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Θέμα: Αναφορά 0218/2008, του Riccardo Forte, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Coordinamento Motociclisti, σχετικά με την οδική ασφάλεια των 
μοτοσικλετιστών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, από κοινού με πολλούς μοτοσικλετιστές, ανησυχεί για την οδική ασφάλεια των 
μοτοσικλετιστών. Τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και το κακής ποιότητας οδόστρωμα 
δημιουργούν ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους για τους μοτοσικλετιστές. Ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επανεξετάσει συγκεκριμένα το ευρωπαϊκό πρότυπο EN1317 για 
συστήματα αναχαίτισης οχημάτων, και να αντικαταστήσει τα προστατευτικά κιγκλιδώματα 
με νέα, ασφαλέστερου τύπου. Η ένωση που εκπροσωπεί ο αναφέρων, η Coordinamento 
Motociclisti, συγκέντρωσε στον ιστότοπό της περισσότερες από 2 000 φωτογραφίες 
μοτοσικλετιστών που υποστηρίζουν την αναφορά αυτή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Οκτωβρίου 2008.

Ο αναφέρων ανησυχεί για την οδική ασφάλεια των μοτοσικλετιστών και ιδίως για τα 
προστατευτικά κιγκλιδώματα που συνιστούν σημαντικό κίνδυνο θανάτου και τραυματισμού 
όταν οι μοτοσικλετιστές προσκρούουν σε αυτά. 

Η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των μοτοσικλετιστών και άλλων 
ευπαθών χρηστών των οδών. Η οδηγία για την άδεια οδήγησης1, η οποία θα ισχύσει από τις 
                                               
1 Οδηγία 2006/126/ΕΚ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης, ΕΕ L 403/18 της 30.12.2006, σελ. 18.
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19 Ιανουαρίου 2013, ενισχύει τη σταδιακή πρόσβαση στη χρήση μοτοσικλέτας από τις 
ελαφρές μοτοσικλέτες στις πιο μεγάλου κυβισμού και στη βελτίωση της ασφάλειας των 
μοτοσικλετιστών. Η Επιτροπή έχει επίσης χρηματοδοτήσει ένα έργο που λέγεται «Initial 
Rider Training» το οποίο είχε ως στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης των υποψηφίων για 
άδειες οδήγησης μοτοσικλέτας.

Η ασφάλεια των μοτοσικλετιστών δεν είναι μόνο θέμα συμπεριφοράς, αλλά σχετίζεται και με 
την ασφάλεια των οδικών υποδομών. Σε αυτό το πλαίσιο:

- κατόπιν μιας συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόκειται 
να εγκρίνουν μια οδηγία1 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών, η οποία 
έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η ασφάλεια όλων των χρηστών των οδών λαμβάνεται 
υπόψη σε όλα τα στάδια προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας των οδικών 
υποδομών·
- η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ώστε να περιοριστεί η σφοδρότητα της σύγκρουσης σε 
περίπτωση πρόσκρουσης ενός μοτοσικλετιστή με τα κιγκλιδώματα εξετάζεται επί του παρόντος 
από την Τεχνική Επιτροπή για τον Εξοπλισμό των Οδών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Τυποποίησης (CEN). Στις 13 Ιουνίου 2008 η εν λόγω επιτροπή ενέκρινε ψήφισμα με σκοπό να 
προστεθεί ένα τμήμα στο πρότυπο EN1317, το οποίο περιέχει διατάξεις για την αξιολόγηση 
της απόδοσης των κιγκλιδωμάτων ως προς την ασφάλεια σε περίπτωση που αναβάτης 
μηχανοκίνητου δίτροχου οχήματος ο οποίος σέρνεται στο έδαφος προσκρούσει σε αυτά.
Άπαξ και εγκριθεί αυτό το τμήμα επισήμως από την Τεχνική Επιτροπή της CEN, θα είναι 
εφαρμοστέο στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς περαιτέρω νομοθετική δράση.

Συμπέρασμα

Η πρόσθεση αυτής της νέας διάταξης στο υφιστάμενο πρότυπο EN1317 θα αντιμετωπίσει την 
ανησυχία του αναφέροντος.

                                                                                                                                                  
1 COM(2006)569 τελικό της 5.10.2006
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