
CM\750443HU.doc PE415.106v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Petíciós Bizottság

22.10.2008

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Riccardo Forte, olasz állampolgár által a „Coordinamento Motociclisti” 
nevében benyújtott 0218/2008. számú petíció a motorkerékpárosok közúti 
közlekedésbiztonságáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – sok motorkerékpároshoz hasonlóan – aggasztónak találja a 
motorkerékpárosok közúti közlekedésbiztonságát. A védőkorlátok és a rossz minőségű 
útburkolatok különösen komoly veszélyt jelentenek a motorkerékpárosok számára. Ezért 
felhívja az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja felül a közúti visszatartó rendszerekre 
vonatkozó EN1317. számú szabványt, és a meglévő védőkorlátok helyett helyezzenek ki új, 
biztonságosabb típusokat. A petíció benyújtójának egyesülete, a Coordinamento Motociclisti, 
a weboldalán több mint 2000 fotót gyűjtött össze a petíciót támogató motorkerékpárosokról.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 22.

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a motorkerékpárosok közúti 
közlekedésbiztonságával, különösen a közúti visszatartó rendszerekkel (korlátokkal) 
kapcsolatban, amelyek a halálozás és sérülés komoly kockázatával járnak, ha a 
motorkerékpárosok beléjük ütköznek.

A Bizottság különös figyelmet fordít a motorkerékpárosok és más sebezhető úthasználók 
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biztonságára. A vezetői engedélyekről szóló irányelv1, amelyet 2013. január 19-től kell majd 
alkalmazni, megerősíti a motorkerékpározáshoz való fokozatos hozzáférést, kezdve a kis 
motorkerékpároktól a legnagyobb teljesítményű motorkerékpárokig, és javítja a 
motorkerékpárosok biztonságát. A Bizottság a „kezdő motorkerékpárosok képzése” 
elnevezésű projektet is finanszírozta, amelynek célja, hogy a motorkerékpár-vezetői engedélyt 
igénylő személyek képzését javítsa.

A motorkerékpárosok biztonsága nem csupán magatartási kérdés, hanem a közúti 
infrastruktúra biztonságosságával is kapcsolatban áll. E tekintetben:

- az első olvasatban elért megállapodást követően a Parlament és a Tanács a közúti 
infrastruktúra biztonságkezeléséről szóló irányelv2 elfogadásának küszöbén áll, amelynek 
célja annak biztosítása, hogy a közút valamennyi használójának biztonságát építsék bele a 
közúti infrastruktúra összes tervezési és üzemeltetési fázisába;
- az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) közúti felszerelésekkel foglalkozó műszaki 
bizottsága jelenleg mérlegeli azokat a védőkorlátokat, amelyek feladata a hatás súlyosságának 
csökkentése abban az esetben, ha egy motorkerékpáros a biztonsági korlátnak ütközik. 2008. 
június 13-án ez a bizottság állásfoglalást fogadott el, amelynek célja, hogy az EN1317 
szabványt olyan résszel egészítsék ki, amely rendelkezéseket tartalmaz a biztonsági korlátok 
teljesítményének értékeléséről arra az esetre, ha azokba egy motoros kétkerekű gépjármű 
földön csúszó vezetője belecsapódik.
Ha ezt a részt a CEN műszaki bizottsága hivatalosan elfogadja, az további jogalkotási 
intézkedés nélkül alkalmazandóvá válik az Európai Unióban.

Következtetés

A petíció benyújtójának aggodalmát rendezni fogja, ha a jelenlegi EN1317 szabványt 
kiegészítik ezzel az új rendelkezéssel.

                                               
1 A 2006. december 20-i 2006/126/EK irányelv a vezetői engedélyekről (HL L 403/18., 2006.12.30., 18. o.)
2 COM(2006) 569 végleges, 2006.10.5.
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