirregola l-
approvazzjoni tat-tip u t-tqegħid fis-suq tal-kwadriċikli ħfief. F’dan ir-rigward, il-gvern 
Ungeriż isostni li d-definizzjoni tal-kwadriċikli ħfief hija konformi mad-Direttiva 
2002/24/KE, u l-Awtorità Nazzjonali dwar it-Trasport tikklassifika l-vetturi skont din id-
definizzjoni għall-iskopijiet tal-approvazzjoni tat-tip u t-tqegħid tagħhom fis-suq. Min-naħa l-
oħra, il-Kodiċi tat-Triq Ungeriża ma tikklassifikax il-vetturi għal dawn l-iskopijiet. Minflok, 
il-Kodiċi tat-Triq Ungeriża tistabbilixxi l-kundizzjonijiet tal-użu ta’ vetturi fit-triq u l-
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kategorija meħtieġa ta’ liċenzja tas-sewqan. Id-Direttiva 2006/126/KE dwar il-Liċenzji tas-
Sewqan, li għandha tkun trasposta sad-19 ta’ Jannar 2011, tintroduċi r-rekwiżit ta’ liċenzja
tal-kategorija “AM” jew “B1” għall-kategoriji ta’ kwadriċikli L6e (ħfief) u L7e (oħrajn) 
rispettivament. Il-gvern Ungeriż isostni li l-emendi leġiżlattivi meħtieġa għat-traspożizzjoni 
tad-Direttiva 2006/126/KE huma mistennija li jitlestew fl-2010. 

L-investigazzjonijiet wasslu biex il-Kummissjoni kkonkludiet li l-leġiżlazzjoni Ungeriża 
tittrasponi d-Direttiva 2002/24/KE b’mod korrett. Barra minn hekk, m’hemm xejn li 
jissuġġerixxi li l-awtoritajiet Ungeriżi ma kklassifikawx il-kwadriċikli ħfief b’mod korrett 
għall-iskopijiet tal-approvazzjoni tat-tip u t-tqegħid tagħhom fis-suq. Id-dispożizzjonijiet tal-
Kodiċi tat-Triq Ungeriża li jirregolaw ir-rekwiżiti meħtieġa ta’ liċenzja tas-sewqan għall-
kwadriċikli ħfief ma jaqgħux fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2002/24/KE, u 
konsegwentement ma jistax ikun hemm ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.


