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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0639/2010, imressqa minn Ramona Plaza Mesón, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura fi Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li importat vettura użata fi Spanja, toġġezzjona għan-nuqqas ta’ 
dispożizzjonijiet għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura fil-livell Ewropew. Hi tindika li l-
awtoritajiet Spanjoli rrifjutaw li jaċċettaw iċ-ċertifikat Belġjan tal-approvazzjoni tat-tip, u 
minħabba f’hekk hi kellha tapplika għal ċertifikat fi Spanja biex b’hekk daħlet fi spejjeż 
doppji. Il-petizzjonanta titlob biex tali ċertifikati jiġu rikonoxxuti bħala validi fl-Ewropa 
kollha.

2. Ammissibilità

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

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Diċembru 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar il-problemi li ltaqgħet magħhom fi Spanja biex tirreġistra 
vettura bil-mutur li kienet irreġistrata fil-Belġju iktar minn 20 sena ilu. Biex tiġi rreġistrata fi 
Spanja, il-vettura bil-mutur tagħha kienet suġġetta għal spezzjoni teknika li għaliha kellha 
tippreżenta ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip. Madankollu, iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-
tip maħruġ fil-Belġju ma ġiex aċċettat mill-ispettorat tekniku ta’ Spanja. Għaldaqstant hija 
kellha tapplika għal wieħed ġdid fil-fergħa tal-vettura fi Spanja, u dan daħħalha f’aktar 
spejjeż.
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 Il-petizzjonanta tilmenta wkoll li kien rikjest test tal-kondizzjoni tal-vettura għat-triq fi 
Spanja minkejja l-fatt li l-vettura bil-mutur kienet suġġetta għal tali test fil-Belġju inqas minn
6 xhur ilu. 

Il-petizzjonanta tistaqsi l-ewwel nett jekk il-leġiżlazzjoni Spanjola dwar ir-regoli tal-
approvazzjoni tat-tip tal-vetturi bil-mutur tikkonformax mal-leġiżlazzjoni Ewropea billi din 
hija datata qabel l-adeżjoni ta’ Spanja mal-Komunitajiet Ewropej fl-1986 (Digriet 
Irjali 2140/1985) u sussegwentement tistaqsi dwar in-nuqqas ta’ armonizzazzjoni taċ-
ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip fil-livell Ewropew.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-komunikazzjoni interpretattiva tal-Kummissjoni dwar proċeduri għar-reġistrazzjoni ta’
vetturi bil-mutur li joriġinaw fi Stat Membru ieħor tal-14 ta’ Frar 2007 (SEC(2007) 169 finali) 
tipprovdi gwida dwar il-prinċipji li joriġinaw mil-liġi Ewropea u li huma applikabbli għar-
reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur li mhumiex tat-tip approvat tal-KE li kienu rreġistrati fi 
Stat Membru ieħor, speċjalment il-ħtieġa li jiġi osservat il-prinċipju tal-moviment liberu tal-
merkanzija, liema prinċipju huwa stabbilit fl-Artikoli minn 34 sa 36 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Il-Komunikazzjoni, meta tispjega r-rekwiżiti għar-reġistrazzjoni tal-vetturi bil-mutur, 
tistabbilixxi li wieħed mid-dokumenti li għandhom jiġu ppreżentati għandu jkun iċ-ċertifikat 
tal-approvazzjoni tat-tip.

Il-petizzjonanta ppreżentat ċertifikat ta’ konformità nazzjonali, li mhuwiex rikonoxxut 
awtomatikament mill-awtoritajiet nazzjonali, għall-kuntrarju taċ-ċertifikati ta’ konformità tal-
KE. Ċertifikat tal-approvazzoni tat-tip nazzjonali huwa validu biss fil-pajjiż fejn jinħareġ u 
ma jipprojbixxix lill-pajjiż tad-destinazzjoni milli jirrikjedi spezzjonijiet tekniċi jew ċertifikati 
addizzjonali, meta jkun meħtieġ, qabel ma tiġi rreġistrata vettura bil-mutur.

Mill-ittra tas-17 ta’ Frar 2010 tal-Junta de Castilla y León, mehmuża mal-petizzjoni, 
jirriżulta li l-awtoritajiet Spanjoli rrikjedew ċertifikat ġdid billi dak maħruġ fil-Belġju ma 
kellux ċerta informazzjoni li dawn l-awtoritajiet qiesu neċessarja. Madankollu, huma 
ma talbux testijiet oħra. Din il-prattika tista’ titqies proporzjonali.

Fir-rigward tat-testijiet tal-kondizzjoni ta’ vettura għat-triq, id-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 tistabbilixxi li “f’kull Stat Membru, il-vetturi bil-mutur 
reġistrati f’dak l-Istat u l-karrijiet u s-semikarrijiet tagħhom għandhom jiġu suġġetti għal 
testijiet perjodiċi tal-kondizzjoni għat-triq konformement ma’ din id-Direttiva”. Il-kategoriji 
ta’ vetturi suġġetti għal dak l-obbligu huma elenkati fl-Annessi I u II tad-Direttiva.1 Jidher 
madankollu li l-vettura tal-petizzjonanta mhijiex suġġetta għal dik id-Direttiva. 

L-awtoritajiet tal-pajjiż tad-destinazzjoni jistgħu jirrikjedu li l-vettura bil-mutur isirilha 
test ġdid tal-kundizzjoni tagħha għat-triq, fost l-oħrajn jekk dan it-test ma jiddupplikax 

                                               
1 ĠU L 141, 6.6.2009, p. 12–28
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testijiet oħra diġà mwettqa fil-pajjiż orġinali, u jekk ikun wasal iż-żmien biex isir it-test 
perjodiku mandatorju f’dak il-pajjiż.

Mill-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta, mhuwiex ċar jekk l-ispezzjoni Spanjola tal-
kondizzjoni tal-vettura għat-triq kellhiex elementi differenti minn dawk li ġew spezzjonati fil-
Belġju.

Fir-rigward tal-leġiżlazzjoni Spanjola applikabbli, il-petizzjonanta tirreferi għad-Digriet 
Irjali 2140/1985, li fil-fatt huwa datat qabel l-adeżjoni ta’ Spanja mal-Komunitajiet Ewropej. 
Madankollu, dan id-Digriet Irjali ġie emendat darbtejn. B’mod partikolari, bid-Digriet 
Irjali 1528/1988 li jemenda l-Artikolu 11 tad-Digriet Irjali 2140/1985, li jintroduċi r-regoli 
dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi bil-mutur u trejlers, kif ukoll dwar partijiet u aċċessorji 
tagħhom1; u bid-Digriet Irjali 1204/1999 li jemenda d-Digriet Irjali 2140/1985.2 Din il-
leġiżlazzjoni ma jidhirx li tikser ir-regoli Ewropej applikabbli għall-approvazzjoni tat-tip u r-
reġistrazzjoni ta’ vetturi li qabel kienu rreġistrati fi Stat Membru ieħor.

Fir-rigward tal-allegat “nuqqas ta’ armonizzazzjoni taċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip fil-
livell Ewropew”, għandu jiġi enfasizzat li d-Direttiva tal-Kunsill 92/53/KEE li temenda d-
Direttiva Qafas 70/156/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li 
għandhom x’jaqsmu mal-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom
introduċiet sistema Komunitarja tal-approvazzjoni tat-tip fl-Unjoni Ewropea bl-għan li jkun 
hemm moviment liberu tal-merkanzija fis-settur awtomobilistiku. Fl-istadju inizjali, kienu 
kkonċernati l-vetturi tal-kategorija M1

3.

Reċentement, id-Direttiva Qafas 70/156/KEE ġiet revokata u sostitwita bid-
Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li 
tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ 
sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi. Bid-Direttiva 
Kwadru l-ġdida, is-sistema tal-approvazzjoni tat-tip ġiet estiża għall-kategoriji kollha ta’ 
vetturi.

F’termini konkreti, dan ifisser li l-karozzi tal-passiġġieri l-ġodda kollha li bdew jintużaw fl-
Istati Membri tal-UE mill-1 ta’ Jannar 1998 jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar l-
approvazzjoni tat-tip. 

Fir-rigward tal-vetturi użati, kif inhu l-każ tal-vettura bil-mutur inkwistjoni inkwantu għandha 
aktar minn 20 sena, għandu jiġi osservat il-prinċipju tal-moviment liberu tal-merkanzija tal-
Artikoli minn 34 sa 36 tat-TFUE. B’mod partikolari, dan ifisser li l-prinċipji tal-
proporzjonalità, tar-rikonoxximent reċiproku u tan-nondiskriminazzjoni għandhom jiġu 
                                               
1 Id-Digriet Irjali Nru 1528/1988, tas-16 ta’ Diċembru li jemenda l-Artikolu 11 tad-Digriet Irjali Nru 2140/1985, 
li jintroduċi r-regoli dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi bil-mutur u trejlers, kif ukoll dwar partijiet u 
aċċessorji tagħhom.

2 Id-Digriet Irjali Nru 1204/1999, tad-9 ta’ Lulju li jemenda d-Digriet Irjali Nru 2140/1985, tad-9 ta’ Ottubru, li 
jintroduċi r-regoli dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi bil-mutur u trejlers, kif ukoll dwar partijiet u aċċessorji 
tagħhom.

3 Vetturi użati għat-trasport ta’ passiġġieri u li ma fihomx aktar minn tmien sedili apparti mis-sedil tas-sewwieq
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osservati kif xieraq meta Stat Membru jistabbilixxi proċedura biex jirrikonoxxi ċertifikati tal-
approvazzjoni tat-tip li jaqgħu barra mill-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2007/46/KE. 
Il-petizzjonanta hija mistiedna taqra l-komunikazzjoni interpretattiva tal-Kummissjoni dwar 
proċeduri għar-reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur li joriġinaw fi Stat Membru ieħor tal-14 ta’ 
Frar 2007(SEC(2007) 169 finali) għal informazzjoni dettaljata.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-każ li dwaru qed tilmenta l-petizzjonanta ma joħloq l-ebda 
problema f’termini ta’ konformità mal-liġi Ewropea. Fin-nuqqas ta’ informazzjoni aktar 
konkreta, b’mod partikolari dwar it-test tal-kondizzjoni ta’ vettura għat-triq li sar fi Spanja, 
jidher li Spanja osservat l-obbligi mnissla mil-Liġi Ewropea.

Fil-livell Ewropew, id-Direttiva 2007/46/KE tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ 
vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati 
maħsuba għal tali vetturi, filwaqt li testendi s-sistema tal-approvazzjoni tat-tip għall-kategoriji 
kollha ta’ vetturi. Fil-każ ta’ vetturi bil-mutur użati, il-prinċipju tal-moviment liberu tal-
merkanzija mnaqqax fl-Artikoli minn 34 sa 36 tat-TFUE huwa applikabbli.
Finalment, għandu jiġi nnutat li l-leġiżlazzjoni Spanjola dwar l-approvazzjoni tat-tip u r-
reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur li kienu rreġistrati fi Stat Membru ieħor tidher li 
tikkonforma mal-liġi Ewropea.


