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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0218/2008, którą złożył Riccardo Forte (Włochy), w imieniu 
Coordinamento Motociclisti, w sprawie bezpieczeństwa motocyklistów na 
drogach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, podobnie jak wielu innych motocyklistów, jest zaniepokojony 
bezpieczeństwem motocyklistów na drogach. Motocyklistom szczególnie zagrażają bariery 
i słaba jakość nawierzchni dróg. W szczególności wzywa on Parlament Europejski do zmiany 
europejskiego standardu EN1317 w sprawie systemów ograniczeń drogowych i zastąpienia 
istniejących barier nowymi i bardziej bezpiecznymi. Stowarzyszenie składającego petycję, 
Coordinamento Motociclisti, zebrało na swojej stronie internetowej ponad 2000 zdjęć 
motocyklistów, którzy popierają niniejszą petycję.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 października 2008 r.

Składający petycję jest zaniepokojony bezpieczeństwem motocyklistów na drogach, 
a w szczególności systemami ograniczeń drogowych (bariery), które stwarzają poważne 
ryzyko poniesienia śmierci lub doznania urazów w sytuacji, gdy motocykliści w nie uderzą. 

Komisja zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo motocyklistów i innych szczególnie 
narażonych użytkowników dróg. Dyrektywa w sprawie praw jazdy1, która będzie 
                                               
1 Dyrektywa 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy Dz.U. L 403/18 z 30.12.2006, str. 18
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obowiązywała od dnia 19 stycznia 2013 r., poszerza kategorie pojazdów motocyklowych, 
poczynając od najlżejszych aż do tych o największej mocy, i poprawia bezpieczeństwo
motocyklistów. Komisja sfinansowała też projekt o nazwie „Wstępne szkolenie 
motocyklisty”, który miał na celu poprawę szkolenia osób starających się o prawo jazdy na 
motocykl.

Bezpieczeństwo motocyklistów to nie tylko kwestia zachowania się na drodze. Wiąże się ono 
także z bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. W tym kontekście:

- po porozumieniu osiągniętym w pierwszym czytaniu Parlament i Rada przyjmą wkrótce
dyrektywę1 w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, która ma na 
celu zagwarantowanie, by bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg było uwzględniane 
na wszystkich etapach planowania, projektowania i obsługi infrastruktury drogowej;
- kwestia barier zabezpieczających, które ograniczają siłę oddziaływania w przypadku kolizji 
motocyklisty z barierami bezpieczeństwa jest obecnie rozpatrywana przez Komitet
Techniczny ds. Wyposażenia Drogowego Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN).
W dniu 13 czerwca 2008 r. komitet ten przyjął regulację w celu dodania do normy EN1317
fragmentu zawierającego przepisy dotyczące oceny efektywności barier bezpieczeństwa 
w sytuacji oddziaływania osoby poruszającej się po podłożu dwukołowym pojazdem 
silnikowym. 
Kiedy komitet techniczny CEN już formalnie przyjmie przedmiotowy fragment, będzie on 
miał zastosowanie w Unii Europejskiej bez dalszych działań legislacyjnych.

Wnioski

Dodanie nowego przepisu do istniejącej normy EN1317 rozwiąże problem, który budzi 
zaniepokojenie składającego petycję.

                                                                                                                                                  
1 COM(2006) 569 wersja ostateczna z dnia 5 października 2006 r.
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