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Dotyczy: Petycji 1150/2008, którą złożył A. Cleveringa (Holandia), w sprawie zmiany 
europejskich norm dotyczących wzroku kierowców

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest diabetykiem i kierowcą ciężarówki. Stan zdrowia w żaden sposób nie 
ogranicza go w wykonywaniu jego zawodu. Składający petycję musiał wystąpić z wnioskiem 
o przedłużenie ważności prawa jazdy i w tym celu miał obowiązek poddania się badaniu 
okulistycznemu. Wykryto niewielkie powikłanie, ale okulista uznał je za minimalne i nie 
stwierdził, by wpływało ono na pracę składającego petycję w charakterze kierowcy. Jednak 
wyniki jego badania okulistycznego nie spełniają europejskich norm dotyczących wzroku 
stosowanych wobec posiadaczy niektórych rodzajów prawa jazdy. Według lekarzy składający 
petycję ma wystarczająco dobry wzrok do wykonywania zawodu kierowcy ciężarówki. 
Składający petycję kocha swoją pracę i jest bardzo sfrustrowany, iż nie może jej dalej 
wykonywać ze względu na nieszkodliwe powikłanie. Zwraca się on o zmianę europejskich 
norm w dyrektywie dotyczącej praw jazdy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Petycja

Składający petycję jest kierowcą ciężarówki. Kiedy przedłużał swoje prawo jazdy, został 
uznany za niezdolnego do kierowania pojazdami, ponieważ nie spełniał już minimalnych 
wymagań europejskich dotyczących wzroku. Składający petycję jest sfrustrowany, iż nie 
może dalej wykonywać swojej pracy i dlatego zwraca się o zmianę prawodawstwa.
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Uwagi Komisji dotyczące petycji
Minimalne wymagania dotyczące fizycznej i psychicznej zdolności do kierowania 
pojazdami mechanicznymi określone są w załączniku III do dyrektywy 91/439/EWG1 oraz 
w załączniku III do dyrektywy 2006/126/WE2 w sprawie praw jazdy. Punkt 6 obu 
załączników, który odnosi się do wzroku i kierowania, wprowadza kilka bardziej 
rygorystycznych wymogów w przypadku kierowania ciężarówką lub autobusem niż 
w odniesieniu do samochodu bądź motocykla.
Jednak w celu dostosowania prawodawstwa do postępu technicznego i naukowego Komisja
rozpoczęła w 2004 r. prace zmierzające do uaktualnienia niektórych minimalnych 
wymagań dotyczących fizycznej i psychicznej zdolności do kierowania, w tym związanych 
ze wzrokiem. Grupa robocza składająca się z okulistów z różnych państw członkowskich 
opracowała sprawozdanie ze swoich działań. Opublikowano3 je na stronie internetowej 
Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu.
Na podstawie tego sprawozdania Komisja opracowała poprawki do odnośnej sekcji 
dotyczącej wzroku załącznika III do obu dyrektyw. Przede wszystkim uelastyczniła ona 
normy dotyczące kierowców samochodów ciężarowych przy założeniu, że uzyskana 
została opinia właściwego organu medycznego.
W dniu 5 lutego 2009 r. Komisja ds. Praw Jazdy jednogłośnie wyraziła korzystną opinię na 
temat tych poprawek. Po zbliżającym się przyjęciu przez Komisję dyrektyw zmieniających 
nowe wymagania dotyczące wzroku powinny zacząć obowiązywać w przyszłym roku, 
ponieważ państwa członkowskie ustanawiają przepisy konieczne dla wprowadzenia 
zgodności z przedmiotowymi aktami prawnymi nie później niż w ciągu jednego roku od ich 
wejścia w życie.
Wniosek
Składający petycję nie stwierdza, jakie kryterium czy kryteria obowiązujących obecnie 
minimalnych wymagań medycznych dotyczących wzroku nie zostały przez niego spełnione.
Jeżeli opisane wcześniej poprawki do prawodawstwa mają zastosowanie w jego sprawie, 
sytuacja ta będzie mogła podlegać ponownemu rozpatrzeniu po wejściu w życie nowych 
wymagań.

                                               
1 Dyrektywa 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy, Dz.U. L 237

z 24.8.1991, s. 1.
2 Dyrektywa 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 w sprawie praw jazdy, Dz.U. L 403/18

z 30.12.2006, s.18.
3 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm: „nowe wymagania dotyczące 

funkcjonowania wzroku kierowców”.


