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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0867, adresată de Manfred Appel, de cetățenie germană, privind 
recunoașterea unei excepții de la purtarea centurii de siguranță în Europa

1. Rezumatul petiției
Petiționarul suferă de un handicap și autoritățile germane i-au acordat permisiunea de a nu 
purta centura de siguranță în timp ce conduce mașina. Această excepție este indicată în 
documentele mașinii. În alte țări membre ale UE această excepție nu este însă recunoscută și 
petiționarul a fost oprit în repetate rânduri pentru că nu purta centura. Încercările sale de a 
obține recunoașterea acestei excepții și în străinătate nu au avut rezultate până în prezent, 
deoarece fiecare țară în care este posibilă acordarea unei astfel de derogări susține că 
deținătorul respectivului permis excepțional trebuie să fie stabilit în respectiva țară. 
Petiționarul consideră că situația actuală reprezintă un adevărat obstacol pentru persoanele cu 
handicap și susține că libera circulație a persoanelor în UE cu siguranță nu se aplică și în cazul 
persoanelor cu handicap.

2. Admisibilitate
Declarată admisibilă la 30 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012
Conform articolului 5 din Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 de 
apropiere a legislațiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranță 
în vehiculele cu o capacitate mai mică de 3,5 tone1, „sunt scutite de obligațiile prevăzute la 
articolul 2 persoanele care dețin un certificat medical de scutire pe motiv medical grav, 
eliberat de autoritățile competente. Orice certificat medical eliberat de autoritățile competente 
ale unui stat membru este valabil în oricare alt stat membru; certificatul medical trebuie să 
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menționeze durata valabilității sale și să fie prezentat la orice control al unui agent autorizat, 
conform dispozițiilor în vigoare în această privință în fiecare stat membru.” Certificatul 
trebuie să conțină simbolul sau pictograma indicată la articolul 5 din directivă.
Concluzie

Petiționarul ar trebui să verifice dacă certificatul său este în conformitate cu articolul 5 din 
Directiva 91/671/CEE a Consiliului. În cazul în care acesta nu este în conformitate cu 
directiva, petiționarul ar trebui să solicite un astfel de certificat din partea autorităților 
competente. Astfel cum se precizează la articolul 5, „orice certificat medical eliberat de 
autoritățile competente ale unui stat membru este valabil în oricare alt stat membru”.


