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Θέμα: Αναφορά 1150/2008, του A. Cleveringa, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τροποποίηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών που αφορούν την όραση των 
οδηγών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι διαβητικός και οδηγός φορτηγού οχήματος. Δεν έχει διαπιστώσει κανένα 
απολύτως εμπόδιο στην άσκηση του επαγγέλματός του λόγω της ασθένειάς του. Η άδεια 
οδήγησης του αναφέροντος έπρεπε να παραταθεί και στο πλαίσιο της παράτασης 
αναγκάστηκε ο ίδιος να υποβληθεί σε οφθαλμολογική εξέταση, κατά την οποία διαπιστώθηκε 
μια μικρή επιπλοκή. Ο οφθαλμίατρος έκρινε ότι η επιπλοκή είναι αμελητέα και ότι δεν 
επηρεάζει την άσκηση της δραστηριότητας του αναφέροντος ως οδηγού. Τα αποτελέσματα 
της εξέτασης του αναφέροντος δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που αφορούν την 
όραση ορισμένων κατόχων άδειας οδήγησης. Σύμφωνα με τους ιατρούς, η πραγματική όραση 
του αναφέροντος είναι απολύτως επαρκής για την άσκηση του επαγγέλματός του ως οδηγού 
φορτηγού οχήματος. Ο αναφέρων ήταν αφοσιωμένος στο επάγγελμα του οδηγού με όλη του 
την ψυχή και είναι συντετριμμένος που λόγω μιας αμελητέας επιπλοκής δεν μπορεί πλέον να 
εργάζεται. Ζητεί δε την προσαρμογή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών στην οδηγία σχετικά με 
την άδεια οδήγησης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων είναι οδηγός φορτηγού. Κατά τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας οδήγησής 
του, κρίθηκε ανίκανος να οδηγεί, καθώς δεν πληρούσε πλέον τις ελάχιστες ευρωπαϊκές 



CM\777673EL.doc PE423.6992/2CM\777673EL.doc

EL

προδιαγραφές που αφορούν την όραση. Ο αναφέρων είναι συντετριμμένος που δεν του 
επιτρέπεται να συνεχίσει να εργάζεται και για τον λόγο αυτόν ζητεί τροποποίηση της 
νομοθεσίας.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Οι ελάχιστες προδιαγραφές για τη σωματική και τη διανοητική ικανότητα οδήγησης 
οχήματος με κινητήρα ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ1 και στο 
παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2006/126/ΕΚ2 για την άδεια οδήγησης. Το σημείο 6 και των 
δύο παραρτημάτων, το οποίο αφορά την όραση και την οδήγηση, ορίζει αυστηρότερες 
προϋποθέσεις για την οδήγηση φορτηγού ή πούλμαν απ’ ό,τι για την οδήγηση αυτοκινήτου 
ή μοτοσικλέτας.
Ωστόσο, προκειμένου να προσαρμοστεί η νομοθεσία στην τεχνική και επιστημονική 
πρόοδο, το 2004 η Επιτροπή ξεκίνησε να εργάζεται με στόχο την ενημέρωση ορισμένων 
ελάχιστων προδιαγραφών για τη σωματική και τη διανοητική ικανότητα οδήγησης 
οχήματος με κινητήρα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την όραση. Μια ομάδα 
εργασίας αποτελούμενη από οφθαλμιάτρους από διάφορα κράτη μέλη συνέταξε μια έκθεση 
σχετικά με το έργο της, η οποία δημοσιεύτηκε3 στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης 
Ενέργειας και Μεταφορών.
Η συγκεκριμένη έκθεση είχε ως αποτέλεσμα να προτείνει η Επιτροπή τροποποιήσεις για τη 
σχετική ενότητα που αφορά την όραση του παραρτήματος ΙΙΙ και των δύο οδηγιών, με 
στόχο ειδικότερα να καταστούν οι προδιαγραφές πιο ευέλικτες για τους οδηγούς βαρέων 
οχημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνεται η γνωμοδότηση αρμόδιας ιατρικής αρχής.
Στις 5 Φεβρουαρίου 2009 η Επιτροπή για την Άδεια Οδήγησης εξέφρασε ομόφωνα θετική 
γνωμοδότηση για τις εν λόγω τροποποιήσεις. Με την επιφύλαξη της επικείμενης έγκρισης 
των τροποποιητικών οδηγιών από την Επιτροπή, οι νέες ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά 
με την όραση θα ισχύσουν το επόμενο έτος, καθώς τα κράτη μέλη θα θέσουν σε ισχύ τις 
διατάξεις που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς τις οδηγίες το αργότερο ένα έτος 
μετά την έναρξη ισχύος τους.
Συμπέρασμα
Ο αναφέρων δεν αναφέρει ποιο κριτήριο ή ποια κριτήρια των υφιστάμενων ελάχιστων 
ιατρικών προδιαγραφών για την όραση δεν πληροί. Εάν οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας που 
περιγράφηκαν ανωτέρω ισχύουν για την περίπτωσή του, η κατάστασή του μπορεί να 
επανεξεταστεί μόλις τεθούν σε ισχύ οι νέες προδιαγραφές.

                                               
1 Οδηγία 91/439/ΕΟΚ της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης, ΕΕ L 237 της 24.8.1991, σ. 1.
2 Οδηγία 2006/126/ΕΚ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης, ΕΕ L 403/18 της 30.12.2006, σ.18.
3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: «New standards for the visual

functions of the drivers» (Νέες προδιαγραφές για τις οπτικές λειτουργίες των οδηγών).


