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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1260/2009, imressqa minn Jos Aalders, ta’ nazzjonalità Olandiża, 
f’isem l-Ombudsman għat-Tfal, dwar ħelmits tal-mutur obbligatorji għall-persuni 
taħt l-età

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jixtieq li jkun hemm ħelmits tal-muturi obbligatorji għall-persuni taħt l-età fl-
Ewropa kollha, kif inhu diġà l-każ f’ħafna pajjiżi oħra (pereżempju l-Awstralja u l-Istati 
Uniti). Huwa jsemmi riżultati ta’ studju li juru li 90% tal-inċidenti fatali bir-roti kienu 
kkawżati minn danni ċerebrali u li kieku kienu lebsin ħelmit, 85% tal-vittmi għadhom ħajjin. 
Huwa tal-fehma li din il-miżura għandha ssir obbligatorja billi l-ġenituri qed jonqsu milli 
jieħdu r-responsabilitajiet tagħhom f’dan is-sens. Huwa wkoll tal-opinjoni li l-importanza li 
jintlibes il-ħelmit għandha tingħata iktar attenzjoni mill-midja u ċ-ċrieki politiċi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Attwalment fl-ebda Stat Membru tal-UE m’hemm xi obbligu legali li persuni taħt l-età jilbsu 
l-ħelmits tal-mutur. Dan jgħodd anki fl-Istati Membri tal-UE bl-ogħla numru ta’ ċiklisti meta 
mqabbel man-numru totalii ta’ abitanti, bħall-Olanda u d-Danimarka.

Probabbilment, ir-raġuni għaliex m’hemmx dan l-obbligu legali hija n-numru baxx ta’ 
fatalitajiet u persuni mġarrba fil-grupp rilevanti ta’ persuni taħt l-età. Għas-sena 2008, 
pereżempju, id-dejta wriet 128 fatalità fost iċ-ċiklisti ta’ inqas minn 15-il sena fl-UE kollha. 
Minn dawk, 80 ġraw fiż-żoni urbani u 48 barra miż-żoni urbani. Madankollu, id-dejta ma 
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turix jekk il-ħelmits intużawx f’dawn il-każijiet jew le, billi l-ebda informazzjoni dwar il-
kawżi tal-inċidenti mhija disponibbli. Il-Kummissjoni Ewropea attwalment qed tabbozza 
programm ta’ azzjoni ġdid dwar is-sigurtà fit-toroq għall-perjodu 2011-2020. L-utenti 
vulnerabbli huma element importanti ta’ dan il-programm li żgur se jipproponi azzjonijiet li 
għandhom jieħdu ċ-ċiklisti. 

Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-petizzjonant li huwa importanti li ssir pubbliċità favur 
l-użu tal-ħelmit miċ-ċiklisti inġenerali, mhux mit-tfal biss, iżda anki mill-adulti u b’mod 
partikolari mill-ġenituri li jridu jkunu ta’ eżempju għal uliedhom biex jużaw il-ħelmit. Il-
websajt Ewropea l-ġdida dwar is-sikurezza fit-toroq qed tagħti eżempju tajjeb ta’ din il-
pubbliċità billi fil-paġna tagħha ta’ merħba hemm ċiklist żagħżugħ liebes il-ħelmit.

Konklużjoni

Għalkemm il-Kummissjoni timpenja ruħha bis-sħiħ biex tirrispetta l-prinċipju tas-
sussidjarjetà dwar l-obbligu legali għall-persuni taħt l-età biex jilbsu l-ħelmits tar-roti, hija se 
tqis diversi miżuri li għandhom jiġu implimentati għas-sikurezza taċ-ċiklisti fil-qafas tal-
programm ta’ azzjoni li jmiss dwar is-sikurezza fit-toroq. 

                                               
 http://ec.europa.eu/roadsafety


