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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1260/2009, внесена от Jos Aalders, с нидерландско гражданство, от 
името на омбудсмана, отговарящ за проблемите на децата, относно 
задължителни велосипедни каски за непълнолетни 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се стреми да направи велосипедните каски задължителни за 
непълнолетните в цяла Европа, какъвто е случаят в много други страни (например 
Австралия и Съединените щати). Той цитира резултати от изследвания, които показват, 
че 90 % от случаите с фатален край при катастрофите с велосипеди са причинени от 
мозъчно увреждане и че 85% от жертвите биха били все още живи, ако са носели каска. 
Вносителят счита, че мярката следва да стане задължителна, тъй като родителите не 
изпълняват своите отговорности в това отношение. Той счита също така, че значението 
на носенето на каска следва да получи повече внимание от страна на средствата за 
масово осведомяване и политическите кръгове.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Понастоящем не съществува правно задължение в която и да било държава-членка на 
ЕС за носене на велосипедни каски. Такъв е дори случаят в държавите-членки на ЕС с 
най-голям брой велосипедисти на глава от населението, като Нидерландия и Дания. 

Най-вероятно, причината за липса на такова правно задължение е сравнително малкият 
брой случаи с фатален край и наранявания в съответната група на непълнолетни. За 



PE439.222v01-00 2/2 CM\805942BG.doc

BG

2008 г., например, данните посочват 128 случая с фатален край сред велосипедисти под 
15-годишна възраст в ЕС. 80 от тях са се случили в градските зони, 48 извън градските 
зони. Въпреки това, в данните не се посочва дали велосипедните каски са използвани в 
тези случаи или не, тъй като информация относно причините няма. Европейската 
комисия изготвя понастоящем нова програма за действие в областта на пътната 
безопасност за периода 2011-2020 г. Уязвимите ползватели ще бъдат важен компонент 
от тази програма, в която със сигурност ще бъдат предложени действия относно 
велосипедистите. 

Комисията е съгласна със становището на вносителя на петицията, че е важно да се 
дава гласност за насърчаване на носенето на каски от велосипедистите като цяло, не 
само от децата, но и от възрастните, и по-специално от родителите, които искат да 
дадат пример на децата си да носят каска. Уебстраницата на новата Европейска 
програма за действие в областта на пътната безопасност е добър пример за такава 
гласност като на началната страница е сложена снимка на млад велосипедист с каска.

Заключение

Въпреки че Комисията е изцяло ангажирана със спазването на принципа на 
субсидиарност относно правното задължение за непълнолетни да носят велосипедни
каски, тя ще разгледа редица мерки, които следва да бъдат прилагани във връзка с 
безопасността на велосипедистите в рамките на следващата програма за действие в 
областта на пътната безопасност.

                                               
 http://ec.europa.eu/roadsafety


