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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 0218/2008, adresată de Riccardo Forte, de naționalitate italiană, în 
numele Coordinamento Motociclisti, privind siguranța rutieră pentru 
motocicliști

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, împreună cu mai mulți motocicliști, este preocupat de siguranța rutieră a 
motocicliștilor. Parapetele de siguranță și calitatea proastă a carosabilului reprezintă riscuri 
deosebit de grave pentru motocicliști. Petiționarul solicită Parlamentului European în special 
să revizuiască Standardul European EN1317 privind dispozitivele de protecție rutieră și să se 
dispună înlocuirea parapetelor de siguranță existente cu un tip nou, mai sigur. Asociația 
petiționarului, Coordinamento Motociclisti, a colectat pe site-ul său de internet mai mult de    
2 000 de fotografii ale motocicliștilor care susțin petiția sa.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 octombrie 2008.

Petiționarul își exprimă preocuparea cu privire la siguranța rutieră a motocicliștilor, în special 
referitor la sistemele rutiere de reținere (bariere) care prezintă un risc serios de accident 
mortal și de vătămare în cazul în care motocicliștii se lovesc de acestea. 

Comisia acordă o atenție deosebită siguranței motocicliștilor și a altor utilizatori rutieri 
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vulnerabili. Directiva privind permisele de conducere1, care va fi aplicabilă de la 19 ianuarie
2013, consolidează accesul eșalonat pe etape la utilizarea motocicletelor de la motociclete 
ușoare la cele mai puternice și pentru a îmbunătăți siguranța motocicliștilor. Comisia a 
finanțat, de asemenea, un proiect intitulat „Formarea inițială a motociclistului” care a vizat 
îmbunătățirea formării candidaților pentru obținerea de permise de conducere pentru 
motociclete.

Siguranța motocicliștilor nu reprezintă doar o problemă de comportament ci este, de 
asemenea, asociată siguranței infrastructurii rutiere. În acest sens:

- ca urmare a unui acord la prima lectură, Parlamentul și Consiliul sunt pe punctul de a adopta 
o directivă2 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, care vizează să garanteze că 
siguranța tuturor utilizatorilor rutieri este integrată în toată etapele de planificare, concepere și 
operare a infrastructurii rutiere;
- balustradele pentru a reduce severitatea impactului în cazul coliziunii unui motociclist cu 
barierele de siguranță sunt, în prezent, analizate de către Comitetul tehnic privind 
echipamentul rutier al Comitetului European de Standardizare (CEN). La 13 iunie 2008 
comitetul a adoptat o rezoluție cu scopul de a adăuga Standardului European EN1317 o 
secțiune care conține dispoziții pentru evaluarea performanței barierelor de siguranță la 
impactul cu un motociclist proiectat de pe un vehicul puternic pe două roți care alunecă pe 
pământ. 
Odată ce secțiunea în cauză va fi formal adoptată de către Comitetul tehnic al CEN, aceasta va 
fi aplicabilă în Uniunea Europeană fără alte acțiuni legislative.

Concluzie

Adăugarea noii dispoziții la Standardul European existent EN1317 va soluționa preocuparea 
petiționarilor.

                                               
1 Directiva 2006/126/CE din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere JO L 403/18 30.12.2006 p.18

2 COM(2006) 569 final din 5.10.2006
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