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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1462/2010, imressqa minn Markus Vogt, ta’ ċittadinanza
Ġermaniża, f’isem Skan Auto, dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta’ 
approvazzjoni għall-karozzi użati fl-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta’ approvazzjoni għall-karozzi użati fl-
UE. Huwa jqis li vettura li diġà ngħatat l-approvazzjoni f’wieħed mill-Istati Membri tal-UE 
għandha tiġi approvata fi Stat Membru ieħor jekk ma tkun saret l-ebda bidla teknika. Huwa 
jsemmi bħala eżempju r-rekwiżiti tekniċi differenti għall-vetturi mgħammra b’sistema ta’
fjuwil LPG.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Marzu 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Meta jixtru karozza fi Stat Membru ieħor jew inkella meta jittrasferixxu karozza fi Stat 
Membru ieħor minn fejn tkun inxtrat (eż. meta jbiddlu l-post ta’ residenza), iċ-ċittadini tal-UE 
jaffrontaw il-formalitajiet ta’ reġistrazzjoni mill-ġdid. Id-diversità tar-regoli u d-diversi 
rekwiżiti konfliġġenti għar-reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur madwar l-Unjoni Ewropea 
huma ostakolu kbir għat-trasferimenti transkonfinali tal-vetturi li diġà ġew irreġistrati 
f’wieħed mill-Istati Membri. 

Sabiex jiġu indirizzati l-problemi li ltaqa’ magħhom il-petizzjonant, fl-2012 il-Kummissjoni 
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Ewropea se tipproponi s-simplifikazzjoni tal-formalitajiet u l-kundizzjonijiet għar-
reġistrazzjoni mill-ġdid tal-vetturi bil-mutur li preċedentement ġew irreġistrati f’wieħed mill-
Istati Membri. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni fetħet konsultazzjoni pubblika1 sabiex 
tidentifika d-diffikultajiet ewlenin li qed jiltaqgħu magħhom iċ-ċittadini tal-UE u sabiex 
tevalwa kif jistgħu jiġu ssimplifikati l-proċeduri tar-reġistrazzjoni għall-vetturi li 
preċedentement ġew irreġistrati fi Stat Membru ieħor. 

Fir-rigward tal-vetturi bil-mutur il-ġodda li jużaw l-LPG, fi tmiem l-2010 l-Kummissjoni 
ressqet proposta li temenda l-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 661/2009 dwar is-
sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur biex jiġu inklużi r-Regolamenti tal-Kummissjoni 
Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE), partikolarment ir-Regolament tal-
UNECE Nru 67 dwar il-vetturi bil-mutur li jużaw l-LPG. Din il-proposta - li attwalment 
tinsab soġġetta għal skrutinju mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill - se tagħmel lir-
Regolament tal-UNECE Nru 67 liġi obbligatorja tal-UE.  Billi l-UE diġà aċċettat ir-
Regolament tal-UNECE Nru 67, l-approvazzjonijiet mogħtija abbażi ta’ dak ir-Regolament 
tal-UNECE, bi prinċipju, għandhom jiġu aċċettati fl-UE kollha, f’konformità mad-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 97/836/KE dwar l-adeżjoni tal-UE mal-Ftehima tal-UNECE tal-1958. Għalhekk, 
jekk approvazzjoni ta’ vettura ġdida, fir-rigward tal-installazzjoni tat-tagħmir speċifiku tagħha 
għall-użu ta’ LPG skont ir-Regolament tal-UNECE Nru 67, inħarġet f’wieħed mill-Istati 
Membri tal-UE, din l-approvazzjoni għandha, bi prinċipju, tiġi rikonoxxuta fi Stati Membri 
oħra tal-UE.
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http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4955&lang=mt&tpa=
128&displayType=consultation


