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Utskottet för framställningar

20.2.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1297/2007, ingiven av F.J.C. (maltesisk medborgare), om de 
maltesiska myndigheternas underlåtenhet att genomföra direktiv 2002/85/EG

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren vidhåller att den maltesiska transportmyndigheten (ADT) har misslyckats med 
att fullgöra sina åligganden när det gäller genomförandet av EU:s direktiv 2002/85/EG, såsom 
detta har införlivats i den maltesiska lagstiftningen. Enligt framställaren har inte 
transportmyndigheten vidtagit de åtgärder som krävs för att införa hastighetsbegränsande 
utrustning i nyttofordon. Framställaren ber Europaparlamentet att uppmana kommissionen att 
utreda detta brott mot EU:s lagstiftning.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 30 april 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Framställningen ingavs för en organisation för vägtransportföretag som avser att införa 
hastighetsbegränsande utrustning i nyttofordon i Malta. Framställaren har haft svårigheter att 
starta sin affärsverksamhet på grund av de licenser som krävs och riktlinjerna för att införa 
utrustningen. Han påstår dessutom att Malta inte i tillräcklig utsträckning har införlivat 
direktiv 2002/85/EG1 om kategori M2 (passagerarfordon med fler än 8 platser – exklusive 
förarens – och en maximal vikt på upp till 5,0 ton) och N2-fordon (fordon för godstransport 
med en totalvikt på över 3,5 men högst 12 ton).

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/85/EG av den 5 november 2002 om ändring av rådets 
direktiv 92/6/EEG om montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av 
motorfordon inom gemenskapen, EGT L 327, s. 8.
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Kommissionens kommentarer till framställningen

Malta har meddelat att ovannämnda direktiv införlivades inom avsedd tid. Den maltesiska 
texten om införlivande är förordningen om motorfordon (vikt, dimensioner och utrustning) 
från 2003. I meddelandet informerade de maltesiska myndigheterna om att införlivandet 
hade fullgjorts. 

I den införlivade lagen krävs att anordningar för hastighetsbegränsning ska installeras av 
verkstäder eller organ som godkänts av behöriga myndigheter på Malta.

En mer detaljerad analys av den aktuella lagen om införlivande visar inte på någon 
försummelse när det gäller motorfordon av kategori M2 och N2. 

Slutsats

Kommissionen har inte upptäckt någon försummelse när det gäller Maltas införlivande av 
direktiv 2002/85/EG.


