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FÖRSLAG
Landskapsstyrclsen föreslår att körkortslagen anpassas till EG: s direktiv om
körkort beträffande i bilaga III till direktivet uppställda hälsokrav för körkort. Landskapsstyrelsen föreslår dessutom att körkort för tung motorcykel samt körkort för

personbil även skall berättiga att framföra lätt motorcykel.
Lagförslaget skall träda i kraft den 1 juli 1996.

Allmän motivering
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AUMÄN M011VERJNG

1. Gällande lagstiftning
I körkortslagen för landskapet Åland (79/91) finns huvudsakligen bestämmelser om
körkort. och om förarutbildning.

2. EG:s körkorlsdirektiv
EG:s direktiv om körkort (911439/EEG) ålägger medlemsstaterna att anpassa
lagsiiftningen om körkort till de krav som uppställs i direktivet. Direktivet innehåller
bland annat bestämmelser om körko1tsklasser, åldersgränser och utbyte av körkort. I
bilagor till direktivet uppställs de krav på kunskaper och medicinska krav en sökande
av körkort måste uppfylla.
Medlemsstaterna måste följa direk.'tivet senast den 1 juli 1996.

3. Utvärdering av mtläget och huvudpunkterna i förslaget
Genom en ändring av körkortslagen (74/95) anpassades bestämmelserna i lagen till
de krav som anges i EG:s direktiv om körkort. Det har visat sig att de hälsokrav som
uppställs i körkortslagen inte fullt ut motsvarar de hälsokrav för erhållande av körkort
som anges i bilaga III till EG:s körkortsdirektiv. Sålunda är det nödvändigt att anpassa
körkortslagens hälsokrav till de hälsokrav som anges i EG:s körkortsdirektiv.
Under lagtingsbehandlingen av den ovan nämnda ändringen av körkorts!agen
ändrades oavsikiligt 7 § så att innehavare av körkortsklass A eller B från och med den
1 juli 1996 inte längre är berättigade att framföra lätt motorcykel. Landskapsstyrelsen
föreslår att 7 § ändras så att körkortsinnehavare i körkortsklass A eller B skall vara berättigade att framföra lätt motorcykel.

4. Förslagets verkningar
Förslaget medför inte några ekonomiska, administrativa eller organisatoriska
verkningar av betydelse för landskapet.
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indring av körkorts/agen för landskapet A.tand

5, Ikraftträdandet oclt övergångsbestämmelser
De föreslagna bestämmelserna skall träda i kraft den 1 juli 1996, i enlighet med
bestämmelserna i direktivet.
Till lagförslaget har fogats övergångsbest.ämmelser som anger att de nya hälsokraven inte behöver uppfyllas av personer som beviljats körkort, eller undantag från
gällande hälsokrav, med stöd av gällande lagstiftning.

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.

Lagtext
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LANDSKAPSLAG
om ändring av körkortslagen för landskapet Åland
I enlighet med lagtingets beslut ändras 7 §, 26 § 2 mom., 27 § 2 mom., 28 § 2
mom. a och d punkten, 29 § 2 mom., 30 § 3 mom. och 31 § körkortslagen den 19
december 1991 för landskapet Åland (79/91), av dessa lagnun 7 § sådan den lyder i
landskapslagen den 12 september 1995 (74/95), som följer:

7§
Fordonskombination av klass E får framföras endast av den som innehar körkort
som berättigar till att framföra även dragbilen. Körkort av ldass A eller B berättigar att
framföra även lätt motorcykel. Körkort av klass Al, A eller B berättigar att framföra
även fordon som hör till klass T. Körkort av klass C berättigar även till att provköra
och tillfälligt flytta fordon av klass D utan passagerare och fordon av klass E utan last
samt berättigar även den som fullgör uppgifter inom brandväsendet och polisman i
tjänst att framföra fordon av klass D eller E. Körkort av klass B berättigar även till att
framföra fordonskombination av klass BE vid färd till och från plats där examen skall
avläggas.

26 §
Utöver vad i l mom. sägs krävs
a) att den binokulära synskärpan med eller utan korrigerande linser är minst 0,5
för båda ögonen tillsammans eller, om examinanden är helt blind på ett öga eller endast
använder det ena ögat, att synskärpan är minst 0,6 och examinanden har haft denna
monokulära syn tillräckligt länge för att ha vant sig vid att använda endast ett öga,
b) att det horisontella synfältet är minst 120 °, om inte en läkare specialiserad i
ögonsjukdomar anser det vara möjligt att avvika från kravet, eller om examinanden
använder endast det ena ögat att synfältet för detta öga är normalt samt
c) att examinanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 91/439/EEG
nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans förmåga att framföra
fordon i klass A, Al eJler T, eller om han har en sjukdom eller ett handikapp som
inverkar på körfönnågan, att sjukdomen eller handikappet inte väsentligt försämrar
hans förmåga att framföra fordon i klass A, Al eller T som är utrustat med automatväxel eller annan specialutmstning.

27 §
Utöver vad i 1 mom. sägs krävs av examinanden att han uppfyller i 26 § 2 mom.
a och b punkterna fastställda krav samt att examinanden inte har några sådana i bilaga
III till direk.1:iv 91/439/EEG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försäm-

A'ndring av körkortslagen för landskapet Åland
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rar hans föm1åga att framföra fordon i klass B eller T, eller om han har en sjukdom
eller ett handikapp som inverkar på körfö:rmågan, att sjukdomen eller handikappet inte
väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass B eller T som är utrustat

med automatväxel eller amian specialutmstning.
28 §
Utöver vad i 1 mom. sägs krävs

a) att synskärpan med eller utan korrigerade linser är minst 0,8 på det ena ögat och
minst 0,5 på det andra ögat och, om korrigerande linser behövs för att uppnå minimiskärpan, att den okorrigerade skärpan på båda ögonen är minst 0, 05,
d) att examinanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 911439/EEG
nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans fönnåga att framföra

fordon i klass C.
29 §
Utöver vad i 1 mom. sägs krävs att examinanden uppfyller i 28 § 2 mom. a - c
punkterna fastställda krav samt att examinanden inte har några sådana i bilaga III till
direktiv 91/439/EEG nämnda sjukdomar eller handikapp som väsentiigt försämrar hans
förmåga att framföra fordon i klass D.
30 §
Utöver vad i 1 och 2 mom. sägs krävs av den som önskar erhålla körkort av klass
BE att han uppfyller i 26 § 2 mom. fastställda krav och av den som önskar erhålla
körkmi av klass CE att han uppfyller i 28 § 2 mom. fastställda krav samt av den som
önskar erhålla körkort av klass DE att han uppfyller i 29 § 2 mom. fastställda krav.
31 §
För att få avlägga examen för körkort av klass T krävs att examinanden uppfyller

i 26 § 2 mom. fastställda krav.

Derma lag träder i kraft den 1 juli 1996.
Körkort som beviljats innan denna lag träder i kraft är fortfarande giltiga utan
hinder av bestämmelserna i 26 § 2 mom., 27 § 2 mom., 28 § 2 mom., 29 § 2 mom.,
30 § 3 mom. och 31 §, om innehavaren uppfyller de hälsokrav som anges i denna lag
eller de hälsokrav som gällde då körkortet beviljades. Undantag från de hälsokrav som
gäller för körkort och yrkeskörtil1stånd som beviljats innan denna lag träder i kraft är

Lagtext
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fortfarande giltiga, om något annat inte följer av beslutet om undantag.

Mariehamn den 27 fobmari 1996

Vicelantråd

Roger Nordlund

Föredragande ledamot

Erik Tudeer
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Bilaga

LANDSKAPSLAG
om änddng av körkortslagen för landskapet Åland
I enlighet med lagtingets beslut ändras 7 §, 26 § 2 mom., 27 § 2 mom., 28 § 2
mom. a och d punkten, 29 § 2 mom:, 30 § 3 mom. och 31 § körkortslagen den 19
december 1991 för landskapet Åland (79/91), av dessa lagmm 7 § sådan den lyder i
landskapslagen den 12 september 1995 (74/95), som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §

7§

Fordonskombination av klass E
får framföras endast av den som
innehar körkort som berättigar till att
framföra även dragbilen. Körkort av
klass Al, A eller B berättigar till att
framföra även fordon som hör till
klass T. Körkort av klass C berättigar
även till att provköra och tillfälligt
flytta fordon av klass D utan passagerare och fordon av klass E utan last
samt berättigar även den som fullgör
uppgifter inom brandväsendet och
polisman i tjänst att framföra fordon
av klass D eller E. Körkort av klass
B berättigar även till att framföra fordonskombination av klass BE vid färd
till och från plats där examen skall
avläggas.

Fordonskombination av klass E
får framföras endast av den som
innehar körkort som berättigar till att
framföra även dragbilen. Körkort av

klass A eller B berättigar att framföra
även lätt motorcykel. Körkort av
klass Al, A eller B berättigar att
föunföra även fordon som hör till
klass T. Körkort av klass C berättigar
även till att provköra och tillfälligt
flytta fordon av klass D utan passagerare och fordon av klass E utan last
samt berättigar även den som fullgör
uppgifter inom brandväsendet och
polisman i tjänst att framföra fordon
av klass D eller E. Körkort av ldass
B berättigar även till att framföra fordonskombination av klass BE vid färd
till och från plats där examen skall

avläggas.
26 §
· ·Utöver vad i 1 mom. sägs krävs

a) att synskärpan med eller utan
glasögon är minst 0,6 på det ena ögat
och minst 0, 3 på det andra eller, om
det svagare ögat inte uppfyller detta
krav, att synskärpan på det bättre
ögat är minst 0,8 och att ett eventuellt synfel eller en eventuell ögons-

26 §
Utöver vad i 1 mom. sägs krävs
a) att den binokulära synskärpan
med eller utan korrigerande linser är
minst 0,5 för båda ögonen tillsammans eller, om examinanden är helt
blind på ett öga eller endast använder
det ena ögat, att synskärpan är minst
0, 6 och examinanden har haft denna
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jukdom bör anses ha avstannat minst
ett år innan anmälan till examen
gjordes,
b) att synfältet på åtminstone det
e.!13- ögat är normalt eller att ögonens
sammanlagda synfält motsvarar minst
synfältet hos ett nonnalt öga samt

c) att examinanden inte lider av
sådan sjukdom eller sådant lyte som
väsentligt minskar eller äventyrar
förmågan att framföra fordon eller,
om han har sådan sjukdom eller
sådant lyte, att sjukdomen eller lytet
inte väsentligt påverkar fönnågan att
framföra fordon som är utrustat med
automatväxel eller annan specialutrnstning.

27 §

monokulära syn tillräckligt länge för
att ha vant sig vid att använda endast
ett öga,
b) att det horisontella synfältet är

minst 120 ", om inte en läkare specialiserad i ögonsjukdomar anser det
vara möjligt att avvika från kravet,
eller om . examinanden använder
endast det ena ögat att synfältet för
detta öga är normalt samt
c) att examinanden inte har några

såt.lana i bilaga Il/ till direktiv 9.l/439/EEG nämnda .sjukdomar eller

handikapp som väsentligt försämrar
hans förmåga att framföra fordon i
klass A, Al eller T, eller om han har
en sjukdom eller ett handikapp som
inverkar på körförmågan, att sjukdomen eller handikappet inte väsentligt försämrar hans fönnåga att framföra fordon i klass A, Al eller T som
är utrustat med automatväxel eller
annan specialutrustning.
27 §
- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - Utöver vad i 1 mom. sägs krävs
av examinanden att han uppfyller i 26
§ 2 mom. a och b punkterna fastställda krav samt att examinanden inte har
några sådana i bilaga Il/ till direktiv
911439/EEG nämnda sjukdomar eller
handikapp som väsentligt försämrar
hans förmåga att framföra fordon i
klass B eller T, elier om han har en
sjukdom eller ett handikapp som
inverkar på kötföm1ågan, att sjukdomen eller handikappet inte väsentligt försämrar hans förmåga att framföra fordon i klass B eller T som är
utrustat med automatväxel eller annan
specialutrustning.
~

Utöver vad i 1 mom. sägs krävs
av examinanden att han uppfyller i 26
§ 2 mom. fastställda krav.

~
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28 §

28 §
Utöver vad i 1 mom. sägs krävs
a) att synskärpan med eller utan
glasögon är minst 0,6 på det ena ögat
och minst 0, 3 på det andra

Utöver vad i 1 mom. sägs krävs
a) att sy11'ikärpan med eller utan
korrigerade linser är minst 0, 8 på det
ena ögat och minst 0, 5 på det andra
ögat och, om korrigerande linser

behövs för att uppnå minimiskärpan,
att den okorrigerade skärpan på båda
ögonen är minst 0, 05,
d) att examinanden inte lider av
sådan sjukdom eller sådant lyte som
väsentligt minskar eller äventyrar
förmågan att framföra fordon.

d) att examinanden inte har några
sådana i bilaga Il/ till direktiv 911439/EEG nämnda sjukdomar eller
handikapp som väsentligt försämrar
hans förmåga att framföra fordon i

klass C.

29 §
Utöver vad i 1 mom. sägs krävs
a) att synskärpan med eller utan
glasögon är minst 0,8 på det ena ögat
och minst 0, 6 på det andra,
b) att examinanden med åtminstone ena örat uppfattar vanligt tal på
fyra meters håll samt

c) att examinanden uppfyller i 28
§ 2 mom. b och d punkterna fastställ-

29 §
Utöver vad i 1 mom. sägs krävs

att examinanden uppfyller i 28 § 2
mom. a - c punkternafastställda krav
samt att examinanden inte har några

sådana i bilaga Il! ti Il direktiv 911439/EEG nämnda sjukdomar eller
handikapp som väsentligt försämrar
hans förmåga att framföra fordon

klass D.

da krav.

30 §

30 §

Utöver vad i 1 och 2 mom. sägs
krävs av den som önskar erhålla
körkort av klass BE eller CE att han
uppfyller i 28 § 2 mom. fastställda
krav samt av den som önskar erhålla
körkort av klass DE att han uppfyller
i 29 § 2 mom. fastställda krav.

Utöver vad i 1 och 2 mom. sägs
krävs av den som önskar erhålla
körko1t av klass BE att han uppfyller
i 26 § 2 mom. fastställda krav och av

den som önskar erhålla körkort av
klass CE att han uppfyller i 28 § 2
mom. fastställda krav samt av den
som önskar erhålla körkmt av klass
DE att han uppfyller i 29 § 2 mom.
fastställda krav.
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31 §
För att få avlägga examen för
körkort av klass T krävs att examinanden uppfyller i 26 § 2 mom. a
och c punkterna fastställda krav.

31 §
För att få avlägga examen för
körkort av klass T krävs att examinanden uppfyller i 26 § 2 mom.
fastställda krav.

Denna lag träder i kraft den 1
juli 1996.

Körkort som beviljats innan
denna lag träder i kraft är f ortfaran-de giltiga utan hinder av bestämmelserna i 26 § 2 mom., 27 § 2 mom.,
28 § 2 mom., 29 § 2 mom., 30 § 3
mom. och 31 §, om innehavaren
uppfyller de hälsokrav som anges i
denna lag eller de hälsokrav som
gällde då körkortet beviljades. Undantag från de hälsokrav som gäller
för körkort och yrkeskörtillstånd som
beviljats innan denruz lag träder i
kraft är fortfarande giltiga, om något
annat inte följer av beslutet om undantag.

