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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0218/2008, внесена от Riccardo Forte, с италианско гражданство, от 
името на Coordinamento Motociclisti, относно безопасността на движението 
по пътищата за мотоциклетистите

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, заедно с много други мотоциклетисти, е загрижен за 
безопасността на движението по пътищата за мотоциклетистите. Предпазните парапети 
и лошото състояние на пътната настилка представляват особено големи опасности за 
мотоциклетистите. Той призовава Европейския парламент да преразгледа по-специално 
европейски стандарт EN1317 относно пътните ограничителни системи и да изиска 
замяната на съществуващите предпазни парапети с нови, по-сигурни. Сдружението на 
вносителя, Coordinamento Motociclisti, е събрало на уебсайта си повече от 2000 снимки 
на мотоциклетисти, които подкрепят неговата петиция.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 юли 2008 г., Комисията е приканена да предостави 
сведения по член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 22 октомври 2008 г.

Вносителят на петицията изразява загриженост относно безопасността на пътищата за 
мотоциклетистите и по-специално по отношение на пътните ограничителни системи 
(парапети), които крият сериозен риск от фатален изход и нараняване при удар на 
мотоциклетист в тях.
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Комисията обръща специално внимание на безопасността на мотоциклетистите и други 
уязвими участници в пътното движение. Директивата за свидетелствата за управление 
на превозни средства1, която ще бъде приложима от 19 януари 2013 г., цели 
подобряване на поетапния достъп до управление на мотоциклет, от леките до най-
мощните мотоциклети, както и подобряване на безопасността на мотоциклетистите. 
Комисията е финансирала и проект, озаглавен „Начално обучение по мотоциклетизъм“, 
което цели да подобри подготовката на кандидатите за свидетелство за управление на 
мотоциклет.

Безопасността на мотоциклетистите  е не само проблем на поведението на пътя, но е 
свързана и с безопасността на пътната инфраструктура. В тази връзка:

— след одобрение на първо четене, Парламентът и Съветът предстои да приемат
Директива2 за управлението на безопасността на пътната инфраструктура, която цели 
да гарантира, че безопасността на всички участници в пътното движение се взима 
предвид във всички фази на планиране, дизайн и ползване на пътната инфраструктура;
— понастоящем Техническата комисия по пътни съоръжения към Европейския комитет 
по стандартизация (CEN) обмисля поставянето на предпазни прегради, които намаляват 
силата на удара при сблъсък на мотоциклетист със защитните парапети. На 13 юни 
2008 г. тази комисия одобри резолюция, с която се прави добавка към стандарт EN1317, 
съдържаща разпоредби за оценка на характеристиките на защитните парапети при 
сблъсък с шофьор на двуколесно моторно превозно средство, който се пързаля по 
пътната настилка. Когато тази добавка бъде официално приета от техническата 
комисия на CEN, тя ще бъде приложима на територията на ЕС без необходимост от 
допълнителни законодателни действия.

Заключение

Добавянето на тази нова разпоредба към съществуващия стандарт EN1317 ще 
допринесе за решаването на проблема, повдигнат от вносителя на петицията.

                                               
1 Директива 2006/126/ЕО от 20 декември 2006 г. относно свидетелствата за управление на превозни 
средства, ОВ L 403/18, 30.12.2006, стр.18.
2 COM(2006) 569 окончателен от 5.10.2006.


	750443bg.doc

