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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1683/2009, imressqa minn Konstantinos Aivaliotis, ta’ nazzjonalità 
Griega, flimkien ma’ żewġ firem oħra, dwar in-nuqqas ta’ miżuri għall-
iskreppjar ta’ vetturi bil-mutur qodma fil-Greċja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar id-deċiżjoni tal-Gvern il-ġdid Grieg li jissospendi l-miżuri 
meħuda mill-gvern preċedenti għall-iskreppjar ta’ vetturi bil-mutur qodma. Dan ifisser li ċ-
ċittadini Griegi m’għadhomx qed jiġu inkoraġġuti biex jirreġistraw il-karozzi tagħhom għall-
iskreppjar u li għadd kbir sproporzjonat ta’ vetturi qodma u niġġiesa ħafna għadhom qed 
jintużaw. Billi l-petizzjonant huwa tal-fehma li din is-sitwazzjoni tmur kontra l-prinċipji tal-
UE li jirrigwardaw it-tneħħija tar-reġistrazzjoni tal-vetturi bil-mutur li jkun għadda żmienhom 
u l-promozzjoni ta’ vetturi inqas niġġiesa u aktar effiċjenti fl-użu tal-fjuwil, huwa jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jieħu l-kwistjoni f’idejh.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

‘L-iskemi tal-iskreppjar tal-vetturi, bħala risposta għall-kriżi reċenti, tfasslu biex jippermettu 
benefiċċju finanzjarju għall-iskreppjar ta’ vettura qadima sakemm tinkiseb vettura aktar 
ġdida. Il-Kummissjoni appoġġjat l-introduzzjoni ta’ skemi tal-iskreppjar tal-vetturi minn Stati 
Membri abbażi tal-fatt li huma jista’ jkollhom rwol importanti fil-promozzjoni tat-tiġdid tal-
flotta tal-karozzi u tas-sostituzzjoni ta’ dawk il-karozzi qodma u li jkunu qed iniġġsu aktar 
b’karozzi li jkunu teknoloġikament aktar avvanzati. F’dan ir-rigward, fil-25 ta’ Frar 2009, il-
Kummissjoni adottat “Gwida dwar l-iskemi tal-iskreppjar għall-vetturi” bħala parti mill-
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Komunikazzjoni “Reazzjoni għall-kriżi fl-industrija awtomobilistika Ewropea”.1 Il-karta 
gwida tagħti gwida prattika lill-Istati Membri dwar kif għandhom jitfasslu skemi tal-
iskreppjar għall-vetturi u tispjega l-leġiżlazzjoni relevanti tal-UE.  

Mhux l-Istati Membri kollha introduċew skemi tal-iskreppjar tal-karozzi u ċerti skemi tal-
iskreppjar spiċċaw. F’bosta Stati Membri, l-iskemi tal-iskreppjar kienu soġġetti għal 
restrizzjonijiet baġitarji u/jew ġew applikati għal żmien limitat. Id-deċiżjoni li tiġi introdotta, 
irtirata jew sospiża skema tal-iskreppjar, minkejja dan, hija kwistjoni tal-Istat Membru. Il-
Kummissjoni ma tintervienix fid-deċiżjoni tal-Istat Membru.  Il-Kummissjoni tista’ tenfasizza 
wkoll li l-iskemi tal-iskreppjar tal-vetturi dejjem kienu meqjusa bħala miżura temporanja li se 
tieqaf teżisti f’xi żmien. Fil-karta gwida, il-Kummissjoni stiednet lill-Istati Membri 
jinnotifikaw l-iskemi tagħhom għall-iskreppjar tal-vetturi skont id-Direttiva 98/34/KE. Il-
Gvern Grieg ma nnotifikax l-iskema tiegħu għall-iskreppjar tal-karozzi. Għaldaqstant, il-
Kummissjoni ma tara l-ebda ġustifikazzjoni biex tintervieni fid-deċiżjoni tal-Gvern Grieg li 
jissospendi l-iskema tal-iskreppjar. 

Attwalment, is-servizzi tal-Kummissjoni qed jevalwaw l-effettività tal-iskemi tal-iskreppjar 
tal-vetturi f’termini ta’ titjib ekonomiku, ambjentali u ta’ sikurezza u nedew studju li għandu 
l-għan li jipprovdi rakkomandazzjonijiet għall-futur. Is-servizzi tal-Kummissjoni qed 
jissorveljaw ukoll l-iżviluppi f’dawn l-iskemi u se jkomplu jiġbru d-dejta disponibbli.    

L-osservazzjonijiet li ssemmew hawn fuq jipprovdu spjegazzjoni tal-pożizzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-kwistjoni. Il-Kummissjoni tikkonkludi li, fid-dawl tal-informazzjoni 
provduta, hija ma tistax tgħin aktar lill-Parlament fir-rigward ta’ din il-petizzjoni.

                                               
1  COM(2009)104 finali.


