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Suġġett: Petizzjoni 0796/2012 imressqa minn Philipp Schmagold ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar l-installazzjoni ta’ tagħmir għall-effiċjenza tal-fjuwil 
minflok cruise control fil-karozzi u vetturi tal-merkanzija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed ifittex bidla fir-regolamenti Ewropej bl-għan li jinkisbu iktar ċifri realistiċi 
tal-konsum tal-fjuwil għall-karozzi u vetturi tal-merkanzija, u jitlob li l-cruise control tiġi 
sostitwita b’tagħmir li jikkontrolla l-konsum tal-fjuwil. Il-funzjoni tal-cruise control hija li 
tħalli l-vetturi b’veloċità kostanti, u b’hekk tiżdied l-effiċjenza tal-fjuwil fuq distanzi twal 
f’toroq ċatti. Madankollu, fl-għoljiet, it-tagħmir tal-cruise control jipprova jħalli l-veloċità 
stabbilita, u b’hekk jiżdied il-konsum tal-fjuwil. Għaldaqstant hu qed ifittex l-installazzjoni ta’ 
tagħmir magħmul sabiex jikkontrolla l-konsum u jagħti prijorità lill-effiċjenza tal-fjuwil milli 
lill-veloċità kostanti fl-għoljiet, pereżempju. Huwa jikkunsidra li dan għandu jkun 
teknikament fattibbli u li tali tagħmir għandu jiġi installat fil-vetturi l-ġodda kollha.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta' Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Jannar 2013

Il-petizzjoni lill-Kummissjoni Ewropea msemmija hawn fuq qed tipproponi li fil-leġiżlazzjoni 
Ewropea jkun preskritt tip ta’ “regolatur tal-konsum”, jiġifieri tagħmir tekniku li jżomm 
kostanti l-konsum tal-fjuwil ta’ vettura, ikunu liema jkunu ċ-ċirkostanzi tas-sewqan. Skont id-
deskrizzjoni dettaljata u l-fatturi tekniċi elementari, dan għandu jitqies bħala tip ta’ kontroll 
awtomatiku tal-veloċità, fejn wieħed jista’ jdaħħal il-veloċità minima u l-veloċità massima 
mixtieqa kif ukoll il-konsum ta’ fjuwil mixtieq u mbagħad il-veloċità effettiva tal-vettura tiġi 
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adattata biex bl-aħjar mod tavviċina l-konsum tal-fjuwil mixtieq fi ħdan il-parametri mdaħħla 
fis-sistema. Idealment, ma’ dan ir-“regolatur tal-konsum” jiżdied ukoll regolatur tad-distanza 
għall-vetturi li jkunu quddiem; dan diġà qed jiġi offrut fil-każ ta’ bosta vetturi.
http://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsregeltempomat).

Konklużjoni

Minħabba l-mod individwali kif il-karozzi jiġu misjuqa, il-proposta għandha tkun ta’ interess 
għal numru ta’ proprjetarji ta’ vetturi. Madankollu, wieħed għandu jqis ukoll l-ispejjeż fil-
konfront tal-benefiċċju, li huma superjuri għall-ispejjeż ta’ cruise control klassiku. Qabel 
kollox, għall-karozzi iżgħar li jintużaw fl-ibliet, impożizzjoni tal-installazzjoni ta’ “regolatur 
tal-konsum” mhijiex ġustifikata, u barra minn hekk, fis-sitwazzjoni ekonomika iebsa tal-
mument ikun diffiċli tiġi negozjata fis-sistemi politiċi. Għaldaqstant, fil-mument, il-proposta 
ma tistax tiġi appoġġjata permezz ta’ inizjattiva leġiżlattiva. Forsi l-produtturi tal-vetturi, mill-
banda l-oħra, jistgħu jiġu mħeġġa joffru t-tagħmir, pereżempju, bħala aċċessorju addizzjonali 
jew għall-bidu b’mod limitat fuq mudelli tal-kategorija medja jew ta’ fuq. 
Fil-każ li r-“regolatur tal-konsum” jikseb ċerta popolarità fuq bażi volontarja, permezz tal-
esperjenza pożittiva tas-sewwieqa fl-użu tiegħu, wieħed jista’ jikkunsidra regolazzjoni 
leġiżlattiva aktar ’il quddiem. F’dan ir-rigward, tajjeb jingħad ukoll li l-leġiżlatur Ewropew 
qed jesiġi li mill-2014 ’il quddiem, il-karozzi tal-passiġġieri ġodda kollha għandhom ikunu 
mogħnija b’sinjal ta’ tibdil tal-gear. Barra minn hekk, bħalissa qed isir studju dwar l-obbligu 
li l-vetturi jkunu mogħnija b’sinjal li juri l-konsum tal-mument. Iż-żewġ miżuri għandhom fil-
mira, l-stess bħar-“regolatur tal-konsum”, metodu ta’ sewqan li jiffranka l-fjuwil, sabiex jiġi 
appoġġjat l-hekk imsejjaħ “eco-driving”. 


