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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1150/2008, внесена от A. Cleveringa, с нидерландско 
гражданство, относно изменение на европейските стандарти за зрението 
на шофьорите

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е диабетик и шофьор на камион. Неговото медицинско 
състояние по никакъв начин не го възпрепятства да упражнява професията си. 
Вносителят е трябвало да кандидатства за удължаване на своето свидетелство за 
правоуправление, като за целта е било необходимо да премине очен преглед. При 
прегледа е открито малко усложнение. Въпреки това офталмологът го е определил като 
незначително и не е счел, че то е в състояние да засегне работата на вносителя на 
петицията като шофьор. При все това резултатът от очния преглед на вносителя не е 
покрил европейските стандарти за зрението на притежателите на определени 
свидетелства за правоуправление. Лекарите обаче твърдят, че зрението на вносителя е 
напълно достатъчно, за да му позволи да върши работата си като шофьор на камион. 
Вносителят е привързан към своята работа като шофьор и е силно разочарован от 
факта, че не му е позволено да продължи да работи поради безобидно усложнение. Той 
отправя молба за изменение на европейските стандарти в директивата за 
свидетелствата за управление на превозни средства.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника)

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Петицията

Вносителят на петицията е шофьор на камион. При подновяването на свидетелството 
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му за управление на моторни превозни средства, той е обявен за негоден да шофира, 
тъй като вече не отговаря на минималните европейски стандарти по отношение на 
зрението. Вносителят е силно разочарован от факта, че не му е позволено да продължи 
да работи и поради това отправя молба за изменение на законодателството.

Коментари на Комисията относно петицията
Минималните стандарти за физическа и психическа годност за управление на 
превозно средство със силово задвижване са установени в Приложение III към
Директива 91/439/EИО1 и в Приложение III към Директива 2006/126/EО2 относно 
свидетелства за управление на превозни средства. Точка 6 от двете приложения,
която урежда въпросите, свързани със зрението и шофирането, предвижда по-строги 
изисквания по отношение на управлението на камион и автобус в сравнение с 
управлението на автомобил или мотоциклет.
С цел да се адаптира законодателството към техническия и научния напредък, през 
2004 г. Комисията се заема да актуализира някои от минималните стандарти за 
физическа и психическа годност за управление на превозно средство, включително 
стандартите по отношение на зрението. Работна група, съставена от офталмолози от 
различни държави-членки, изготвя доклад за работата си, който е публикуван3 на 
уебсайта на Генерална дирекция „Енергетика и транспорт”.
Този доклад води до изготвяне от Комисията на изменения на съответния раздел от 
Приложение III относно зрението в двете директиви, по-специално свързани с 
предвиждането на по-гъвкави стандарти по отношение на шофьорите на превозни 
средства със силово задвижване, при условие че е взето мнението на компетентен 
медицински орган.
На 5 февруари 2009 г. Комитетът за свидетелствата за управление на МПС
единодушно изразява положително становище по отношение на тези изменения. При 
условие, че се осъществи предстоящото приемане на изменящите директиви от 
страна на Комисията, новите минимални стандарти за зрението ще бъдат приложими 
от следващата година, тъй като държавите-членки ще следва да приведат в сила 
разпоредбите, необходими за да се осигури съответствие с директивите не по-късно 
от една година след влизането им в сила.
Заключение

Вносителят не е споменал на кой критерий или критерии от приложимите понастоящем 
минимални медицински стандарти за зрението той не отговаря. Ако измененията на 
законодателството, описани по-горе, са приложими към неговия случай, неговото 
положение може да бъде преразгледано, след като новите стандарти станат приложими.

                                               
1 Директива 91/439/EИО от 29 юли 1991 г. относно свидетелствата за управление на 

моторни превозни средства, OВ L 237, 24.8.1991 г., стр. 1.
2 Директива 2006/126/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. 

относно свидетелства за управление на превозни средства, OВ L 403/18, 30.12.2006 г., 
стр.18.

3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: “нови стандарти 
за зрителните функции на шофьорите“.


