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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1166/2012, imressqa minn Paul Kaiser, ta’ ċittadinanza 
Awstrijaka, dwar livelli eċċessivi ta’ storbju u limiti ta’ età għas-sewwieqa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar dak li huwa jqis bħala l-limitu ta’ età eċċessivament 
baxx għas-sewqan ta’ mopeds u muturi (15 jew, għal mudelli ta’ 125 cc, 16), fejn jiġbed l-
attenzjoni għall-fatt li muturi bħal dawn jistgħu jinsaqu b’veloċità akbar minn dik ammissibbli 
u li l-kontrolli tal-veloċità huma inadegwati, li jirriżultaw f’ħafna inċidenti fatali fit-toroq fost 
iż-żgħażagħ. Barra minn hekk, huwa tal-fehma li l-livelli tal-ħoss għal vetturi, inġenji tal-ajru 
u makkinarju għandhom jitnaqqsu b’mod drastiku, huwa jsejjaħ għal regolament li 
jistabbilixxi restrizzjonijiet obbligatorji stretti, minħabba li miżuri volontarji bħal tajers li 
jagħmlu ħoss baxx mhux qed jgħinu.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Il-leġiżlatur diġà rrikonoxxa l-fatt li s-sewwieqa żgħażagħ jikkostitwixxu utenti vulnerabbli 
tat-triq. Id-Direttiva l-ġdida dwar il-Liċenzji tas-Sewqan (2006/126/KE1), li daħlet fis-seħħ 
b’mod sħiħ fid-19 ta’ Jannar 2013, għaldaqstant armonizzat dispożizzjonijiet għall-kategorija 
tal-moped fil-livell tal-UE. Id-Direttiva tistabbilixxi l-età minima għall-ħruġ ta’ liċenzja li 

                                               
1 Id-Direttiva 2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar il-Liċenzji tas-
Sewqan (Tfassil mill-Ġdid), ĠU L 403, 30.12.2006, p. 18-60.
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tawtorizza s-sewqan tal-moped ta’ 16-il sena, iżda l-Istati Membri jistgħu jbaxxu l-età għal 14 
jew 15-il sena fit-territorju tagħhom. Madankollu, l-applikanti issa jeħtieġu jgħaddu minn test 
teoretiku u test mediku qabel ma jkunu jistgħu jsuqu moped. Id-Direttiva tagħti wkoll l-għażla 
lill-Istati Membri biex jimponu test addizzjonali tal-ħiliet u l-imġiba.

Filwaqt li l-età minima għas-sewqan ta’ muturi ta’ 125 cc baqgħet ta’ 16-il sena, l-età minima 
għall-aċċess dirett għal muturi aktar b’saħħithom żdiedet għal 24 sena. Meta jitqiesu flimkien, 
dawn il-miżuri l-ġodda tfasslu biex inaqqsu l-fatalitajiet fit-toroq fost iż-żgħażagħ.
Barra minn hekk, sabiex tiġi miġġielda l-manipulazzjoni ta’ mopeds u muturi, il-Kummissjoni 
pproponiet li tinkludihom fil-kontrolli obbilgatorji tal-affidabbiltà stradali. Madankollu, din il-
proposta bħalissa għadha qed tiġi diskussa fil-Parlament Ewropew u l-Kunsill.
Barra minn hekk il-leġiżlazzjoni Ewropea teħtieġ l-immappjar tal-ħsejjes tat-triq u l-adozzjoni 
tal-pjanijiet ta’ azzjoni biex kull ħames snin jonqos l-istorbju, skont id-Direttiva 2002/49/KE2.

Abbażi ta’ dak ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni tqis li t-tħassib tal-petizzjonant fir-rigward tal-
limiti tal-età għas-sewwieqa tal-mopeds u l-muturi diġà ġiet indirizzata b’mod xieraq mil-
leġiżlatur.

                                               
2 Id-Direttiva 2002/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ġunju 2002 li tirrigwardja l-istudju u l-
amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali – Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni fil-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni dwar 
id-Direttiva li tirrigwardja l-istudju u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali, ĠU L 189, 18.7.2002, p. 12-25.


