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Suġġett: Petizzjoni 0914/2009, imressqa minn P.V., ta’ nazzjonalità Olandiża, rigward 
aktar regoli flessibbli għall-estensjoni tal-liċenzja tas-sewqan tal-UE 
f’każijiet ta’ diabetes mellitus

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob sabiex ir-regoli Ewropej għall-ksib ta’ ċertifikat ta’ kondizzjoni tajba 
għas-sewqan bil-għan li l-liċenzja tas-sewqan tal-UE tiġi estiża jkunu aktar flessibbli. Il-
petizzjonant isofri minn diabetes mellitus u ilu fil-pussess ta’ liċenzja tas-sewqan għall-
karozzi tal-kategorija B, C u E sa mill-1991. Fil-passat il-liċenżja tiegħu ġiet estiża mingħajr 
problemi minkejja l-marda tiegħu. Għal dawn l-aħħar ftit snin huwa soffra minn forma ħafifa 
ta’ retinopatija. L-awtorità tal-liċenzji (CBR) irrifjutat l-estensjoni mill-ġdid tal-liċenzja tas-
sewqan minħabba li sofra mir-retinopatija. L-ispeċjalisti kkonsultati mill-petizzjonant 
jikkunsidraw li l-estenzjoni ma għandhiex tkun ta’ problema u li l-petizzjonant għandu vista 
tajba biżżejjed. Il-petizzjonant jistqarr li l-persuni b’kundizzjonijiet aktar serji, bħalma huwa 
n-nuqqas ta' smigħ jiksbu l-estenzjoni tal-liċenzja tas-sewqan mingħajr problemi.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21ta’ Jannar 2010.

Skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva 91/439/KEE, liċenzji tas-sewqan għandhom jinħarġu biss lil 
dawk l-applikanti li, inter alia, jissodisfaw l-istandards mediċi stipulati fl-Anness III tad-
Direttiva. 

L-Anness III tad-direttiva 91/439/KEE jistabbilixxi l-istandards minimi ta’ saħħa fiżika u 
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mentali sabiex tinsaq vettura li taħdem bil-għajnuna ta’ magna. F’dan l-anness is-sewwieqa 
huma klassifikati f’żewġ gruppi. Grupp I jinkludi sewwieqa ta’ vetturi ta’ kategoriji A, B u 
B+E u tas-subkategoriji A1 u B1. Grupp 2 jinkludi sewwieqa tal-vetturi tal-kategoriji C, C+E, 
D, D+E u tas-subkategoriji C1, C1 +E, D1 u D1 +E. L-Anness III ġie elaborat bl-assistenza 
ta’ gruppi ta’ ħidma komposti minn speċjalisti mediċi maħtura mill-Istati Membri fl-oqsma 
rispettivi ta’ speċjalizzazzjoni deskritti fl-Anness.

Applikanti għal liċenzja ta’ Grupp 1 għandhom ikunu meħtieġa li joqogħdu għal eżami 
mediku jekk jidher, meta jkunu qegħdin jintemmu l-formalitajiet meħtieġa jew waqt it-testijiet 
li jkollhom joqogħdu għalihom qabel ma jiksbu l-liċenzja tas-sewqan, illi għandhom waħda 
jew aktar mid-diżabilitajiet mediċi msemmija f’dan l-Anness (bħal pereżempju problemi ta’ 
smigħ, mard kardjovaskulari, diabetes mellitus, mard newroloġiku, eċċ.). Applikanti għal 
liċenzja ta’ grupp 2 (jiġifieri sewwieqa professjonali) għandhom joqogħdu għal eżami mediku 
qabel ma tinħarġilhom għall-ewwel darba l-liċenzja tas-sewqan u wara dan is-sewwieqa jridu 
joqogħdu għal eżamijiet perjodiċi kif jistgħu jiġu preskritti fil-leġislazzjoni nazzjonali. 
Madankollu, ir-rekwiżiti minimi dwar jekk wieħed huwiex b’saħħtu biżżejjed biex isuq 
mhumiex armonizzati għalkollox. 

Fir-rigward tad-dijabete u l-vista (partikolarment fil-każ ta’ mard tal-għajnejn progressiv
bħar-retinopatija), l-Anness III jippermetti li l-Istati Membri jagħmlu l-ħruġ jew it-tiġdid tal-
liċenzji tas-sewqan suġġetti għal opinjoni medika awtorizzata u eżamijiet mediċi regolari 
addizzjonali. Il-Kummissjoni mhix kompetenti biex tintervieni fl-evalwazzjoni medika li ssir 
mill-awtoritajiet mediċi fl-Istati Membri.

Barra minn hekk, il-kriterji stabbiliti fl-Anness III huma biss kriterji minimi. L-Istati Membri 
jistgħu, skont il-punt 5 ta’ dan l-Anness, jimponu rekwiżiti iktar stretti minn dawk stabbiliti fl-
Anness.  

L-Anness III li reċentement ġie aġġornat permezz tad-Direttivi tal-Kummissjoni 2009/112/KE 
u  2009/113/KE tal-25 ta’ Awwissu 2009 jkompli jarmonizza l-kriterji għall-ħruġ u t-tiġdid ta’ 
liċenzji tas-sewqan b’rabta mal-vista, id-dijabete u l-epilessija. Għandu wkoll l-għan li jagħti 
lok għal iktar flessibilità kif ukoll iservi ta’ gwida iktar preċiża għat-tobba li jkunu 
responsabbli mill-evalwazzjoni tal-kondizzjoni ta’ pazjent. Fir-rigward ta’ sewwieqa ta’
Grupp 1, id-Direttiva tirrikonoxxi l-possibilità li tinħareġ jew tiġġedded liċenzja tas-sewqan, 
suġġetta għal opinjoni medika awtorizzata jew reviżjoni regolari f’każ li l-pazjent ikun qed 
jieħu xi mediċina. Barra minn hekk, fir-rigward ta’ sewwieqa ta’ Grupp 2, li għalihom setgħu 
jinħarġu liċenzji tas-sewqan biss fil-qafas tad-Direttiva 91/439/KEE, l-emendi reċenti 
jippermettu li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jikkunsidraw il-ħruġ jew it-tiġdid ta’
liċenzji tas-sewqan. 

Konklużjoni

It-talba għal iktar flessibilità fil-ħruġ u t-tiġdid ta’ liċenzji tas-sewqan fil-każ tad-diabetes 
mellitus, ġiet ikkunsidrata fil-qafas tad-Direttivi 2009/112/KE u 2009/113/KE, partikolarment 
fir-rigward ta’ liċenzji tas-sewqan ta’ sewwieqa professjonali. Madankollu, il-prinċipju li l-
Istati Membri jistgħu jistipulaw regoli iktar stretti minn dawk stipulati fl-Anness III, ma 
nbidilx. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni tal-kondizzjoni medika tal-pazjenti tibqa’ fil-
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kompetenza tal-awtoritajiet mediċi nazzjonali rilevanti involuti. Id-Direttivi 2009/112/KE u 
2009/113/KE jgħidu li d-deċiżjoni dwar l-għoti ta’ liċenzja tittieħed wara eżami minn awtorità 
medika kompetenti. Għalhekk, il-preżenza tal-marda, mingħajr l-ebda eżami, fiha nnifisha 
m’għandhiex tikkostitwixxi bażi għaċ-ċaħda ta’ estensjoni ta’ liċenzja tas-sewqan mill-
awtorità tal-liċenzji, skont l-Anness III.  Madankollu, kif issemma fuq, l-Istati Membri jistgħu 
jistipulaw regoli iktar stretti. Jekk il-petizzjonant ma jaqbilx mal-proċedura użata, għandu juża 
l-mezzi ta’ rikors li huma fis-seħħ f’livell nazzjonali.

Il-Kummissjoni ser issegwi mill-qrib l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet mediċi l-ġodda 
tal-Anness III. F’dan il-każ, jekk il-progress xjentifiku u mediku jipprovdi evidenza li għandu 
jkun hemm iktar armonizzazzjoni jew regoli iktar flessibbli, l-Anness III ser jiġi aġġornat kif 
ikun meħtieġ.


