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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1150/2008, ippreżentata minn A. Cleveringa, ta’ nazzjonalità 
Olandiża, dwar il-modifika tal-istandards Ewropej għall-vista tal-għajnejn 
tas-sewwieqa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa dijabetiku u sewwieq tat-trakkijiet. Il-kondizzjoni medika tiegħu bl-ebda 
mod ma tfixklu fl-eżerċitar tal-professjoni tiegħu. Il-petizzjonant kellu bżonn japplika għal 
estensjoni tal-liċenzja tas-sewqan tiegħu, u għal dan il-għan kien meħtieġ jagħmel test tal-
għajnejn. Instabet komplikazzjoni żgħira. Madankollu, l-oftalmologu kkunsidraha bħala 
minima u ma ħasibx li setgħet taffettwalu xogħlu bħala sewwieq. Minkejja dan, ir-riżultat tat-
test tal-għajnejn tal-petizzjonant ma ssodisfax l-istandards Ewropej għall-vista tal-għajnejn 
tad-detenturi ta’ ċerti liċenzji tas-sewqan. Madankollu, skont it-tobba, il-vista tal-għajnejn tal-
petizzjonant hija suffiċjenti ferm sabiex ikun jista’ jagħmel xogħlu bħala sewwieq tat-
trakkijiet. Il-petizzjonant kien iħobb jagħmel xogħlu ta’ sewwieq u jinsab frustrat ħafna 
minħabba li ma tħalliex ikompli jaħdem kawża ta’ komplikazzjoni li ma tagħmilx ħsara. 
Huwa jitlob modifika tal-istandards Ewropej fid-Direttiva dwar il-liċenzji tas-sewqan.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa sewwieq tat-trakkijiet. Meta mar biex iġedded il-liċenzja tas-sewqan 
tiegħu, huwa ġie ddikjarat li mhux kapaċi jsuq, peress li ma kienx għadu jissodisfa l-
istandards minimi Ewropej għall-vista tal-għajnejn. Il-petizzjonant jinsab frustrat minħabba li 
mhux ser jitħalla jaħdem iktar u għaldaqstant jitlob modifika tal-leġiżlazzjoni.
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Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni
L-istandards minimi tas-saħħa mentali u fiżika sabiex tinsaq vettura li taħdem bil-għajnuna
ta’ magna huma stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva 91/439/KEE1 u fl-Anness III tad-
Direttiva 2006/126/KE2 dwar il-liċenzji tas-sewqan. Il-punt 6 taż-żewġ Annessi, li jittratta 
l-vista tal-għajnejn u s-sewqan, jistipola rekwiżiti aktar ħorox għas-sewqan ta’ trakk jew 
kowċ milli għas-sewqan ta’ karozza jew mutur. 
Madankollu, sabiex il-leġiżlazzjoni tiġi adattata għal progress tekniku u xjentifiku, fl-2004 
il-Kummissjoni bdiet taħdem sabiex taġġorna xi wħud mill-istandards minimi tas-saħħa 
fiżika u mentali għas-sewqan, inklużi dawk li għandhom x’jaqsmu mal-vista tal-għajnejn. 
Grupp ta' ħidma magħmul minn oftalmologi minn Stati Membri differenti pproduċa rapport 
dwar xogħolhom, li ġie ppubblikat3 fuq il-websajt tad-Direttorat-Ġenerali tal-Enerġija u t-
Trasport.
Dan ir-rapport wassal il-Kummissjoni biex tabbozza emendi għat-taqsima relevanti tal-
Anness III dwar il-vista tal-għajnejn taż-żewġ direttivi, speċjalment biex b'hekk l-istandards
isiru aktar flessibbli għas-sewwieqa ta’ vetturi kbar, bil-kundizzjoni li tinkiseb l-opinjoni ta’ 
awtorità medika kompetenti. 
Fil-5 ta’ Frar 2009, il-Kumitat għal-Liċenzji tas-Sewqan b’mod unanimu esprima opinjoni 
favur dawn l-emendi. Suġġetti għall-adozzjoni li ġejja tad-direttivi li jemendaw min-naħa 
tal-Kummissjoni, l-istandards minimi ġodda għall-vista tal-għajnejn għandhom ikunu 
applikabbli s-sena d-dieħla, peress li l-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ id-
dispożizzjonijiet meħtieġa biex ikunu konformi mad-direttivi mhux aktar tard minn sena 
wara d-dħul fis-seħħ.
Konklużjoni

Il-petizzjonant ma jsemmix liema mill-kriterji tal-istandards minimi mediċi dwar il-vista tal-
għajnejn, attwalment applikabbli, huwa ma jissodisfax. Jekk l-emendi fil-leġiżlazzjoni 
deskritta hawn fuq japplikaw għall-każ tiegħu, is-sitwazzjoni tista’ tiġi reveduta hekk kif l-
istandards il-ġodda jsiru applikabbli.

                                               
1 Id-Direttiva 91/439/KEE tad-29 ta’ Lulju 1991 dwar il-liċenzji tas-sewqan, ĠU L 237, 
24.8.1991, p. 1
2 Id-Direttiva 2006/126/KEE tad-29 ta’ Lulju 1991 dwar il-liċenzji tas-sewqan, ĠU L 403/18, 

30.12.2006, p. 18
3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: “standards ġodda 

għall-funzjonijiet viżwali tas-sewwieqa”.


