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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója cukorbetegségben szenvedő tehergépjármű-vezető. Betegsége nem 
akadályozza semmiben foglalkozása gyakorlása közben. A petíció benyújtójának vezetői 
engedélyét meg kellett hosszabbítani, ezért szemvizsgálaton kellett részt vennie, amely során 
egy kis rendellenességet találtak nála. A szemész minimálisnak értékelte a rendellenességet, 
amely szerinte nem befolyásolja tehergépjármű-vezetői munkavégzését. A petíció 
benyújtójának vizsgálati eredménye azonban nem felelt meg az adott vezetői engedély 
típusára vonatkozó európai normáknak. Orvosi vélemények szerint a petíció benyújtójának 
tényleges látása bőven elegendő ahhoz, hogy tehergépjármű-vezetőként dolgozzon. A petíció 
benyújtója szívvel-lélekkel dolgozott a szakmájában, és nagy frusztrációt okoz neki, hogy egy 
ártatlan rendellenesség miatt nem dolgozhat tovább. Kéri, hogy módosítsák a vezetői 
engedélyekre vonatkozó irányelvben rögzített európai normákat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció

A petíció benyújtója tehergépkocsi-vezető. Vezetői engedélyének megújításakor vezetésre 
alkalmatlannak nyilvánították, mivel már nem felelt meg a látással kapcsolatos uniós
minimumkövetelményeknek. A petíció benyújtója igen csalódott amiatt, hogy hivatását nem 
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űzheti tovább, ezért a jogszabály kiigazítását kéri.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A gépi meghajtású járművek vezetésére vonatkozó testi és szellemi alkalmassági 
minimumkövetelményeket a 91/439/EGK1 irányelv III. melléklete, valamint a vezetői 
engedélyekről szóló 2006/126/EK2 irányelv III. melléklete tartalmazza. Mindkét melléklet 
6. pontja – amely a vezetéshez szükséges látással foglalkozik – szigorúbb követelményeket 
állapít meg a tehergépkocsik vagy autóbuszok vezetésére vonatkozóan, mint a 
személygépkocsik vagy motorkerékpárok esetében.
Ugyanakkor annak érdekében, hogy a jogszabályokat a műszaki és tudományos 
fejleményekhez igazítsák, a Bizottság 2004-ben munkához látott azzal a céllal, hogy 
naprakésszé tegye a járművek vezetésére vonatkozó testi és szellemi alkalmassági 
minimumkövetelmények némelyikét, ideértve a látással kapcsolatos követelményeket is. 
Egy különböző tagállamokból érkező szemészekből álló munkacsoport jelentést készített az 
általuk végzett munkáról, amelyet az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság honlapján 
közzétettek3.
Ez a jelentés arra indította a Bizottságot, hogy módosításokat fogalmazzon meg mindkét 
irányelv III. mellékletének látásra vonatkozó szakaszait illetően, különösképpen oly módon, 
hogy a követelmények rugalmasabbá váljanak a nehéz tehergépjárművek vezetői számára, 
amennyiben sor kerül egy illetékes orvosi hatóság véleményének kikérésére.
2009. február 5-én a vezetői engedélyekkel foglalkozó bizottság egyhangúlag kedvező 
véleményének adott hangot a szóban forgó módosításokkal kapcsolatban. A módosító 
jogszabályok Bizottság általi közelgő elfogadásának függvényében a látással kapcsolatos új 
minimumkövetelmények várhatóan jövőre lesznek alkalmazandók, mivel a tagállamok a 
hatályba lépést követően egy éven belül kötelesek hatályba léptetni az irányelvek 
betartásához szükséges rendelkezéseket.
Következtetés
A petíció benyújtója nem tesz említést arról, hogy a látással kapcsolatos jelenleg hatályos 
orvosi minimumkövetelmények mely kritériumának vagy kritériumainak nem felel meg. 
Amennyiben a fent ismertetett jogszabályi módosítások érintik a petíció benyújtójának ügyét,
az új követelmények hatályba lépését követően sor kerülhet helyzetének felülvizsgálatára.

                                               
1 A vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK irányelv, HL L 237., 
1991.8.24., 1. o.
2 A vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK irányelv, HL L 403/18.,  

2006.12.30., 18. o.
3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: „a 

gépjárművezetők látásfunkcióira vonatkozó új előírások”.


