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Tema: Peticija Nr. 1279/2012 dėl mokykliniams autobusams taikytinų vienodų 
saugos standartų, kurią pateikė Vokietijos pilietė Heike Schwartz

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja reiškia susirūpinimą dėl to, kad Vokietijoje mokykliniai autobusai yra 
perpildyti, nurodydama, kad ją dažnai apima nerimas, kai jos vaikams tenka važiuoti 
perpildytu autobusu. Prisisegti saugos diržus nėra privaloma ir nustatant didžiausią sėdinčių ir 
stovinčių keleivių skaičių nėra atsižvelgiama į vaikų ūgį arba amžių, todėl dauguma laikymosi 
rankenų įtaisytos per žemai daugeliui mokinių, o naujoms rankenoms pirkti nerandama lėšų. 
Be to, mokykliniai autobusai niekuo nesiskiria nuo įprastinių autobusų. Organizacijos, 
eksploatuojančio autobusus, savivaldos institucijos, neturinčios lėšų, ir autobusų įmonės, 
kurioms netaikomos jokios taisyklės, stengiasi viena kitai permesti atsakomybę už tai. 
Kiekviena jų gali būti per se teisi, bet nesaugių mokyklinių autobusų problema 
nesprendžiama. Peticijos pateikėja nurodo, kad pagal vaikų vežimo automobiliais taisykles, 
priešingai, vaikams draudžiama, pvz., sėdėti priekyje net ir užsisegus saugos diržą. Peticijos 
pateikėjai keista, kad visos šios saugos taisyklės akivaizdžiai nustoja galioti, kai tik vaikai 
įlipa į autobusą. Peticijos pateikėja taip pat pabrėžia, kad skirtingose valstybėse narėse 
taisyklės smarkiai skiriasi, todėl ji siekia, kad ES būtų nustatyti vienodi saugos reikalavimai 
mokykliniams autobusams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 11 d. Komisijos paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Peticijos pateikėja nurodo, kad Vokietijoje nėra privaloma autobusuose naudoti saugos 
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diržus ir neatskiriami maršrutiniai ir mokykliniai autobusai. Autobusai taip pat dažnai yra 
perkrauti ir nėra teisinio reikalavimo autobusuose skirti mažo ūgio asmenis arba vaikus, kurių 
ūgis neviršija 1,20 m, ir aukštesnius asmenis arba suaugusiuosius. Vaikams dažnai tenka 
stovėti laikant portfelius, kurie trukdo. Laikymosi rankenos įtaisytos per aukštai, todėl vaikai 
negali jų pasiekti. Valdžios institucijos ir transporto įmonės tvirtina, kad neturi pakankamai 
lėšų važiavimo sąlygoms pagerinti.

Be to, peticijos pateikėja pabrėžia, kad keleiviniuose automobiliuose privaloma naudoti 
saugos diržus ir vaikams skirtas tvirtinimo sistemas. Tačiau naudoti šias priemones 
neprivaloma, kai vaikai važiuoja autobusais, kuriems ES valstybėse narėse taikomos 
skirtingos taisyklės.

Komisijos pastabos

Taisyklės dėl saugos diržų ir vaikams skirtų tvirtinimo sistemų naudojimo miesto ir tolimojo 
susisiekimo autobusuose (M2 ir M3 kategorijos transporto priemonės) yra suderintos Europos 
lygmeniu. Direktyvos 91/671/EEB dėl privalomo saugos diržų ir vaikams skirtų tvirtinimo 
sistemų naudojimo transporto priemonėse1 2 straipsnio 2 dalyje numatoma, inter alia, kad 
„valstybės narės reikalauja, kad visi trejų metų ir vyresni naudojamų M2 ir M3 kategorijų 
transporto priemonių keleiviai naudotų saugos diržus, segamus jiems sėdint“. 
Pagal direktyvos 6 straipsnį Komisijai pritarus, valstybės narės gali taikyti transporto 
priemonėms savo teritorijoje išimtis ir leisti nesilaikyti pirmiau minėto reikalavimo, „kad 
būtų atsižvelgta į specifines vietos transportui miestuose ir gyvenvietėse naudojamų M2 ir M3 
kategorijų transporto priemonių arba transporto priemonių, kuriose galima stovėti, 
naudojimo sąlygas“.

Komisija2 leido Vokietijai taikyti išimtį ir leisti nesilaikyti reikalavimo, kad „vietos 
transportui miestuose ir gyvenvietėse naudojamų M2 ir M3 kategorijų transporto priemonių 
arba transporto priemonių, kuriose galima stovėti, keleiviai naudotų saugos diržus arba 
vaikams skirtas tvirtinimo sistemas“, nes:

 M2 ir M3 kategorijų transporto priemonėse stovėti labai įprasta ir tokios transporto 
priemonės dažnai yra perpildytos; taigi gali būti sunku pamatyti, ar vietos, kuriose 
įrengtos saugos sistemos, yra laisvos;

 dauguma tokiomis transporto priemonėmis važiuojančių keleivių keliauja jomis tik 
trumpais nuotoliais mieste, kur įprastai važiuojama nedideliu greičiu.

Išvada

Taisyklės dėl saugos diržų ir vaikams skirtų tvirtinimo sistemų naudojimo miesto ir tolimojo 
susisiekimo autobusuose (M2 ir M3 kategorijos transporto priemonės) yra suderintos Europos 
lygmeniu. Direktyva 91/671/EEB nustatyta, kad visi trejų metų ir vyresni miesto ir tolimojo 
susisiekimo autobusų keleiviai privalo sėdėti užsisegę saugos diržus, jeigu tokios saugos 
sistemos yra įrengtos. Komisijai pritarus, valstybės narės gali taikyti išimtį, galiojančią tik 
transporto priemonėms jų teritorijoje, ir leisti, kad pirmiau minėto reikalavimo nebūtų
laikomasi vietos transportui miestuose ir gyvenvietėse naudojamose transporto priemonėse, 
arba transporto priemonėse, kuriose leidžiama stovėti. 

                                               
1 OL L 373, 1991 12 31, p. 26, su pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/20/EB (OL L 115, 2003 5 9, p. 63).
2 K (2008) 434 galutinis, 2008 m. vasario 8 d.
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2008 m. Komisija leido Vokietijai taikyti išimtį ir leisti nesilaikyti reikalavimo, kad vietos 
transportui miestuose ir gyvenvietėse naudojamuose miesto ir tolimojo susisiekimo 
autobusuose arba autobusuose, kuriuose leidžiama stovėti, būtų naudojami saugos diržai arba 
vaikams skirtos tvirtinimo sistemos.

Peticijos pateikėjos aprašyta situacija visiškai atitinka galiojančius teisės aktus ir Komisija 
nemato reikalo ir galimybės toliau nagrinėti šį klausimą.“


