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Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1279/2012, внесена от Хайке Шварц, с германско гражданство, 
относно единни стандарти за безопасност за училищните автобуси

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията изразява загриженост във връзка с факта, че училищните 
автобуси в Германия са препълнени и посочва, че често я обзема безпокойство, когато 
децата й се качват на такъв автобус. Поставянето на предпазен колан не е задължително 
изискване, а максималният брой седящи или правостоящи пътници не е съобразен с 
височината или възрастта, в резултат на което повечето ръкохватки се намират твърде 
ниско за голяма част от учениците и те не успяват да се хванат за тях. Освен това няма 
разлика между училищните автобуси и обикновените автобуси. Всеки от органите, под 
чието ръководство са автобусите – общинските органи (без финансови средства) и 
автобусните дружества (без правила) – твърди, че другият е отговорен. Въпреки че 
сами за себе си те може би са прави, това не разрешава проблема с небезопасните 
училищни автобуси. Вносителката на петицията изтъква, че от друга страна, например 
в автомобилите, децата нямат право да се возят отпред дори и със закопчан предпазен 
колан. Тя счита за странен факта, че всички подобни правила за безопасност очевидно 
спират да важат за децата в момента, в който те се качат на автобус. Вносителката на 
петицията също така отбелязва, че съществуват големи различия между правилата в 
различните държави членки и съответно призовава за въвеждането на единни 
европейски стандарти за безопасност за училищните автобуси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 февруари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.
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Вносителката на петицията посочва, че в Германия не е задължително използването на 
предпазни колани в автобусите и че не се прави разлика между обикновените автобуси 
и училищните автобуси. Също така автобусите често пъти са препълнени и няма 
законово изискване в автобусите да се прави разлика между по-ниски хора/деца с 
височина до 1,20 м. и по-високи хора/възрастни.  Децата често трябва да стоят прави 
със своите училищни чанти, които тежат. Ръкохватките са поставени твърде високо, 
така че децата не могат да ги достигнат. Публичните органи и транспортните дружества 
твърдят, че не разполагат с достатъчно средства, за да подобрят условията на пътуване.

Освен това вносителката на петиция подчертава, че използването на предпазни колани 
и ограничаващи устройства за деца са задължителни в пътническите автомобили. Но 
същото не важи за деца, пътуващи в автобуси, в който случай държавите – членки на 
ЕС, прилагат различни правила.

Наблюдения на Комисията

Правилата относно прадпазните колани и ограничаващи устройства за деца за 
автобусите (превозни средства категории М2 и М3) са хармонизирани на европейско 
равнище.  Член 2, параграф 2 от Директива 91/671/ЕИО относно задължителното 
използване на предпазни колани и на ограничаващи устройства за деца в превозните 
средства1, наред с другото посочва, че „държавите членки изискват всички пътници на 
възраст три и повече години в превозните средства в движение от категории М2 и 
М3 да използват, когато са седнали, устройствата за безопасност, с които 
превозните средства са оборудвани“. 
Съгласно член 6 от директивата държавите членки могат, за транспортни цели на своя 
територия, със съгласието на Комисията, да предоставят освобождавания от 
горепосоченото задължение „с оглед да вземат предвид специалните условия на 
движение на превозните средства от категориите М2 и М3, използвани за нуждите 
на местния транспорт и движещи се в градска зона или в агломерация, или в които 
правостоящите места са разрешени“.

Комисията2 даде разрешение на Германия да предостави освобождаване от 
„използването на предпазен колан или ограничаващи устройства за деца за пътници, 
които пътуват в превозни средства категории М2 и М3, използвани за нуждите на 
местния транспорт и движещи се в градска зона или в агломерация, или в които 
правостоящите места са разрешени“, тъй като:

 в превозните средства категории М2 и М3 много често има правостоящи и тези 
превозни средства често са препълнени. Съответно може да бъде трудно да се 
види дали има свободни седящи места със системи за обезопасяване;

 повечето пътници, използващи подобни превозни средства, пътуват на къси 
разстояния в градовете, където скоростта обичайно е ниска;

Заключение

Правилата относно предпазните колани и ограничаващите устройства за деца по 

                                               
1 ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр.26, директива, изменена с Директива 2003/20/ЕО (ОВ L 115, 9.5.2003 г., 

стр. 63).
2 K (2008) 434 endg. от 8 февруари  2008 г.
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отношение на автобусите са хармонизирани на европейско равнище.  Директива 
№ 91/671/ЕИО посочва, че в автобусите всички пътници на възраст три и повече 
години са длъжни да използват предпазни колани, докато са седнали, при условие че са 
монтирани такива системи за безопасност. Държавите членки могат само за целите на 
превоза на своя територия, със съгласието на Комисията, да предвидят освобождаване 
от това задължение за местния транспорт в градски зони или в агломерации, или в 
който правостоящите места са разрешени. 

През 2008 г. Комисията даде разрешение на Германия да предостави освобождаване от 
използването на предпазен колан или ограничаващи устройства за деца в автобуси, 
използвани за нуждите на местния транспорт в градски зони или в агломерации, или в 
който правостоящите места са разрешени.

Описаното от вносителката на петицията положение е в пълно съответствие с 
действащото законодателство и Комисията не вижда нужда и възможност за по-
нататъшни действия. 


