
CM\802771EL.doc PE438.329v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

21.1.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0914/2009, του P.V., ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με πιο 
ευέλικτους κανόνες για την παράταση της ισχύος της ευρωπαϊκής άδειας 
οδήγησης των πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να καταστούν πιο ευέλικτοι οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την απόκτηση 
βεβαίωσης ικανότητας οδήγησης για τον σκοπό της παράτασης της διάρκειας ισχύος της 
ευρωπαϊκής άδειας οδήγησής του. Ο αναφέρων πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη και είναι 
κάτοχος άδειας οδήγησης οχημάτων κατηγορίας Β, Γ και Ε από το 1991. Παλαιότερα, η 
άδειά του ανανεωνόταν χωρίς προβλήματα παρά την ασθένειά του. Εδώ και λίγα χρόνια 
πάσχει από ελαφρά μορφή αμφιβληστροειδοπάθειας. Η αρχή έκδοσης αδειών (CBR) 
αντιμετωπίζει την πάθηση αυτή ως λόγο να μην γίνει αποδεκτή η περαιτέρω παράταση της 
ισχύος της άδειας οδήγησής. Ειδικοί τους οποίους συμβουλεύθηκε ο αναφέρων θεωρούν ότι 
δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλημα με την παράταση της ισχύος και ότι ο αναφέρων έχει 
επαρκώς καλή όραση. Ο αναφέρων δηλώνει ότι παρατάθηκε χωρίς προβλήματα η ισχύς των 
αδειών οδήγησης ατόμων με πολύ σοβαρότερες παθήσεις, όπως η κώφωση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Ιανουαρίου 2010.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ, η χορήγηση της άδειας οδήγησης 
προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την πλήρωση των απαιτήσεων υγείας που ορίζονται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας.
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Το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη 
σωματική και τη διανοητική ικανότητα οδήγησης οχήματος με κινητήρα. Κατηγοριοποιεί 
τους οδηγούς σε δύο ομάδες. Στην ομάδα 1 περιλαμβάνονται οδηγοί οχημάτων των 
κατηγοριών Α, Β και Β+Ε, καθώς και των υποκατηγοριών Α1 και Β1. Στην ομάδα 2 
περιλαμβάνονται οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε και των υποκατηγοριών 
Γ1, Γ1+Ε, Δ1 και Δ1+Ε. Το Παράρτημα ΙΙΙ εκπονήθηκε με τη βοήθεια ομάδων εργασίας 
αποτελούμενων από ιατρικούς εμπειρογνώμονες τους οποίους όρισαν τα κράτη μέλη στα 
αντίστοιχα πεδία εμπειρογνωμοσύνης που περιγράφονται στο Παράρτημα.

Οι υποψήφιοι οδηγοί της ομάδας Ι πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση, εάν κατά τη 
διεκπεραίωση των απαιτούμενων διατυπώσεων ή κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών στις 
οποίες πρέπει να υποβάλλονται για την απόκτηση άδειας διαφανεί ότι παρουσιάζουν μία ή 
περισσότερες από τις ανικανότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα (όπως πρόβλημα ακοής, 
καρδιαγγειακή πάθηση, σακχαρώδη διαβήτη, νευρολογική ασθένεια κ.λπ.). Οι υποψήφιοι 
οδηγοί της ομάδας 2 (δηλαδή, οι επαγγελματίες οδηγοί) πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρική 
εξέταση πριν από την αρχική χορήγηση άδειας, και στη συνέχεια οφείλουν να υποβάλλονται 
στις περιοδικές εξετάσεις που ορίζει η εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, οι ελάχιστες προϋποθέσεις 
ως προς την ικανότητα οδήγησης δεν είναι πλήρως εναρμονισμένες.

Όσον αφορά τον διαβήτη και την όραση (ιδίως στην περίπτωση προϊουσών οφθαλμικών 
ασθενειών όπως η αμφιβληστροειδοπάθεια), το Παράρτημα ΙΙΙ επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
χορηγούν ή να ανανεώνουν την άδεια οδήγησης υπό την επιφύλαξη έγκυρης ιατρικής 
γνωμάτευσης και περαιτέρω τακτικής ιατρικής εξέτασης. Η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα 
να παρεμβαίνει στην ιατρική αξιολόγηση που διεξάγουν οι ιατρικές αρχές των κρατών μελών.

Επιπλέον, τα κριτήρια που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ είναι μόνον ελάχιστα κριτήρια. 
Τα κράτη μέλη επιτρέπεται, σύμφωνα με το σημείο 5 του συγκεκριμένου Παραρτήματος, να 
επιβάλλουν αυστηρότερες απαιτήσεις από αυτές που προβλέπει το Παράρτημα.

Το Παράρτημα ΙΙΙ επικαιροποιήθηκε πρόσφατα μέσω των οδηγιών 2009/112/ΕΚ και 
2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009, οι οποίες εναρμονίζουν περαιτέρω τα 
κριτήρια για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών οδήγησης σχετικά με την οπτική 
ικανότητα, τον διαβήτη και την επιληψία. Στόχος είναι επίσης να παρασχεθεί περισσότερη 
ευελιξία καθώς και πιο ακριβείς οδηγίες στους γιατρούς που είναι υπεύθυνοι για την 
εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς. Όσον αφορά τους οδηγούς της ομάδας 1, η οδηγία 
αναγνωρίζει τη δυνατότητα χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας οδήγησης υπό την επιφύλαξη 
σχετικής γνωμάτευσης εξουσιοδοτημένου γιατρού και τακτικής ιατρικής εξέτασης εάν το 
πρόσωπο λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Επιπλέον, όσον αφορά τους οδηγούς της ομάδας 2, 
στους οποίους μπορεί να χορηγηθεί άδεια οδήγησης μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις
στο πλαίσιο της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ, οι πρόσφατες τροποποιήσεις επιτρέπουν στις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών να εξετάζουν το ενδεχόμενο έκδοσης ή ανανέωσης της άδειας 
οδήγησης.

Συμπέρασμα

Το αίτημα για περισσότερη ευελιξία κατά την έκδοση και την ανανέωση των αδειών 
οδήγησης στην περίπτωση ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη ελήφθη υπόψη στο πλαίσιο των 
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οδηγιών 2009/112/ΕΚ και 2009/113/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά τις άδειες οδήγησης 
επαγγελματιών οδηγών. Ωστόσο, η αρχή σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη επιτρέπεται 
να ορίζουν αυστηρότερους κανόνες από αυτούς που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ δεν 
άλλαξε. Εξάλλου, η αξιολόγηση της ιατρικής κατάστασης των ασθενών εξακολουθεί να 
εμπίπτει στον τομέα αρμοδιοτήτων των αρμόδιων εθνικών ιατρικών αρχών. Οι οδηγίες
2009/112/ΕΚ και 2009/113/ΕΚ αναφέρουν ότι η απόφαση σχετικά με τη χορήγηση άδειας 
οδήγησης λαμβάνεται μετά από εξέταση από αρμόδια ιατρική αρχή. Συνεπώς, η παρουσία 
ασθένειας, χωρίς τη διεξαγωγή εξέτασης, δεν πρέπει να αποτελεί από μόνη της τη βάση για 
τη μη παράταση της ισχύος της άδειας οδήγησης από την αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙΙ. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα κράτη μέλη επιτρέπεται να θέτουν 
αυστηρότερους κανόνες. Εάν ο αναφέρων διαφωνεί με τη διαδικασία που εφαρμόζεται, 
οφείλει να χρησιμοποιήσει τα μέσα προσφυγής που είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των νέων ιατρικών διατάξεων του 
Παραρτήματος ΙΙΙ. Στο πλαίσιο αυτό, εάν η πρόοδος της επιστήμης και της ιατρικής 
παράσχουν στοιχεία που να υπαγορεύουν την περαιτέρω εναρμόνιση ή την εφαρμογή πιο 
ευέλικτων κανόνων, το Παράρτημα ΙΙΙ θα επικαιροποιηθεί αναλόγως.


