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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on diabeetikko ja kuorma-auton kuljettaja. Hänen terveydentilansa ei 
haittaa häntä mitenkään ammatinharjoittamisessaan. Vetoomuksen esittäjän oli haettava 
pidennystä ajokortilleen, jota varten hänen oli käytävä näöntarkastuksessa. Siinä havaittiin 
pieni komplikaatio. Silmälääkäri piti sitä kuitenkin vähäisenä ja katsoi, että se ei vaikuttaisi 
hänen työhönsä kuljettajana. Tästä huolimatta vetoomuksen esittäjän näöntarkastus ei 
täyttänyt tiettyjen ajokorttien haltijoilta vaadittavaa näkökykyä koskevia eurooppalaisia 
standardeja. Lääkäreiden mukaan vetoomuksen esittäjän näkökyky on kuitenkin selvästi 
riittävä, jotta hän voi tehdä kuorma-auton kuljettajan työtään. Vetoomuksen esittäjä piti 
työstään ja on erittäin turhautunut, että hänen ei annettu jatkaa työtään vaarattoman 
komplikaation vuoksi. Hän pyytää muuttamaan ajokorteista annettuun direktiiviin sisältyviä 
eurooppalaisia standardeja.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 5. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä on ammatiltaan kuorma-auton kuljettaja. Hänen uusiessaan ajokorttiaan 
hänet määrättiin ajokieltoon, koska hän ei enää täytä näkökykyä koskevia eurooppalaisia 
vähimmäisvaatimuksia. Vetoomuksen esittäjä on turhautunut, että hän ei voi jatkaa työtään, 
josta syystä hän pyytää muuttamaan lainsäädäntöä.

Komission huomautukset vetoomuksesta
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Moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavaa fyysistä ja henkistä suorituskykyä koskevat 
vähimmäisvaatimukset on määritelty direktiivin 91/439/ETY1 liitteessä III ja 
ajokorttidirektiivin 2006/126/EY2 liitteessä III. Molempien liitteiden 6 kohdassa, joka 
koskee kuljettamiseen tarvittavaa näkökykyä, kuorma-autojen ja linja-autojen kuljettajille 
asetetaan tiukempia vaatimuksia kuin henkilöautojen tai moottoripyörien kuljettajille.
Lainsäädännön mukauttamiseksi tekniseen ja tieteelliseen edistykseen komissio päätti 
kuitenkin vuonna 2004 päivittää eräitä kuljettamiseen vaadittavaa fyysistä ja henkistä 
suorituskykyä koskevia vähimmäisvaatimuksia, näkökykyä koskevat vaatimukset mukaan 
lukien. Eri jäsenvaltioiden silmälääkäreistä koostuva työryhmä laati selvityksen, joka on 
julkaistu energian ja liikenteen pääosaston sivustolla3.
Sen seurauksena komissio laati tarkistuksia molempien direktiivien liitteen III näkökykyä 
koskevaan osaan. Standardien joustavuutta lisättiin erityisesti raskaiden ajoneuvojen 
kuljettajien osalta sillä edellytyksellä, että hakijalla on toimivaltaisen lääkärin antama 
lausunto.
Ajokorttikomitea antoi 5. helmikuuta 2009 yksimielisen puoltavan lausunnon tarkistuksista. 
Kun komissio on hyväksynyt muutosdirektiivit, näkökykyä koskevia uusia 
vähimmäisvaatimuksia sovelletaan seuraavasta vuodesta alkaen, koska jäsenvaltioiden on 
saatettava voimaan direktiivien noudattamisen edellyttämät säännökset viimeistään vuoden 
kuluessa niiden voimaantulosta.
Päätelmä

Vetoomuksen esittäjä ei täsmennä, mitä sovellettavia näkökykyä koskevia lääketieteellisiä 
vähimmäisvaatimuksia hän ei täytä. Mikäli edellä mainitut lainsäädännölliset tarkistukset 
koskevat vetoomuksen esittäjän tapausta, hänen asiansa voidaan ottaa uudelleen 
tarkasteltavaksi uusien standardien käyttöönoton jälkeen.

                                               
1 Direktiivi 91/439/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön ajokortista, EYVL L 237, 24.8.1991, 
s. 1.
2 Direktiivi 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista, EUVL L 403, 30.12.2006, s. 18.
3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: "New standards for the visual 

functions of drivers" (kuljettajien näkökykyä koskevat uudet standardit).


