
CM\932055DA.doc PE508.167v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

27.3.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1279/2012 af Heike Schwartz, tysk statsborger, om ensartede 
sikkerhedsstandarder for skolebusser

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over, at skolebusser i Tyskland er for fyldte, og hun 
tilkendegiver, at hun ofte er nervøs, når hendes børn står på bussen. Der findes ikke et 
lovmæssigt krav om, at børnene skal anvende sikkerhedssele, og der tages ikke hensyn til 
børnenes størrelse eller alder ved angivelsen af det maksimale antal siddende og stående 
passagerer, med det resultat at de fleste håndtag er for lave for de fleste skolebørn, der ikke
kan holde fast nogen steder. Desuden er der ingen forskel på skolebusser og almindelige 
busser. De organer, der står for driften af skolebuskørslen, nemlig de kommunale 
myndigheder (der ikke har nogen midler) og busselskaberne (der ikke har nogen regler) påstår 
hver især, at ansvaret ligger hos den anden part. De kan i princippet begge have ret, men det 
løser ikke problemet med manglende sikkerhed i skolebusserne. Andrageren påpeger, at børn 
i biler for eksempel ikke har lov til at sidde på forsædet, selv med en sikkerhedssele. Hun 
finder det mærkværdigt, at alle sådanne sikkerhedsbestemmelser tilsyneladende ophører med 
at finde anvendelse for børnene, når først de befinder sig i en bus. Hun påpeger endvidere, at 
der er store forskelle i reglerne i de forskellige medlemsstater, og hun anmoder derfor om, at 
der indføres ensartede EU-sikkerhedsstandarder for skolebusser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. februar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

"Andrageren påpeger, at det i Tyskland ikke er obligatorisk at anvende sikkerhedsseler i 
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busser, og at der ikke sondres mellem rutebiler og skolebusser. Busser er desuden ofte 
overfyldte, og der er ikke noget lovkrav om at sondre mellem små personer/børn under 1,20 
m. og højere personer/voksne i busser. Ofte er børn nødt til at stå med deres skoletasker, som 
er til hinder for dem. Håndtagene er placeret for højt oppe, således at børnene ikke kan nå 
dem. Offentlige myndigheder og transportvirksomheder påstår, at de ikke har penge nok til at 
forbedre rejsebetingelserne.

Andrageren understreger endvidere, at anvendelse af sikkerhedsseler og 
barnefastholdelsesanordninger er obligatorisk i personbiler. Dette gælder dog ikke for børn i 
busser, hvor EU's medlemsstater anvender forskellige regler.
Kommissionens bemærkninger

Reglerne om sikkerhedsseler og barnefastholdelsesanordninger i busser og rutebiler (køretøjer 
i klasse M2 og M3) er harmoniserede på EU-plan. I artikel 2, stk. 2, i direktiv 91/671/EØF 
vedrørende obligatorisk anvendelse af sikkerhedsseler og barnefastholdelsesanordninger i 
køretøjer1 fastlægges det bl.a., at "for køretøjer i klasse M2 og M3 kræver medlemsstaterne, at 
alle personer på tre år og derover i køretøjer, der kører på vejene, anvender de monterede 
sikkerhedsanordninger, når de sidder ned". 
I henhold til artikel 6 i direktivet kan medlemsstaterne, for så vidt angår befordring på deres 
eget område, med Kommissionens godkendelse indrømme fritagelser for den ovennævnte 
forpligtelse med henblik på at "tage hensyn til de særlige kørselsforhold for køretøjer i klasse 
M2 og M3, der er beregnet til lokal befordring i byområder eller tæt bebyggede områder, 
eller i hvilke ståpladser er tilladt".

Kommissionen2 gav tilladelse til, at Tyskland fritages for anvendelsen af "sikkerhedsseler 
eller barnefastholdelsesanordninger for passagerer i køretøjer i klasse M2 og M3, der er 
beregnet til lokal befordring i byområder eller tæt bebyggede områder, eller i hvilke 
ståpladser er tilladt", eftersom:

 det er meget almindeligt at stå op i køretøjer i klasse M2 og M3, og sådanne køretøjer 
er ofte stuvende fulde, og følgelig kan det være vanskeligt at se, om sæderne med 
sikkerhedssystemer er frie eller ej

 de fleste passagerer, der anvender sådanne køretøjer, blot rejser over korte afstande i 
byen, hvor hastigheden som regel er lav.

Konklusion

Reglerne om sikkerhedsseler og barnefastholdelsesanordninger i busser og rutebiler er 
harmoniserede på EU-plan. I direktiv 91/671/EØF fastlægges det, at alle personer på tre år og 
derover i busser og rutebiler skal anvende sikkerhedsseler, når de sidder ned, forudsat at 
sådanne sikkerhedssystemer er monteret. Medlemsstaterne kan, for så vidt angår befordring 
på deres eget område, med Kommissionens godkendelse indrømme fritagelser for denne 
forpligtelse i forbindelse med lokal befordring i byområder eller tæt bebyggede områder eller 
i køretøjer, hvor ståpladser er tilladt. 

I 2008 gav Kommissionen tilladelse til, at Tyskland fritages for anvendelsen af 
                                               
1 EFT L 373 af 31.12.1991, s. 26. Ændret ved direktiv 2003/20/EF (EUT L 115 af 9.5.2003, s. 63).
2 C (2008) 434 endg. af 8. februar 2008.
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sikkerhedsseler eller barnefastholdelsesanordninger i busser og rutebiler, der er beregnet til 
lokal befordring i byområder eller tæt bebyggede områder, eller i hvilke ståpladser er tilladt.

Den situation, som andrageren beskriver, er i fuld overensstemmelse med den gældende 
lovgivning, og Kommissionen mener ikke, at der er behov eller mulighed for yderligere 
opfølgning."


