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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0537/2009, imressqa minn Carsten Thurau, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar il-liċenzji tas-sewqan

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jixtieq li, waqt ir-reviżjoni tad-Direttiva 2008/65/KE li temenda d-Direttiva 
91/439/KEE dwar il-liċenzji tas-sewqan, il-Ġermanja tippermetti li persuni li għandhom 
liċenzja B jkollhom ukoll id-dritt li jsuqu mutur tal-kategorija A1 (sa massimu ta’ 125cc). Il-
petizzjonant jgħid li persuni li għandhom liċenzja B fl-Italja, Spanja u Franza diġà għandhom 
dan id-dritt. Huwa jqis il-fatt li l-Ġermanja teskludi din il-possibbilità bħala ksur tal-prinċipju 
ta’ ugwaljanza fl-Ewropa.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Lulju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant, ċittadin Ġermaniż, jixtieq li l-Ġermanja tippermetti li persuni li għandhom 
liċenzja tal-kategorija B jkollhom ukoll id-dritt li jsuqu mutur tal-kategorija A1 (sa massimu 
ta’ 125 cc) bħalma huwa possibbli f'xi Stati Membri oħra, bħal pereżempju Franza u l-Italja. 

L-Artikolu 5(§ 3) tad-Direttiva 91/439/KEE1 dwar il-liċenzji tas-sewqan jistipula li “għas-
sewqan fit-territorju tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jagħtu l-ekwivalenzi li ġejjin: għall-

                                               
1 Direttiva 91/439/KEE tad-29 ta’ Lulju 1991 dwar il-liċenzji tas-sewqan, ĠU L 237, 24.8.1991, p.1
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muturi ħfief bil-liċenzja għall-kategorija B”. Mutur ħafif huwa mutur tal-kategorija A1 sa 
125 cc. 

Madankollu l-Istati Membri mhumiex obbligati li jimplimentaw tali miżura, din hija biss 
għażla li jistgħu jagħmluha jew le. Waqt l-implimentazzjoni tad-Direttiva msemmija qabel 
fil-liġi nazzjonali tagħhom, l-awtoritajiet Ġermaniżi ddeċidew li ma jadottawx din l-għażla. 
Din id-deċiżjoni ma kenitx tmur kontra l-liġi Komunitarja dwar il-liċenzji tas-sewqan. 

Id-Direttiva li se ssir dalwaqt dwar il-Liċenzji tas-Sewqan1 u li se tkun applikabbli mid-19 
ta’ Jannar 2013 ma tbiddilx is-sitwazzjoni attwali dwar din il-kwistjoni; teżisti l-istess 
dispożizzjoni fl-Artikolu 6(§ 3) tagħha. 

Konklużjoni

Il-leġiżlazzjoni Ġermaniża hija konformi mad-dispożizzjonijiet stipulati fil-leġiżlazzjoni 
Komunitarja.

                                               
1 Direttiva 2006/126/KE tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar il-Liċenzji tas-Sewqan ĠU L 403/18 30.12.2006 p.18


