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Suġġett: Petizzjoni 0870/2011, imressqa minn Reinhold Leckert, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar ir-rikonoxximent taċ-Ċertifikat Ewropew ta’ Konformità 
għal ċertu tip ta’ mutur fil-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-mudell tal-mutur Piaggio nħariġlu Ċertifikat Ewropew ta’ Konformità f’kategorija fejn ma 
japplikax l-obbligu li titwaħħal pjanċa ta’ reġistrazzjoni fuq quddiem. Minkejja dan, l-
awtoritajiet ta’ ċerti Länder Ġermaniżi jimponu xorta dan l-obbligu jew saħansitra fasslu 
leġiżlazzjoni dwaru. Il-petizzjonant jiddenunzja l-ksur tar-regoli tal-UE u jitlob lill-Parlament 
jintervjeni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarat ammissibbli fit-30 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Jannar 2012

L-approvazzjoni tal-UE tat-tip ta' vetturi bil-mutur tipprovdi li l-vetturi prodotti skont it-tip 
approvat għandhom ikunu reġistrati fuq il-bażi taċ-Ċertifikat ta' Konformità, li jiċċertifika l-
konformità tal-vettura prodotta mat-tip approvat (ara l-Artikolu 15 tad-Direttiva 2002/24 KE 
dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur b'żewġ roti jew bi tlieta).

Il-vetturi tal-kategorija L5e huma vetturi bi tliet roti simmetrikament disposti skont it-tifsira 
tal-Artikolu 1(2)(c) ta' dik id-Direttiva.

Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi bil-mutur b’żewġ jew tliet roti 
tinkludi, fost rekwiżiti oħra, rekwiżiti armonizzati fid-Direttiva 2009/62/KE dwar l-ispazju 
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għall-immuntar tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni fuq wara tal-vetturi bil-mutur b'żewġ jew tliet
roti. Il-pjanċa tar-reġistrazzjoni nnifsha mhijiex koperta mil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-
approvazzjoni, u d-Direttiva 2009/62/KE lanqas tarmonizza d-dimensjonijiet tagħha (ara l-
Premessa 3 ta' dik id-Direttiva li tgħid ukoll li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-pjanċi 
tar-reġistrazzjoni li jisporġu ‘l barra ma jikkostitwixxu l-ebda periklu għall-utenti, mingħajr, 
madankollu, li dan jirrikjedi xi modifika fir-rigward tal-kostruzzjoni tal-vettura).

Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-approvazzjoni tat-tip ma tirregolax jekk l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu għal tali pjanċa fil-livelli kollha. Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-
approvazzjoni tat-tip lanqas ma tirregola l-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta' quddiem jew jekk il-
vetturi għandhomx ikunu mgħammra bi pjanċa ta' reġistrazzjoni ta' quddiem. Dan mhux biss 
il-każ għal vetturi bil-mutur b’żewġ jew tliet roti, iżda wkoll għall-vetturi bil-mutur li jaqgħu
taħt id-Direttiva ta’ Qafas 2007/46/KE (karozzi tal-passiġġieri et al.).

L-ebda leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-approvazzjoni tat-tip ma tista' tiġi interpretata bħala li 
tipprojbixxi lill-Istati Membri milli jkollhom leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-pjanċi tal-
liċenzja u li, abbażi ta’ din il-leġiżlazzjoni, jesiġu liċenzji tal-pjanċi ta' quddiem għar-
reġistrazzjoni tal-vetturi bil-mutur tat-tip approvat. Dan japplika għall-vetturi bil-mutur
b'żewġ roti quddiem, bħall-MP3 Piaggo u Gillera Fuoco. M'hemmx bżonn li tiġi eżaminata
fil-kuntest ta' din il-petizzjoni l-kwistjoni jekk dan japplikax ukoll għall-vetturi b’rota waħda 
quddiem.

Rekwiżit nazzjonali tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta' quddiem ma jaffettwax il-validità taċ-
Ċertifikat ta' Konformità. It-twaħħil tal-pjanċa tal-liċenzja ta' quddiem, madankollu, 
m’għandha teħtieġ l-ebda modifika sproporzjonanta fir-rigward tal-kostruzzjoni tal-vettura u
m’għandiex tipproduċi effetti ħżiena fuq is-sikurezza, tali dawk li jirriżultaw minn truf li 
jaqtgħu jew partijiet imqabbża' l barra, li jistgħu jirrappreżentaw periklu għar-rikkieb jew
għall-utenti oħra, bħal persuni mexjin. F'dan ir-rigward, il-pjanċi tal-liċenzja ta' quddiem
għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 3 tad-Direttiva 97/24/KE1 fuq
ċerti komponenti u karatteristiċi ta' vetturi bil-mutur  b’żewġ jew tliet roti, li fih ir-rekwiżiti
preċiżi dwar l-isporġenzi esterni li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni meta jsir it-tqegħid 
tal-pjanċa tal-liċenzja fil-quddiem ta’ vettura b'żewġ jew tliet roti.

Barra minn hekk, mhuwiex kompitu tal-Kummissjoni li tikkummenta dwar l-allokazzjoni tal-
kompetenzi bejn l-entitajiet kostituzzjonali differenti fi Stat Membru partikolari. Il-
petizzjonant jista' jikkonsidra li jġib id-diffikultajiet li jirriżultaw għaċ-ċittadini Ġermaniżi 
mil-leġiżlazzjoni diverġenti tal-Länder Ġermaniżi għall-attenzjoni, eż., tal-Ministeru Federali 
Ġermaniż għat-Trasport għal diskussjoni mar-rappreżentanti tal-Länder.

Safejn il-petizzjonant jagħmel referenza għall-punt 0.6. fuq iċ-Ċertifikat ta' Konformità, 
għandu jiġi rrilevat li l-punt 0.6. huwa dwar il-"post tal-pjanċa statutorja" u "n-numru ta’ 
identifikazzjoni tal-Vettura". F'dan l-isfond, għandu jiġi enfasizzat li l-pjanċa tar-
reġistrazzjoni mhijiex il-"pjanċa statutorja" li hija pjanċa jew tikketta mwaħħla mill-
manifattur fuq il-vettura li tipprovdi l-karatteristiċi tekniċi ewlenin li huma meħtieġa għall-
identifikazzjoni tal-vettura. Ir-referenza għall-punt 0.6 għalhekk mhijiex rilevanti hawnhekk.

                                               
1 ĠU L 226, 18.8.1997, p. 1-454.
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Konklużjoni

L-awtoritajiet nazzjonali tar-reġistrazzjoni huma fil-prinċipju, jiġifieri fi ħdan ċerti limiti, 
intitolati li jesiġu li l-vetturi bil-mutur b'żewġ roti ta' quddiem ikunu mgħammra bi pjanċi tar-
reġistrazzjoni ta' quddiem. Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-
Kummissjoni ma tara l-ebda indikazzjoni li l-limiti ġew sorpassati fil-każ partikolari.
Għalhekk, jista' jiġi konkluż li tali rekwiżit ma jidhirx li jikser il-leġiżlazzjoni tal-
approvazzjoni tat-tip tal-UE.


