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Tárgy: A Vasile Tomoiaga úr, román állampolgár által benyújtott, 0905/2007 sz. 
petíció a színvak személyek elleni diszkriminációról, akik nem szerezhetnek 
vezetői engedélyt Romániában

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kritizálja a romániai jogszabályokat, amelyek szerint a színvak 
személyeket nem illeti meg a vezetői engedély megszerzéséhez való jog. A petíció benyújtója 
azzal érvel, hogy ezek a jogszabályok diszkriminatívak, hiszen más EU tagállamokban a 
színvak személyeket megilleti a vezetői engedély megszerzéséhez való jog. A petíció 
benyújtója szerint a román hatóságok azon érvelése, amely szerint a színvak személyek 
nagyobb eséllyel okoznak közúti balesetet, alaptalan. A petíció benyújtója arra kéri az 
Európai Parlamentet, hogy gyakoroljon nyomást a román hatóságokra a jogszabályok abból a 
célból történő felülvizsgálata érdekében, hogy a színvak személyek számára lehetségessé 
váljon a vezetői engedély megszerzése, ahogy ez a gyakorlat más uniós országokban is.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2008. július 17-én kapott válasz

I. A petíció
A petíció benyújtója kritizálja a romániai jogszabályokat, amelyek szerint a színvak 
személyeket nem illeti meg a vezetői engedély megszerzéséhez való jog. A petíció 
benyújtója azzal érvel, hogy ezek a jogszabályok diszkriminatívak, hiszen más EU 
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tagállamokban a színvak személyeket megilleti a vezetői engedély megszerzéséhez 
való jog. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy gyakoroljon 
nyomást a román hatóságokra e jogszabályok abból a célból történő felülvizsgálata 
érdekében, hogy a színvak személyek számára lehetségessé váljon a vezetői engedély 
megszerzése, ahogy ez a gyakorlat más uniós országokban is.

II. A Bizottság petícióval kapcsolatos észrevételei

A gépi meghajtású járművek vezetésére vonatkozó testi és szellemi alkalmassági 
minimumkövetelményeket a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK1 irányelv III. 
melléklete határozza meg. E melléklet látással és vezetéssel foglalkozó 6. pontja a 
színvakságot nem olyan betegségként említi, amely megakadályozhatná azt, hogy egy 
személy vezetői engedélyt szerezzen.
Ugyanez lesz érvényben majd akkor is, ha a következő vezetői engedélyekről szóló 
irányelv2 2013-ban alkalmazandó lesz.

A tagállamok kérésére az Európai Bizottság 2004-ben a 91/439/EGK irányelv III. 
melléklete néhány rendelkezésének – beleértve a látásra vonatkozó rendelkezéseket 
is – frissítésére irányuló munkába kezdett. Egy különböző tagállamokból származó 
szemészekből álló munkacsoport javaslatokat tett, ám azok közül egyik sem 
vonatkozott a színvakságra. Ezen orvosok véleménye szerint ez a betegség nem 
jelent olyan speciális problémát, amellyel a vezetésre vonatkozó alkalmasság 
megállapításakor foglalkozni kellene. A munkájukról és következtetéseikről szóló 
jelentést közzétették3 az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság honlapján.

III. Következtetés

A közösségi jog szerint a színvakság a vezetésre vonatkozó alkalmasság tekintetében 
nem kizáró tényező. Továbbá a Bizottság által összehívott európai szemészek 
munkacsoportjának a látásról és vezetésről szóló legutóbbi jelentésében nem tesznek 
említést erről a betegségről.
A Bizottság tájékoztatni fogja a román hatóságokat ezekről az észrevételekről, és 
felkérik majd őket, hogy a színvak személyek vezetői engedélyével kapcsolatos 
nemzeti jogszabályok esetleges felülvizsgálatára tekintettel mérlegeljék azokat.

                                               
1 A 91/439/EGK irányelv (1991. július 29.) a vezetői engedélyekről, HL L 237., 1991.8.24., 1. o.
2 A 2006/126/EK irányelv (2006. december 20.) a vezetői engedélyekről, HL L 403., 2006.12.30., 18. o.
3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: „New standards for the visual 
functions of the drivers” című dokumentum.
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