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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1260/2009 dėl nepilnamečiams privalomų dėvėti dviratininkų šalmų,
kurią pateikė Olandijos pilietis Jos Aalders Vaiko teisių ombudsmeno vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas siekia, kad nepilnamečiams visoje Europoje būtų privaloma dėvėti 
dviratininkų šalmus, kaip tai jau daroma daugelyje kitų šalių (pvz., Australijoje ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose). Jis remiasi tyrimų rezultatų duomenimis, pagal kuriuos 90 % avarijose 
žuvusių dviratininkų mirties priežastis buvo galvos smegenų pažeidimai, o 85 % aukų šalmas 
būtų išgelbėjęs gyvybę. Peticijos pateikėjas mano, kad būtina padaryti šį įsipareigojimą 
privalomu, nes tėvai šiuo atžvilgiu neprisiima atsakomybės. Jis taip pat mano, kad 
žiniasklaida ir politikai turėtų skirti daugiau dėmesio šalmo dėvėjimo klausimams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Šiuo metu jokioje ES valstybėje narėje nėra nustatyto teisinio įpareigojimo nepilnamečiams 
dėvėti dviratininkų šalmus. Šio įpareigojimo nėra net ir tose ES valstybėse narėse, kuriose 
dviratininkų daugiausia, pavyzdžiui, Olandijoje ir Danijoje.

Tokio įpareigojimo turbūt nėra todėl, kad žuvusių ar sužeistų atitinkamos grupės 
nepilnamečių skaičius palyginti nedidelis. Pavyzdžiui, 2008 m. duomenimis, visoje ES žuvo 
128 dviratininkai iki 15 metų. 80 iš jų žuvo miestuose, o 48 už jų ribų. Tačiau iš pateiktų 
duomenų neaišku, ar žuvusieji dėvėjo šalmus, nes nėra jokios informacijos apie nelaimingų 
atsitikimų priežastis. Šiuo metu Europos Komisija rengia naują 2011–2020 m. kelių eismo 
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saugos veiksmų programą. Svarbi programos dalis bus skirta pažeidžiamiems dalyviams, joje 
bus siūlomi veiksmai dviratininkams.

Komisija pritaria peticijos pateikėjui, kad apskritai svarbu viešai skatinti dviratininkus dėvėti 
šalmus, ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius, ypač tėvus, norinčius rodyti vaikams pavyzdį, 
kad reikia dėvėti šalmą. Naujojoje Europos kelių saugos interneto svetainėje pateiktas geras 
tokio viešo skatinimo pavyzdys – tituliniame puslapyje įdėta jauno dviratininko, dėvinčio 
šalmą, nuotrauka.

Išvada

Nors Komisija visiškai įsipareigoja laikytis subsidiarumo principo sprendžiant teisinio 
nepilnamečių įsipareigojimo dėvėti dviratininkų šalmus klausimą, kitoje kelių saugos veiksmų 
programoje ji svarstys galimybę įgyvendinti keletą priemonių dviratininkų saugumui 
užtikrinti.“

                                               
 http://ec.europa.eu/roadsafety.


