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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0260/2012 af Günther Dillikrath, tysk statsborger, om et 
obligatorisk førstehjælpsbevis til alle kørekortindehavere

1. Sammendrag

Andrageren kræver, at der i EU indføres et obligatorisk og ensartet førstehjælpsbevis for alle 
kørekortindehavere. Dette bevis skal fornys eller forlænges hvert femte år, efter at 
indehaveren har fulgt et genopfriskningskursus i førstehjælp. Dette bevis skal, ligesom 
førerbeviset være en betingelse for at føre motorkøretøj på offentlig vej. Endvidere kræver 
andrageren, at der indføres en obligatorisk synsprøve for kørekortindehaverne hvert 10. år. 
Andrageren mener, at disse foranstaltninger i høj grad ville gavne færdselssikkerheden i EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. juni 2012).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Kommissionen har på nuværende tidspunkt ingen planer om at indføre et obligatorisk og 
ensartet førstehjælpsbevis for alle kørekortindehavere. Før man overvejer eventuelle 
lovgivningsinitiativer på dette område, er det vigtigt først at se på, hvor store administrative 
byrder og omkostninger, der ville være involveret, og overveje, om der er behov for et sådant 
harmoniseret tiltag. Genopfriskningskurser i førstehjælp ville bestemt være til gavn for 
professionelle chauffører. Evnen til at vurdere nødsituationer og f.eks. yde førstehjælp står 
allerede på listen over emner for basisuddannelsen og den løbende uddannelse for 
professionelle chauffører i bilag 1 til direktiv 2003/59/EF om grundlæggende 
kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til 
godstransport eller personbefordring ad vej. Hvad angår den obligatoriske synsprøve, skal 
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professionelle chauffører underkastes regelmæssig lægekontrol i henhold til de nationale 
regler som fastsat i direktiv 2006/126/EF om kørekort. Private bilister er ikke forpligtet til at 
lade sig underkaste denne regelmæssige lægekontrol, men det er medlemsstaternes ansvar at 
sikre, at disse bilister opfylder de helbredsmæssige krav i henhold til bestemmelserne i bilag 
3 til dette direktiv.


