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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1364/2007, imressqa minn Balakrishnan Muthukrishnan li mid-
dehra huwa ta’ nazzjonalità Indjana, dwar ir-rifjut tal-awtoritajiet Ingliżi li
jirrikonoxxu liċenzja tas-sewqan maħruġa fil-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonant jilmenta li l-awtoritajiet Ingliżi jirrifjutaw li jirrikonoxxu l-liċenzja tas-sewqan 
Ġermaniża tiegħu. Huwa jiddikjara li għadda mit-test tas-sewqan fl-Istati Uniti u kiseb 
liċenzja tas-sewqan Amerikana. Wara li mar jgħix fil-Ġermanja fl-2001, il-liċenzja 
Amerikana inbidlet għal waħda Ġermaniża skont il-leġiżlazzjoni rilevanti. Issa huwa qed 
joqgħod fir-Renju Unit, fejn l-Aġenzija tal-Liċenzji tas-Sewwieqa u tal-Vetturi sostniet li l-
liċenzja Ġermaniża tiegħu hija invalida meta applika biex tinbidillu għal liċenzja Ingliża. 
Waqt li jirreferi għad-Direttiva  2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
Liċenzji tas-Sewqan, huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jikkuntattja lill-awtoritajiet 
kompetenti Ingliżi biex jiżgura li f’dan il-qasam, huma jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-
UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-20 ta’ Frar 2009.

Il-petizzjonant għex fil-Ġermanja mill-2001 sal-2007 u jilmenta li l-liċenzja tas-sewqan 
Ġermaniża tiegħu li nħarġet minflok dik Amerikana fl-2001 ma tbiddlitx jew ġiet rikonoxxuta 
fir-Renju Unit fejn huwa beda jaħdem fl-2007. Billi huwa għex u saq fl-Unjoni Ewropea mill-
2001 sal-2007, l-petizzjonant isostni li l-liċenzja tas-sewqan tiegħu għandha tiġi rikonoxxuta 
fl-UE kollha.
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Minkejja kollox jekk dan mhuwiex possibbli skont id-direttiva attwali dwar il-liċenzji tas-
sewqan1 u skont it-tielet direttiva dwar il-liċenzji tas-sewqan2, il-petizzjonant jipproponi li tiġi 
emendata l-leġiżlazzjoni biex b’hekk il-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku tal-liċenzji tas-
sewqan fl-UE tkun tapplika ukoll f’każijiet bħal dan.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku huwa bbażat fuq iċ-ċertezza li jintlaħqu l-
istandards minimi tal-eżamijiet tas-sewqan u r-rekwiżiti mediċi kif stabbiliti fid-Direttiva. 
Jekk liċenzja tas-sewqan  oriġinarjament tkun inħarġet minn pajjiż terz, wieħed ma jistax 
jassumi li dawn l-istandards ġew applikati bl-istess mod. Għalhekk l-Istat Membru ta’ 
residenza normali, għandu l-kompetenza esklussiva biex jiddeċiedi jekk liċenzja maħruġa 
minn pajjiż terz tiġix rikonoxxuta jew le.

Jekk il-persuna li għandha liċenzja tas-sewqan ta’ din it-tip, tbiddel ir-residenza normali
tagħha għal Stat Membru ieħor, dan tal-aħħar mhuwiex obbligat li jirrikonoxxiha jew li 
jbiddilha. Għaldaqstant l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-applikanti li l-liċenzja tas-
sewqan maħruġa minflok il-liċenzja ta’ pajjiż terz tibqa’ valida biss sakemm id-detentur tal-
liċenzja jżomm ir-residenza normali tiegħu f’dak l-Istat Membru.

Dan il-prinċipju ġie kkonfermat meta t-tielet direttiva dwar liċenzji tas-sewqan ġiet adottata 
mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew fl-2006. 

Konklużjoni
L-awtoritajiet Brittaniċi aġixxew b’konformità mal-liġi Ewropea. Għaldaqstant il-petizzjoni 
ma tistax tiġi appoġġjata mill-Kummissjoni.

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill tad-29 ta' Lulju 1991 dwar il-liċenzji tas-sewqan, ĠU L 237, 24.8.1991, p. 1
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