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Angående: Framställning 1150/2008, ingiven av A. Cleveringa (nederländsk medborgare), 
om anpassning av EU-kraven på chaufförers synförmåga

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är diabetiker och lastbilschaufför. Hans sjukdom hindrar honom på intet sätt att 
utöva sitt yrke. Framställarens körkort måste förnyas och i samband med detta var han 
tvungen att göra en synundersökning. En lätt komplikation uppdagades vid 
synundersökningen. Ögonläkaren betraktade denna som minimal och ansåg inte att den 
påverkade hans verksamhet som chaufför. Resultatet av framställarens undersökning 
motsvarade inte EU-kraven på synförmåga hos innehavare av vissa typer av körkort. Enligt 
läkare är framställarens faktiska synförmåga helt tillräcklig för att han ska kunna utföra sitt 
yrke som lastbilschaufför. Framställaren levde för sitt arbete som chaufför och är mycket 
frustrerad över att han på grund av en oskyldig komplikation inte längre får arbeta. Han begär 
en anpassning av EU-kraven i körkortsdirektivet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställningen

Framställaren är lastbilschaufför. När han skulle förnya sitt körkort konstaterades att han var 
olämplig som chaufför, eftersom han inte längre uppfyller EU:s minimikrav på synförmåga. 
Framställaren är frustrerad över att inte få fortsätta arbeta och begär därför en anpassning av 
lagstiftningen.
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Kommissionens kommentarer till framställningen

Minimikraven i fråga om fysisk och psykisk lämplighet att framföra motordrivna fordon 
fastställs i bilaga III i direktiv 91/439/EEG1 och i bilaga III i direktiv 2006/126/EG2 om 
körkort. I punkt 6 i båda bilagorna, som gäller synförmåga och körning, fastställs strängare 
krav för att köra lastbil eller buss än för att köra bil eller motorcykel.

För att anpassa lagstiftningen till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen inledde 
kommissionen emellertid 2004 arbetet med att uppdatera en del av minimikraven för fysisk 
och psykisk lämplighet att framföra fordon, bl.a. de som gäller synförmågan. En arbetsgrupp 
sammansatt av ögonläkare från olika medlemsstater tog fram en rapport som har 
offentliggjorts3 på generaldirektoratets för energi och transport webbplats.

Denna rapport fick kommissionen att föreslå ändringar av det relevanta avsnittet om syn i 
bilaga III till båda direktiven, särskilt för att göra kraven mer flexibla för förare av tunga 
fordon, förutsatt att ett utlåtande ges av en behörig medicinsk myndighet.

Den 5 februari 2009 avgav kommissionens körkortskommitté ett positivt yttrande om 
förslagen till ändringar. Förutsatt det att ändringsdirektiven godkänns bör de nya 
minimikraven på synförmåga börja tillämpas nästa år, eftersom medlemsstaterna måste sätta i 
kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa direktiven senast ett år efter det att de 
har trätt i kraft.

Slutsats

Framställaren nämner inte vilket kriterium eller vilka kriterier i de nu gällande medicinska 
minimikraven på synförmåga som han inte uppfyller. Om de ändringar i lagstiftningen som 
beskrivs ovan gäller hans fall kan hans situation omprövas när de nya kraven har trätt i kraft.

                                               
1 Direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort, EGT L 237, 24.8.1991, s. 1.
2 Direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort EUT L 403/18, 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 the drivers”.


