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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 02/2008, mressqa minn Riccardo Forte, ta’ nazzjonalità Taljana, 
f’isem  il-Coordinamento Motociclisti, dwar is-sikurezza tat-toroq għall-
motoċiklisti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, bħal bosta motoċiklisti oħra, huwa mħasseb dwar is-sikurezza tat-toroq għall-
motoċiklisti. L-ilqugħ kontra l-ħbit u l-kwalità ħażina ta’ wiċċ it-toroq huma ta’ riskju kbir, 
b’mod partikolari għall-motoċiklisti. Hu jitlob lill-Parlament Ewropew biex partikolarment 
jeżamina l-Istandard Ewropew EN1317 dwar is-sistemi tal-ilqugħ tat-toroq, u biex il-barrikati
kontra l-ħbit eżistenti jinbidlu b’tip ġdid u aktar sikur. Fuq il-websajt tagħha, l-assoċjazzjoni 
tal-petizzjonant, Coordinamento Motociclisti, ġabret ’il fuq minn 2000 ritratt ta’ motoċiklisti 
li jappoġġaw il-petizzjoni tiegħu. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Lulju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Ottubru 2008.

Il-petizzjonant huwa mħasseb dwar is-sikurezza tat-toroq għall-motoċiklisti u partikolarment 
dwar is-sistemi ta’ lqugħ mat-triq (barrikati), li huma ta’ riskju għall-ħajja u l-fiżiku tal-
motoċiklisti f’kaz li jaħbtu fihom.

Il-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lis-sikurezza tal-motoċiklisti u individwi oħra 
vulnerabli li jużaw it-toroq. Id-Direttiva dwar il-liċenzji tas-sewqan1, li se tkun applikabbli 
                                               
1 Id-Direttiva 2006/126/KE tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar il-Liċenzji tas-Sewqan  ĠU L 403/18 30.12.2006 
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mid-19 ta’ Jannar 2013, issaħħaħ l-aċċess gradwali għas-sewqan tal-mutur minn muturi ħfief 
sa dawk l-aktar b’saħħithom, u għat-titjib tas-sigurtà tal-motoċiklisti. Il-Kummissjoni 
iffinanzjat ukoll proġett bl-isem ta’ “Initial Rider Training (Taħriġ għas-Sewwieqa Ġodda)”, 
li hu mmirat li jtejjeb it-taħriġ tal-applikanti għal-liċenzji tas-sewqan tal-muturi.

Is-sigurtà tal-motoċiklisti mhix biss kwistjoni ta’ mġiba, iżda għandha x’taqsam ukoll mas-
sikurezza tal-infrastruttura tat-toroq. F’dan ir-rigward:

- wara qbil fl-ewwel qari, il-Parlament u l-Kunsill waslu biex jadottaw Direttiva1 dwar l-
amministrazzjoni tas-sikurezza tal-infrastruttura tat-toroq, li għandha l-għan li tiżgura li s-
sigurtà ta’ dawk kollha li jużaw it-toroq tiġi integrata fil-fażijiet kollha tal-ippjanar, id-disinn 
u l-operat tal-infrastruttura tat-triq;

- bħalissa, il-Kumitat Tekniku dwar it-Tagħmir tat-Triq tal-Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni (CEN) qed jikkunsidra lqugħ protettivi (guardrails) sabiex tinaqqas is-
severità tal-impatt f’każ ta’ ħabtiet minn motoċiklist mal-barrikati tas-sigurtà. Fit-13 ta’ Ġunju
2008, dan il-Kumitat adotta riżoluzzjoni bl-għan li jżid parti mal-istandard EN1317, li tinkludi
dispożizzjonijiet għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-barrikati tas-sikurezza waqt l-impatt 
ta’ persuna riekba fuq vettura motorizzata b’żewġ roti waqt li tkun qed titkaxkar mal-art.
Ladarba din il-parti tiġi formalment adottata mill-kumitat tekniku tas-CEN, hija ssir
applikabbli fl-Unjoni Ewropea mingħajr aktar azzjoni leġiżlattiva addizzjonali. 

Konklużjoni

Iż-żieda ta’ din id-dispożizzjoni l-ġdida mal-istandard EN1317 attwali għandha tindirizza t-
tħassib tal-petizzjonant.
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