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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1260/2009, adresată de Jos Aalders, de cetățenie olandeză, în numele 
Ombudsmanului pentru copii, privind obligativitatea ca minorii să poarte o cască 
de protecție pentru bicicletă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul dorește ca purtarea unei căști de protecție pentru bicicletă de către minori să 
devină obligatorie în întreaga Europă, aceasta fiind deja obligatorie în multe alte țări (de 
exemplu, Australia și Statele Unite ale Americii). Petiționarul invocă studii din care reiese că 
în 90 % din accidentele mortale de bicicletă cauza morții a fost leziunea cerebrală și că, în 
cazul în care s-ar fi purtat o cască, 85 % dintre victime ar fi fost încă în viață. Petiționarul 
consideră că această măsură trebuie să devină obligatorie, întrucât părinții nu își asumă 
responsabilitatea în acest sens. De asemenea, acesta consideră că mijloacele de informare în 
masă și lumea politică ar trebui să acorde o mai mare atenție importanței de a purta căști.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

În prezent, nu există în niciun stat membru al UE obligația legală ca minorii să poarte căști 
pentru bicicletă. Nici chiar în statele membre ale UE cu cel mai mare număr de cicliști 
raportat la numărul de locuitori, cum sunt Țările de Jos și Danemarca. 

Cel mai probabil, motivul pentru care nu există o astfel de obligație legală este numărul 
relativ mic de accidente mortale și leziuni printre grupul de minori relevant. De exemplu, 
pentru 2008, datele indică 129 de accidente mortale în rândul cicliștilor cu vârsta de sub 15 
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ani pe întreg teritoriul UE. Dintre acestea, 80 au avut loc în mediul urban, iar 48 în afara 
zonelor urbane. Totuși, datele nu indică dacă s-au utilizat sau nu căști de protecție în aceste 
cazuri, din moment ce nu sunt disponibile informații legate de cauzele accidentelor. În 
prezent, Comisia Europeană elaborează un nou program de acțiune privind siguranța rutieră 
pentru perioada 2011-2020. Utilizatorii vulnerabili vor constitui o parte importantă a acestui 
program, care va propune, cu siguranță, măsuri destinate cicliștilor. 

Comisia împărtășește opinia petiționarului conform căreia este important să se promoveze 
purtarea căștilor de către cicliști, în general, nu doar de către copii, dar și de către adulți și în 
special de către părinți, care să constituie un exemplu pentru copiii lor prin utilizarea căștilor 
pentru biciclete. Noul sit web al Comisiei Europene dedicat siguranței rutiere oferă un bun 
exemplu de o astfel de promovare, pe prima pagină figurând o fotografie a unui tânăr ciclist 
purtând o cască de protecție.

Concluzie

Deși Comisia se angajează să respecte pe deplin principiul subsidiarității în ceea ce privește 
obligația legală ca minorii să poarte căști pentru bicicletă, aceasta va avea în vedere aplicarea 
unei serii de măsuri destinate siguranței cicliștilor în cadrul viitorului program de acțiune 
privind siguranța rutieră. 

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


