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Temats: Lūgumraksts Nr. 0914/2009, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais P. V., par 
normu mīkstināšanu, pagarinot autovadītāja apliecības derīguma termiņu cukura 
diabēta (diabetes mellitus) slimniekiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina mīkstināt ES normas, saņemot piemērotības apliecību, kas 
vajadzīga, lai pagarinātu autovadītāja apliecības derīguma termiņu. Lūgumraksta 
iesniedzējam, kas sirgst ar cukura diabētu, kopš 1991. gada ir B, C un E klases 
transportlīdzekļu vadītāja apliecība. Agrāk šīs apliecības derīguma termiņu varēja bez 
grūtībām pagarināt, neraugoties uz slimību. Pēdējos gados lūgumraksta iesniedzējs sirgst ar 
retinopātiju vieglā formā. Kompetentā iestāde (CBR), pamatojoties uz šo diagnozi, atteicās 
pagarināt vadītāja apliecības derīguma termiņu. Speciālisti, pie kuriem konsultējies 
lūgumraksta iesniedzējs, uzskata, ka šai slimībai nevajadzētu būt par šķērsli un ka 
lūgumraksta iesniedzējam ir pietiekami laba redze. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka 
cilvēki ar daudz nopietnākām slimībām, piemēram, kurlumu, var bez grūtībām pagarināt 
vadītāja apliecības derīguma termiņu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 21. janvārī

„Saskaņā ar Direktīvas 91/439/EEK 7. pantu transportlīdzekļu vadītāju apliecības izsniedz 
tikai tiem pretendentiem, kas inter alia atbilst medicīnas standartiem, kuri noteikti direktīvas 
III pielikumā.
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Direktīvas 91/439/EEK III pielikumā noteikti minimālie fiziskās un garīgās piemērotības 
standarti mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanai. Tajā vadītāji klasificēti divās grupās. 1. grupa 
ietver A, B un B+E kategorijas un A1 un B1 apakškategorijas transportlīdzekļu vadītājus. 
2. grupa ietver C, C+E, D, D+E kategorijas un C1, C1+E, D1 un D1+E apakškategorijas 
transportlīdzekļu vadītājus. III pielikums ir izstrādāts ar darba grupu palīdzību, kurās ir 
medicīnas speciālisti, ko dalībvalstis ieceļ attiecīgajās kompetences jomās, kas aprakstītas 
pielikumā.

Pretendentiem uz 1. grupas vadītāja apliecību ir jāiziet medicīniskā pārbaude, ja pēc 
nepieciešamo formalitāšu pabeigšanas vai pārbaužu laikā, kas viņiem ir jāiztur pirms vadītāja 
apliecības saņemšanas, kļūst redzams, ka viņiem ir viena vai vairākas medicīniskas 
invaliditātes, kas minētas pielikumā (piemēram, dzirdes, sirds un asinsvadu slimību, cukura 
diabēta, neiroloģisko slimību utt.). Pretendentiem uz 2. grupas vadītāja apliecību (t. i., 
profesionāliem šoferiem) ir jāiziet medicīniskā pārbaude, pirms viņiem pirmoreiz izsniedz
transportlīdzekļa vadītāja apliecību, un pēc tam vadītājiem šādas pārbaudes ir jāiziet 
periodiski, kā to var paredzēt valsts tiesību akti. Tomēr minimālās piemērotības prasības 
transportlīdzekļa vadīšanai nav pilnībā saskaņotas. 

Attiecībā uz cukura diabētu un redzi (īpaši tādas progresējošas acu slimības gadījumā kā
retinopātija) III pielikums paredz iespēju dalībvalstīm transportlīdzekļa vadītāja apliecības 
izdošanu vai atjaunošanu noteikt atkarībā no apstiprināta medicīniska atzinuma un turpmākām
regulārām medicīniskām pārbaudēm. Komisija nav kompetenta iejaukties medicīniskā
novērtējumā, ko veic medicīnas iestādes dalībvalstīs.

Turklāt III pielikumā minētie kritēriji ir tikai minimālie kritēriji. Dalībvalstis saskaņā ar šā 
pielikuma 5. punktu var noteikt stingrākas prasības nekā pielikumā noteiktās.

III pielikums nesen tika papildināts ar 2009. gada 25. augusta Komisijas Direktīvām
2009/112/EK un 2009/113/EK, kuras papildus saskaņo autovadītāju apliecību izsniegšanas un 
atjaunošanas kritērijus saistībā ar redzi, cukura diabētu un epilepsiju. To mērķis ir nodrošināt 
arī noteikumu mīkstināšanu, kā arī precīzākas norādes ārstiem, kas atbild par pacienta 
stāvokļa izvērtēšanu. Attiecībā uz 1. grupas vadītājiem direktīva atzīst iespēju izdot vai 
atjaunot transportlīdzekļa vadītāja apliecības atkarībā no apstiprināta medicīniska atzinuma un 
tā regulāras pārskatīšanas, ja pacients tiek ārstēts ar medikamentiem. Turklāt attiecībā uz 
2. grupas vadītājiem, kuriem autovadītāja apliecības varētu būt izsniegtas tikai izņēmuma 
gadījumā saskaņā ar Direktīvu 91/439/EEK, nesen pieņemtie grozījumi ļauj dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm apsvērt vadītāja apliecību izsniegšanu vai atjaunošanu.

Secinājumi

Prasība mīkstināt vadītāja apliecības izsniegšanas un atjaunošanas normas cukura diabēta 
gadījumā ir ņemta vērā Direktīvā 2009/112/EK un Direktīvā 2009/113/EK, jo īpaši attiecībā 
uz vadītāja apliecību profesionāliem vadītājiem. Tomēr princips, ka dalībvalstis var noteikt 
stingrākus noteikumus nekā tie, kas izklāstīti III pielikumā, nav mainījies. Turklāt pacientu 
veselības stāvokļa novērtējums paliek attiecīgo valsts medicīnas iestāžu kompetencē. 
Direktīvās 2009/112/EK un 2009/113/EK teikts, ka lēmumu par vadītāja apliecības izdošanu
pieņem pēc kompetentas medicīnas iestādes veiktās pārbaudes. Tādēļ saskaņā ar III pielikumu 
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slimība bez medicīniskas pārbaudes pati par sevi nevarētu būt pamats tam, lai kompetentā 
iestāde atteiktu vadītāja apliecības pagarinājumu. Tomēr, kā minēts iepriekš, dalībvalstis var 
noteikt stingrākus noteikumus. Ja lūgumraksta iesniedzējs nepiekrīt piemērotajai procedūrai, 
viņam būtu jāizmanto valsts līmenī esošās iespējas vērsties tiesā. 

Komisija rūpīgi sekos III pielikuma jauno medicīnas noteikumu īstenošanai. Šajā gadījumā, ja 
zinātnes un medicīnas attīstība sniegs pierādījumus, ka ir jāievieš turpmāka noteikumu 
saskaņošana vai mīkstināšana, III pielikums tiks attiecīgi atjaunināts.”


