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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0905/2007, którą złożył Vasile Tomoiaga (Rumunia), w sprawie 
dyskryminowania daltonistów, którzy w Rumunii nie mogą uzyskać prawa 
jazdy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytykuje prawo rumuńskie, na mocy którego daltoniści nie mogą uzyskać 
w tym kraju prawa jazdy. Składający petycję przekonuje, że takie przepisy są 
dyskryminujące, ponieważ w innych państwach członkowskich UE daltoniści mają prawo do 
posiadania takiego dokumentu. Uważa on, że argumenty władz rumuńskich, według których 
daltoniści mogą powodować większą liczbę wypadków drogowych, są bezpodstawne. 
Składający petycję wzywa Parlament Europejski do wywarcia wpływu na władze rumuńskie, 
tak aby zmieniły one ustawodawstwo, a osoby cierpiące na daltonizm mogły uzyskać prawo 
jazdy, jak ma to miejsce w innych krajach UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lipca 2008 r.

I. Petycja

Składający petycję krytykuje ustawodawstwo rumuńskie, na mocy którego daltoniści 
nie mogą uzyskać w tym kraju prawa jazdy. Składający petycję twierdzi, że takie 
przepisy są dyskryminujące, ponieważ w innych państwach członkowskich UE 
daltoniści mają prawo do posiadania takiego dokumentu. Składający petycję wzywa 
Parlament Europejski do wywarcia wpływu na władze rumuńskie, tak aby zmieniły 
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one ustawodawstwo, a osoby cierpiące na daltonizm mogły uzyskać prawo jazdy, jak 
ma to miejsce w innych krajach UE.

II. Uwagi Komisji dotyczące petycji

Minimalne normy kondycji fizycznej i psychicznej do kierowania pojazdami 
o napędzie silnikowym zostały wyszczególnione w załączniku III do dyrektywy1

91/439/EWG w sprawie praw jazdy. Punkt 6 przedmiotowego załącznika dotyczący 
wzroku i prowadzenia pojazdu nie zawiera żadnych informacji odnośnie do 
daltonizmu jako choroby uniemożliwiającej uzyskanie prawa jazdy.

Sytuacja nie ulegnie zmianie, kiedy w 2013 r. wejdą w życie przepisy nowej 
dyrektywy2 w prawie praw jazdy.

Na wniosek państw członkowskich w 2004 r. Komisja Europejska rozpoczęła prace 
mające na celu zaktualizowanie niektórych przepisów zawartych w załączniku III 
do dyrektywy 91/439/EWG, w tym przepisów dotyczących wzroku. Grupa robocza 
złożona z okulistów z różnych państw członkowskich UE przedstawiła swoje 
propozycje, ale żadna z nich nie dotyczyła daltonizmu. W opinii lekarzy choroba ta 
nie stanowi szczególnego problemu, który należy rozważyć podczas oceniania 
zdolności do prowadzenia pojazdu. Sprawozdanie z ich pracy i wnioski zostały
opublikowane3 na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu.

III. Wnioski

Zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym daltonizm nie stanowi przeciwwskazania 
w odniesieniu do zdolności prowadzenia pojazdu. Ponadto nie wspomniano o tej 
chorobie w ostatnim sprawozdaniu w sprawie wzroku i prowadzenia pojazdu, 
złożonego przez powołaną przez Komisję grupę roboczą europejskich okulistów.
Władze rumuńskie zostaną poinformowane przez Komisję o tych uwagach oraz 
wezwane do rozpatrzenia ich pod względem wprowadzenia możliwych zmian 
w ustawodawstwie krajowym dotyczącym prawa jazdy dla daltonistów.

                                               
1 Dyrektywa 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy, Dz.U. L 237 z 24.8.1991, str. 1
2 Dyrektywa 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy Dz.U. L 403 z 18 30.12.2006, str.18

3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: „nowe normy dotyczące funkcji 
wzrokowych kierowców”.
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