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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0528/2012 imressqa minn Roland Moll (ta' ċittadinanza 
Ġermaniża), dwar it-tiġdid tal-liċenzja tas-sewqan tiegħu u d-Direttiva 
91/439/KEE dwar il-liċenzji tas-sewqan

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-burokrazija involuta fit-tiġdid tal-liċenzja tas-sewqan 
Ġermaniża tiegħu. Peress li huwa sewwieq tat-trakkijiet li għandu ’l fuq minn 50 sena, ikollu 
jġedded il-liċenzja tas-sewqan tiegħu kull 5 snin. Ikollu jagħmel ukoll eżami mediku. Il-
petizzjonant jaqbel ma’ dan imma għandu dubju dwar kemm hu utli li tinħareġ liċenzja tas-
sewqan li tkun kompletament ġdida. Huwa jemmen li għandu jkun biżżejjed li fil-liċenzja tas-
sewqan attwali ssir inserzjoni li jkun fiha t-tagħrif u l-approvazzjonijiet meħtieġa. Huwa 
jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li dan il-metodu jintuża għat-tiġdid tal-liċenzji tal-piloti. Il-
petizzjonant jilmenta wkoll dwar dawk li hu jemmen li huma l-ispejjeż għolja bla bżonn u l-
burokrazija involuti fil-proċedura tat-tiġdid li hemm attwalment għal-liċenzji tas-sewqan.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-27 ta' Novembru 2012

Il-petizzjoni qed tirreferi għall-Artikolu 7 (1) (a) u (2) tad-Direttiva 91/439/KEE1, li jistipula 

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 91/439/KEE tad-29 ta' Lulju 1991 dwar liċenzji tas-sewqan, ĠU L 237, 24.8.1991, p. 1-24.
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li l-liċenzji tas-sewqan għandhom jinħarġu biss lil applikanti li, fost kriterji oħrajn, jilħqu l-
istandards mediċi stabbiliti fl-anness III, u li jagħti lill-Istati Membri d-dritt li jiddeterminaw 
il-perjodu ta' validità abbażi tal-kriterji nazzjonali. 
Il-Kummissjoni tilqa' b'mod ġenerali ideat ġodda dwar kif jistgħu jitnaqqsu l-ispejjeż bla 
bżonn u l-burokrazija. Madankollu, ma taqbilx mal-valutazzjoni tal-petizzjonant.  Il-
Kummissjoni tikkunsidra li karta supplimentari għal-liċenzja tas-sewqan ma tipprovdix 
standards ta' sigurtà u sikurezza. Il-ħruġ mill-ġdid tal-liċenzja tas-sewqan meta l-perjodi ta' 
validità tagħha jkun skada qed inaqqas il-possibiltà ta' frodi u jikkontribwixxi għal aktar 
sikurezza fit-toroq. Mid-19 ta' Jannar 20131 'l quddiem, il-liċenzji tas-sewqan kollha maħruġa 
lil sewwieqa professjonali tal-kategoriji Ċ u D se jkollhom perjodu ta' validità ta' ħames snin.

                                               
1 Il-jum ta' applikazzjoni tal-Artikolu 7 (2) tat-Tielet Direttiva tal-liċenzja tas-Sewqan 2006/126/KE, ĠU L 403, 30.12.2006, p. 18-60.


