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

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lūgumrakstu komiteja

22.10.2008

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0218/2008, ko organizācijas „Coordinamento Motociclisti” 
vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Riccardo Forte, par ceļu satiksmes 
drošību motociklistiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs un daudzi citi motociklisti pauž bažas par ceļu satiksmes drošību 
motociklistiem. Aizsargbarjeras un nekvalitatīvais ceļu segums jo sevišķi apdraud 
motociklistus. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu pārskatīt Eiropas standartu 
EN1317 par ceļu norobežojošajām sistēmām, lai esošās aizsargbarjeras tiktu aizvietotas ar
jaunām, drošākām. Lūgumraksta iesniedzēja pārstāvētā asociācija „Coordinamento 
Motociclisti” savā tīmekļa vietnē ir publicējusi vairāk nekā 2000 to motociklistu fotogrāfijas, 
kas atbalsta šo lūgumrakstu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 11. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 22. oktobrī.

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par ceļu satiksmes drošību motociklistiem un jo īpaši par 
ceļu norobežojošām sistēmām (barjerām), kurās ietriecoties motociklisti var gūt nopietnus 
ievainojumus vai pat zaudēt dzīvību. 

Komisija pievērš īpašu uzmanību motociklistu un citu neaizsargātu ceļu satiksmes dalībnieku 
drošībai. Direktīvā par vadītāju apliecībām 1 , kura stāsies spēkā 2013. gada 19. janvārī, 
                                               
1 Padomes 2006. gada 20. decembra Direktīva 2006/126/EK par vadītāju apliecībām, OV L 403/18, 30.12.2006., 
18. lpp.
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izvirzītas stingrākas prasības attiecībā uz pakāpenisku piekļuvi dažādas kategorijas 
motociklu — sākot no viegliem, līdz visjaudīgākajiem — vadīšanas tiesībām un paredzēti 
uzlabojumi motociklistu drošībai. Komisija ir arī finansējusi projektu „Motociklistu 
pamatapmācība”, kura mērķis bija uzlabot mācību kvalitāti motocikla vadīšanas tiesību 
iegūšanai.

Motociklistu drošība ir atkarīga ne tikai no braucēja rīcības, bet saistīta arī ar ceļu 
infrastruktūras drošību. Tāpēc

— pēc vienošanās pirmajā lasījumā Parlaments un Padome gatavojas pieņemt direktīvu1 par 
ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību, kuras mērķis ir nodrošināt, lai visu ceļu satiksmes 
dalībnieku drošība būtu integrēta visos ceļu infrastruktūras plānošanas, projektēšanas un 
ekspluatācijas posmos;
— Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) Ceļu aprīkojuma tehniskā komiteja pašlaik 
apsver iespēju uzstādīt margas, lai mazinātu sadursmes sekas, ja notiek motociklista sadursme 
ar aizsargbarjerām. Šī komiteja 2008. gada 13. jūnijā pieņēma rezolūciju, kuras mērķis bija 
pievienot standartam EN1317 papildu daļu, kurā ietverti noteikumi attiecībā uz aizsargbarjeru 
funkcionalitātes izvērtēšanu sadursmē ar motorizēta divriteņu transportlīdzekļa vadītāju, kurš 
veic slīdes kustību pa zemi.
Kad šī papildu daļa būs oficiāli pieņemta CEN tehniskajā komitejā, tā būs piemērojama 
Eiropas Savienībā bez papildu izmaiņām likumdošanā.

Secinājumi

Šo jauno noteikumu pievienošana pašreizējam standartam EN1317 atrisinās lūgumraksta 
iesniedzēja izvirzīto problēmu.

                                                                                                                                                  
1 COM(2006)569 galīgā redakcija, 5.10.2006.
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