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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0905/2007 af Vasile Tomoiaga, rumænsk statsborger, om 
forskelsbehandling af farveblinde, som ikke kan tage kørekort i Rumænien

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer den rumænske lovgivning, der nægter farveblinde ret til at tage 
kørekort. Andrageren hævder, at sådan lovgivning er forskelsbehandlende, da farveblinde har 
ret til at tage kørekort i andre EU-medlemsstater. Andrageren mener, at de rumænske 
myndigheders argumenter om, at farveblinde formodes at forårsage flere trafikulykker, er 
uden grundlag. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at presse de rumænske 
myndigheder for at få dem til at tage deres lovgivning op til fornyet overvejelse, således at 
farveblinde borgere kan få kørekort ligesom det er tilfældet i andre EU-lande.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. februar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. juli 2008.

"I. Andragendet

Andrageren kritiserer den rumænske lovgivning, der nægter farveblinde ret til at tage 
kørekort. Andrageren hævder, at sådan lovgivning er forskelsbehandlende, da 
farveblinde har ret til at tage kørekort i andre EU-medlemsstater. Andrageren anmoder 
Europa-Parlamentet om at lægge pres på de rumænske myndigheder for at få dem til at 
tage denne lovgivning op til fornyet overvejelse, således at farveblinde borgere kan få 
kørekort ligesom det er tilfældet i andre EU-lande.
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II. Kommissionens bemærkninger

Minimumsstandarderne for fysisk og psykisk egnethed til at føre et eldrevet køretøj er 
fastlagt i bilag III til direktiv1 91/439/EØF om kørekort. I bilagets punkt 6, der 
omhandler syn og kørsel, nævnes farveblindhed ikke som en lidelse, der kan 
forhindre en person i at tage kørekort.

Det samme gælder, når bestemmelserne i det kommende direktiv2 om kørekort finder 
anvendelse i 2013.

På anmodning fra medlemsstaterne indledte Europa-Kommissionen i 2004 arbejdet 
med at opdatere visse af bestemmelserne i bilag III til direktiv 91/439/EØF, herunder 
bestemmelserne vedrørende syn. En arbejdsgruppe bestående af øjenlæger fra 
forskellige EU-medlemsstater fremsatte forslag, men ingen af disse vedrørte 
farveblindhed. Efter disse lægers mening udgør denne lidelse ikke et særligt problem, 
der skal løses i forbindelse ved vurderingen af egnetheden til at køre. Rapporten om 
deres arbejde og konklusioner er offentliggjort3 på webstedet for Generaldirektoratet 
for Energi og Transport.

III. Konklusion

I henhold til fællesskabslovgivningen er farveblindhed ikke en hindring med hensyn til 
egnethed til at køre. I øvrigt nævnes der intet om denne lidelse i den seneste rapport om 
syn og kørsel, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af europæiske øjenlæger 
på anmodning fra Kommissionen. 

De rumænske myndigheder vil blive underrettet om disse bemærkninger af 
Kommissionen og opfordret til at tage dem i betragtning i lyset af mulige udviklinger i 
den nationale lovgivning om kørekort til farveblinde."

                                               
1 Direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort, EFT L 237 af 24.8.1991, s. 1.
2 Direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort EUT L 403/18 af 30.12.2006, s.18.
3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: "new standards for the visual 
functions of the drivers".
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