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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0867/2011, внесена от Manfred Appel, с германско гражданство, 
относно признаването на изключение от изискването за задължително 
поставяне на предпазни колани в Европа

1. Резюме на петицията
Вносителят на петицията е инвалид и в Германия е бил освободен от задължението за 
поставяне на предпазен колан по време на шофиране. Това освобождаване от 
задължението е записано в документите на автомобила му. В други държави от ЕС 
обаче това изключение не е признато и по време на пътуванията си в чужбина 
вносителят вече много пъти е бил задържан за това, че не е поставил предпазния си 
колан. Опитите на вносителя да осигури признаването на това изключение в чужбина 
до момента са безуспешни, тъй като всяка държава, където е възможно такова 
изключение, налага условието въпросното лице да бъде установено в съответната 
държава. Според вносителя настоящото положение е сериозна пречка за лицата с 
увреждания и той твърди, че свободното движение на хора в ЕС със сигурност не се 
отнася за лицата с увреждания.

2. Допустимост
Обявена за допустима на 30 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.
Съгласно член 5 от Директива 91/671/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. за 
сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка със задължителното 
използване на обезопасителни колани в моторните превозни средства под 3,5 тона1

„Лицата, които са освободени от компетентните органи с удостоверение за основателни 
медицински причини, се освобождават от задълженията по член 2. Медицинските 
                                               
1 ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 26
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удостоверения, издадени от компетентните органи на една държава членка, са валидни 
и във всяка друга държава членка; медицинското удостоверение трябва да посочва 
срока на неговата валидност и да бъде представяно на упълномощените лица при 
поискване в съответствие със съществуващите разпоредби във всяка държава членка.“ 
Удостоверението трябва да включва символа или пиктограмата, посочени в член 5 от 
директивата.

Заключение
Вносителят на петицията следва да провери дали неговото удостоверение е в 
съответствие с член 5 от Директива 91/671/ЕИО на Съвета. Ако не е в съответствие, 
вносителят на петицията следва да изиска такова удостоверение от компетентните 
органи в неговата държава. Както е посочено в член 5, „Медицинските удостоверения, 
издадени от компетентните органи на една държава членка, са валидни и във всяка 
друга държава членка“.


