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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0867/2012 , imressqa minn André Wirths, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar it-teħid tal-liċenzja tas-sewqan tiegħu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċittadin Ġermaniż li jgħix u jaħdem l-Italja. Il-petizzjonant kien qed isuq 
taħt l-influwenza tal-alkoħol u d-drogi. Għalhekk, il-pulizija Taljana ħaditlu l-liċenzja tas-
sewqan (Ġermaniża) u bagħtitha lura lejn il-Ġermanja. Il-petizzjonant segwa programm ta’ 
terapija fl-Italja għal sentejn u għadda minn kontrolli regolari sabiex juri l-abiltà tiegħu li jsuq. 
Fl-aħħar tal-programm il-petizzjonant irċieva l-liċenzja tas-sewqan tiegħu mill-Ġermanja 
b’nota li huwa ma setax isuq vettura fil-Ġermanja. L-awtoritajiet Ġermaniżi rrifjutaw it-talba 
tal-petizzjonant sabiex titneħħa din ir-restrizzjoni b’konnessjoni mar-riżultat pożittiv tal-
programm tat-terapija fl-Italja. Skont l-awtoritajiet, ir-restrizzjoni setgħet tiġi mneħħija biss 
jekk il-petizzjonant juri ċertifikat ta’ test mediku-psikoloġiku pożittiv maħruġ fil-Ġermanja. 
Il-petizzjonant jistaqsi għaliex, waqt li l-awtoritajiet Taljani jħarsu lejn il-liċenzja tas-sewqan 
tiegħu bħala valida fid-dinja kollha, l-awtoritajiet Ġermaniżi qed jagħmlu eċċezzjoni għat-
territorju Ġermaniż. Huwa jistaqsi wkoll għaliex l-awtoritajiet Ġermaniżi ma jikkunsidrawx 
il-programm tat-terapija Taljan bħala suffiċjenti, speċjalment meta l-offiżi saru u ġew 
kkastigati fl-Italja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-5 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013

F’każ ta’ ksur tar-regoli tat-traffiku l-Istati Membri jistgħu jirtiraw jew jirrestrinġu l-liċenzja 
tas-sewqan. Id-deċiżjoni li titneħħa r-restrizzjoni jew ir-riintegrazzjoni tad-dritt tas-sewqan 
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hija f’idejn l-Istati Membri li joħorġu l-liċenzja tas-sewqan jew skont il-liġi nazzjonali. Id-
Direttivi dwar il-Liċenzji tas-Sewqan1 ma jipprovdux għar-rikonoxximent reċiproku tat-
testijiet mediċi u psikoloġiċi meħtieġa wara l-irtirar tal-liċenzja tas-sewqan fost l-Istati 
Membri.

Għaldaqstant, mill-informazzjoni ppreżentata, il-Kummissjoni ma tistax tistabbilixxi ksur tal-
leġiżlazzjoni tal-UE li allegatament sar mill-awtoritajiet Ġermaniżi.

                                               
1 Id-Direttiva 91/439/KE (ĠU L 237, 24.8.1991, p. 1). u d-Direttiva 2006/126/KE (ĠU L 403, 30.12.2006, p. 
18).  


