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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0867/2011 af Manfred Appel, tysk statsborger, om anerkendelse 
af en fritagelse for sikkerhedsselepligten i Europa

1. Sammendrag
Andrageren er handicappet og er i Tyskland blevet fritaget for pligten til at have 
sikkerhedssele på, når han kører bil. Denne fritagelse er anført i hans bilpapirer. I andre lande 
anerkendes nævnte fritagelse imidlertid ikke, og andrageren er allerede blevet standset mange 
gange i udlandet, fordi han ikke har sele på. Hans forsøg på også at få denne fritagelse 
anerkendt i udlandet har foreløbig ikke ført til noget resultat, fordi alle lande, hvor der findes 
en sådan fritagelsesmulighed, stiller som betingelse, at indehaveren af fritagelsen bor i det 
pågældende land. Andrageren ser den nuværende situation som en alvorlig hindring for 
handicappede og mener, at den frie bevægelighed for personer i EU bestemt ikke gælder for 
handicappede.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.
Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
3. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 16. marts 2012.

"I henhold til artikel 5 i Rådets direktiv 91/671/EØF af 16. december 1991 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af 
sikkerhedsseler i køretøjer på under 3,5 tons "[…] undtages personer, der ved en lægeattest, 
som er udstedt af de kompetente myndigheder, af alvorlige lægelige årsager er fritaget for 
pligten til at anvende sikkerhedssele […] fra forpligtelserne i artikel 2. Lægeattester, der er 
udstedt af en medlemsstats kompetente myndigheder, er også gyldige i de øvrige 
medlemsstater. Gyldighedsperioden skal være anført i lægeattesten, som på forlangende skal 
forevises en person, der er bemyndiget til at kontrollere denne i overensstemmelse med de 
enkelte medlemsstaters gældende bestemmelser herom.". Attesten skal indeholde symbolet 
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eller piktogrammet vist i direktivets artikel 5. 
Konklusion

Andrageren bør undersøge, om hans attest er i overensstemmelse med artikel 5 i Rådets 
direktiv 91/671/EØF. Hvis den ikke er i overensstemmelse hermed, bør andrageren bede sine 
kompetente myndigheder om en sådan attest. Som det står anført i artikel 5 er "lægeattester, 
der er udstedt af en medlemsstats kompetente myndigheder, […] også gyldige i de øvrige 
medlemsstater.


