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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1279/2012 της Heike Schwartz γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
τους ομοιόμορφους κανόνες ασφαλείας για τα σχολικά λεωφορεία 

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει την ανησυχία της ότι τα σχολικά λεωφορεία στη Γερμανία 
κυκλοφορούν υπερπλήρη, επισημαίνοντας ότι συχνά τρέμει από τον φόβο της όταν 
ανεβαίνουν τα παιδιά της στο λεωφορείο. Η χρήση ζώνης ασφαλείας δεν απαιτείται από τον 
νόμο και δεν λαμβάνεται υπόψη το παράστημα ή η ηλικία όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό 
καθήμενων και όρθιων επιβατών, με αποτέλεσμα οι περισσότερες χειρολαβές να βρίσκονται 
πολύ χαμηλά για τους περισσότερους μαθητές και να μην τους παρέχουν στήριξη. Επίσης, 
δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των σχολικών λεωφορείων και των κανονικών 
λεωφορείων. Οι φορείς λειτουργίας τους, οι δημοτικές αρχές (χωρίς κονδύλια) και οι 
εταιρείες λεωφορείων (χωρίς κανόνες) επιρρίπτουν τις ευθύνες η μια στην άλλη. Παρότι κάθε 
αρχή και φορέας μπορεί να έχει δίκιο από την πλευρά του, το γεγονός αυτό δεν επιλύει το 
πρόβλημα της ασφάλειας των σχολικών λεωφορείων. Η αναφέρουσα επισημαίνει απεναντίας 
ότι στα αυτοκίνητα, τα παιδιά δεν επιτρέπεται, παραδείγματος χάρη, να κάθονται μπροστά, 
ακόμη και αν φορούν ζώνη ασφαλείας. Θεωρεί παράξενο το γεγονός ότι προφανώς όλοι οι 
σχετικοί κανόνες ασφαλείας παύουν να ισχύουν για τα παιδιά μόλις επιβιβαστούν στο 
λεωφορείο. Επισημαίνει επίσης ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κανόνων στα 
διάφορα κράτη μέλη και ζητεί, συνεπώς, τη θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων ασφαλείας της 
ΕΕ για τα σχολικά λεωφορεία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013
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Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι στη Γερμανία δεν είναι υποχρεωτική η χρήση ζώνης 
ασφαλείας στα λεωφορεία και δεν υφίσταται καμία διάκριση ανάμεσα στα σχολικά 
λεωφορεία και τα κανονικά λεωφορεία. Επίσης, τα λεωφορεία είναι συχνά υπερπλήρη και δεν 
υπάρχει καμία νομική απαίτηση για διάκριση ανάμεσα σε άτομα μικρού αναστήματος/παιδιά 
με ύψος έως 1.20 m και άτομα μεγάλου αναστήματος/ενήλικες στα λεωφορεία.  Τα παιδιά 
συχνά πρέπει να στέκονται με τις σχολικές τους τσάντες οι οποίες αποτελούν εμπόδιο. Οι 
χειρολαβές βρίσκονται πολύ ψηλά, οπότε τα παιδιά δεν μπορούν να τις φτάσουν. Οι δημόσιες 
αρχές και οι μεταφορικές εταιρείες υποστηρίζουν ότι δεν έχουν αρκετά χρήματα για να 
βελτιώσουν τις συνθήκες μεταφοράς. 
Επίσης, η αναφέρουσα τονίζει ότι η χρήση ζώνης ασφαλείας και τα συστήματα συγκράτησης 
των παιδιών είναι υποχρεωτική στα επιβατικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τα 
παιδιά στα λεωφορεία όπου το κάθε κράτος μέλος της ΕΕ εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες. 

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι κανόνες για τη ζώνη ασφαλείας και τα συστήματα συγκράτησης των παιδιών για τα 
λεωφορεία και τα πούλμαν (κατηγορία οχημάτων M2 and M3) εναρμονίζονται σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Το άρθρο 2, παράγραφος 2,  της οδηγίας 91/671/ΕΟΚ σχετικά με την υποχρεωτική 
χρήση ζώνης ασφαλείας και τα συστήματα συγκράτησης των παιδιών στα οχήματα1 ορίζει, 
μεταξύ άλλων, ότι «Για τα εν κυκλοφορία οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3, τα κράτη μέλη 
απαιτούν από όλους τους επιβάτες τριών ετών και άνω να χρησιμοποιούν, όταν κάθονται, τα 
συστήματα ασφαλείας». 
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας, τα κράτη μέλη δύνανται, για τη μεταφορά στο έδαφός 
τους, μετά από συγκατάθεση της Επιτροπής, να χορηγούν εξαιρέσεις από την υποχρέωση που 
αναφέρεται πιο πάνω «προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες 
κυκλοφορίας των οχημάτων των κατηγοριών Μ2 και Μ3 που προορίζονται για τις τοπικές 
μεταφορές και κυκλοφορούν σε αστικές περιοχές ή σε οικισμούς, ή στα οποία επιτρέπονται 
θέσεις ορθίων».

Η Επιτροπή2 εξουσιοδότησε τη Γερμανία να χορηγήσει εξαίρεση από «τη χρήση ζώνης 
ασφαλείας ή τα συστήματα συγκράτησης των παιδιών για επιβάτες που ανεβαίνουν στα οχήματα 
των κατηγοριών M2 και M3 που προορίζονται για τις τοπικές μεταφορές και κυκλοφορούν σε 
αστικές περιοχές ή σε οικισμούς, ή στα οποία επιτρέπονται θέσεις ορθίων» καθώς:

 στα οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3 οι θέσεις ορθίων είναι πολύ συχνές και αυτά 
τα οχήματα είναι συνήθως υπερπλήρη,  Επομένως, είναι δύσκολο να αντιληφθεί 
κάποιος κατά πόσον οι θέσεις με συστήματα ασφάλειας είναι ελεύθερες ή όχι,

 οι περισσότεροι επιβάτες που χρησιμοποιούν τα εν λόγω οχήματα διανύουν μόνο 
μικρές αποστάσεις σε πόλεις στις οποίες η ταχύτητα είναι συνήθως χαμηλή 

Συμπέρασμα

Οι κανόνες για τη ζώνη ασφαλείας και τα συστήματα συγκράτησης των παιδιών για τα 
λεωφορεία και τα πούλμαν εναρμονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η οδηγία 91/671/ΕΟΚ 
ορίζει ότι όλοι οι επιβάτες τριών ετών και άνω υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν ζώνη 

                                               
1 ΕΕ L 373, της 31.12.1991, σ. 26, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/20/EΚ (ΕΕ L 115, της 9.5.2003, 

σ. 63).
2 Ε (2008) 434 τελικό της 8ης Φεβρουαρίου 2008.
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ασφαλείας σε λεωφορεία και πούλμαν ενώ κάθονται, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια 
συστήματα ασφάλειας είναι εγκατεστημένα. Τα κράτη μέλη δύνανται, μόνο για τη μεταφορά 
στο έδαφός τους μετά από συγκατάθεση της Επιτροπής, να χορηγούν εξαιρέσεις από την εν 
λόγω υποχρέωση για τοπικές μεταφορές σε αστικές περιοχές ή σε οικισμούς, ή στις οποίες 
επιτρέπονται θέσεις ορθίων". 

Το 2008, η Επιτροπή εξουσιοδότησε τη Γερμανία να χορηγήσει εξαίρεση από τη χρήση 
ζώνης ασφαλείας ή τα συστήματα συγκράτησης των παιδιών σε λεωφορεία και οχήματα που 
προορίζονται για τις τοπικές μεταφορές και κυκλοφορούν σε αστικές περιοχές ή σε 
οικισμούς, ή στα οποία επιτρέπονται θέσεις ορθίων.

Η κατάσταση που περιγράφει η αναφέρουσα είναι πλήρως σύμφωνη με την ισχύουσα 
νομοθεσία και η Επιτροπή δεν βλέπει καμία ανάγκη ή δυνατότητα να δώσει περαιτέρω 
συνέχεια.


