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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0905/2007, ingiven av Vasile Tomoiaga (rumänsk medborgare), om 
diskriminering av färgblinda som inte kan få körkort i Rumänien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren kritiserar den rumänska lagstiftningen, som nekar färgblinda rätten till att skaffa 
körkort. Framställaren hävdar att lagstiftningen är diskriminerande, eftersom färgblinda har 
rätt att ha körkort i andra EU-medlemsstater. Framställaren anser att de rumänska 
myndigheternas argument om att färgblinda mer sannolikt orsakar fler trafikolyckor är 
ogrundat. Framställaren ber Europaparlamentet att utöva påtryckningar mot de rumänska 
myndigheterna för att de ska se över sin lagstiftning, så att färgblinda medborgare kan skaffa 
körkort som i andra EU-länder.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 19 februari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 juli 2008.

I. Framställningen

Framställaren kritiserar den rumänska lagstiftningen som nekar färgblinda rätten att 
skaffa körkort. Framställaren menar att sådan lagstiftning är diskriminerande eftersom 
färgblinda har rätt att ha körkort i andra EU-medlemsstater. Framställaren ber 
Europaparlamentet att utöva påtryckningar mot de rumänska myndigheterna för att de 
ska se över sin lagstiftning, så att färgblinda medborgare kan skaffa körkort som 
i andra EU-länder.



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

SV

II. Kommissionens kommentarer till framställningen

Minimistandarderna för fysisk och psykisk hälsa för att köra ett motordrivet fordon 
tas upp i bilaga III till direktiv1 91/439/EEG om körkort. I punkt 6 i bilagan, som 
handlar om synskärpa och körning, nämns inte färgblindhet som en sjukdom som 
skulle hindra en person från att få körkort. 

Detta kommer även att gälla när bestämmelserna i det kommande direktivet2 om 
körkort kommer att tillämpas 2013.

På begäran från medlemsstaterna påbörjade kommissionen ett arbete 2004 i syfte att 
uppdatera några av bestämmelserna i bilaga 3 i direktiv 91/439/EEG, inklusive dem 
som gäller synskärpa. En arbetsgrupp av ögonläkare från olika av 
EU:s medlemsstater kom med förslag men inget av dem rörde färgblindhet. Enligt 
dessa läkares åsikter utgör sjukdomen inte ett specifikt problem att ta ställning till 
när man bedömer körförmågan. Rapporten om deras arbete och deras slutsatser har 
publicerats3 på generaldirektoratet för energi och transports webbplats.

III. Slutsats

Enligt gemenskapslagstiftningen är inte färgblindhet en kontraindikation på 
körförmåga. Dessutom har sjukdomen inte nämnts i den senaste rapporten om 
synskärpa och körning från en arbetsgrupp av europeiska ögonläkare som 
sammankallats av kommissionen. 

De rumänska myndigheterna kommer att informeras om kommissionens kommentarer 
och uppmanas att överväga dem, med avseende på hur man skulle kunna utveckla den 
inhemska lagstiftningen om körkort för färgblinda. 

                                               
1 Direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort, EGT L 237, 24.8.1991, s. 1
2 Direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort, EUT L 403/18, 30.12.2006 s.18.
3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: ”nya standarder för förares 
synfunktioner”.
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