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

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

 Commissie verzoekschriften

22.10.2008

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 218/2008, ingediend door Riccardo Forte (Italiaanse 
nationaliteit), namens Coordinamento Motociclisti, over verkeersveiligheid 
voor motorrijders

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, en veel motorrijders met hem, maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid voor 
motorrijders. Met name zaken als vangrails en kwaliteit van het wegdek leveren ernstige 
risico's op voor motorrijders. Hij verzoekt het Europees Parlement met name om herziening 
van norm EN1317 betreffende vangrails en de huidige vangrails te laten vervangen door 
nieuwe soorten die veiliger zijn. Indieners vereniging Coordinamento Motociclisti heeft op 
haar website meer dan 2000 foto's verzameld van motorrijders die zijn verzoekschrift steunen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 oktober 2008.

Indiener maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid voor motorrijders en met name over de 
afschermende constructies langs de weg (vangrails), die ernstige risico’s inhouden voor 
motorrijders en in geval van botsing verwondingen en de dood kunnen veroorzaken.

De Commissie besteedt bijzondere aandacht aan de veiligheid van motorrijders en andere 
kwetsbare weggebruikers. De richtlijn betreffende het rijbewijs1, die per 19 januari 2013 van 
toepassing zal zijn, heeft ten doel de gefaseerde toegang tot motorrijwielen te versterken, van 
                                               
1 Richtlijn 2006/126/EG van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs PB L 403/18 30.12.2006 blz.18
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lichte motorfietsen tot zware motorrijwielen, en de veiligheid van motorrijders te verhogen. 
De Commissie heeft tevens het project “Initial Rider Training” gefinancierd waarmee de 
opleiding van toekomstige houders van een rijbewijs voor motorrijwielen wordt verbeterd.

De veiligheid van motorrijders is niet alleen een kwestie van rijgedrag, maar heeft ook te 
maken met de veiligheid van de wegeninfrastructuur. In dit verband:

- staan het Parlement en de Raad, na overeenstemming te hebben bereikt in eerste lezing, op 
het punt om een richtlijn1 betreffende het veiligheidsbeheer van wegeninfrastructuur aan te 
nemen die ten doel heeft de veiligheid van alle weggebruikers te integreren in alle fasen van 
de planning, het ontwerp en de exploitatie van wegeninfrastructuur;
- bestudeert de Technische Commissie voor weguitrusting van het Europees Comité voor 
normalisatie (CEN) thans de invoering van geleiderails waarmee de schok ten gevolge van 
botsingen tussen motorrijders en vangrails kan worden beperkt. Op 13 juni 2008 heeft deze 
commissie een resolutie aangenomen om norm EN1317 uit te breiden met voorschriften voor 
de beoordeling van de doeltreffendheid van vangrails bij ongevallen met bestuurders van 
tweewielige motorvoertuigen die over het wegdek schuiven.
Zodra de Technische Commissie van het CEN deze voorschriften officieel aanneemt, zullen 
zij in de Europese Unie van toepassing zijn zonder dat daartoe enige andere wetgevende actie
nodig is.

Conclusie

Met de toevoeging van deze nieuwe voorschriften aan de bestaande norm EN1317 wordt 
tegemoetgekomen aan de bezorgdheid van de indiener.

                                               
1 COM(2006) 569 definitief van 5.10.2006
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