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Tárgy:  Jos Aalders, holland állampolgár által a hollandiai gyermekügyi ombudsman 
nevében benyújtott 1260/2009. számú petíció a kiskorúak által kötelezően 
hordandó kerékpáros védősisakról 

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója sürgeti, hogy a kiskorúak számára egész Európában legyen kötelező a 
kerékpáros védősisak használata. A petíció benyújtója szerint a védősisak használata már sok 
más országban (többek között Ausztráliában és az Egyesült Államokban) kötelező. Azt állítja, 
hogy a kutatások szerint a halálos kerékpáros balesetek 90%-ánál az agy sérülése okozza a 
halált, és az áldozatok 85%-a még mindig életben lenne, ha lett volna rajtuk védősisak. A 
petíció benyújtója szerint a védősisak viselését kötelezővé kell tenni, mert a szülők nem 
viselkednek felelősen ezen a területen. Ezen túlmenően úgy véli, hogy a médiának és a 
politikának több figyelmet kellene szentelnie a védősisak viselésének.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2009. december 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

Jelenleg egyetlen uniós tagállamban sem áll fenn arra vonatkozó jogszabályi kötelezettség, 
hogy a kiskorúak kerékpáros védősisakot viseljenek. Mindez még azon uniós tagállamokra is 
érvényes, ahol a legmagasabb az egy főre jutó kerékpárok száma, mint például Hollandiában 
és Dániában. 
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Minden valószínűség szerint az említett jogszabályi kötelezettség hiánya azzal magyarázható, 
hogy viszonylag alacsony a halálesetek és sérülések száma a kiskorúak érintett csoportjának 
körében. A 2008-ra vonatkozó számadatok például azt mutatják, hogy a 15 évnél fiatalabb 
kerékpárosok körében 128 haláleset történt az EU egészének területén.  Ezek közül 80 városi 
térségeken belül, 48 pedig városi térségeken kívül történt. Ugyanakkor a számadatok nem 
világítanak rá arra, hogy az említett esetekben viseltek-e védősisakot, mivel a balesetek 
okairól nem állnak rendelkezésre információk. Az Európai Bizottság jelenleg dolgozik a 
2011–2020 közötti időszakra vonatkozó új közlekedésbiztonsági cselekvési program 
tervezetén. A veszélyeztetett közlekedők az említett program fontos részét képezik, amely 
minden bizonnyal kerékpárosokra vonatkozó intézkedéseket is javasol majd. 

A Bizottság egyetért a petíció benyújtójának vélekedésével, miszerint fontos lenne a 
közvéleményt a védősisak minden kerékpárosra – azaz nem csupán a gyermekekre, hanem a 
felnőttekre is – kiterjedő viselésének szolgálatába állítani, különös tekintettel a szülőkre, akik 
példát kívánnak mutatni gyermekeik számára a védősisak viselése terén. Az új európai 
közlekedésbiztonsági weboldal jól példázza a lakossági figyelemfelkeltést, nyitóoldalán egy 
védősisakot viselő fiatal kerékpáros képével.

Következtetés

Jóllehet a Bizottság teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy a kerékpáros védősisakok 
kiskorúak általi viselésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket illetően tiszteletben tartsa 
a szubszidiaritás elvét, a jövőben számításba vesz néhány, a kerékpárosok biztonsága 
érdekében végrehajtandó intézkedést a következő közlekedésbiztonsági cselekvési program 
keretében. 

                                               
 http://ec.europa.eu/roadsafety


