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Przedmiot: Petycja 1279/2012, którą złożyła Heike Schwartz (Niemcy), w sprawie 
ustanowienia jednolitych norm bezpieczeństwa w autobusach szkolnych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie w związku z zatłoczonymi szkolnymi autobusami 
w Niemczech i zaznacza, że często odczuwa obawę, kiedy jej dzieci do nich wsiadają. 
Zapinanie pasów bezpieczeństwa nie jest wymogiem prawnym, a waga, wzrost ani wiek nie 
są brane pod uwagę, jeśli chodzi o maksymalną liczbę miejsc siedzących oraz stojących, 
w wyniku czego większość uchwytów znajduje się na nieodpowiedniej wysokości 
i podróżujące dzieci nie mają możliwości się za nie chwycić. Ponadto nie występuje żadna 
różnica pomiędzy autobusami szkolnymi a zwykłymi. Podmioty obsługujące autobusy, 
władze miejskie (niemające wystarczających środków finansowych) oraz przedsiębiorstwa 
autobusowe (niestosujące odpowiednich zasad) nawzajem obarczają się odpowiedzialnością. 
Każda z nich może mieć rację, ale to i tak nie rozwiązuje problemu niebezpiecznych 
autobusów szkolnych. Składająca petycję zaznacza, że w samochodach na przykład, 
w przeciwieństwie do autobusów, dzieci nie mogą być przewożone na przednim siedzeniu, 
nawet przy zapiętych pasach bezpieczeństwa. Wyraża zdziwienie, że wszystkie te zasady 
bezpieczeństwa nie są stosowane wobec dzieci podczas ich podróży w autobusach. Zaznacza 
również, iż występują znaczne różnice między zasadami bezpieczeństwa w poszczególnych 
państwach członkowskich, zatem zwraca się z prośbą o ustanowienie jednolitych norm 
europejskich w autobusach szkolnych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 marca 2013 r.
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Składająca petycję zaznacza, że w Niemczech nie ma obowiązku używania pasów 
bezpieczeństwa w autobusach oraz że nie wprowadzono rozróżnienia między autobusami 
zwykłymi a szkolnymi. Ponadto autobusy są często przepełnione, a osoby niskie/dzieci do 
1,20 m wzrostu są traktowane tak samo jak osoby wyższe/dorośli. Dzieci często muszą stać, 
mając na plecach tornistry, co nie jest wygodne. Uchwyty są umieszczane zbyt wysoko, by 
dzieci mogły do nich dosięgnąć. Władze publiczne oraz firmy transportowe twierdzą, że nie 
mają środków, by poprawić warunki podróżowania.
Ponadto składająca petycję podkreśla, że używanie pasów bezpieczeństwa i systemów 
zabezpieczających dzieci jest obowiązkowe w samochodach osobowych. Jednak w przypadku 
dzieci podróżujących autobusami taki obowiązek nie istnieje, a państwa członkowskie UE 
stosują różne regulacje w tym zakresie.
Uwagi Komisji

Przepisy dotyczące pasów bezpieczeństwa i systemów zabezpieczających dzieci 
obowiązujące w przypadku autobusów i autokarów (kategorie pojazdów M2 i M3) są 
zharmonizowane na szczeblu europejskim. Art. 2 ust. 2 dyrektywy 91/671/EWG odnoszącej
się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i systemów zabezpieczających 
dzieci w pojazdach1 mówi m.in., że „państwa członkowskie wymagają, aby wszyscy 
użytkownicy mający trzy lata lub więcej, pojazdów kategorii M2 i M3 znajdujących się 
w użyciu stosowali systemy zabezpieczenia znajdujące się w pojeździe, gdy znajdują się 
w pozycji siedzącej”. 
Zgodnie z art. 6 rzeczonej dyrektywy państwa członkowskie mogą, w odniesieniu do 
przewozów na ich terytorium, za zgodą Komisji, udzielić zwolnień z powyższego obowiązku, 
„w celu uwzględnienia szczególnych warunków wykorzystania pojazdów kategorii M2 i M3 
do przewozów miejscowych na terenach miejskich i zabudowanych, lub w których można 
podróżować na stojąco”.

Komisja2 upoważniła Niemcy do udzielenia zwolnienia ze „stosowania pasów 
bezpieczeństwa lub systemów zabezpieczających dzieci w przypadku pasażerów 
podróżujących pojazdami kategorii M2 i M3 do przewozów miejscowych na terenach 
miejskich i zabudowanych, lub w których można podróżować na stojąco”, ponieważ:

 w pojazdach kategorii M2 i M3 podróżowanie na stojąco jest powszechne, a pojazdy 
tego typu są bardzo często zatłoczone. W związku z tym sprawdzenie, czy siedzenia 
z systemami bezpieczeństwa są wolne czy nie, jest utrudnione;

 większość pasażerów korzystających z takich pojazdów podróżuje tylko na krótkich 
dystansach i w miastach, gdzie prędkość pojazdów jest zazwyczaj niska.

Wniosek

Przepisy dotyczące pasów bezpieczeństwa i systemów zabezpieczających dzieci 
obowiązujące w przypadku autobusów i autokarów są zharmonizowane na szczeblu 
europejskim. Zgodnie z dyrektywą 91/671/EWG wszystkie osoby przebywające 
w autobusach i autokarach mające trzy lata lub więcej są zobligowane do stosowania 
systemów zabezpieczeń znajdujących się w pojeździe, gdy znajdują się w pozycji siedzącej, 

                                               
1 Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 26, zmieniona dyrektywą 2003/20/WE (Dz.U. L 115 z 9.5.2003, s. 63).
2 K (2008) 434 wersja ostateczna z dnia 8 lutego 2008 r.
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o ile takie systemy bezpieczeństwa zostały w pojeździe zainstalowane. Państwa członkowskie 
mogą, w odniesieniu do przewozów na ich terytorium, za zgodą Komisji, udzielić zwolnień 
z powyższego obowiązku do przewozów miejscowych na terenach miejskich i zabudowanych 
lub do przewozów pojazdami, w których można podróżować na stojąco.

W 2008 r. Komisja upoważniła Niemcy do udzielenia zwolnienia ze stosowania pasów 
bezpieczeństwa lub systemów zabezpieczających dzieci w przypadku autobusów i autokarów, 
które służą do przewozów miejscowych na terenach miejskich i zabudowanych lub w których 
można podróżować na stojąco.

Sytuacja opisana przez składającą petycję jest w pełni zgodna z obowiązującym 
prawodawstwem, a Komisja nie widzi potrzeby i możliwości podjęcia dalszych działań.


