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Tárgy: Günther Dilikrath német állampolgár által benyújtott 0260/2012. számú 
petíció az Európai Unióban jogosítvánnyal rendelkezőkre vonatkozó kötelező 
elsősegélynyújtó bizonyítványról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója amellett érvel, hogy az EU-ban vezessenek be egy kötelező és egységes 
elsősegélynyújtó bizonyítványt, amelyet az összes jogosítvánnyal rendelkező személynek meg 
kellene szereznie. Az elsősegélynyújtó bizonyítványt egy, az elsősegélynyújtó ismereteket 
felfrissítő tanfolyam révén ötévente meg kellene újítani/hosszabbítani. Az elsősegélynyújtó
bizonyítványnak a jogosítványhoz hasonlóan a gépjárművel való közlekedés feltételének 
kellene lennie. A petíció benyújtója továbbá a jogosítvánnyal rendelkezők tízévenkénti 
kötelező látásvizsgálatát is szorgalmazza. A petíció benyújtója úgy véli, hogy mindez 
nagymértékben hozzájárulna a biztonságos közlekedéshez az EU-ban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A Bizottság jelenleg nem tervezi kötelező és egységes elsősegélynyújtó bizonyítvány 
valamennyi jogosítvánnyal rendelkező személyre vonatkozóan történő bevezetését. Bármely, 
a területet érintő jogalkotási kezdeményezést megelőzően fontos lenne először felmérni a 
vele járó adminisztratív terhet és költségeket, valamint egy ilyen harmonizált intézkedés 
bevezetésének szükségességét. Az elsősegélynyújtó ismereteket felfrissítő tanfolyamok 
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minden bizonnyal hozzáadott értéket jelentenének a hivatásos sofőrök számára. Az Európai 
Parlament és a Tanács 2003. július 15-i, az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást 
végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 2003/59/EK 
irányelvének 1. melléklete a vészhelyzetek felmérésének képességét, pl. az elsősegélynyújtást 
a hivatásos sofőrök alapképzésének és továbbképzésének tárgyai között. Ami a kötelező 
látásvizsgálatot illeti, a nemzeti rendszerrel összhangban a hivatásos sofőröknek rendszeres 
orvosi felülvizsgálaton kell részt venniük a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK 
irányelvben meghatározottak szerint. A nem hivatásos gépjárművezetők nem kötelezettek 
rendszeres orvosi felülvizsgálatra, azonban a tagállamok felelőssége annak biztosítása, hogy 
e vezetők megfeleljenek a fenti irányelv 3. mellékletében szereplő rendelkezések szerinti 
egészségügyi követelményeknek.


