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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående:Framställning 0218/2008, ingiven av Riccardo Forte (italiensk medborgare), för 
Coordinamento Motociclisti, om trafiksäkerhet för motorcyklister

1. Sammanfattning av framställningen

I likhet med många andra motorcyklister är framställaren oroad över trafiksäkerheten för den 
som färdas med motorcykel. Vägräcken och dåligt underhållna vägbanor medför särskilt 
allvarliga risker för motorcyklister. Han uppmanar Europaparlamentet att särskilt granska den 
europeiska standarden EN 1317 om skyddsanordningar för vägar och att se till att de 
befintliga vägräckena ersätts av en ny och säkrare typ. Framställarens förening, 
Coordinamento Motociclisti, har på sin webbplats samlat in över 2 000 bilder av 
motorcyklister som stöder framställningen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 11 juli 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 22 oktober 2008

Framställaren är oroad över trafiksäkerheten för dem som färdas med motorcykel, särskilt när 
det gäller skyddsanordningar (vägräcken) som medför allvarliga risker för skador och dödsfall 
när motorcyklister kolliderar med dessa.

Kommissionen är särskilt uppmärksam när det gäller säkerheten för motorcyklister och andra 
utsatta vägtrafikanter. I direktivet om körkort1, som kommer att vara tillämpligt från 
den 19 januari 2013, förstärks principen om stegvis behörighet att köra motorcykel från lätta 
                                               
1 Direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort, EUT L 403, 30.12.2006, s. 18.
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motorcyklar till de mest kraftfulla, och att öka säkerheten för motorcyklister. Kommissionen 
har också finansierat ett projekt med namnet ”Initial Rider Training” (grundläggande 
övningskörning) med syfte att förbättra utbildningen av dem som tar motorcykelkörkort.

Säkerheten för motorcyklister handlar inte bara om beteende utan hänger också samman med 
hur säkra vägarna är. I detta avseende bör följande noteras:

– Efter en överenskommelse vid första behandlingen kommer Europaparlamentet och rådet att 
anta ett direktiv1 om samlade åtgärder för säkrare vägar, med målet att se till att 
säkerhetsaspekterna integreras i alla faser av projektering och drift av vägar.
– Skyddslister för att minska skaderisken vid eventuell kollision mellan motorcyklist och 
vägräcken övervägs för närvarande av Europeiska standardiseringskommitténs tekniska 
kommitté för vägutrustning. Den 13 juni 2008 antog denna kommitté en resolution med syftet 
att göra ett tillägg till standard EN 1317, med bestämmelser om bedömning av vägräckenas 
funktion vid påverkan från ett tvåhjuligt motordrivet fordon med förare som kanar fram över 
marken.
Så snart denna del formellt har antagits av Europeiska standardiseringskommitténs tekniska 
kommitté kommer den att kunna tillämpas i EU utan vidare lagstiftningsåtgärder.

Slutsats

Genom tillägget av denna nya bestämmelse till den befintliga standarden EN 1317 kommer 
framställarens farhågor att bemötas.

                                               
1 KOM(2006)0569 slutlig av den 5 oktober 2006.
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