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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0867/2011, którą złożył Manfred Appel (Niemcy) w sprawie 
uznawania w Europie wyjątku od zasady dotyczącej obowiązkowego zapinania 
pasów bezpieczeństwa

1. Streszczenie petycji
Składający petycję jest niepełnosprawny i uzyskał w Niemczech zwolnienie z obowiązku 
zapinania pasów bezpieczeństwa, kiedy prowadzi samochód. Zwolnienie to zostało 
odnotowane w dokumentach jego pojazdu. Jednak w pozostałych państwach UE zwolnienie 
to nie jest uznawane, a składający petycję przekonał się już o tym wiele razy, kiedy 
prowadząc pojazd za granicą nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Jego próby uzyskania 
uznania dla tego zwolnienia za granicą okazały się jak dotąd bezskuteczne, ponieważ każdy 
kraj, w którym takie zwolnienie jest możliwe, wprowadza warunek, iż osoba, której 
zwolnienie dotyczy, musi mieć miejsce zamieszkania w tymże państwie. Składający petycję 
postrzega obecną sytuację jako poważną przeszkodę dla osób niepełnosprawnych i stwierdza, 
że swobodny przepływ osób w UE z pewnością nie odnosi się do niepełnosprawnych.

2. Dopuszczalność
Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Zgodnie z art. 5 dyrektywy Rady 91/671/EWG z dnia 16 grudnia 1991 w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do obowiązkowego stosowania pasów 
bezpieczeństwa w pojazdach poniżej 3,5 tony1:„Osoby zaopatrzone przez właściwe władze z 
ważnych powodów medycznych w świadectwo wyłączenia wyłączone są spod obowiązków 
określonych w art. 2. Wszelkie zaświadczenia lekarskie wydane przez właściwe władze w 
jednym państwie członkowskim ważne są także w każdym innym państwie członkowskim; 
                                               
1Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 26.
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zaświadczenie lekarskie musi wskazywać okres jego ważności i musi być okazane na żądanie 
wszelkim osobom upoważnionym, zgodnie z odpowiednimi przepisami, obowiązującymi w 
każdym państwie członkowskim”. Na zaświadczeniu musi się znajdować symbol lub znak 
wskazany w art. 5 przedmiotowej dyrektywy. 

Wniosek
Składający petycję powinien sprawdzić, czy jego zaświadczenie spełnia kryteria określone w 
art. 5 dyrektywy Rady 91/671/EWG. Jeśli nie spełnia, powinien on zwrócić się do 
właściwych organów w swoim państwie o wydanie takiego zaświadczenia. Zgodnie z treścią 
art. 5 „Wszelkie zaświadczenia lekarskie wydane przez właściwe władze w jednym państwie 
członkowskim ważne są także w każdym innym państwie członkowskim”.


