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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1260/2009, którą złożył Jos Aalders (Holandia) w imieniu Rzecznika Praw 
Dziecka, w sprawie obowiązkowych kasków rowerowych dla nieletnich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję dąży do ustanowienia w całej Europie obowiązku noszenia kasków 
rowerowych przez dzieci, który istnieje już w wielu innych krajach (na przykład w Australii 
i Stanach Zjednoczonych Ameryki). Podaje on wyniki badań, pokazujące, że przyczyną 90% 
śmiertelnych wypadków rowerowych był uraz mózgu i że 85% ofiar mogłoby żyć nadal, 
gdyby miały na głowie kask. Składający petycję uważa, że środek ten powinien być 
obowiązkowy, gdyż rodzicom brakuje poczucia odpowiedzialności w tej dziedzinie. Ponadto 
uważa on, że noszenie kasku powinno budzić większe zainteresowanie mediów i kręgów 
politycznych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Obecnie w żadnym państwie członkowskim UE nie ma prawnego obowiązku noszenia 
kasków przez nieletnich rowerzystów. Nie ma go nawet w tych państwach członkowskich 
UE, gdzie odsetek rowerzystów przypadających na mieszkańców jest najwyższy, na przykład 
w Holandii i Danii.

Najprawdopodobniej przyczyną takiego braku obowiązku prawnego jest stosunkowo niska 
liczba wypadków śmiertelnych i obrażeń w odnośnej grupie nieletnich. Na przykład, dane 
z 2008 r. mówią o 128 wypadkach śmiertelnych wśród rowerzystów poniżej 15 roku życia 



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

PL

w całej UE. Do 80 z nich doszło na obszarze miejskim, a 48 wydarzyło się poza nim. Dane 
nie pokazują jednak, czy ofiary tych wypadków miały na głowie kask, gdyż dane na temat 
przyczyn wypadków nie są dostępne. Obecnie Komisja Europejska pracuje nad nowym 
programem działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego na lata 2011–2020. Szczególnie 
zagrożeni użytkownicy dróg będą ważnym elementem tego programu, w którym z pewnością 
zawarte będą propozycje działań dotyczących rowerzystów. 

Komisja zgadza się z opinią składającego petycję, że należy nagłośnić potrzebę noszenia 
kasków przez wszystkich rowerzystów, nie tylko dzieci, lecz także dorosłych, 
a w szczególności rodziców, którzy nosząc kask, chcą dawać przykład swoim dzieciom. 
Nowa europejska strona internetowa poświęcona bezpieczeństwu drogowemu to dobry 
przykład takich działań nagłaśniających, gdyż na stronie powitalnej widnieje zdjęcie młodego 
rowerzysty w kasku.

Wniosek

Choć Komisja jest w pełni zaangażowana w przestrzeganie zasady pomocniczości 
w odniesieniu do prawnego obowiązku noszenia kasków przez nieletnich rowerzystów, 
rozważy wdrożenie kilku środków na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów w ramach nowego 
programu działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego.

                                               
 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_pl.htm. 


