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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0914/2009, adresată de P. V., de cetățenie olandeză, privind 
facilitarea procedurilor de prelungire a permisului de conducere UE în cazul 
persoanelor care suferă de diabet zaharat de tip II

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită facilitarea adoptării de norme europene privind obținerea unui certificat 
pentru capacitatea de a conduce în vederea prelungirii permisului său de conducere UE.
Petiționarul suferă de diabet zaharat de tip II și din 1991 are permis de conducere pentru 
categoriile B, C și E. Până acum, în ciuda bolii sale, acesta a fost prelungit fără probleme. De 
câțiva ani încoace, el suferă de o formă ușoară de retinopatie. Pentru instanța competentă 
(CBR), acesta a constituit motivul pentru care i s-a refuzat prelungirea permisului de 
conducere. Specialiștii la care a apelat petiționarul consideră că prelungirea nu ar trebui să fie 
o problemă, atât timp cât petiționarul vede suficient de bine. Petiționarul susține că persoane 
cu afecțiuni mai grave, de exemplu surzenie, nu întâmpină probleme la prelungirea permisului 
de conducere.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 ianuarie 2010

În temeiul articolului 7 din Directiva 91/439/CEE, permisele de conducere se vor emite doar 
acelor solicitanți care, printre altele, îndeplinesc normele medicale prevăzute în anexa III la 
directivă.

Anexa III la directiva 91/439/CEE stabilește normele minime de aptitudini fizice și psihice 
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pentru conducerea unui autovehicul. În sensul anexei, conducătorii auto se clasifică în două 
grupe. Grupa I cuprinde conducătorii vehiculelor din categoriile A, B și B+E și subcategoriile 
A1 și B1. Grupa 2 cuprinde conducătorii vehiculelor din categoriile C, C+E, D, D+E și 
subcategoriile C1, C1+E, D1 și D1+E. Anexa III a fost elaborată cu ajutorul unor grupuri de 
lucru formate din medici numiți de statele membre, specialiști în domeniile de expertiză 
descrise în anexă.

Solicitanții unui permis de conducere din grupa 1 trebuie să se supună unui examen medical, 
dacă, la definitivarea formalităților necesare sau în timpul probelor pe care trebuie să le dea 
înaintea obținerii unui permis de conducere, se constată, la aceștia, una sau mai multe 
incapacități medicale menționate în anexă (cum ar fi auzul, boli cardiovasculare, diabet 
zaharat, boli neurologice etc.). Solicitanții unui permis de conducere din grupa 2 (și anume 
conducătorii auto profesioniști) trebuie să se supună unui examen medical înaintea emiterii 
primului permis de conducere și, ulterior, conducătorii auto se supun acestor examene 
periodice, conform legislației naționale. Totuși, cerințele minime privind capacitatea de a 
conduce nu sunt pe deplin armonizate. 

În ceea ce privește diabetul și vederea (mai ales în cazul unei maladii oculare evolutive,
precum retinopatia), anexa III împuternicește statele membre să supună emiterea sau 
reînnoirea permiselor de conducere unei avize medicale autorizate și unor examene medicale 
regulate suplimentare. Comisia nu are competența de a interveni în evaluările medicale 
efectuate de autoritățile medicale din statul membru.

În plus, criteriile prevăzute în anexa III sunt doar norme minime. În temeiul punctului 5 din
prezenta anexă, statele membre pot să stabilească norme mai stricte decât cele stabilite de 
anexă.

Anexa III a fost actualizată de curând prin Directivele 2009/112/CE și 2009/113/CE ale 
Comisiei din 25 august 2009, care armonizează în continuare normele pentru emiterea și 
reînnoirea permiselor de conducere în ceea ce privește afecțiunile oculare, diabetul și 
epilepsia. Scopul acestora este, de asemenea, să ofere o mai mare flexibilitate, precum și 
orientări mai exacte medicilor responsabili cu evaluarea stării pacientului. În ceea ce privește 
conducătorii din grupa 1, directiva recunoaște posibilitatea de a emite sau reînnoi permisele 
de conducere, sub rezerva unui aviz medical autorizat și sub rezerva unei examinări periodice 
în cazul în care pacientul urmează un tratament medicamentos. În plus, în ceea ce privește 
conducătorii auto din grupa 2, cărora li se putea emite permise de conducere doar în caz 
excepțional în cadrul Directivei 91/439/CEE, modificările recente permit autorităților 
competente din statele membre să ia în considerare emiterea sau reînnoirea permiselor de 
conducere.

Concluzie

Solicitarea privind o mai mare flexibilitate în legătură cu emiterea și reînnoirea permiselor de 
conducere în cazul diabetului zaharat de tip II a fost luată în considerare în cadrul Directivelor 
2009/112/CE și 2009/113/CE, în special în ceea ce privește permisele de conducere pentru 
conducătorii auto profesioniști. Totuși, principiul conform căruia statele membre pot să 
stabilească norme mai stricte decât cele prevăzute în anexa III nu s-a modificat. În plus, 
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evaluarea stării medicale a pacienților ține în continuare de competența autorităților medicale 
naționale competente implicate. Directivele 2009/112/CE și 2009/113/CE precizează că 
decizia privind acordarea sau reînnoirea permisului de conducere se ia după efectuarea unei 
examinări de către un organ medical de specialitate. Prin urmare, în conformitate cu anexa III, 
prezența afecțiunii, în lipsa unei examinări, nu ar trebui să reprezinte în sine motivul pentru 
care autoritatea responsabilă de eliberarea permiselor de conducere să refuze prelungirea unui 
permis de conducere. Cu toate acestea, după cum s-a menționat mai sus, statele membre pot 
să stabilească norme mai stricte. În cazul în care petiționarul nu este de acord cu procedura 
aplicată, acesta ar trebui să facă uz de căile de atac existente la nivel național.

Comisia va supraveghea îndeaproape punerea în aplicare a noilor dispoziții medicale 
prevăzute în anexa III. Cu această ocazie, în cazul în care progresul științific și medical 
demonstrează că este necesară o armonizare suplimentară și aplicarea unor norme mai 
flexibile, anexa III va fi actualizată în consecință.


