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Ref.: Petiția nr. 1279/2012, adresată de Heike Schwartz, de cetățenie germană, privind 
standarde uniforme de siguranță pentru autobuzele școlare

1. Rezumatul petiției

Petiționara își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că autobuzele școlare din Germania 
sunt prea pline, menționând că, adesea, este neliniștită când copilul său se urcă într-un astfel 
de autobuz. Purtarea centurii de siguranță nu este o cerință obligatorie și nu se ține cont de 
dimensiune sau de vârstă în ceea ce privește numărul maxim de călători pe scaune și în 
picioare, rezultatul fiind că majoritatea mânerelor sunt așezate prea jos pentru majoritatea 
școlarilor, iar ei nu pot să le prindă. În plus, nu există nicio diferență între autobuzele școlare 
și autobuzele normale. Organismele care le administrează, autoritățile municipale (fără 
fonduri) și companiile de transport (fără reguli), pretind fiecare că responsabil este celălalt. 
Deși fiecare dintre ei are poate dreptate în sine, problema autobuzelor școlare nesigure nu este 
rezolvată. Petiționara subliniază faptul că, pe de altă parte, în autoturisme copii nu au voie, de 
exemplu, să stea pe locurile din față, chiar dacă au centură de siguranță. I se pare neobișnuit 
că toate aceste norme de siguranță nu li se mai aplică copiilor atunci când sunt într-un 
autobuz. De asemenea, subliniază faptul că există mari deosebiri între normele din diferite 
state membre și, în consecință, solicită introducerea unor standarde uniforme de siguranță ale 
UE pentru autobuzele școlare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Petiționara subliniază faptul că în Germania utilizarea centurii de siguranță nu este obligatorie 
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în autobuze și că nu se face o distincție între autobuzele normale și autobuzele școlare. De 
asemenea, autobuzele sunt adesea foarte aglomerate și nu există nicio cerință legală care să 
facă diferența între persoanele scunde/copiii cu înălțimea de până la 1,20 m și persoanele mai 
înalte/adulții care călătoresc cu autobuzul. Copiii sunt adesea obligați să stea în picioare cu 
ghiozdanele, ceea ce îi stânjenește. Mânerele sunt amplasate prea sus, iar copiii nu pot ajunge 
la ele. Autoritățile publice și companiile de transport susțin că nu dispun de fonduri suficiente 
pentru a îmbunătăți condițiile de călătorie.
Mai mult, petiționara subliniază faptul că utilizarea centurilor de siguranță și a sistemelor de 
fixare pentru copii este obligatorie în autoturisme. Cu toate acestea, situația este alta în ceea 
ce îi privește pe copiii care călătoresc cu autobuzul, pentru care statele membre aplică norme 
diferite.
Observațiile Comisiei

Normele referitoare la centurile de siguranță și sistemele de fixare pentru copii în autobuze și 
autocare (categoria de vehicule M2 și M3) sunt armonizate la nivel european. Articolul 2 
alineatul (2) din Directiva 91/671/CE privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranță în 
vehiculele cu o capacitate mai mică de 3,5 t1 prevede, printre altele, că „statele membre 
solicită ca toți ocupanții în vârstă de 3 ani și peste această vârstă ai vehiculelor M2 și M3 să 
folosească, în timpul utilizării acestor vehicule, sistemele de siguranță existente, atunci când 
sunt așezați”.
Potrivit articolului 6 din directivă, cu acordul Comisiei, statele membre pot să acorde 
exonerări de la obligația menționată mai sus, pentru transportul pe teritoriul lor, „astfel încât 
să se țină cont de condițiile specifice de utilizare a vehiculelor din categoriile M2 și M3 
pentru transportul local în zone urbane și în localități sau a vehiculelor în care este permis 
statul în picioare”.

Comisia2 a autorizat Germania să acorde o exonerare de la „utilizarea centurii de siguranță 
sau a sistemelor de fixare pentru copii pasagerilor care călătoresc în vehicule M2 și M3 în 
transportul local în zone urbane și în localități sau în vehicule în care este permis statutul în 
picioare”, întrucât:

 în vehiculele din categoriile M2 și M3 statul în picioare este des întâlnit, iar astfel de 
vehicule sunt adesea aglomerate; în consecință, poate fi dificil de observat dacă 
locurile prevăzute cu sisteme de siguranță sunt libere sau nu;

 cei mai mulți pasageri folosesc astfel de vehicule doar pentru distanțe scurte în orașe, 
unde în mod normal viteza este redusă.

Concluzii

Normele referitoare la centurile de siguranță și sistemele de fixare pentru copiii în autobuze și 
autocare sunt armonizate la nivel european. Directiva 91/671/CEE prevede că toți ocupanții 
din autobuze și autocare în vârstă de cel puțin 3 ani sunt obligați să utilizeze centuri de 
siguranță atunci când sunt așezați, cu condiția ca astfel de sisteme de siguranță să fie instalate. 
Cu acordul Comisiei, statele membre pot, doar pentru transportul pe teritoriul lor, să acorde 

                                               
1 JO L 373, 31.12.1991, p. 26, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/20/CE (JO, L 115, 9.5.2003, 

p. 63).
2 K (2008) 434 endg. din 8 februarie 2008.
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exonerări de la această obligație pentru transportul local în zone urbane și în localități sau 
pentru vehiculele în care este permis statul în picioare.

În 2008, Comisia a autorizat Germania să acorde o exonerare de la utilizarea centurii de 
siguranță sau a sistemelor de fixare pentru copii în autobuze sau autocare în transportul local 
în zonele urbane și în localități sau în vehiculele în care este permis statul în picioare.

Situația descrisă de petiționară respectă întru totul legislația în vigoare, iar Comisia nu 
consideră că este necesar sau posibil să continue ancheta.


