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henkilöiden syrjinnästä Romaniassa, jossa heille ei myönnetä ajokorttia

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä moittii Romanian lainsäädäntöä, jossa värisokeilta henkilöiltä evätään 
oikeus saada ajokortti. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että tällainen lainsäädäntö on syrjivää, 
sillä värisokeilla henkilöillä on EU:n muissa jäsenvaltioissa oikeus ajokortin hankkimiseen. 
Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Romanian viranomaisten väitteet, joiden mukaan 
värisokeilla henkilöillä on suurempi alttius liikenneonnettomuuksiin, ovat perusteettomia. 
Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia painostamaan Romanian viranomaisia 
tarkistamaan maan lainsäädäntöä niin, että värisokeat henkilöt voivat saada ajokortin kuten 
muissakin EU:n jäsenvaltioissa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. helmikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. heinäkuuta 2008

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä moittii Romanian lainsäädäntöä, jossa värisokeilta henkilöiltä evätään 
oikeus saada ajokortti. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että tällainen lainsäädäntö on syrjivää, 
sillä värisokeilla henkilöillä on EU:n muissa jäsenvaltioissa oikeus ajokortin hankkimiseen. 
Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia painostamaan Romanian viranomaisia 
tarkistamaan kyseistä lainsäädäntöä niin, että värisokeat henkilöt voivat saada ajokortin kuten 
muissakin EU:n jäsenvaltioissa.
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II. Komission huomiot vetoomuksesta

Moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavista fyysistä ja henkistä terveyttä koskevista
vähimmäisvaatimuksista on säädetty yhteisön ajokorteista annetun direktiivin 91/439/ETY1

liitteessä III. Kyseisen liitteen 6 kohdassa, joka koskee näkökykyä ja kuljettamista, ei 
mainita värisokeutta sairautena, joka voisi estää henkilöä saamasta ajokorttia. 

Sama pätee edelleen, kun ajokorteista annetun tulevan direktiivin2 säännökset tulevat 
voimaan vuonna 2013.

Jäsenvaltioiden pyynnöstä Euroopan komissio ryhtyi vuonna 2004 päivittämään eräitä 
direktiivin 91/439/ETY liitteen III säännöksiä, myös näkökykyä koskevia säännöksiä. EU:n 
eri jäsenmaiden silmälääkäreistä muodostettu työryhmä teki ehdotuksia, mutta yksikään 
niistä ei liittynyt värisokeuteen. Kyseisten lääkäreiden mielestä tämä sairaus ei aiheuta 
erityistä ongelmaa, johon pitäisi puuttua arvioitaessa moottoriajoneuvon kuljettamiseen 
vaadittavaa terveyttä. Työryhmän raportti ja päätelmät on julkaistu3 energian ja liikenteen 
pääosaston verkkosivuilla.

III. Päätelmät

Yhteisön lainsäädännön mukaan värisokeus ei ole este moottoriajoneuvon kuljetuskyvylle. 
Kyseisestä sairaudesta ei myöskään ole mainintaa komission kokoon kutsuman 
eurooppalaisten silmälääkärien työryhmän jättämässä viimeisimmässä raportissa, joka koskee 
näkökykyä ja moottoriajoneuvon kuljettamista.
Komissio tiedottaa näistä huomioista Romanian viranomaisille ja kehottaa heitä 
tarkastelemaan niitä värisokeiden henkilöiden ajokortin saamista koskevan kansallisen 
lainsäädännön mahdollisen kehittämisen kannalta. 

                                               
1 Direktiivi 91/439/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön ajokortista, EYVL L 237, 24.8.1991, 
s. 1.
2 Direktiivi 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista, EUVL L 403, 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" (uudet vaatimukset kuljettajien näkötoiminnoista).
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