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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1262/2010, ippreżentata minn Ben Verbon, ta’ nazzjonalità 
Olandiża, dwar l-iskambju ta’ liċenzja tas-sewqan Ewropea fi Franza.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ċittadin Olandiż residenti fi Franza, jindika li qed jipprova jiskambja l-liċenzja 
tas-sewqan Olandiża tiegħu, li skadiet f’April, ma’ waħda Franċiża, u jindika li l-awtoritajiet 
Olandiżi ħarġulu dokument tradott għall-Franċiż li jiċċertifika li l-liċenzja tas-sewqan tiegħu 
hija ġenwina u li jestendi l-validità tagħha. Madankollu, minkejja dan, l-awtoritajiet tal-
prefettura ta’ Perigueux qed jirrifjutaw li jiskambjaw il-liċenzja tas-sewqan tiegħu u, 
għaldaqstant, huwa jitlob l-għajnuna tal-Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Declared admissible on 21 January 2011. Information requested from Commission under Rule 
202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fi 10 Ġunju 2011.

Artikolu 1 (2) tad-Direttiva 91/439/KEE1 dwar il-liċenzji tas-sewqan jiddikjara li l-liċenzji 
tas-sewqan għandhom ikunu rikonoxxuti reċiprokament bejn l-Istati Membri. Iżda din id-
direttiva ma tarmonizzax il-perjodi ta' validità tal-liċenzji tas-sewqan (dan ikun il-każ bid-
direttiva l-ġdida tal-liċenzja tas-sewqan li ssir applikabbli fl-2013). Konsegwentement xi Stati 
Membri – bħall-Pajjiżi l-Baxxi – joħorġu liċenzji tas-sewqan b'validità amministrattiva
limitata u oħrajn – bħal Franza – ma jagħmlux hekk. 

Sabiex iġeddu l-liċenzji tas-sewqan tagħhom, id-detenturi jkollhom japplikaw mal-awtoritajiet 
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tal-Istat Membru fejn għandhom ir-residenza normali tagħhom. Il-petizzjonant, ċittadin 
Olandiż residenti fi Franza, għalhekk talab lill-awtoritajiet Franċiżi biex tinbidillu l-liċenzja 
tas-sewqan tiegħu Olandiża (li skadiet) ma' waħda Franċiża. Skont iċ-ċertifikat mogħti mill-
awtoritajiet Olandiżi lill-awtoritajiet Franċiżi, il-petizzjonant għadu jikkwalifika biex isuq u l-
validità amministrattiva tal-liċenzja tiegħu ġiet estiża.
Anki jekk ċertifikat simili fil-prattika ma jistax jintuża bħala liċenzja valida tas-sewqan, l-
awtoritajiet Franċiżi għandhom jirrikonoxxuh bħala tali u jipproċedu bit-tibdil tal-liċenzja. 

Il-Kummissjoni għalhekk se tistieden lill-awtoritajiet Franċiżi biex jeżaminaw il-każ mill-ġdid 
sabiex isibu soluzzjoni li tiggarantixxi d-dritt tal-petizzjonant li jsuq b'liċenzja valida tas-
sewqan.


