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Ref.: Petiția nr. 1150/2008, adresată de A. Cleveringa, de naționalitate olandeză, privind 
modificarea normelor europene referitoare la capacitatea de vedere a șoferilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este diabetic și este șofer de camion. Afecțiunea sa medicală nu îi afectează sub 
nicio formă exercitarea profesiei. Permisul de conducere al petiționarului trebuia prelungit și, 
în acest context, el a fost supus unei examinări oftalmologice. S-a constatat o mică 
complicație. Totuși, aceasta a fost considerată de către oftalmolog ca fiind nesemnificativă și 
fără efect asupra activității sale de șofer. Cu toate acestea, rezultatul investigației 
oftalmologice a petiționarului nu s-a încadrat în normele europene pentru capacitatea vizuală 
a titularilor de anumite permise de conducere. După părerea medicilor, capacitatea vizuală a 
petiționarului este suficientă pentru ca acesta să-și poată desfășura activitatea ca șofer de 
camion. Petiționarul a fost șofer trup și suflet și este foarte frustrat că nu are voie să mai 
lucreze din cauza unei complicații nevinovate. El solicită modificarea normelor europene 
cuprinse în directiva privind permisele de conducere.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiția
Petiționarul este șofer de camion. În momentul reînnoirii permisului de conducere, acesta a 
fost declarat inapt pentru a conduce întrucât nu mai îndeplinea normele europene minime în 
ceea ce privește capacitatea vizuală. Petiționarul își exprimă frustrarea că nu mai are voie să 
lucreze și, prin urmare, solicită o modificare a legislației.
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Observațiile Comisiei cu privire la petiție
Normele minime de aptitudini fizice și mentale pentru conducerea unui autovehicul sunt 
prevăzute în anexa III la Directiva 91/439/CEE1 și în anexa III la Directiva 2006/126/CE2

privind permisele de conducere. Punctul 6 din ambele anexe, care se referă la capacitatea
vizuală și conducerea autovehiculelor, stipulează cerințe mai severe în cazul șoferilor de 
camion sau autocar decât în cazul conducătorilor de autoturisme sau motociclete.
Pe de altă parte, pentru a adapta legislația la progresul tehnic și științific, Comisia a început 
în 2004 o activitate de actualizare a unora dintre normele minime privind aptitudinile fizice 
și mentale pentru conducerea autovehiculelor, inclusiv în ceea ce privește capacitatea
vizuală. Un grup de lucru format din oftalmologi din diferite state membre a prezentat un 
raport cu privire la lucrările acestora, care a fost publicat3 pe site-ul web al Direcției 
Generale Energie și Transport.
Acest raport a determinat Comisia să elaboreze amendamente la secțiunea în cauză a anexei 
III a ambelor directive cu privire la capacitatea vizuală, în special prin crearea unor norme
mai flexibile pentru conducătorii de vehicule grele, cu condiția obținerii unui aviz din 
partea unei autorități medicale competente.
La 5 februarie 2009, Comisia pentru permise de conducere și-a exprimat în unanimitate o 
opinie favorabilă cu privire la amendamentele respective. Sub rezerva viitoarei adoptări de 
către Comisie a directivelor de modificare, noile norme minime în ceea ce privește 
capacitatea vizuală ar trebui să fie aplicabile anul viitor, întrucât statele membre trebuie să 
pună în aplicare dispozițiile necesare pentru a se conforma directivelor cel târziu după un 
an de la intrarea în vigoare.
Concluzie

Petiționarul nu menționează care criteriu sau criterii privind normele medicale minime 
aplicabile referitoare la capacitatea vizuală nu sunt îndeplinite de acesta. În cazul în care 
amendamentele la legislația descrise mai sus se aplică în cazul său, situația sa poate fi 
reexaminată de îndată ce noile norme devin aplicabile.

                                               
1 Directiva 91/439/CEE din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere, JO L 237, 24.8.1991, p. 1
2 Directiva 2006/126/CE din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, JO L 403/18, 30.12.2006 p.18
3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: „noi standarde privind funcțiile 

vizuale ale șoferilor”.


