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Suġġett: Petizzjoni 1011/2011 imressqa minn Jens Wiedenmann, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, appoġġjat minn 41 kofirmatarju, dwar l-introduzzjoni 
obbligatorja ta’ sistema tal-brejkijiet antilokk (ABS) għall-vetturi fl-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ma jaqbilx mal-proposta li l-ABS (sistema tal-brejkijiet antilokk) issir 
obbligatorja għall-vetturi fl-UE. Hu jargumenta li l-UE qed taqbeż il-limiti tas-setgħat tagħha 
b’din il-miżura u li din tal-aħħar hija sproporzjonata. Huwa jitlob li din il-miżura tiġi rtirata.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Jannar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

Fl-2008, 5 520 rikkieba f’vetturi mħaddma b’sistema ta’ żewġ roti mietu f’inċidenti fit-toroq 
madwar l-Ewropa. Barra minn hekk in-numru ta' korrimenti serji huwa stmat li hu bejn 5.5 sa 
13-il darba ogħla min-numru ta' mwiet. In-numru ta’ ġrieħi ħfief fost ir-rikkieba involuti 
f’inċidenti fit-triq jista’ jkun bejn 66 000 sa 155 000 rikkieba fis-sena fl-Unjoni Ewropea. 
Waħda mill-aktar miżuri ta’ sigurtà effettivi fit-tip ta’ leġislazzjoni approvata li l-
Kummissjoni identifikat u evalwat f'valutazzjoni tal-impatt komprensiva1 hi l-installazzjoni 
obbligatorja ta’ sistemi ta’ brejkijiet avvanzati fuq il-muturi.

Hemm teknoloġija ta’ brejkijiet avvanzata waħda biss disponibbli li tista’ tinvolvi l-illokkjar 
tar-roti detrimentali waqt l-ibbrejkjar b’paniku u din hi t-teknoloġija tas-sistema ta’ brejkijiet 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1152:en:NOT
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antilokk. Sistemi ta’ brejkijiet antilokk jevitaw li rikkieb jaqa’ mal-art waqt waqfa b’paniku u 
b'hekk ir-rikkieb ikollu ċans tajjeb li jevita aċċident.  Dan jgħin ukoll li d-distanza tal-waqfien 
titnaqqas anki fuq kundizzjonijiet tat-triq li qegħdin jinbidlu u tiżdied il-fiduċja tar-rikkieb 
waqt li s-sistema ta' brejkijiet tintuża kollha kemm hi.

Il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-installazzjoni obbligatorja ta’ sistemi ta’ brejkijiet avvanzati 
kienu wkoll analizzati fil-valutazzjoni tal-impatt, li kienet ibbażata fuq letteratura xjentifika u 
l-aktar dejta reċenti dwar inċidenti u riżultati dwar l-analiżi (ta’ wara) l-aċċident. Aspetti 
ambjentali, ekonomiċi u soċjali ġew ikkunsidrati fl-analiżi kif ukoll l-effiċjenza, l-effettività u 
l-koerenza ma’ leġiżlazzjoni relatata oħra. Il-benefiċċju medju, mhux biss għall-konsumaturi, 
iżda wkoll għas-soċjetà kien stmat li kien tliet darbiet aktar mill-ispiża tagħha u madwar 6000 
ħajja huma mistennija li jiġu salvati f’perjodu ta’ għaxar snin wara l-introduzzjoni tal-miżura, 
minbarra li jittieħed benefiċċju mit-tnaqqis tal-impatti ta’ ħsara tal-aċċidenti fit-toroq. Bħall-
applikazzjoni ta’ kwalunkwe teknoloġija hemm vantaġġi u żvantaġġi fl-użu tagħha. Fil-każ 
ta’ sistemi ta’ brejkijiet antilokk, hemm ħafna aktar vantaġġi milli żvantaġġi. Il-Kummissjoni 
għalhekk hi konvinta li l-miżura proposta hi definittivament fl-interess tal-konsumaturi u 
għall-benefiċċju taċ-ċittadini kollha tal-UE.

Dwar l-għażla tal-istrument legali, l-użu ta' Regolament minflok riformulazzjoni tad-Direttiva 
Qafas applikabbli bħalissa1 huwa konformi mal-prinċipji għal regolazzjoni aħjar u mar-
rakkomandazzjonijiet tar-rapport tal-CARS 21 li jistabbilixxi l-istrateġija għal sistema 
regolatorja kompetittiva għall-karozzi fl-Unjoni għas-seklu 21. Hu għalhekk meqjus xieraq li 
d-Direttivi separati kollha jiġu rrevokati mingħajr ma jitnaqqas il-livell ta’ protezzjoni. Ir-
rekwiżiti stabbiliti f’dawk id-Direttivi għandhom jiġu applikati għar-Regolament propost jew 
l-atti delegati tiegħu u għandhom jiġu ssostitwiti, fejn hu xieraq, b’referenzi għar-regolamenti 
korrispondenti tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE). 
Il-Kummissjoni hi impenjata li tirrealizza din is-simplifikazzjoni u għalhekk ipproponiet 
Regolament sabiex jibdel id-Direttiva Qafas.

Konklużjoni

Wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati għal kważi 7 snin u wara riflessjoni bir-reqqa 
mis-servizzi tal-Kummissjoni matul dan il-perijodu twil ta’ żmien fejn ġie kkunsidrat il-
feedback tal-partijiet interessati, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-prinċipji ta' proporzjonalità u 
sussidjarjetà ntlaħqu qabel ġiet adottata l-proposta f’Ottubru 2010. Il-proposta ilha f’idejn il-
Kunsill u l-Parlament Ewropew minn dak iż-żmien u t-tnejn li huma, permezz tal-Artikolu 
294 tat-TFUE qegħdin jeżaminawha fid-dettall u ser jieħdu d-deċiżjoni finali. 

                                               
1 ĠU L 124/1, 09.05.2002, p.1


