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Suġġett: Petizzjoni 0260/2012, imressqa minn Günther Dillikrath, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar ċertifikat obligatorju tal-ewwel għajnuna fil-każ ta’ 

aċċident għad-detenturi kollha tal-liċenzja tas-sewqan

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jitlob l-introduzzjoni, fl-Unjoni Ewropea, ta’ ċertifikat obbligatorju u 
uniformi tal-ewwel għajnuna f’każ ta’ aċċidenti għad-detenturi kollha tal-liċenzja tas-sewqan. 
Dan iċ-ċertifikat għandu jiġi mġedded kull ħames snin wara li d-detentur ikun għamel kors ta’ 
reviżjoni tal-ewwel għajnuna f’każ ta’ aċċident. L-għoti ta’ dan iċ-ċertifikat għandu jkun, bħal 
fil-każ tal-liċenzja tas-sewqan, kundizzjoni sabiex wieħed ikun jista’ jsuq fit-triq b’vettura bil-
magna. Barra minn hekk, il-petizzjonant jitlob l-introduzzjoni ta’ test tal-vista obbligatorju, 
kull għaxar snin, għad-detenturi tal-liċenzja tas-sewqan. Il-petizzjonant iqis li dawn il-miżuri 
ikunu ta’ benefiċċju għas-sikurezza fit-toroq fl-Unjoni Ewropea

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta' Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

Il-Kummissjoni bħalissa mhux qed tipprevedi l-introduzzjoni ta' ċertifikat obbligatorju u 
uniformi tal-ewwel għajnuna għad-detenturi kollha tal-liċenzja tas-sewqan. Qabel ma jiġu 
kkunsidrati kwalunkwe inizjattivi f'dan il-qasam, ikun importanti li l-ewwel jiġu evalwati l-
piż u l-ispejjeż amministrattivi li dawn joħolqu kif ukoll in-neċessità li tiġi introdotta miżura 
armonizzata. Korsijiet ta' tiġdid tal-ewwel għajnuna ċertament ikunu ta' valur miżjud għas-
sewwieqa professjonali. Il-ħila li jiġu evalwati sitwazzjonijiet ta' emerġenza, eż. li tagħti l-
ewwel għajnuna, hija diġà elenkata bħala waħda mis-suġġetti għat-taħriġ inizjali u perjodiku 
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tas-sewwieqa professjonali fl-Anness 1 għad-Direttiva 2003/59/KE dwar il-kwalifikazzjoni 
inizjali u t-taħriġ perjodiku tas-sewwieqa ta' ċerti vetturi stradali għat-trasport ta' merkanzija 
jew passiġġieri. Fir-rigward tat-test obbligatorju tal-vista tal-għajnejn, is-sewwieqa 
professjonali huma meħtieġa li jgħaddu minn spezzjonijiet mediċi regolari skont is-sistema 
nazzjonali kif previst mid-Direttiva 2006/126/KE dwar il-liċenzji tas-sewqan. Sewwieqa 
privati mhumiex meħtieġa li jagħmlu dawn l-ispezzjonijiet mediċi regolari imma hija r-
responsabilità tal-Istati Membri li jiżguraw li dawn is-sewwieqa qed isegwu l-istandards 
mediċi skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness 3 għal din id-Direttiva.


