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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0218/2008 af Riccardo Forte, italiensk statsborger, for 
Coordinamento Motociclisti, om trafiksikkerhed for motorcyklister

1. Sammendrag

Sammen med mange andre motorcyklister er andrageren optaget af trafiksikkerheden for 
motorcyklister. Autoværn og dårlig vejbelægning udgør en særligt alvorlig fare for 
motorcyklister. Han beder især Europa-Parlamentet om at gennemgå den europæiske standard 
EN 1317 vedrørende vejrestriktionssystemer og om at sørge for udskiftning af eksisterende 
autoværn med en ny og mere sikker type. Andragerens forening Coordinamento Motociclisti 
har på sin hjemmeside samlet mere end 2.000 billeder af motorcyklister, der støtter hans 
andragende.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. oktober 2008.

"Andrageren er optaget af trafiksikkerheden for motorcyklister og navnlig af 
vejrestriktionssystemer (autoværn), som udgør en alvorlig risiko for dødsfald og skader, når 
motorcyklister rammer dem.

Kommissionen er særligt opmærksom på motorcyklisters og andre trafikanters sikkerhed.
Direktivet om kørekort, som vil være gældende fra den 19. januar 2013, styrker den trinvise 
adgang til motorcykelkørsel fra lette motorcykler til de kraftigste motorcykler og skal 
forbedre motorcyklisters sikkerhed. Kommissionen har også finansieret et projekt benævnt 
"Initial Rider Training", som havde til formål at forbedre undervisningen af ansøgere til 
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motorcykelkørekort.

Motorcyklisters sikkerhed er ikke blot et adfærdsmæssigt spørgsmål, men er også forbundet 
med vejinfrastrukturens sikkerhed. Følgende er relevant i denne forbindelse:

- efter førstebehandlingen af en aftale, står Parlamentet og Rådet over for at skulle
vedtage et direktiv1 om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed, hvis formål det er 
at sikre, at alle trafikanters sikkerhed integreres i alle faser af planlægningen, 
udformningen og driften af vejinfrastrukturen;

- sikkerhedsrækværk for at reducere sammenstødets voldsomhed, i tilfælde af at en 
motorcyklist kolliderer med autoværn, overvejes i øjeblikket af Den Europæiske 
Standardiseringorganisations (CEN) Technical Committee on Road Equipment. Den 
13. juni 2008 vedtog denne komite en beslutning om at tilføje en del til den 
europæiske standard (EN) 1317, som indeholder bestemmelser vedrørende vurdering 
af sikkerhedsbarrierers funktion, når de udsættes for sammenstød med en person på et 
tohjulet motordrevet køretøj, som rutscher hen ad jorden.

Når denne del er vedtaget formelt af CEN's tekniske komite, vil den være gældende i EU uden 
yderligere lovgivningsmæssige foranstaltninger.

Konklusion

Med tilføjelsen af denne nye bestemmelse til den eksisterende standard (EN) 1317 bliver 
andragerens spørgsmål behandlet."

                                               
1 KOM(2006)569 af 5.10.2006.
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