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Tárgy:Manfred Appel német állampolgár által benyújtott 0867/2011. számú petíció a 
biztonsági öv bekapcsolásának uniós szabálya alóli kivétel elismeréséről
1. A petíció összefoglalása
A petíció benyújtója fogyatékossággal élő személy, és Németországban felmentést kapott az 
alól, hogy vezetés közben be legyen kapcsolva a biztonsági öve. A felmentést bejegyezték a 
jármű okmányaiba. Más uniós államokban azonban nem ismerik el ezt a felmentést, és 
külföldön már többször megállították amiatt, hogy nem volt bekapcsolva a biztonsági öve. 
Azok a próbálkozási, amelyek arra irányultak, hogy külföldön is érvényt szerezzen a rá 
vonatkozó kivételnek, eddig nem jártak sikerrel, mivel mindegyik ország, ahol létezik ilyen 
kivétel, azt a feltételt szabja, hogy az érintett személynek az adott államban legyen az állandó 
lakcíme. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a jelenlegi helyzet komolyan akadályozza a 
fogyatékossággal élő személyeket, és állítása szerint az Unióban a személyek szabad mozgása 
a fogyatékossággal élő személyekre biztosan nem érvényes.

2. Elfogadhatóság
Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.
A 3,5 tonnánál könnyebb járművekben a biztonsági öv kötelező használatára vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1991. december 16-i 91/671/EGK tanácsi 
irányelv1 5. cikke értelmében „azok a személyek, akiket a hatáskörrel rendelkező hatóságok 
komoly orvosi indokok alapján megfelelő igazolással látnak el, mentesek a 2. cikkben 

                                               
1 HL L 373., 1991.12.31, 26. o.
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megállapított kötelezettségek alól. Bármely tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által 
kiállított orvosi igazolás érvényes bármely más tagállamban is; az orvosi igazoláson fel kell 
tüntetni annak érvényességi időtartamát, és a tagállamokban hatályos fontosabb 
rendelkezésekkel összhangban az arra illetékes személynek – külön kérésre – fel kell 
mutatni.” Az igazoláson fel kell tüntetni az irányelv 5. cikkében ábrázolt szimbólumot vagy 
piktogramot. 

Következtetés
A petíció benyújtójának ellenőriznie kell, hogy igazolása megfelel-e a 91/671/EGK tanácsi 
irányelv 5. cikkének. Amennyiben nem felel meg e cikknek, a petíció benyújtójának az 
illetékes hatóságoknál kell ilyen igazolást kérnie. Az 5. cikkben foglaltak szerint: „Bármely 
tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kiállított orvosi igazolás érvényes bármely más 
tagállamban is”.


