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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0905/2007, του κ. Vasile Tomoiaga, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με διακριτική μεταχείριση σε βάρος ατόμων που πάσχουν από αχρωματοψία 
τα οποία δεν μπορούν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης στη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικρίνει τη ρουμανική νομοθεσία η οποία στερεί στα άτομα που πάσχουν από 
αχρωματοψία το δικαίωμα απόκτησης άδειας οδήγησης. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η εν 
λόγω νομοθεσία εισάγει διακρίσεις καθώς τα άτομα με αχρωματοψία έχουν το δικαίωμα 
κατοχής άδειας οδήγησης σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο αναφέρων θεωρεί ότι τα 
επιχειρήματα των ρουμανικών αρχών σύμφωνα με τα οποία τα άτομα με αχρωματοψία είναι 
πιθανότερο να προκαλέσουν τροχαία ατυχήματα είναι ανυπόστατα. Ο αναφέρων ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει πίεση στις ρουμανικές αρχές να αναθεωρήσουν τη 
νομοθεσία τους ούτως ώστε τα άτομα με αχρωματοψία να μπορούν να αποκτήσουν άδεια 
οδήγησης όπως ισχύει σε άλλες χώρες της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουλίου 2008.

I. Η αναφορά
Ο αναφέρων επικρίνει τη ρουμανική νομοθεσία που στερεί στα άτομα που πάσχουν 
από αχρωματοψία το δικαίωμα απόκτησης άδειας οδήγησης. Ο αναφέρων υποστηρίζει 
ότι η εν λόγω νομοθεσία εισάγει διακρίσεις καθώς τα άτομα με αχρωματοψία έχουν 
το δικαίωμα κατοχής άδειας οδήγησης σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο αναφέρων ζητεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει πίεση στις ρουμανικές αρχές να 
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αναθεωρήσουν τη νομοθεσία τους ούτως ώστε τα άτομα με αχρωματοψία να μπορούν 
να αποκτήσουν άδεια οδήγησης όπως ισχύει σε άλλες χώρες της ΕΕ.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Οι ελάχιστες προδιαγραφές για τη σωματική και τη διανοητική ικανότητα οδήγησης 
οχήματος με κινητήρα καθορίζονται στο παράρτημα III της οδηγίας1 91/439/ΕΟΚ 
για την άδεια οδήγησης. Το σημείο 6 του εν λόγω παραρτήματος, το οποίο
αναφέρεται στην όραση και στην οδήγηση, δεν συγκαταλέγει την αχρωματοψία 
στις ασθένειες που θα μπορούσαν να εμποδίσουν ένα άτομο να αποκτήσει άδεια 
οδήγησης. 

Το ίδιο θα ισχύει όταν οι διατάξεις της επικείμενης οδηγίας2 για την άδεια 
οδήγησης θα τεθούν σε ισχύ το 2013.

Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε εργασίες
το 2004 προκειμένου να επικαιροποιήσει κάποιες διατάξεις του παραρτήματος III
της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούσαν την 
όραση. Μια ομάδα εργασίας που απαρτιζόταν από οφθαλμιάτρους από διάφορα
κράτη μέλη της ΕΕ υπέβαλε προτάσεις, εκ των οποίων όμως καμία δεν αφορούσε 
την αχρωματοψία. Κατά τη γνώμη των εν λόγω ιατρών, η παραπάνω ασθένεια δεν
αποτελεί ειδικό πρόβλημα που πρέπει να εξετάζεται κατά την αξιολόγηση της 
ικανότητας οδήγησης. Η έκθεση των εργασιών και των συμπερασμάτων τους έχει
δημοσιευτεί3 στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Τουρισμού.

III. Συμπέρασμα

Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, η αχρωματοψία δεν αποτελεί αντένδειξη όσον
αφορά την ικανότητα οδήγησης. Επιπλέον, δεν έγινε καμία αναφορά της
συγκεκριμένης ασθένειας στην τελευταία έκθεση για την όραση και την οδήγηση που
υποβλήθηκε από μια ομάδα εργασίας από ευρωπαίους οφθαλμίατρους, η οποία 
συγκλήθηκε από την Επιτροπή.
Οι ρουμανικές αρχές θα ενημερωθούν για τις παραπάνω παρατηρήσεις από την
Επιτροπή και θα κληθούν να τις εξετάσουν λαμβάνοντας υπόψη πιθανές εξελίξεις
στην εγχώρια νομοθεσία σχετικά με τις άδειες οδήγησης για τα άτομα που πάσχουν 
από αχρωματοψία.

                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης, ΕΕ L 237, 24.8.1991, σελ. 1
2 Οδηγία 2006/126/EΚ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης ΕΕ L 403/18 της 30.12.2006, σελ. 18

3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: «νέες προδιαγραφές για τις οπτικές
λειτουργίες των οδηγών».
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