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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1260/2009 af Jos Allders, nederlandsk statsborger, for børnenes 
ombudsmand, om obligatoriske cykelhjelme til mindreårige

1. Sammendrag

Andrageren ønsker at gøre cykelhjelme obligatoriske for mindreårige i hele Europa, som det 
allerede er tilfældet i mange andre lande (f.eks. Australien og USA). Han citerer 
forskningsresultater, der viser, at 90 % af cykelulykker med dødelig udgang skyldes 
hjerneskade, og at 85 % af ofrene stadig ville være i live, hvis de havde haft cykelhjelm på. 
Han mener, at det burde gøres obligatorisk, da forældrene ikke lever op til deres ansvar i den 
forbindelse. Han mener også, at medierne og politikerne i højere grad bør gøre opmærksom 
på, at det er vigtigt at køre med cykelhjelm.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. december 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"I øjeblikket har ingen EU-medlemsstater lovgivning, der gør det obligatorisk for mindreårige 
at bære cykelhjelm. Det gælder også de EU-medlemsstater, der har det højeste antal cyklister 
pr. indbygger som f.eks. Nederlandene og Danmark.

Årsagen til, at dette ikke findes som et lovgivningskrav, er formentlig det forholdsvis lave 
antal dødsulykker og kvæstelser i den pågældende gruppe af mindreårige. I 2008 viser 
statistikken f.eks., at der skete 128 dødsulykker blandt cyklister under 15 år i hele EU. Heraf 
skete 80 i byområder og 48 uden for byområder. Men oplysningerne viser ikke, hvorvidt 
ofrene bar cykelhjelm ved disse ulykker eller ej, eftersom der ikke foreligger oplysninger om 
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årsagerne til ulykkerne. Kommissionen er i øjeblikket i færd med at udarbejde et nyt 
handlingsprogram for trafiksikkerhed for perioden 2011-2020. De bløde trafikanter bliver en 
vigtig del af dette program, som helt sikkert vil indeholde forslag til foranstaltninger for 
cyklister.

Kommissionen er enig med andrageren i, at det er vigtigt at reklamere for brug af hjelm 
blandt cyklister i almindelighed, ikke kun børn, men også voksne og navnlig forældre, der 
ønsker at foregå med et godt eksempel for at få deres børn til at bruge hjelm.

Konklusion

Selv om Kommissionen lægger stor vægt på at overholde subsidiaritetsprincippet i forbindelse 
med lovkrav om mindreåriges brug af cykelhjelm, vil den overveje indførelsen af flere 
foranstaltninger for at garantere cyklisters sikkerhed inden for rammerne af det næste 
trafiksikkerhedsprogram."
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