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Suġġett: Petizzjoni 0154/2010, imressqa minn Ralph Lehmann, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar l-armonizzazzjoni tat-testijiet rigward jekk il-vetturi 
humiex tajbin għat-triq u tat-tagħmir differenti li jeħtieġ iċ-ċilindri tal-gass 
fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li ta’ spiss jivvjaġġa madwar l-Ewropa fil-karavan tiegħu, jindika li, meta 
jeħtieġ jagħmel test perjodiku rigward jekk il-vetturi humiex tajbin għat-triq (TÜV) lill-
vettura tiegħu, huwa sfurzat imur lura l-Ġermanja. Huwa jitlob li t-testijiet rigward jekk il-
vetturi humiex tajbin għat-triq fl-Ewropa jkunu armonizzati, u jingħata ċ-ċans li l-vettura 
tiegħu tiġi ttestjata fi kwalunkwe post fl-Ewropa u jinħariġlu ċ-ċertifikat tat-test rikonoxxut 
kullimkien fl-Ewropa. Problema prattika oħra li ltaqa’ magħha l-petizzjonant tikkonċerna t-
tagħmir differenti li jeħtieġ iċ-ċilindri tal-gass fil-karavan tiegħu meta jivvjaġġa fl-Ewropa. 
Għalhekk huwa qed ifittex armonizzazzjoni f’dan il-qasam ukoll. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Fir-rigward tal-ispezzjonijiet tal-vetturi, id-Direttiva 2009/40/KE1 dwar testijiet tal-
kondizzjoni ta’ vetturi għat-triq tipprovdi qafas għal sistema tal-ispezzjoni tal-vetturi fl-
Ewropa. Id-Direttiva tistipola frekwenza minima tal-ittestjar u lista ta’ elementi li għandhom 
                                               
1 Direttiva 2009/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar 
testijiet tal-kondizzjoni ta’ vetturi u tal-karrijiet tagħhom għat-triq, ĠU L141, 6.6.2009, p.12
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ikunu eżaminati, iżda tippermetti lill-Istati Membri li 

 iqassru l-intervalli bejn żewġ testijiet obbligatorji;
 jagħmlu obbligatorju l-ittestjar ta’ tagħmir mhux obbligatorju; 
 iżidu n-numru ta’ elementi suġġetti għall-ittestjar; 
 jestendu r-rekwiżit tat-test perjodiku għal kategoriji oħra ta’ vetturi; 
 jippreskrivu testijiet speċjali addizzjonali; 
 jeżiġu għal vetturi reġistrati fit-territorju tagħhom standards minimi ogħla għall-

effiċjenza tal-brejkijiet minn dawk speċifikati u jinkludu test fuq vetturi b’tagħbijiet 
itqal sakemm dawn ir-rekwiżiti ma jeċċedux dawk tal-approvazzjoni tat-tip oriġinali 
tal-vettura. 

B’riżultat ta’ dawn il-possibilitajiet għal derogi nazzjonali, is-sistema ta’ rikonoxximent 
reċiproku taċ-ċertifikati ta’ spezzjoni tal-vetturi għadha limitata sal-lum, bl-eċċezzjoni tal-
każijiet fejn issir reġistrazzjoni mill-ġdid. Il-Kummissjoni attwalment nediet il-proċess tar-
reviżjoni ta’ din id-Direttiva bil-għan li jiġi armonizzat aktar l-ittestjar rigward jekk il-vetturi 
humiex tajbin għat-triq fl-Ewropa, u biex b’hekk is-sistema ta’ rikonoxximent reċiproku tal-
ispezzjonijiet tal-vetturi taħdem anki fil-prattika.  

Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea tarmonizza r-regoli għat-tagħmir tal-pressa trasportabbli 
bid-Direttiva 1999/36/KE1 (din id-Direttiva bħalissa qed tiġi rriveduta). Din id-Direttiva 
tistipola r-regoli għall-kostruzzjoni u l-ispezzjoni taċ-ċilindri, u f’xi każijiet anki tal-valvuli 
tagħhom. Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma tkoprix l-aċċessorji taċ-ċilindri, inkluż it-
tagħmir għall-illokkjar. Ir-regoli dwar il-kostruzzjoni u l-użu tal-aċċessorji taċ-ċilindi huma 
koperti mil-liġijiet nazzjonali, u f’xi każijiet mill-istandards EN. Għalissa l-Kummissjoni 
m’għandha l-ebda intenzjoni tipproponi leġiżlazzjoni armonizzata f’dan il-qasam.  

Konklużjoni

Fir-rigward tar-rikonoxximent reċiproku, madwar l-Ewropa, tal-ittestjar rigward jekk il-
vetturi humiex tajbin għat-triq, il-Kummissjoni hija konxja tan-nuqqasijiet irrappurtati, u 
għalhekk diġà bdiet taħdem fuq qafas legali rrivedut bil-għan li tiżviluppa sistema ta’ 
rikonoxximent reċiproku tat-testijiet rigward jekk il-vetturi humiex tajbin għat-triq.

Fir-rigward taċ-ċilindri tal-gass, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda intenzjoni tipproponi 
leġiżlazzjoni addizzjonali f’dan il-qasam ladarba qiegħda fis-seħħ leġiżlazzjoni Ewropea dwar 
it-tagħmir tal-pressa trasportabbli u l-aċċessorji differenti huma diġà armonizzati fil-qafas tal-
istandards EN jew ISO.

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 1999/36/KE tad-29 ta’ April 1999 dwar it-tagħmir tal-pressa 
trasportabbli, ĠU L 138, 1.6.1999


