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Temats: Lūgumraksts Nr. 1279/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Heike 
Schwartz, par vienotiem drošības standartiem skolu autobusiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par pārpildītiem skolu autobusiem Vācijā, piebilstot, ka 
viņu bieži pārņem uztraukums, kad viņas bērni iekāpj tādā autobusā. Drošības jostas lietošana 
nav obligāta, un attiecībā uz pasažieru maksimālo sēdvietu un stāvvietu skaitu netiek ņemts 
vērā pasažieru augums un vecums, tādējādi lielākajai daļai skolēnu rokturi nenodrošina 
iespēju pie tiem pieturēties, jo lielākoties atrodas pārāk zemu. Turklāt skolu autobusi 
neatšķiras no parastiem autobusiem. Struktūras, kuru pārziņā ir skolēnu pārvadāšana, 
pašvaldības iestādes (kam trūkst naudas) un autobusu uzņēmumi (kam nav noteikumu) 
mēģina novelt atbildību no saviem pleciem. Lai gan viņiem visiem savā ziņā ir taisnība, tas 
neatrisina nedrošu skolu autobusu problēmu. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka savukārt 
automašīnās bērniem, piemēram, nav atļauts sēdēt priekšējā sēdeklī pat tad, ja viņi ir 
piesprādzējušies ar drošības jostu. Viņai šķiet savādi, ka visi šie drošības noteikumi vairs 
neattiecas uz bērniem, kad viņi iekāpj autobusā. Viņa arī norāda, ka šie noteikumi ļoti atšķiras 
dažādās dalībvalstīs, un attiecīgi prasa ieviest vienotus ES drošības standartus skolu 
autobusiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Vācijā autobusos nav obligāti jāizmanto drošības jostas 
un ka satiksmes autobusi neatšķiras no skolu autobusiem. Turklāt autobusi bieži ir pārpildīti, 
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un tiesību aktos nav noteikta prasība autobusos izšķirt maza auguma personas / bērnus 
(augumā līdz 1,20 m) un lielāka auguma personas / pieaugušos. Bērniem bieži jāstāv, turot 
viņiem traucējošās skolas somas. Rokturi atrodas pārāk augstu, tāpēc bērni tos nevar 
aizsniegt. Valsts iestādes un transporta uzņēmumi apgalvo, ka viņiem nav pietiekami daudz 
naudas, lai uzlabotu pārvadāšanas apstākļus.
Turklāt lūgumraksta iesniedzēja uzsver, ka drošības jostas un bērnu ierobežotājsistēmas 
obligāti jāizmanto vieglajās automašīnās. Tomēr tas neattiecas uz bērniem autobusos, kuriem 
ES dalībvalstis piemēro dažādus noteikumus.

Komisijas komentāri

Noteikumi par drošības jostām un bērnu ierobežotājsistēmām autobusos un tālsatiksmes 
autobusos (M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļos) ir saskaņoti Eiropas līmenī. 
Direktīvas 91/671/EEK par obligātu drošības jostu un bērnu ierobežotājsistēmu izmantošanu 
transportlīdzekļos1 2. panta 2. punktā inter alia ir noteikts, ka „dalībvalstis pieprasa, lai visi 
kustībā esošu M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu pasažieri, kuriem ir trīs un vairāk gadi, 
lieto drošības sistēmas, kad viņi atrodas sēdus stāvoklī”.
Saskaņā ar šīs direktīvas 6. pantu dalībvalstis ar Komisijas piekrišanu var pārvadājumiem to 
teritorijā piešķirt atbrīvojumus no iepriekš minētā pienākuma, „lai ņemtu vērā īpašos 
nosacījumus M2 un M3 transportlīdzekļu lietošanai vietējiem pārvadājumiem pilsētu vai 
apbūvētajos rajonos, vai tur, kur ir atļauta stāvēšana”.

Komisija2 atļāva Vācijai piešķirt atbrīvojumu no „drošības jostu vai bērnu ierobežotājsistēmu 
lietošanas pasažieriem, kas izmanto M2 un M3 transportlīdzekļus vietējiem pārvadājumiem 
pilsētu un apbūvētajos rajonos vai tur, kur ir atļauta stāvēšana”, jo:

 M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļos pasažieri ļoti bieži stāv un šādi 
transportlīdzekļi bieži ir pārpildīti. Tādējādi var būt grūti redzēt, vai sēdvietas ar 
drošības sistēmām ir brīvas vai nav;

 vairums pasažieru, kas izmanto šādus transportlīdzekļus, veic tikai nelielus attālumus 
pilsētās, kur ātrums parasti ir neliels.

Secinājums

Noteikumi par drošības jostām un bērnu ierobežotājsistēmām autobusos un tālsatiksmes 
autobusos ir saskaņoti Eiropas līmenī. Direktīvā 91/671/EEK ir noteikts, ka autobusos un 
tālsatiksmes autobusos visiem pasažieriem, kam ir trīs vai vairāk gadu, jāizmanto drošības 
jostas, kamēr tie atrodas sēdus stāvoklī, ja šādas drošības sistēmas ir ierīkotas. Dalībvalstis ar 
Komisijas piekrišanu var tikai pārvadājumiem to teritorijā piešķirt atbrīvojumus no šā 
pienākuma vietējiem pārvadājumiem pilsētu un apbūvētajos rajonos vai tādos 
transportlīdzekļos, kuros ir atļauta stāvēšana.

Komisija 2008. gadā atļāva Vācijai piešķirt atbrīvojumu no drošības jostu vai bērnu 
ierobežotājsistēmu izmantošanas autobusos un tālsatiksmes autobusos vietējiem 
pārvadājumiem pilsētu un apbūvētajos rajonos vai tādos transportlīdzekļos, kuros ir atļauta 

                                               
1 OV L 373, 31.12.1991., 26. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/20/EK (OV L 115, 9.5.2003., 

63. lpp.).
2 K (2008) 434 endg., 2008. gada 8. februāris.
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stāvēšana.

Lūgumraksta iesniedzējas aprakstītā situācija pilnīgi atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem, un 
Komisija uzskata, ka nav ne vajadzības, ne iespējas veikt papildu pasākumus.


