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Asia: Vetoomus nro 0218/2008, Riccardo Forte, Italian kansalainen, 
Coordinamento Motociclisti -järjestön puolesta, moottoripyöräilijöiden 
liikenneturvallisuudesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on, kuten monet muut moottoripyöräilijät, huolestunut 
moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuudesta. Törmäysesteet ja tienpintojen huono laatu 
aiheuttavat suuria riskejä moottoripyöräilijöille. Hän pyytää Euroopan parlamenttia 
tarkistamaan erityisesti kaiteita ja törmäysvaimentimia koskevaa eurooppalaista standardia 
EN 1317 ja että olemassa olevat törmäysesteet korvataan uusilla turvallisemmilla tyypeillä. 
Vetoomuksen esittäjän mainitsema järjestö, Coordinamento Motociclisti, on kerännyt 
verkkosivuilleen yli 2 000 valokuvaa moottoripyöräilijöistä, jotka tukevat tätä vetoomusta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 11. heinäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 22. lokakuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä on huolissaan moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuudesta ja etenkin 
törmäysesteistä (kaiteista), jotka aiheuttavat niihin törmääville moottoripyöräilijöille vakavaa 
kuoleman ja vammautumisen vaaraa. 

Komissio kiinnittää erityishuomiota moottoripyöräilijöiden ja muiden vaaroille alttiiden tien 
käyttäjien turvallisuuteen. Direktiivi ajokorteista1, joka astuu voimaan 19. tammikuuta 2013 
                                               
1 Direktiivi 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista. EUVL L 403/18 30.12.2006 s.18
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alkaen, tukee porrastettua moottoripyöräilyn aloittamista siirtymällä pienitehoisista 
moottoripyöristä kohti tehokkaampia sekä moottoripyöräilijöiden turvallisuuden parantamista. 
Komissio on myös ollut rahoittamassa hanketta nimeltä "Initial Rider Training", jonka 
tarkoituksena oli parantaa moottoripyöräajokortin hakijoiden koulutusta.

Moottoripyöräilijöiden turvallisuudessa ei ole kysymys pelkästä käyttäytymisestä, vaan siihen 
sisältyy myös tieinfrastruktuurien turvallisuus. Tähän liittyen:

- ensimmäisessä käsittelyssä saavutetun yksimielisyyden nojalla Euroopan parlamentti ja 
neuvosto ovat hyväksymässä direktiivin1 tieinfrastruktuurin turvallisuusjohtamisesta, jonka 
päämääränä on varmistaa, että kaikkien tien käyttäjien turvallisuus sisältyy kaikkiin 
tieinfrastruktuurin suunnittelun ja toiminnan vaiheisiin
- Euroopan standardointikomitean (CEN) tievarusteita käsittelevä tekninen komitea harkitsee 
parhaillaan törmäysesteitä, jotka vaimentavat iskua moottoripyöräilijän törmätessä esteeseen. 
Komitea hyväksyi 13 päivänä kesäkuuta 2008 päätöslauselman, jonka tarkoituksena on lisätä 
standardiin EN 1317 kappale, johon sisältyy määräyksiä törmäysesteiden turvallisuuden 
arvioimisesta tapauksissa, joissa maata pitkin liukuvan kaksipyöräisen moottoriajoneuvon 
kuljettaja törmää niihin.
Kun Euroopan standardointikomitean tekninen valiokunta on muodollisesti hyväksynyt tämän 
kappaleen, sitä voidaan soveltaa Euroopan unionissa ilman erillisiä lainsäädäntötoimia.

Päätelmä

Uuden määräyksen lisääminen voimassa olevaan standardiin EN 1317 vastaa vetoomuksen 
esittäjän huolenaiheeseen.

                                               
1 KOM(2006)0569 lopullinen, 5.10.2006.
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