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Ġermaniża, dwar allegazzjoni ta’ diskriminazzjoni bbażata fuq l-età

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta kontra l-fatt li fil-Ġermanja, id-detenturi tal-liċenzja tas-sewqan li 
kienu kisbu l-liċenzja tagħhom qabel l-1980 jistgħu isuqu mutur żgħir li ċ-ċilindru tiegħu ma 
jaqbiżx il-125 cc. Il-petizzjonant kiseb il-liċenzja tas-sewqan wara l-1980 u għalhekk ma 
jistax isuq mutur bħal dan b’din il-liċenzja. Huwa jqis li din hija kwistjoni ta' diskriminazzjoni 
bbażata fuq l-età.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ April 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012

L-ilment prinċipali tal-petizzjonant huwa li ma kienx possibbli, mill-1980 ’l hawn, li d-
detenturi ta’ ċerta klassi ta’ liċenzja tas-sewqan ikollhom id-dritt li jużaw motoċikli 
b’saħħithom; id-detenturi ta’ liċenzji li ħarġu qabel din il-bidla mhumiex affettwati mill-bidla 
fil-kundizzjonijiet. Huwa jqis din il-ħaġa bħala effettivament diskriminazzjoni abbażi tal-età 
kontra dawk in-nies (ġeneralment iżgħar) li fittxew li jakkwistaw liċenzja tas-sewqan minn 
dak iż-żmien ’l hawn, u b’appoġġ għal dak li jgħid huwa jibgħat f’anness tniżżil sostanzjali 
ta’ kummentarju mill-Internet dwar il-liġi ta' kontra d-diskriminazzjoni. Fl-aħħar huwa 
jehmeż ukoll spjegazzjoni tas-sitwazzjoni mill-awtoritajiet Ġermaniżi relevanti. Jesprimi 
dubju wkoll dwar it-traspożizzjoni min-naħa tal-awtoritajiet Ġermaniżi tad-direttiva relevanti 
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tal-UE1 li timmira għall-komparabilità tal-liċenzji tas-sewqan fl-UE.

Il-fatt li n-nies li diġà huma detenturi ta’ liċenzja tas-sewqan qabel il-bidla li saret fl-1980 fir-
regoli dwar min jista’ jirkeb liema tip ta’ motoċiklu xorta jistgħu jibqgħu jużaw dik il-
liċenzja, u jkomplu jgawdu l-benefiċċji tagħha (bħalma hi l-possibilità li jirkbu motoċikli 
relattivament b’saħħithom mingħajr ebda formalità addizzjonali), ma jikkostitwix 
diskriminazzjoni bbażata fuq l-età. Mill-1980 'il hawn ir-regoli kienu ċari għal kwalunkwe 
applikanti ġodda, hi x’inhi l-età tagħhom;  biss, id-drittijiet akkwistati li huma inerenti fil-
liċenzji li kienu diġà jeżistu baqgħu jinżammu kif kienu. Verament, li kieku dan ma kienx il-
każ, kienet tiġi imposta kondizzjoni retroattiva fuq id-detenturi ta’ dawk il-liċenzji li kienu 
jeżistu qabel, u tiġi mitluba ġustifikazzjoni. 

Fir-rigward tal-ilment tal-petizzjonant dwar in-nuqqas ta’ traspożizzjoni tad-Direttiva l-ġdida 
dwar il-liċenzji tas-sewqan, il-Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-iskadenza għat-
traspożizzjoni tad-Direttiva 2006/126/KE kienet id-19 ta' Jannar 2011, parti mid-Direttiva, l-
Artikolu 16(1), mhix se tidħol fis-seħħ qabel id-19 ta’ Jannar 2013. Il-Ġermanja kienet 
ikkomunikat lill-Kummissjoni t-traspożizzjoni kompleta tad-Direttiva 2006/126/KE qabel l-
iskadenza ta’ Jannar 2011. 

Konklużjoni
Il-Kummissjoni tqis li ma hemmx raġuni għala din il-kwestjoni għandha tiġi segwita.

                                               
1 Direttiva 2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill il-Liċenzji tas-Sewqan, ĠU L 403, 30.12.2006, 
p.18.


