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Suġġett: Petizzjoni  1172/2011, imressqa minn W. M., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
regolamenti fuq il-piż totali permissibbli ta’ karozzi tal-passiġġieri, trakkijiet u 
motor homes

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob bidla fil-metodu ta’ kif issir id-distinzjoni bejn karozzi tal-passiġġieri u 
trakkijiet abbażi tal-piż totali permissibbli tagħhom. Hu jipproponi li vetturi sa massimu ta’ 
7.5 tunnellata għandhom ikunu kkunsidrati karozzi tal-passiġġieri jew li t-terminu ‘vettura 
kummerċjali’ għandu jkun introdott, sabiex ikun hemm distinzjoni bejn vetturi tal-passiġġieri 
u trakkijiet. Skont il-petizzjonant, ħafna ċentri ta’ bliet huma magħluqa għal vetturi itqal minn 
3.8 tunnellata, irrelevanti mid-daqs tagħhom. Ħafna motor homes jaqgħu f’din il-kategorija. 
Bħala riżultat ta’ dan, is-sidien ta’ motor homes ma jistgħux jużaw il-vetturi tagħhom għall-
għan li xtrawhom għalih. Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni fuq il-fatt li l-karozzi tal-linja 
ħafna drabi huma ikbar u itqal, madanakollu ma jaqgħux taħt l-iskema tal-piż totali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

Il-leġislazzjoni dwar l-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (Direttiva 
Qafas 2007/461 tistabbilixxi definizzjonijiet ġenerali għall-kategorizzazzjoni tal-vetturi fil-
                                               
1 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, ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati 
maħsuba għal tali vetturi (Direttiva kwadru).
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qasam tal-kostruzzjoni tal-vetturi fl-Unjoni. Il-karatteristika essenzjali hija l-kapaċità tal-
vetturi li jittrasportaw primarjament persuni jew oġġetti, li tippermetti d-distinzjoni bejn il-
vetturi tal-kategorija M (vetturi bil-mutur iddisinjati biex iġorru l-passiġġieri) u l-vetturi tal-
kategorija N (dawk iddisinjati għall-ġarr tal-oġġetti). Dawn il-kategoriji mbagħad jinqasmu 
skont in-numru ta’ passiġġieri (fir-rigward tal-kategorija M) u l-massa massima li jistgħu 
iġorru li hi teknikament permissibbli (fir-rigward tal-kategorija N).

Il-leġislazzjoni dwar l-approvazzjoni ma tillimitax il-massa massima għall-vetturi tal-
kategorija M1 (jiġifieri l-vetturi fejn in-numru ta’ postijiet bil-qiegħda ma jaqbiżx tmienja, 
apparti s-sewwieq). Lanqas ma tillimita l-massa massima għall-karavani bil-mutur (jiġifieri 
djar mobbli b’inqas minn tmien postijiet bil-qiegħda, apparti s-sewwieq), filwaqt li hija 
prattika komuni li tali vetturi jinbnew bl-użu tax-xażi b’kabina tal-vetturi tal-kategorija N1, li 
għalihom il-massa massima hija limitata għal 3 500 kg. Diversi karavani bil-mutur huma 
għalhekk approvati għal massa massima ta’ 3 500 kg.

Id-distinzjoni bejn il-vetturi kummerċjali u mhux kummerċjali li jitlob il-petizzjonant hija, sa 
ċertu punt, diġà riflessa fil-leġislazzjoni tal-UE li tapplika għaċ-ċirkulazzjoni u għat-tħaddim 
tal-vetturi, b’tendenza li tiffoka fuq il-vetturi kummerċjali wżati fl-attivitajiet li 
jikkontribwixxu għas-suq intern.  Pereżempju, il-leġislazzjoni dwar l-aċċess għas-suq intern 
tat-trasport fit-toroq tapplika biss għat-trasport kummerċjali u ma tkoprix vetturi ta’ anqas 
minn 3.5 tunnellata jew vetturi li huma adatti u maħsuba, minħabba l-kostruzzjoni u t-tagħmir 
tagħhom, għall-ġarr  ta’ mhux aktar minn disa’ persuni, inkluż is-sewwieq1. Eżempju ieħor 
huwa li l-karozzi privati u l-motor homes huma esklużi mir-regoli tal-UE dwar is-sistemi ta’ 
ħlas tat-toroq2 , li japplikaw għal vetturi b’ aktar minn 3.5 tunnellata li jintużaw jew li huma 
maħsuba għall-ġarr ta’ oġġetti fit-toroq.

Is-sistemi ta’ trasport urbani huma elementi integrali tas-sistema tat-trasport Ewropea u huma 
parti integrali mill-Politika Komuni tat-Trasport skont l-Artikolu 70 sa 80 Trattat tal-KE. 
Madankollu, il-Kummissjoni, fil-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Mobbiltà Urbana tagħha3 , diġà 
rrikonoxxiet li r-regoli dwar l-aċċess għaċ-ċentri tal-bliet huma kkunsidrati bħala dipendenti 
fuq iċ-ċirkostanzi lokali. L-awtoritajiet lokali huma fl-aħjar pożizzjoni li jiddeċiedu dwar ir-
restrizzjonijiet adegwati, skont is-sussidjarjetà. Tali restrizzjonijiet jistgħu jkunu minħabba l-
limitazzjonijiet fil-kapaċità tal-infrastruttura tal-belt, ir-restrizzjoni tal-istorbju, il-protezzjoni 
taċ-ċentri storiċi, eċċ. Il-bliet u l-awtoritajiet lokali huma fl-aħjar pożizzjoni li jivvalutaw 
liema vetturi huma meħtieġa biex jiżguraw l-aċċessibilità taċ-ċentri tal-bliet u t-tħaddim 
effiċjenti tat-trasport pubbliku, bħal xarabanki u kowċijiet. Madankollu, f’konformità mal-
prijoritajiet stipulati fil-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Mobbiltà Urbana, il-Kummissjoni tappoġġja 
l-iskambju tal-aħjar prattiki u l-koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet rilevanti f’dan il-qasam.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tindika li numru ta’ kwistjonijiet li tqajmu f’din il-petizzjoni jaqgħu fl-ambitu 
                                               
1 Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli 
komuni għall-aċċess għas-suq internazzjoni tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank.
2 Id-Direttiva 1999/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 1999 dwar il-ħlas li jrid isir 
minn vetturi ta’ merkanzija tqila għall-użu ta’ ċerti infrastrutturi.
3 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni - Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Mobbiltà Urbana
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tal-awtoritajiet lokali, reġjonali jew nazzjonali. Il-Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni tal-
petizzjonant dwar il-koordinazzjoni u l-iskambju tal-aħjar prattiki li jiġu inkoraġġuti fl-ambitu 
tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Mobbiltà Urbana.

Il-Kummissjoni m’għandha l-ebda intenzjoni li timmodifika l-leġislazzjoni tagħha dwar l-
approvazzjoni li tinsab inkluża wkoll f’aktar minn 120 Regolament tal-Kummissjoni 
Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti f’Ġinevra.


