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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0867/2011, imressqa minn Manfred Appel, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar ir-rikonoxximent ta’ eċċezzjoni għar-regola dwar l-użu obbligatorju 
taċ-ċinturini tas-sigurtà fl-Ewropa
1. Sommarju tal-petizzjoni
Il-petizzjonant għandu diżabilità, u fil-Ġermanja ngħata eżenzjoni mill-obbligu li jilbes iċ-
ċinturin tas-sigurtà meta jkun qed isuq karozza. Din l-eżenzjoni hija mniżżla fid-dokumenti 
tal-vettura tiegħu. Madankollu, f’pajjiżi oħra tal-UE, din l-eżenzjoni mhix rikonoxxuta, u l-
petizzjonant diġà nqabad kemm-il darba jsuq mingħajr ċinturin tas-sigurtà barra minn pajjiżu. 
S’issa t-tentattivi tiegħu biex l-eżenzjoni tiġi rrikonoxxuta barra minn pajjiżu ma wassluh 
imkien peress li kull pajjiż li fih hija possibbli eżenzjoni bħal din jistipola l-kundizzjoni li d-
detentur tal-eżenzjoni jrid ikun residenti fil-pajjiż ikkonċernat. Il-petizzjonant jara s-
sitwazzjoni attwali bħala ostakolu serju għall-persuni b’diżabilità u jistqarr li l-moviment 
ħieles tal-persuni fl-UE ċertament ma japplikax għal dawk b’diżabilità.

2. Ammissibilità
Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012.
Skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/671/KEE tas-16 ta’ Diċembru 1991 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mal-użu obbligatorju taċ-ċinturin tas-
sigurtà f’vetturi ta’ anqas minn 3.5 tunnellati1 “Persuni fornuti mill-awtoritajiet kompetenti 
b’ċertfikat ta’ eżenzjoni għal raġunijiet mediċi serji għandhom ikunu eżenti mill-obbligi 
stipulati fl-Artikolu 2. Kull ċertifikat mediku maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti f'wieħed 
mill-Istati Membri għandu jkun validu wkoll f'kull Stat Membru ieħor; iċ-ċertifikat mediku 

                                               
1 ĠU L 373, 31.12.1991, p. 26.
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jrid jindika l-perjodu taż-żmien tal-validità tiegħu u jintwera lill-persuni kollha awtorizzati fuq 
talba skont id-dispożizzjonijiet rilevanti li jkunu fis-seħħ f'kull Stat Membru.” Iċ-ċertifikat 
għandu jinkludi s-simbolu jew il-pittogramma murija fl-Artikolu 5 tad-Direttiva.  
Konklużjoni

Il-petizzjonant għandu jiċċekkja jekk iċ-ċertifikat tiegħu hux konformi mal-Artikolu 5 tad-
Direttiva tal-Kunsill 91/671/KEE.  Jekk isib li mhux konformi, il-petizzjonant għandu jistaqsi 
lill-awtoritajiet kompetenti tiegħu għal dan iċ-ċertifikat.  Kif hemm fl-Artikolu 5, “Kull 
ċertifikat mediku maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti f'wieħed mill-Istati Membri għandu 
jkun validu wkoll f'kwalunkwe Stat Membru ieħor”. 


