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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0905/2007, внесена от г-н Vasile Tomoiaga, с румънско 
гражданство, относно дискриминация спрямо лицата, страдащи от 
цветна слепота, които не могат да придобият свидетелство за 
управление на МПС в Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията критикува румънското законодателство, което лишава лицата, 
страдащи от цветна слепота, от правото да придобият свидетелство за управление на 
МПС. Вносителят твърди, че такова законодателство е дискриминационно, тъй като 
далтонистите имат право да притежават свидетелство за управление на МПС в други 
държави-членки на ЕС. Вносителят счита, че твърденията на румънските власти, че при 
далтонистите има повишен риск от предизвикване на пътнотранспортни произшествия, 
са неоснователни. Вносителят призовава Европейския парламент да окаже натиск 
върху румънските власти да преразгледат местното законодателство, така че лицата, 
страдащи от цветна слепота, да имат възможност да придобиват свидетелство за 
управление на МПС, какъвто е случаят в други страни от ЕС.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 19 февруари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 17 юли 2008 г. 

I. Петицията
Вносителят на петицията критикува румънското законодателство, което лишава 
лицата, страдащи от цветна слепота, от правото да придобият свидетелство за 
управление на МПС. Вносителят твърди, че такова законодателство е 
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дискриминационно, тъй като далтонистите имат право да притежават 
свидетелство за управление на МПС в други държави-членки на ЕС. Вносителят 
призовава Европейския парламент да окаже натиск върху румънските власти да 
преразгледат това законодателство, така че лицата, страдащи от цветна слепота, 
да имат възможност да придобиват свидетелство за управление на МПС, какъвто 
е случаят в други страни от ЕС.

II. Забележки на Комисията относно петицията 

Минималните изисквания за физическа и психическа годност за управление на 
превозни средства със силово задвижване са предвидени в приложение ІІІ към 
Директива1 91/439/ЕИО относно свидетелствата за управление на моторни 
превозни средства. В точка 6 от това приложение, която се отнася до зрението 
и управлението на МПС, цветната слепота не се посочва като болест, която 
може да попречи на дадено лице да придобие свидетелство за управление на 
моторно превозно средство. 

Същото ще е приложимо и когато разпоредбите на бъдещата директива2

относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства влязат в 
сила през 2013 г. 

По искане на държавите-членки, през 2004 г. Европейската комисия предприе 
действия за актуализиране на някои разпоредби на приложение ІІІ към
Директива 91/439/ЕИО, включително тези, отнасящи се до зрението. Работна 
група, съставена от офталмолози от различни държави-членки на ЕС, 
представи предложения, но нито едно от тях не бе свързано с цветната 
слепота. По мнението на тези лекари тази болест не представлява специален
проблем, на който следва да се обръща внимание когато се преценява 
годността да се управлява моторно превозно средство. Докладът за тяхната 
работа и заключенията бяха публикувани3 на интернет страницата на 
Генерална дирекция „Енергетика и транспорт”.

III. Заключение

Съгласно законодателството на Общността цветната слепота не представлява 
противопоказание що се отнася до годността да се управлява МПС. Освен това, 
тази болест изобщо не се споменава в последния доклад за зрението и 
управлението на МПС, представен от работната група от европейски 
офталмолози, създадена от Комисията.

Румънските власти ще бъдат уведомени за тези забележки от Комисията и ще 
бъдат приканени да ги вземат под внимание с оглед на евентуални промени в 
местното законодателство относно свидетелствата за управление на МПС за 

                                               
1 Директива 91/439/ЕИО от 29 юли 1991 г. относно свидетелствата за управление на моторни превозни 
средства, OВ L 237, 24.8.1991 г., стр. 1
2 Директива 2006/126/EО от 20 декември 2006 г. относно свидетелствата за управление на моторни 
превозни средства, OВ L 403/18 30.12.2006 г., стр.18

3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: „нови изисквания за зрителните 
функции на водачите на МПС”.
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хората, страдащи от цветна слепота.
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