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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0515/2010, imressqa minn Robert Walczak, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, dwar in-nuqqas ta’ konformità tal-awtoritajiet Pollakki mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar l-użu ta’ vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta’ 
merkanzija bit-triq

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li l-liġijiet Pollakki dwar it-trasport bit-triq tal-20 ta’ Ġunju 1997 u s-6 
ta’ Settembru 2001 rispettivament, li jirreferu biss għad-dokumenti ta’ reġistrazzjoni u 
sewqan nazzjonali, ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/1/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu ta’ vetturi mikrija.  F’dan il-kuntest, il-
petizzjonant jiġbed l-attenzjoni b’mod partikolari għall-Artikolu 2(1) tad-Direttiva li skontu 
“kull Stat Membru għandu jħalli l-użu fit-territorju tiegħu, għall-għanijiet tat-traffiku bejn l-
Istati Membri, tal-vetturi mikrija mill-impriżi fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor”, u l-
Artikolu 3(1) li jistabbilixxi li “l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex 
jiżguraw illi l-impriżi tagħhom jistgħu jużaw, għat-trasport ta’ merkanzija bit-triq, fuq l-istess 
kondizzjonijiet ta’ vetturi fil-pussess tagħhom, il-vetturi mikrija rreġistrati jew imdaħħla fiċ-
ċirkolazzjoni skont il-liġijiet tal-pajjiżi tagħhom” Il-petizzjonant għalhekk jistieden lill-
Parlament Ewropew biex jiżgura li l-awtoritajiet Pollakki jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva msemmija hawn fuq.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Settembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.
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Il-Kummissjoni diġà trattat żewġ ilmenti simili minn dan il-petizzjonant. Permezz ta’ ittra tat-
12 ta’ Awwissu 2010, is-servizzi tal-Kummissjoni infurmaw lill-petizzjonant li d-
dispożizzjonijiet legali Pollakki li semma kienu kompatibbli mad-Direttiva 2006/1/KE1.

Bi tweġiba għal din il-petizzjoni, il-Kummissjoni għalhekk tista’ biss tirrepeti dak li kienet 
diġà kitbet lill-petizzjonant. L-Artikolu 2(1) tad-Direttiva għandu l-għan li jiżgura li l-Istati 
Membri jippermettu l-użu ta’ vetturi mikrija minn trasportaturi minn Stati Membri oħra fit-
territorju tagħhom. Għalhekk il-Polonja għandha tippermetti, pereżempju, li trasportatur 
Ġermaniż jista’ juża vettura fil-Polonja li hija mikrija u mhux proprjetà sħiħa tiegħu. Fir-
rigward tat-trattament tat-trasportaturi tagħhom stess, l-Artikolu 3(1) tad-Direttiva jistipola li 
l-Istati Membri m’għandhomx ikollhom dispożizzjonijiet dwar l-użu ta’ vetturi mikrija għall-
impriżi tagħhom li jkunu aktar restrittivi mid-dispożizzjonijiet rigward l-użu ta’ vetturi bħala 
proprjetà sħiħa tagħhom. Jekk il-leġiżlazzjoni Pollakka titlob li t-trasportaturi stabbiliti fil-
Polonja jirreġistraw il-vetturi tagħhom (li jkunu proprjetà sħiħa) fil-Polonja, hija tista’ titlob 
ukoll li l-vetturi mikrija użati minn dawn l-operaturi jkunu rreġistrati fil-Polonja. Għalhekk 
huwa kompatibbli mad-Direttiva l-fatt li l-leġiżlazzjoni Pollakka titlob li kumpanija li tapplika 
għal liċenzja tat-trasport tagħti prova li l-vetturi tagħha (proprjetà tagħha jew mikrija) huma 
rreġistrati fil-Polonja.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni għalhekk tikkonkludi li l-eżami ta’ din il-petizzjoni ma weriex li l-
leġiżlazzjoni Pollakka msemmija mill-petizzjonant hija inkompatibbli mad-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 2006/1/KE.

                                               
1 Id-Direttiva 2006/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Jannar 2006 dwar l-
użu ta’ vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta’ merkanzija bit-triq (verżjoni 
kodifikata) ĠU L 33, 4.2.2006, p.82.


