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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0867/2011 dėl išimtinio atleidimo nuo reikalavimo užsisegti saugos 
diržą pripažinimo Europoje, kurią pateikė Vokietijos pilietis Manfred Appel
1. Peticijos santrauka
Peticijos pateikėjas yra neįgalus. Vokietijoje jam buvo išimties tvarka leista neužsisegti 
saugos diržo važiuojant automobiliu. Išimtis nurodyta jo automobilio dokumentuose. Tačiau 
kitose ES valstybėse narėse ši išimtis nepripažįstama, taigi peticijos pateikėjas užsienyje buvo 
ne kartą sulaikytas, nes nebuvo užsisegęs saugos diržo. Peticijos pateikėjo pastangos, kad jam 
padaryta išimtis būtų pripažinta ir kitose valstybėse narėse, buvo bevaisės, nes visose 
valstybėse narėse, kurių teisės aktuose nustatyta galimybė padaryti tokią išimtį, reikalaujama, 
kad asmuo, kuriam tokia išimtis daroma, gyventų toje valstybėje. Peticijos pateikėjas mano, 
kad dėl šios padėties neįgaliesiems kyla rimtų kliūčių ir kad asmenų judėjimo laisvės 
ES principas aiškiai negalioja neįgaliesiems.

2. Priimtinumas
Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Pagal 1991 m. gruodžo 16 d. Tarybos direktyvos 91/671/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių privalomą saugos diržų naudojimą mažiau nei 3,5 t sveriančiose transporto 
priemonėse, suderinimo1 5 straipsnį „Asmenims, kuriems kompetentingos institucijos dėl 
rimtų medicininių priežasčių išdavė specialius pažymėjimus, leidžiama nesilaikyti 2 
straipsnyje nustatytų reikalavimų. Vienos valstybės narės kompetentingų institucijų išduoti 
sveikatos pažymėjimai galioja ir kitose valstybėse narėse; sveikatos pažymėjime turi būti 
nurodytas jo galiojimo laikas, o pagal valstybėse narėse galiojančias nuostatas jis turi būti 

                                               
1 OL L 373, 1991 12 31, p. 26.
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pateiktas visiems įgaliotiesiems asmenims paprašius.“ Pažymėjime turi būti pavaizduota 
direktyvos 5 straipsnyje nurodytas simbolis ar piktograma. 

Išvada
Peticijos pateikėjas turėtų patikrinti, ar jo pažymėjimas atitinka Tarybos direktyvos 
91/671/EEB 5 straipsnio nuostatas. Jeigu paaiškėtų, kad jis neatitinka minėtų nuostatų, 
peticijos pateikėjas turėtų paprašyti kompetentingos institucijos išduoti tokį pažymėjimą. 
Kaip nustatyta direktyvos 5 straipsnyje, „Vienos valstybės narės kompetentingų institucijų 
išduoti sveikatos pažymėjimai galioja ir kitose valstybėse narėse“.


