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Tema: Peticija Nr. 0914/2009 dėl lankstesnių ES vairuotojo pažymėjimo pratęsimo 
taisyklių asmenims, sergantiems cukriniu diabetu, kurią pateikė Nyderlandų 
pilietis P. V.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pageidauja, kad taisyklės, taikomos tinkamumo vairuoti pažymai gauti 
siekiant pratęsti jo ES vairuotojo pažymėjimą, būtų lankstesnės. Peticijos pateikėjas serga 
cukriniu diabetu ir nuo 1991 m. turi B, C ir E kategorijų vairuotojo pažymėjimą. Anksčiau 
nekildavo problemų pratęsti jo vairuotojo pažymėjimą, nepaisant ligos. Keletą pastarųjų metų 
jis serga nesunkia retinopatijos forma. Vairuotojo pažymėjimus išduodanti institucija dėl šios 
priežasties atsisakė toliau pratęsti jo vairuotojo pažymėjimą. Specialistai, su kuriais peticijos 
pateikėjas konsultavosi, mano, kad neturėtų kilti problemų dėl pratęsimo, nes peticijos 
pateikėjas pakankamai gerai mato. Peticijos pateikėjas teigia, kad asmenys, turintys daug 
rimtesnių sveikatos sutrikimų, kaip antai kurtumas, nesusiduria su problemomis pratęsiant 
vairuotojo pažymėjimą.  

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 21 d.

„Pagal Direktyvos 91/439/EEB 7 straipsnį vairuotojo pažymėjimai išduodami tik kandidatams 
į vairuotojus, kurie, inter alia, atitinka medicininius reikalavimus, nustatytus direktyvos III 
priede.

Direktyvos 91/439/EEB III priede nustatytos minimalios fizinės ir psichinės sveikatos 
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normos, taikomos asmenims, vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę. Šiame 
priede vairuotojai skirstomi į dvi grupes. Į I grupę patenka A, B, ir B + E kategorijų ir A1 ir 
B1 pakategorių transporto priemonių vairuotojai. Į 2 grupę patenka C, C + E, D, D + E 
kategorijų ir C1, C1 + E, D1 ir D1 + E pakategorių vairuotojai. III priedas parengtas padedant 
darbo grupėms, sudarytoms iš valstybių narių paskirtų atitinkamų sričių, aprašytų priede,
specialistų 

Reikalaujama, kad į 1 grupę patenkantys kandidatai į vairuotojus pasitikrintų sveikatą, jei 
atlikus būtinus formalumus ar per egzaminus, kuriuos jie turi išlaikyti prieš gaudami 
vairuotojo pažymėjimą, išaiškėja, jog jie turi vieną ar daugiau sveikatos sutrikimų, išvardytų 
šiame priede (pvz., klausos sutrikimai, širdies ir kraujagyslių ligos, cukrinis diabetas, 
neurologinės ligos ir kt.). Į 2 grupę patenkantys kandidatai į vairuotojus (t. y. profesionalius 
vairuotojus) privalo pasitikrinti sveikatą prieš jiems išduodant pirmąjį vairuotojo pažymėjimą, 
o vėliau tikrinasi sveikatą nacionaliniuose teisės aktuose nustatytu dažnumu. Tačiau būtinieji
tinkamumo vairuoti reikalavimai ne visiškai suderinti. 

Kalbant apie diabetą ir regėjimą (visų pirma tokios progresuojančios akių ligos kaip 
retinopatija atveju) valstybėms narėms III priede leidžiama reikalauti, kad vairuotojo 
pažymėjimai būtų išduodami arba atnaujinami atsižvelgiant į kompetentingos medicinos 
institucijos išvadą bei reguliarių sveikatos patikrinimų rezultatus. Komisija neturi 
kompetencijos kištis į medicininį vertinimą, kurį atlieka kompetentingos valstybių narių 
medicinos institucijos.

Be to, III priede nustatyti kriterijai yra tik būtinieji. Valstybėms narėms leidžiama pagal 
priedo 5 punktą taikyti griežtesnius reikalavimus, negu nustatyti priede.  

III priedas neseniai atnaujintas 2009 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos direktyvomis 2009/112/EB 
ir 2009/113/EB, kuriomis suderinami kiti kriterijai, taikomi išduodant ir atnaujinant 
vairuotojo pažymėjimus, susiję su regėjimu, cukriniu diabetu ir epilepsija. Taip pat siekiama 
daugiau lankstumo ir tikslesnių gairių gydytojams, atsakingiems už paciento būklės vertinimą. 
Dėl 1 grupės vairuotojų direktyvoje pripažįstama galimybė išduoti arba atnaujinti vairuotojo 
pažymėjimus atsižvelgiant į kompetentingos medicinos institucijos išvadą ir nuolatinę 
peržiūrą tuo atveju, kai pacientas gydomas vaistais. Be to, dėl 2 grupės vairuotojų, kuriems 
vairuotojo pažymėjimai pagal Direktyvą 91/439 gali būti išduodami tik išskirtiniais atvejais, 
naujausiais pakeitimais valstybių narių kompetentingoms institucijoms leidžiama svarstyti, ar 
išduoti arba atnaujinti vairuotojo pažymėjimus.

Išvada

Į prašymą, kad išduodant ar atnaujinant vairuotojo pažymėjimus cukriniu diabetu sergančių 
asmenų atvejų būtų daugiau lankstumo atsižvelgta direktyvose 2009/112/EB ir 2009/113/EB, 
visų pirma profesionalių vairuotojų vairuotojo pažymėjimų atžvilgiu. Tačiau principas, pagal 
kurį valstybėms narėms leidžiama nustatyti griežtesnes taisykles negu nustatytos III priede, 
nepakeistas. Be to, pacientų sveikatos būklės vertinimas ir toliau lieka atitinkamų susijusių 
nacionalinių medicinos institucijų kompetencijos sritis. Direktyvose 2009/112/EB ir 
2009/113/EB teigiama, kad sprendimas dėl vairuotojo pažymėjimų išdavimo priimamas 
kompetentingai medicinos institucijai atlikus patikrinimą. Todėl pagal III priedą, neatlikus 
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sveikatos patikrinimo, pažymėjimus išduodanti institucija neturėtų grįsti atsisakymo pratęsti 
vairuotojo pažymėjimą liga. Tačiau, kaip jau minėta, valstybėms narėms leidžiama nustatyti 
griežtesnes taisykles. Jei peticijos pateikėjas nesutinka su taikyta procedūra, turėtų 
pasinaudoti nacionaliniu lygmeniu nustatytomis priemonėmis.

Komisija atidžiai stebės, kaip įgyvendinamos naujos III priedo medicininės nuostatos. Taigi 
jei dėl mokslo ir medicinos pažangos atsirastų įrodymų, kad reikia didesnio derinimo ar 
lankstesnių taisyklių, III priedas bus atitinkamai atnaujintas.“


