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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1297/2007, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais F.J.C, par to, 
ka Maltas iestādes nav īstenojušas Direktīvu 2002/85/EK

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Maltas Transporta ministrija (ADT) nav izpildījusi savas 
saistības attiecībā uz EK Direktīvas Nr. 2002/85 īstenošanu, kā to nosaka Maltas tiesību akti. 
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja viedokli ADT nav veikusi nepieciešamos pasākumus, lai 
īstenotu nosacījumus, kas prasa uzstādīt ātrumu ierobežojošas ierīces komerciālā transporta 
līdzekļiem. Lūgumraksta iesniedzējs prasa Eiropas Parlamentam likt Komisijai pārbaudīt šī 
EK tiesību akta pārkāpumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 30. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Lūgumraksts tika iesniegts Autotransporta uzņēmējdarbības organizācijas (Road transport 
business organisation) vārdā, kas paredzējusi uzstādīt ātrumu ierobežojošas ierīces 
komerciālajiem transporta līdzekļiem Maltā. Lūgumraksta iesniedzējs, uzsākot 
komercdarbību, ir saskāries ar grūtībām sakarā ar nepieciešamajām licencēm un vadlīnijām 
šādu ierīču uzstādīšanai. Turklāt viņš uzsver, ka Malta nav pietiekamā līmenī transponējusi 
Direktīvu Nr. 2002/85/EK1 attiecībā uz M2 (transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar vairāk nekā 8 
sēdvietām — ieskaitot vadītāja sēdvietu — un maksimāli pieļaujamo masu, kas nepārsniedz 
5 tonnas) un N2 (kravas transportlīdzekļi, kuru masa ir no 3,5 līdz 12 tonnām) kategorijas 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Direktīva Nr. 2002/85/EK, ar ko groza Padomes 
Direktīvu Nr. 92/6/EEK par ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu kategoriju 
transportlīdzekļos Kopienā (OV L 327, 8. lpp.).
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transportlīdzekļiem.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Malta paziņoja par iepriekš minētās direktīvas transponēšanu noteiktajā laikā. Maltas 
transponēšanas teksts ir 2003. gada regula par mehāniskajiem transportlīdzekļiem (svars, 
gabarīti un aprīkojums). Piezīmē par transponēšanu Maltas varas iestādes informēja, ka 
transponēšana ir pabeigta.
Transponēšanas likums paredz, ka ātrumu ierobežojošās ierīces ir jāuzstāda Maltas varas 
iestāžu apstiprinātām darbnīcām vai struktūrām.
Detalizētajā minētā transponēšanas likuma analīzē nav pārkāpumu attiecībā uz M2 un N2 
kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem.
Secinājums
Komisija nav atklājusi neatbilstības attiecībā uz to, kā Malta ir transponējusi Direktīvu 
Nr. 2002/85/EK 


