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Temats: Lūgumraksts Nr. 1150/2008, ko iesniedza Holandes valstspiederīgais 
A. Cleveringa, par Eiropas autovadītāju redzes standartu grozīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir diabētiķis un kravas automobiļa vadītājs. Viņa veselības stāvoklis 
nekādā ziņā viņam netraucē veikt šo darbu. Lūgumraksta iesniedzējs vēlējās iesniegt 
pieteikumu par autovadītāja apliecības pagarināšanu, tāpēc viņam tika veikta redzes pārbaude. 
Tajā atklāja nelielu komplikāciju. Oftalmologs uzskatīja, ka tā ir nenozīmīga un ka tā 
netraucēs veikt autovadītāja darbu. Tomēr lūgumraksta iesniedzēja redzes pārbaudes rezultāts 
neatbilda Eiropas standartiem, ko piemēro noteiktu autovadītāja apliecību īpašnieku redzei. 
Ārsti uzskata, ka lūgumraksta redze ir pilnīgi pietiekama, lai viņš varētu veikt kravas 
automobiļa vadītāja darbu. Lūgumraksta iesniedzējam patika autovadītāja darbs, un viņš ir ļoti 
neapmierināts ar to, ka viņam ir liegts turpināt darbu nekaitīgas komplikācijas dēļ. Viņš lūdz 
grozīt Eiropas standartus, kas noteikti direktīvā par autovadītāja apliecībām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 5. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā.

"Lūgumraksts
Lūgumraksta iesniedzējs ir kravas automobiļa vadītājs. Lūgumraksta iesniedzējam, atjaunojot 
savu autovadītāja apliecību, tika paziņots, ka viņš nav piemērots transporta līdzekļa vadīšanai, 
jo viņa redze neatbilst Eiropas obligātajiem redzes standartiem. Lūgumraksta iesniedzējs ir 
neapmierināts par to, ka viņam ir liegts turpināt strādāt, un tādēļ viņš lūdz grozīt tiesību aktus.
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Komisijas komentāri par lūgumrakstu
Transportlīdzekļu vadītāju fiziskās un garīgās veselības obligātie standarti ir noteikti 
Direktīvas 91/439/EEK1 par vadītāju apliecībām III pielikumā un Direktīvas 2006/126/EK2

par vadītāju apliecībām (pārstrādātā versija) III pielikumā. 6. punkts abos pielikumos, kas 
aplūko redzi un transportlīdzekļa vadīšanu, attiecībā uz kravas automašīnu un autobusu 
vadītājiem nosaka daudz stingrākas prasības nekā vieglo automašīnu un motociklu 
vadītājiem.
Turklāt, lai tiesību aktus pielāgotu tehnikas un zinātnes sasniegumiem, Komisija 2004. gadā 
uzsāka darbu pie transportlīdzekļu vadītāju fiziskās un garīgās veselības obligāto standartu, 
tostarp redzes, atjaunināšanas. Darba grupa, kurā bija oftalmologi no dažādām dalībvalstīm, 
sagatavoja ziņojumu par savu darbu, kas tika publicēts3 Enerģētikas un transporta 
ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.
Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija veica grozījumus abu direktīvu III pielikumu 
attiecīgajās nodaļās par redzes standartiem, ieviešot daudz elastīgākus standartus smago 
kravas automašīnu vadītājiem ar nosacījumu, ka ir saņemts kompetentās ārstniecības 
iestādes slēdziens.
2009. gada 5. februārī Autovadītāju apliecību komiteja pauda vienprātīgu attiecībā uz šiem 
grozījumiem. Ņemot vērā grozīto direktīvu gaidāmo pieņemšanu Komisijā, jaunajiem 
obligātajiem redzes standartiem būtu jāstājas spēkā nākamajā gadā, jo dalībvalstis ne vēlāk 
kā gadu pēc direktīvas stāšanās spēkā ieviesīs prasības atbilstīgi direktīvai.
Secinājums

Lūgumraksta iesniedzējs nenorāda, kuram redzes novērtējuma kritērijam vai kritērijiem no 
pašreiz piemērojamā obligātā veselības standarta viņš neatbilst. Ja iepriekš minētie tiesību 
aktu grozījumi attiecas uz lūgumraksta iesniedzēja lietu, viņa gadījums var tikt pārskatīts, kad 
jaunie standarti būs stājušies spēkā. "

                                               
1 Padomes 1991. gada 29. jūlija Direktīva 91/439/EEK par vadītāju apliecībām, OV L 237, 
24.8.1991., 1. lpp.
2 Padomes 2006. gada 20. decembra Direktīva 2006/126/EK par vadītāju apliecībām, OV L 

403/18, 30.12.2006., 18. lpp.
3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: „jauni standarti 

attiecībā uz vadītāju redzes funkcijām”.


