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Suġġett: Petizzjoni 0594/2013,imressqa minn Reinhold Leckert, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar l-allegata implimentazzjoni żbaljata tad-
Direttiva 2006/126/KE fil-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-Gvern Ġermaniż naqas milli jikkonforma għalkollox mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/126/KE dwar il-Liċenzji tas-Sewqan, li toffri għażla bejn 
it-taħriġ u l-ittestjar pereżempju għall-ħruġ ta’ liċenzja ta’ mutur. Filwaqt illi teoretikament 
huwa possibbli taħt il-liġi Ġermaniża li liċenzja A1 tinbidel f’liċenzja A2 u/jew liċenzja A, 
dan jista’ jsir biss permezz tal-iskejjel tas-sewqan, li jistipulaw ukoll l-ikkompletar ta’ numru 
ta’ lezzjonijiet. Dan ifisser li effettivament huma meħtieġa kemm l-ittestjar kif ukoll it-taħriġ, 
li huwa inammissibbli skont it-termini tad-Direttiva. L-iskejjel tas-sewqan ma jistgħux jiġu 
evitati, minħabba li huma l-uniċi korpi awtorizzati biex joħorġu ċertifikati li jivverifikaw il-
ħiliet ta’ sewqan skont it-termini tad-Direttiva u jagħmlu dan biss wara li l-applikanti jkunu 
wrew dawn il-ħiliet, billi jkunu meħtieġa jwettqu numru ta’ sigħat tas-sewqan. L-istrutturi 
jistgħu jressqu lill-kandidati għall-ittestjar biss wara li jistabbilixxu li jkollhom il-ħiliet 
meħtieġa, li għalihom huma meħtieġa seba’ sa għaxar sigħat ta’ sewqan. Barra minn hekk, il-
preżenza ta’ struttur ta’ skola tas-sewqan waqt it-test hija obbligatorja. Huwa għalhekk 
impossibbli li tinkiseb (it-tieni) liċenzja tas-sewqan fil-Ġermanja mingħajr l-involviment ta’ 
skola tas-sewqan u l-għażla bejn it-taħriġ u l-ittestjar prevista fid-Direttiva 2006/126/KE hija 
għalhekk xejn iktar minn pretensjoni. Għaldaqstant il-petizzjonant qiegħed jitlob biex issir 
investigazzjoni fin-nuqqas ta’ konformità tal-Ġermanja mad-Direttiva.

2. Ammissibilità
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Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta' Novembru 2013. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Frar 2014

L-Artikolu 7(1)(c) tad-Direttiva 2006/126/KE dwar il-Liċenzji tas-Sewqan jipprevedi 
tabilħaqq li l-applikanti b'minimu ta' sentejn esperjenza fuq mutur iżgħar se jkollhom jgħaddu 
minn test ta' ħiliet u mġiba jew taħriġ qabel ma jkunu jistgħu jaċċedu għal aktar muturi 
b'saħħithom. Madankollu, il-leġiżlattur iddeċieda li jistabbilixxi rekwiżiti minimi biss u li 
jippermetti lill-Istati Membri jintroduċu regoli aktar stretti fit-territorju tagħhom.

Għalhekk, il-Kummissjoni ma tara l-ebda ksur tad-Direttiva mill-Ġermanja u ma tarax 
raġunijiet għal aktar azzjoni. Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni bħalissa qed twettaq analiżi 
fil-fond tat-traspożizzjoni nazzjonali tad-Direttiva 2006/126/KE. Jekk ikun hemm xi 
inkoerenza fit-traspożizzjoni Ġermaniża tal-leġiżlazzjoni, il-Kummissjoni se tieħu l-passi 
neċessarji biex tiżgura li l-leġiżlazzjoni Ġermaniża tittrasponi bis-sħiħ u korrettament id-
Direttiva 2006/126/KE.


