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Dotyczy: Petycji 0914/2009, którą złożył P.V. (Holandia) w sprawie bardziej 
elastycznych zasad przedłużania ważności unijnego prawa jazdy
w przypadku osób chorych na cukrzycę

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się o uelastycznienie europejskich zasad otrzymywania 
zaświadczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów niezbędnego do przedłużenia ważności 
swojego unijnego prawa jazdy. Składający petycję jest chory na cukrzycę i posiada prawo 
jazdy kategorii B, C i E od 1991 r. W przeszłości ważność prawa jazdy składającego petycję 
była bez przeszkód przedłużana pomimo choroby. Składający petycję cierpi od kilku lat na 
łagodną odmianę retinopatii. Władze wydające prawo jazdy (CBR) uznały, iż jest to powód 
do odmówienia składającemu petycję przedłużenia ważności dokumentu. Specjaliści,
z którymi skonsultował się składający petycję, uważają, że przedłużenie ważności prawa 
jazdy nie powinno być problemem oraz że ma on dostatecznie dobry wzrok. Składający 
petycję uważa, że osobom cierpiącym na poważniejsze choroby, takie jak głuchota, przedłuża 
się prawo jazdy bez trudności.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 stycznia 2010 r.

Stosownie do art. 7 dyrektywy 91/439/EWG prawa jazdy są wydawane tylko takim 
kandydatom, którzy m.in. odpowiadają normom medycznym, zgodnie z przepisami 
załącznika III do dyrektywy.
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W załączniku III do dyrektywy 91/439/EWG określono minimalne normy kondycji fizycznej
i psychicznej do kierowania pojazdami o napędzie silnikowym. W załączniku tym kierowców 
klasyfikuje się w dwóch grupach. Grupa 1 obejmuje kierowców pojazdów kategorii A, B
i B + E oraz podkategorii A1 i B1. Grupa 2 obejmuje kierowców pojazdów kategorii C, 
C + E, D, D + E oraz podkategorii C1, C1 + E, D1 i D1 + E. Załącznik III został opracowany 
przy wsparciu grup roboczych, w których skład wchodzili wyznaczeni przez państwa 
członkowskie specjaliści medyczni w odnośnych dziedzinach wymienionych w załączniku.

Osoby ubiegające się o prawo jazdy z grupy 1 zobowiązane są do poddania się badaniom 
lekarskim, w przypadku gdy podczas dopełniania niezbędnych formalności lub w trakcie 
egzaminów uprawniających do otrzymania prawa jazdy okazuje się, że występuje u nich 
jedna bądź kilka wad zdrowotnych wymienionych w załączniku (związanych ze słuchem, 
chorobą układu sercowego-naczyniowo, cukrzycą czy też schorzeniami neurologicznymi itp.). 
Osoby ubiegające się o prawo jazdy z grupy 2 (tzn. kierowcy zawodowi) muszą poddać się 
badaniom lekarskim przed wydaniem prawa jazdy po raz pierwszy, a później poddawać się 
badaniom okresowym, jakie mogą być wyznaczone na mocy ustawodawstwa krajowego. 
Jednak minimalne wymagania dotyczące zdolności do kierowania pojazdami nie są w pełni 
zharmonizowane.

Jeśli chodzi o cukrzycę i wzrok (zwłaszcza w przypadku postępującej wady wzroku, takiej jak
retinopatia), załącznik III pozwala państwom członkowskim na uzależnienie wydania prawa 
jazdy lub przedłużenia okresu jego ważności od opinii upoważnionego lekarza oraz dalszych
regularnych badań lekarskich. Komisja nie jest uprawniona do ingerowania w ocenę lekarską
przeprowadzaną przez organy medyczne w państwach członkowskich.

Ponadto kryteria określone w załączniku III są jedynie kryteriami minimalnymi. Państwa 
członkowskie, zgodnie z pkt 5 powyższego załącznika, mają prawo wprowadzać wymagania 
bardziej rygorystyczne niż te, które zostały wymienione w załączniku.

Załącznik III został ostatnio zaktualizowany dyrektywami Komisji 2009/112/WE oraz 
2009/113/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r., które dokonują dalszej harmonizacji kryteriów 
wydawania praw jazdy i przedłużania okresu ich ważności w odniesieniu do wzroku, 
cukrzycy oraz padaczki. Jego celem jest także zapewnienie większej elastyczności, jak
i bardziej szczegółowych wytycznych dla lekarzy odpowiedzialnych za ocenę stanu pacjenta. 
Jeśli chodzi o kierowców z grupy 1, w dyrektywie dopuszczono możliwość wydania prawa 
jazdy lub przedłużenia okresu jego ważności pod warunkiem uzyskania opinii 
upoważnionego lekarza oraz przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich, 
jeżeli pacjent jest leczony farmakologicznie. Z kolei jeśli chodzi o kierowców z grupy 2,
którym prawa jazdy mogą być wydawane w ramach dyrektywy 91/439/EWG tylko
w wyjątkowych przypadkach, ostatnio wprowadzone zmiany pozwalają właściwym organom 
państw członkowskich na rozważenie wydania prawa jazdy lub przedłużenia okresu jego 
ważności.

Wniosek

W ramach dyrektyw 2009/112/WE oraz 2009/113/WE uwzględniony został wniosek
o zwiększenie elastyczności przy wydawaniu praw jazdy i przedłużaniu okresu ich ważności
w przypadku cukrzycy, zwłaszcza w odniesieniu do praw jazdy dla kierowców zawodowych. 
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Niemniej zasada upoważniająca państwa członkowskie do wprowadzania wymagań bardziej 
rygorystycznych niż te, które zostały wymienione w załączniku III, nie uległa zmianie.
Ponadto ocena stanu zdrowia pacjentów pozostaje w zakresie kompetencji odpowiednich 
krajowych organów medycznych, których to dotyczy. Według dyrektyw 2009/112/WE
i 2009/113/WE decyzja dotycząca wydania prawa jazdy zostaje podjęta po przeprowadzeniu 
badania lekarskiego przez właściwe organy medyczne. W związku z tym zgodnie
z załącznikiem III sama obecność choroby, bez przeprowadzenia żadnych badań, nie powinna 
być podstawą do odmowy przedłużenia okresu ważności prawa jazdy przez organ wydający 
prawo jazdy. Jednak jak zaznaczono powyżej, państwa członkowskie mają prawo określić 
bardziej rygorystyczne zasady. Jeżeli składający petycję sprzeciwia się zastosowanej
procedurze, powinien skorzystać ze środków dochodzenia swych praw przewidzianych na 
szczeblu krajowym.

Komisja będzie uważnie śledzić wdrażanie nowych przepisów medycznych zawartych
w załączniku III. Przy tej okazji, jeśli w wyniku postępów nauki i medycyny zostanie 
dowiedzione, że konieczne jest wprowadzenie dalszej harmonizacji bądź bardziej 
elastycznych zasad, załącznik III zostanie odpowiednio zaktualizowany.


