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AVVIŻ LILL-MEMBRI Suġġett: Petizzjoni 0905/2007, imressqa 
mis-Sur Vasile Tomoiaga, ta’ nazzjonalità Rumena, dwar id-diskriminazzjoni kontra l-
persuni li ma jagħrfux il-kuluri li ma jistgħux jiksbu l-liċenzji tas-sewqan fir-Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika l-leġiżlazzjoni Rumena li ċċaħħad lill-persuni li ma jagħrfux il-kuluri 
mid-dritt li jiksbu l-liċenzja tas-sewqan. Il-petizzjonant jargumenta li leġiżlazzjoni bħal din 
hija diskriminatorja minħabba li fi Stati Membri oħra tal-UE l-persuni li ma jagħrfux il-kuluri 
għandhom id-dritt li jkollhom il-liċenzja tas-sewqan. Il-petizzjonant iqis li l-argumenti tal-
awtoritajiet Rumeni, li jgħidu li persuni li ma jagħrfux il-kuluri hemm probabiltà li aktar 
joħolqu inċidenti tat-traffiku, huma mingħajr bażi. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet Rumeni biex jirrivedu l-leġiżlazzjoni 
tagħhom biex persuni li ma jagħrfux il-kuluri jkunu jistgħu jiksbu l-liċenzja tas-sewqan kif 
huwa l-każ f’pajjiżi oħra tal-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Frar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skond l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, irċevuta fis-17 ta’ Lulju  2008.

I. Il-petizzjoni
Il-petizzjonant jikkritika l-leġiżlazzjoni Rumena li ċċaħħad lill-persuni li ma jagħrfux 
il-kuluri mid-dritt li jiksbu l-liċenzja tas-sewqan. Il-petizzjonant jargumenta li 
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leġiżlazzjoni bħal din hija diskriminatorja minħabba li fi Stati Membri oħra tal-UE l-
persuni li ma jagħrfux il-kuluri għandhom id-dritt li jkollhom il-liċenzja tas-sewqan.  
Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet 
Rumeni biex jirrivedu din il-leġiżlazzjoni biex persuni li ma jagħrfux il-kuluri jkunu 
jistgħu jiksbu l-liċenzja tas-sewqan kif huwa l-każ f’pajjiżi oħra tal-UE.

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

L-istandards minimi tal-kundizzjoni fiżika u mentali biex wieħed isuq vettura li 
taħdem bil-magna huma stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva1 91/439/KEE dwar il-
liċenzji tas-sewqan. Il-punt 6 ta’ dak l-Anness, li jirreferi għall-vista tal-għajnejn u 
għas-sewqan, ma jirreferix għal din il-kundizzjoni ta’ persuni li ma jagħrfux il-kuluri
bħala marda li tista’ tipprevieni lil xi persuna milli tikseb liċenzja tas-sewqan.  

L-istess se japplika meta d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva2 li għad trid issir dwar il-
liċenzji tas-sewqan se jkunu applikabbli fl-2013.

Fuq talba tal-Istati Membri, il-Kummissjoni Ewropea impenjat ruħha li twettaq xi 
xogħol fl-2004 biex jiġu aġġornati xi dispożizzjonijiet tal-Anness III tad-Direttiva
91/439/KEE, inklużi dawk li għandhom x’jaqsmu mal-vista tal-għajnejn. Grupp ta’ 
ħidma magħmul minn oftalmoloġi minn pajjiżi differenti tal-UE għamel xi proposti 
imma l-ebda waħda minnhom ma kienet relatata mal-kundizzjoni ta’ persuni li ma 
jagħrfux il-kuluri. Fl-opinjoni ta’ dawn it-tobba, din il-marda ma tikkostitwix 
problema speċifika li għandha tiġi indirizzata meta tiġi eżaminata l-kundizzjoni 
fiżika u mentali biex wieħed isuq. Ir-rapport fuq ix-xogħol u l-konklużjonijiet 
tagħhom kien ippubblikat3 fuq il-websajt tad-Direttorat Ġenerali għall-Enerġija u t-
Trasport.  

III. Konklużjoni

Skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja, il-kundizzjoni ta’ persuni li ma jagħrfux il-kuluri
mhijiex kontroindikazzjoni b’rabta mal-kundizzjoni fiżika u mentali biex wieħed isuq.  
Barra dan, ma ssemmitx din il-marda fl-aħħar rapport li sar fuq il-vista tal-għajnejn u 
s-sewqan li ġie sottomess minn grupp ta’ ħidma ta’ oftalmoloġi Ewropej li tlaqqa’ 
mill-Kummissjoni.

L-awtoritajiet Rumeni se jkunu infurmati dwar dawn il-kummenti mill-Kummissjoni u 
se jkunu mistiedna biex jikkunsidrawhom bit-tama li jkun hemm żviluppi possibbli fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-liċenzji tas-sewqan għal persuni li ma jagħrfux il-
kuluri.

                                               
1 Id-Direttiva 91/439/KEE tad- 29 ta’ Lulju  1991 dwar il-liċenzji tas-sewqan,, ĠU L 237, 24.8.1991, p. 1
2 Id-Direttiva  2006/126/KE tal-20 ta’ Dicembru 2006 dwar il-liċenzji tas-sewqan ĠU L 403/18 30.12.2006 p.18

3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: "standards ġodda għall-funzjonijiet 
viżivi tas-sewwieqa".
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