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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0867/2011, του Manfred Appel, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση της εξαίρεσης από τον κανονισμό υποχρεωτικής χρήσης ζώνης ασφαλείας 
στην Ευρώπη
1. Περίληψη της αναφοράς
Ο αναφέρων είναι άτομο με αναπηρία και έχει υπαχθεί στη Γερμανία σε εξαίρεση από την 
υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση. Η εν λόγω εξαίρεση αναγράφεται 
στα έγγραφα του αυτοκινήτου του. Ωστόσο, η εξαίρεση αυτή δεν αναγνωρίζεται σε άλλες 
χώρες της ΕΕ και ο αναφέρων έχει συλληφθεί ήδη πολλές φορές στο εξωτερικό, διότι δεν 
φορούσε ζώνη ασφαλείας. Οι προσπάθειές του για αναγνώριση της εξαίρεσης και στο 
εξωτερικό δεν έχουν αποφέρει καρπούς μέχρι στιγμής, διότι κάθε χώρα στην οποία είναι 
δυνατή μια τέτοια εξαίρεση θέτει ως προϋπόθεση ο φορέας της εξαίρεσης να είναι μόνιμος 
κάτοικος της εν λόγω χώρας. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η ισχύουσα κατάσταση αποτελεί 
σοβαρό εμπόδιο για τα άτομα με αναπηρία και υποστηρίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων στην ΕΕ σίγουρα δεν ισχύει για τα άτομα με αναπηρία.

2. Παραδεκτό
Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 91/671/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1991, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την υποχρεωτική 
χρησιμοποίηση της ζώνης ασφαλείας στα οχήματα κάτω των 3,5 τόνων1 «Απαλλάσσονται 
από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 τα άτομα στα οποία οι αρμόδιες αρχές 
έχουν χορηγήσει ιατρικό πιστοποιητικό απαλλαγής για σοβαρούς λόγους υγείας. Κάθε 
ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους ισχύει σε 
                                               
1 ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 26
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κάθε άλλο κράτος μέλος· το ιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει τη διάρκεια ισχύος 
του και να επιδεικνύεται όποτε ζητηθεί από αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις κάθε κράτους μέλους».  Το πιστοποιητικό πρέπει να περιλαμβάνει το εικονιζόμενο 
σήμα ή εικονόγραμμα του άρθρου 5 της οδηγίας.

Συμπέρασμα
Ο αναφέρων πρέπει να ελέγξει αν το πιστοποιητικό του συμμορφώνεται προς το άρθρο 5 της 
οδηγίας 91/671/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο αναφέρων πρέπει 
να ζητήσει εγκεκριμένο πιστοποιητικό από τις αρμόδιες αρχές της χώρας του. Όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5, «Κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές 
ενός κράτους μέλους ισχύει σε κάθε άλλο κράτος μέλος».


