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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1150/2008 af A. Cleveringa, nederlandsk statsborger, om tilpasning 
af de europæiske standarder for chaufførers synsevne

1. Sammendrag

Andrageren er diabetiker og lastvognschauffør. Han oplever ikke, at hans sygdom udgør 
nogen som helst hindring for, at han kan udføre sit erhverv. Andragerens kørekort skal fornys, 
og han skal i den forbindelse gennemgå en øjenundersøgelse. Ved denne observeredes en lille 
komplikation. Øjenlægen anså den imidlertid for at være af minimal betydning, og at den ikke 
havde betydning for hans job som chauffør. Andragerens undersøgelsesresultat lå imidlertid 
ikke inden for de europæiske standarder for bestemte kørekortindehaveres synsevne. Ifølge 
lægerne er andragerens faktiske synsevne fuldt tilstrækkelig til, at han kan udføre sine 
funktioner som lastvognschauffør. Andrageren var chauffør med liv og sjæl og er meget 
frustreret over, at han på grund af en ubetydelig komplikation ikke længere må arbejde. Han 
anmoder om, at de europæiske standarder tilpasses til kørekortsdirektivet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andragendet

Andrageren er lastvognschauffør. Da hans skulle forny sit kørekort, blev han erklæret uegnet 
til at køre, fordi han ikke længere opfyldte de europæiske minimumsstandarder for synsevnen.
Andrageren er frustreret over ikke at få lov til at fortsætte med at arbejde, og han anmoder 
derfor om en tilpasning af lovgivningen.
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Kommissionens bemærkninger

Minimumsstandarderne for fysisk og psykisk egnethed til at føre et motordrevet køretøj er 
fastsat i bilag III i direktiv 91/439/EØF1 og i bilag III i direktiv 2006/126/EF2 om kørekort..
Punkt 6 i begge bilag, der omhandler synsevne og kørsel, fastsætter strengere krav til at 
køre lastvogn eller bus end til at køre bil eller motorcykel.

For imidlertid at tilpasse lovgivningen til tekniske og videnskabelige fremskridt gik 
Kommissionen i 2004 i gang med at opdatere nogle af minimumsstandarderne for fysisk og 
psykisk egnethed til at køre, herunder minimumsstandarder for synsevnen. En 
arbejdsgruppe bestående af øjenlæger fra forskellige medlemsstater udarbejdede en rapport 
om deres arbejde, som er blevet offentliggjort på Generaldirektoratet for Energi og 
Transports hjemmeside.

Denne rapport fik Kommissionen til at udarbejde ændringer til det relevante afsnit i bilag 
III om synsevnen i begge direktiver, navnlig til at gøre standarderne mere fleksible for 
chauffører, der fører tunge køretøjer, forudsat at der indhentes en udtalelse fra en kompetent 
lægelig autoritet.

Den 5. februar 2009 udtrykte Kørekortudvalget enstemmigt en positiv holdning til disse 
ændringsforslag. Med forbehold af Kommissionens kommende vedtagelse af ændringerne 
af direktiverne bør de nye minimumsstandarder for synsevnen være gældende næste år, 
eftersom medlemsstaterne skal sætte de nødvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme 
direktiverne senest et år efter deres ikrafttræden.

Konklusion

Andrageren nævner ikke, hvilket kriterium eller hvilke kriterier i de i øjeblikket gældende 
lægelige minimumsstandarder vedrørende synsevnen han ikke opfylder. Hvis de ovenfor 
beskrevne ændringsforslag til lovgivningen gælder for hans sag, kan hans situation tages op til 
revision, når de nye standarder bliver gældende."

                                               
1 Direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort, EFT L 237 af 24.8.1991, s. 1.
2 Direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort, EUT L 403 af 30.12.2006, s. 18.


