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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0905/2007, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Vasile 
Tomoiaga, par daltoniķu diskrimināciju, jo viņiem nav tiesību iegūt 
autovadītāja apliecību Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Rumānijas tiesību aktus, kas liedz daltoniķiem tiesības iegūt 
autovadītāja apliecību. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šādi tiesību akti ir diskriminējoši, 
jo citās ES dalībvalstīs daltoniķiem ir tiesības iegūt autovadītāja apliecību. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka Rumānijas iestāžu argumenti par to, ka daltoniķi, iespējams, izraisa 
vairāk ceļu negadījumu, nav pamatoti. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
piespiest Rumānijas iestādes pārskatīt šīs valsts tiesību aktus, lai daltoniķi varētu iegūt 
autovadītāja apliecību tāpat kā citās ES dalībvalstīs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 19. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. jūlijā.

I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Rumānijas tiesību aktus, kas liedz daltoniķiem 
tiesības iegūt autovadītāja apliecību. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šādi tiesību 
akti ir diskriminējoši, jo citās ES dalībvalstīs daltoniķiem ir tiesības iegūt autovadītāja 
apliecību. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu piespiest Rumānijas 
iestādes pārskatīt šīs valsts tiesību aktus, lai daltoniķi varētu iegūt autovadītāja 
apliecību tāpat kā citās ES dalībvalstīs.



PE411.970v01-00 2/2 CM\738826LV.doc

LV                                                  Ārējais tulkojums

II. Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Transportlīdzekļu vadītāju fiziskās un garīgās veselības minimālie standarti ir 
noteikti Direktīvas1 91/439/EEK par vadītāju apliecībām III pielikumā. Šī pielikuma 
6. punktā, kas attiecas uz redzi un transportlīdzekļu vadīšanu, daltonisms nav minēts 
kā slimība, kuras dēļ būtu liegts iegūt autovadītāja apliecību.

Tas pats attieksies uz jaunās direktīvas2 par vadītāju apliecībām noteikumiem, kuri 
stāsies spēkā 2013. gadā.

Pēc dalībvalstu pieprasījuma Komisija 2004. gadā uzsāka darbu pie dažu Direktīvas 
91/439/EEK III pielikumā minēto noteikumu precizēšanas, ieskaitot noteikumus, 
kas attiecas uz redzi. Darba grupa, kuras sastāvā bija oftalmologi no dažādām ES 
dalībvalstīm, iesniedza priekšlikumus, tomēr neviens no tiem nebija saistīts ar 
daltonismu. Ārsti uzskata, ka šī slimība nerada specifiskas problēmas attiecībā uz 
spēju vadīt transportlīdzekli. Ziņojums par viņu darbu un secinājumi ir publicēti3
Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

III. Secinājumi

Saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem daltonisms nav uzskatāms par kontrindikāciju 
attiecībā uz spēju vadīt transportlīdzekli. Turklāt jaunākajā ziņojumā par redzes 
ietekmi uz transportlīdzekļu vadīšanu, ko iesniegusi Komisijas sasauktā Eiropas 
oftalmologu darba grupa, šī slimība nav pieminēta.
Šos komentārus Komisija darīs zināmus Rumānijas varas iestādēm un aicinās tās 
izvērtēt iespēju pārstrādāt vietējos tiesību aktus attiecībā uz autovadītāja apliecības 
piešķiršanu daltoniķiem.

                                               
1 Padomes 1991. gada 29. jūlija Direktīva 91/439/EEK par vadītāju apliecībām, OV L 237, 24.8.1991., 1. lpp.
2 Padomes 2006. gada 20. decembra Direktīva 2006/126/EK par autovadītāju apliecībām, OV L 403/18, 
30.12.2006., 18. lpp.

3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: „jauni standarti attiecībā uz vadītāju 
redzes funkcijām”.
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