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Temats: Lūgumraksts Nr. 0867/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Manfred Appel, par izņēmuma atzīšanu attiecībā uz noteikumu par drošības jostu 
obligātu lietošanu Eiropā
1. Lūgumraksta kopsavilkums
Lūgumraksta iesniedzējs ir invalīds un Vācijā ir ieguvis atbrīvojumu no pienākuma lietot 
drošības jostu, vadot automašīnu. Šis atbrīvojums ir ierakstīts viņa transportlīdzekļa 
dokumentos. Tomēr citās ES dalībvalstīs šis atbrīvojums nav atzīts, un lūgumraksta 
iesniedzējs jau vairākkārt ārzemēs ir aizturēts par drošības jostas nelietošanu. Viņa 
mēģinājumi panākt atbrīvojuma atzīšanu ārzemēs līdz šim ir bijuši nesekmīgi, jo katra valsts, 
kurā šāds atbrīvojums ir iespējams, paredz nosacījumu, ka atbrīvojuma turētājam ir jābūt 
reģistrētam attiecīgajā valstī. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pašreizējā situācija ir 
nopietns šķērslis cilvēkiem ar invaliditāti, un norāda, ka personu brīva pārvietošanās ES 
noteikti neattiecas uz personām ar invaliditāti.

2. Pieņemamība
Atzīts par pieņemamu 2011. gada 30. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā
Padomes 1991. gada 16. decembra Direktīvas 91/671/EEK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz obligātu drošības jostas izmantošanu transportlīdzekļos, kas sver 
mazāk nekā 3,5 tonnas1, 5. pantā ir teikts: „Personas, kurām kompetentās iestādes ir 
izsniegušas atbrīvojuma izziņu, kas balstās uz nopietniem medicīniskiem apsvērumiem, 
atbrīvo no 2. pantā noteiktā pienākuma. Jebkura medicīniska izziņa, ko izdevušas 
kompetentās iestādes vienā dalībvalstī, ir derīga arī jebkurā citā dalībvalstī; medicīniskajā 

                                               
1 OV L 373, 31.12.1991., 26. lpp.
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izziņā jānorāda tās derīguma laiks, un tā pēc pieprasījuma jāuzrāda jebkurai pilnvarotai 
personai saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem, kas ir spēkā katrā dalībvalstī.” Izziņā jābūt 
simbolam vai piktogrammai, kas norādīta direktīvas 5. pantā. 
Secinājums

Lūgumraksta iesniedzējam jāpārbauda, vai viņa izziņa atbilst Padomes Direktīvas 
91/671/EEK 5. pantam. Ja izziņa šim pantam neatbilst, tad lūgumraksta iesniedzējam jālūdz 
kompetentajām iestādēm, lai tās šādu izziņu izsniedz. 5. pantā ir norādīts: „Jebkura 
medicīniska izziņa, ko izdevušas kompetentās iestādes vienā dalībvalstī, ir derīga arī jebkurā 
citā dalībvalstī.”


