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Suġġett: Petizzjoni 0607/2012, imressqa minn W. S., ta' ċittadinanza Taljana, dwar il-
protezzjoni tas-sikurezza fit-toroq

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jitlob li standards ta' kwalità u ta' sikurezza ta' vetturi bil-mutur jiġu 
standardizzati fil-livell tal-UE. B'mod partikolari, huwa jissuġġerixxi bosta miżuri biex iżidu 
s-sikurezza fit-toroq li għandhom isiru obbligatorji għall-karozzi kollha, bħal settijiet tal-
ewwel għajnuna, u apparati 'hands-free' biex jiġi evitat l-użu tal-mowbajls, eċċ.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta' Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

Il-kwistjoni ta' standards ta' kwalità u ta' sikurezza ugwali fl-Istati Membri kollha għall-vetturi 
tat-triq ġodda kollha li se joħorġu fil-futur qrib hija koperta mid-Direttiva 2007/46/KE1. 
F'konformità mal-Artikolu 1 ta' din id-Direttiva, l-għan tagħha huwa li jiġi stabbilit qafas 
armonizzat li jkun fih id-dispożizzjonijiet amministrattivi u l-ħtiġijiet tekniċi ġenerali għall-
approvazzjoni tal-vetturi ġodda kollha fl-Unjoni Ewropea.

                                               
1 Id-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, u ta’ 
sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (Direttiva 
Kwadru); ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1.
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Fir-rigward tad-determinazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini tal-UE għal vetturi bil-mutur, din il-
kwistjoni m'għadhiex rilevanti minħabba li d-Direttiva 2007/46/KE, għall-finijiet tal-
istabbiliment u t-tħaddim tas-suq intern tal-Unjoni Ewropea, sostitwixxiet is-sistema ta' 
approvazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri bi proċedura ta' approvazzjoni tal-UE bbażata fuq 
il-prinċipju ta' armonizzazzjoni totali. Għalhekk m’għadx hemm Stat Membru ċertifikat għall-
għan imsemmi.

Is-sostituzzjoni ta' bozoz fil-fanal ta' quddiem tal-vetturi taqa' taħt il-kamp ta' applikazzjoni 
tad-Direttiva 76/756/KEE1. Skont il-paragrafu 1 tal-Anness II ta' din id-Direttiva, ir-rekwiżiti 
tekniċi għall-installazzjoni ta' mezzi ta' dawl fil-vetturi bil-mutur huma dawk stabbiliti fil-
paragrafi 2, 5 u 6 tar-Regolament NU/KEE Nru 482 u l-Annessi 3 u 9 tiegħu. Il-paragrafu 5.23 
tar-Regolament NU/KEE Nru 48 jipprovdi li "Il-bozoz approvati b'sors(i) ta' dawl skont ir-
Regolament Nru 37 għandhom jitwaħħlu fuq vettura b’tali mod li s-sors tad-dawl jista’ jiġi 
sostitwit b’mod korrett mingħajr bżonn ta' għajnuna esperta u mingħajr ma jintużaw għodod 
speċjali, ħlief dawk provduti mal-vettura mill-manifattur. Il-manifattur tal-vettura għandu 
jipprovdi mal-vettura deskrizzjoni dettaljata tal-proċedura għas-sostituzzjoni.". Dan jimplika 
b'mod ċar li għandu jkun hemm biżżejjed spazju għal id biex adult ikun jista' jaħdem fiha. 
Inkella, għandha tiġi pprovduta għodda speċjali mill-manifattur.

Minbarra l-kwistjoni ta' jekk hux tassew meħtieġ jew utli li jitwaħħal apparat minn ġewwa li 
jgħodd il-litri fit-tankijiet tal-fjuwil tal-vettura biex tiġi evitata l-frodi tal-pompa tal-petrol 
meta l-karozza timtela bil-fjuwil, l-installazzjoni ta' tali apparati timponi piż sproporzjonat 
addizzjonali fuq il-manifatturi tal-vettura, li mhumiex responsabbli għal tali frodi.

It-tagħmir ta' sikurezza li għandu jkun abbord il-vetturi mhux irregolat mil-liġi tal-UE. Ċerti 
Stati Membri adottaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali speċifika tagħhom fejn stabbilixxew l-
obbligu li jġorru abbord il-vettura sett għall-ewwel għajnuna kif mitlub mill-petizzjonant. 
F'dan il-rigward il-Kummissjoni tippubblika fuq il-websajt tagħha, għal finijiet ta' gwida, 
informazzjoni dwar it-tagħmir ta' sikurezza meħtieġa mill-Istati Membri3. S'issa l-
Kummissjoni ma ħassitx il-ħtieġa li tarmonizza l-użu tas-sett għall-ewwel għajnuna madwar l-
UE.

Skont bosta esperti u riċerka, it-twettiq ta' attività addizzjonali waqt is-sewqan jista' jwassal 
għal telf konsiderevoli fil-konċentrazzjoni u l-attenzjoni li jwassal għal riskji mhux meħtieġa 
għas-sewwieq u l-utenti l-oħra tat-triq. Dan huwa l-każ b'mod speċjali għall-
konversazzjonijiet bit-telefown, anke bl-assistenza ta' settijiet tal-mowbajls ikkontrollati mill-
vuċi. Tali settijiet huma diġà disponibbli fis-suq għal prezz raġonevoli u, għalissa, ir-
responsabbiltà finali għat-twaħħil u l-użu tagħhom hija tas-sewwieq tal-karozza.

Fir-rigward tat-testijiet tas-sewqan, id-Direttiva 2006/126/KE dwar il-Liċenzji tas-Sewqan 
                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 76/756/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni ta’ 

liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-istallazzjoni ta’ mezzi ta’ dawl u ta’ 
sinjalazzjoni bid-dawl fuq vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (ĠU L 262, 27.9.1976, 
p. 1).

2 ĠU L 323, 6.12.2011, p. 46
3 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad



CM\939010MT.doc 3/3 PE513.194v01-00

MT

diġà tistipula r-rekwiżiti minimi fir-rigward tal-kontenut tat-test tat-teorija u t-test ta' ħiliet u 
komportament. L-Istati Membri huma liberi jiddeċiedu dwar il-forma ta' testijiet tat-teorija 
(jekk hux forma orali jew bil-miktub). Id-Direttiva tippermetti li parti mit-test prattiku jsir fuq 
art speċjali għall-ittestjar, iżda huwa importanti li l-kandidati jiġu ttestjati wkoll f'ambjent 
reali tat-traffiku. Madankollu, it-taħriġ biex tiġi akkwistata liċenzja tas-sewqan għadu mhux 
irregolat fil-livell tal-UE.  

Konklużjoni

Ħafna mill-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant, bħal standards ta' sikurezza ugwali jew 
fanali ta' quddiem tal-vetturi huma diġà pprovduti fil-leġiżlazzjoni tal-UE fit-tifsira mitluba 
fil-petizzjoni. 

Fir-rigward ta’ punti bħal apparat minn ġewwa li jgħodd il-litri fit-tankijiet tal-fjuwil u 
settijiet tal-mowbajls ikkontrollati mill-vuċi, il-Kummissjoni mhix beħsiebha tieħu azzjoni 
bħalissa peress li, fl-ewwel każ, dan iwassal għal piż eċċessiv fuq il-manifatturi mingħajr 
evidenza li l-frodi tal-pompi tal-petrol hija mifruxa madwar l-UE u fit-tieni każ, dan ma 
jnaqqasx b'mod sinifikanti ir-riskji li jirriżultaw mit-tentattiv li jitwettqu kompiti addizzjonali 
waqt is-sewqan.

Rigward is-settijiet għall-ewwel għajnuna l-Kummissjoni tqis li, fir-rigward tal-prinċipju ta' 
sussidjarjetà, l-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli biex jiddeċiedu jekk għandux 
ikun obbligatorju li jinġarru abbord il-vetturi.

Fir-rigward tat-taħriġ tas-sewqan, il-Kummissjoni se tikkunsidra l-armonizzazzjoni possibbli 
tat-taħriġ tas-sewqan f'reviżjoni futura tad-Direttiva.

Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni se tkompli bl-isforzi tagħha biex ittejjeb is-sikurezza fit-
toroq u l-protezzjoni tal-konsumatur b'kooperazzjoni mal-partijiet interessati kollha rilevanti, 
inkluża l-innovazzjoni fit-teknoloġija awtomobilistika u filwaqt illi tqis l-evoluzzjoni tal-
kundizzjonijiet tat-traffiku.


