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КРАТКА ОБОСНОВКА

Every European citizen is involved in traffic and use the infrastructure, either direct or 
indirect. Therefore it is every citizen's right to feel safe whenever he or she uses the road 
infrastructure. Of all road-users the most vulnerable groups are the least protected. That 
includes pedestrians, cyclists, motorcycle-drivers and others. It is crucial that their interests 
are taken into highest consideration in all infrastructure building and evaluation.  

Much progress has been made in terms of vehicle safety. Car occupants run a much lower risk 
of death or injury in case of crash than ten years ago. Therefore, the next step must be to 
lower the risks also for vulnerable road-users. Separating different categories of road-users in 
traffic could be an important action and should be looked into.

Especially important is that the risks for vulnerable road-users are lowered in all member 
states. Some countries have a high level of safety, while others are lacking the relevant safety 
measures required. One group of vulnerable road-users who are showing an alarming and 
increasing rate of accidents is motor-cyclists. This group goes against the flow of lowering the 
road-fatalities in the European Union. Therefore it is of utter importance that measures will be 
taken to protect this group.

It seems important as well to protect not only roads but also infrastructures related to road 
safety - like communication centers, early warning centers, or traffic management centers -
which are involved in the regulation of the traffic, and to include - in the spirit of the EPCIP -
in the audits on security, not only the unsafe features but the potential weaknesses of a project 
or existing road infrastructure.

Finally, we also have to recall that vulnerability of road infrastructures is more obvious in the 
framework of unexpected events rather than in their usual working; in this respect, it seems 
crucial to include clearly when necessary the need of audits and controls not only until the 
beginning of operations but also when they reach their top speed and in case of exceptional 
circumstances.

The European parliament deems it necessary that the scope of the proposed directive is 
extended in such both directions, to ensure that safety is integrated in all phases of planning, 
design and operation - including exceptional circumstances - of road infrastructure in the 
Trans-European Network (TEN-T), also to include all categories of vulnerable road-users. 
This is an important effort if we are to succeed in lowering the deaths on our roads.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:
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Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 2

2) В своята Бяла книга от 12 септември 
2001 г., озаглавена "Европейската 
транспортна политика до 2010 г.: време за 
избор", Комисията е изразила 
необходимостта от извършване на оценки 
на въздействието върху безопасността и 
проверки за пътна безопасност, за да се 
установят и управляват пътните участъци 
с висока степен на опасност в Общността. 
В нея се определя и цел за намаляване 
наполовина на броя на смъртните случаи 
по пътищата в Общността в периода 
между 2001 г. и 2010 г.

2) В своята Бяла книга от 12 септември 
2001 г., озаглавена "Европейската 
транспортна политика до 2010 г.: време за 
избор", Комисията е изразила 
необходимостта от извършване на оценки 
на въздействието върху безопасността и 
проверки за пътна безопасност, за да се 
установят, управляват и обезопасяват
пътните участъци и пътната 
инфраструктура с висока степен на 
опасност в Общността. В нея се определя 
и цел за намаляване наполовина на броя 
на смъртните случаи по пътищата в 
Общността в периода между 2001 г. и 
2010 г.

Изменение 2
Съображение 3

3) В съобщението си, озаглавено 
"Европейска програма за действие в 
областта на пътната безопасност, 
намаляване наполовина на броя на 
пострадалите при пътни произшествия в 
Европейския съюз до 2010 г.: споделена 
отговорност", Комисията определя 
пътната инфраструктура като третият 
стълб на политиката в областта на 
пътната безопасност, който следва 
значително да способства за постигане на 
целта за намаляване на произшествията в 
Общността.

3) В съобщението си, озаглавено 
"Европейска програма за действие в 
областта на пътната безопасност, 
намаляване наполовина на броя на 
пострадалите при пътни произшествия в 
Европейския съюз до 2010 г.: споделена 
отговорност", Комисията определя 
пътната инфраструктура като третият 
стълб на политиката в областта на 
пътната безопасност, който следва 
значително да способства за постигане на 
целта за намаляване на произшествията в 
Общността, като се обръща специално 
внимание на незащитените 
потребители на пътя.

  
1 Все още непубликуван в ОВ.
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Изменение 3
Съображение 4

4) Установяването на подходящи 
процедури е важен инструмент за 
повишаване на безопасността на пътната 
инфраструктура в рамките на 
трансевропейската пътна мрежа. 
Оценките за въздействие върху пътната 
безопасност следва да демонстрират на 
стратегическо равнище последиците за 
пътната безопасност на различни 
алтернативи за планиране на 
инфраструктурен проект. Освен това, 
проверките за пътна безопасност следва 
подробно да установят опасните 
характеристики на определен пътен 
инфраструктурен проект. Поради това е 
целесъобразно да се установят 
процедури, които да се следват в тези две 
области с цел повишаване на 
безопасността на пътните 
инфраструктури в трансевропейската 
пътна мрежа, като същевременно се 
изключат пътните тунели, които се 
уреждат с Директива 2004/54/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 29 
април 2004 г. относно минималните 
изисквания за безопасност за тунелите на 
трансевропейската пътна мрежа.

4) Установяването на подходящи 
процедури е важен инструмент за 
повишаване на безопасността на пътната 
инфраструктура в рамките на 
трансевропейската пътна мрежа. 
Оценките за въздействие върху пътната 
безопасност следва да демонстрират на 
стратегическо равнище последиците за 
пътната безопасност на различни 
алтернативи за планиране на 
инфраструктурен проект. Освен това, 
проверките за пътна безопасност следва 
подробно да установят опасните 
характеристики и/или потенциалните 
недостатъци на определен пътен 
инфраструктурен проект. Поради това е 
целесъобразно да се установят 
процедури, които да се следват в тези две 
области с цел повишаване на 
безопасността на пътните 
инфраструктури в трансевропейската 
пътна мрежа, като същевременно се 
изключат пътните тунели, които се 
уреждат с Директива 2004/54/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 29 
април 2004 г. относно минималните 
изисквания за безопасност за тунелите на 
трансевропейската пътна мрежа.

Изменение 4
Съображение 5

5) Следва да се повиши безопасността на 
съществуващите пътища чрез 
целенасочени инвестиции в пътни 
участъци с най-висока честота на 
произшествия или с най-висок потенциал 
за намаляване на произшествията. За да 
могат да приспособят поведението си и в 
по-голяма степен да спазват правилника 
за движение по пътищата, по-конкретно 
ограниченията на скоростта, водачите на 
МПС следва да са информирани преди да 
навлязат в пътен участък с висока степен 

5) Следва да се повиши безопасността на 
съществуващите пътища чрез 
целенасочени инвестиции в пътни 
участъци с най-висока честота на 
произшествия или с най-висок потенциал 
за намаляване на произшествията. За да 
могат да приспособят поведението си и в 
по-голяма степен да спазват правилника 
за движение по пътищата, по-конкретно 
ограниченията на скоростта, водачите на 
МПС следва да са информирани преди да 
навлязат в пътен участък с висока степен 



PE 388.411v01-00 6/10 PA\662879BG.doc

BG

на опасност. на опасност. Следва да се обърне 
специално внимание на незащитените 
потребители на пътя.

Изменение 5
Съображение 6

6) Управлението на безопасността на 
мрежата има висок потенциал в периода 
непосредствено след прилагането му. 
След обработката на пътните участъци с 
висока степен на опасност и след 
предприемането на мерки за отстраняване 
на недостатъците, инспекциите за 
безопасност, като предохранителна 
мярка, следва да придобият по-важна 
роля. Редовните инспекции са важен 
инструмент за предотвратяване на 
възможни опасности за всички 
потребители на пътя, в. т.ч. уязвими 
потребители, и в случай на ремонтни 
работи по пътя.

6) Управлението на безопасността на 
мрежата има висок потенциал в периода 
непосредствено след прилагането му. 
След обработката на пътните участъци с 
висока степен на опасност и след 
предприемането на мерки за отстраняване 
на недостатъците, инспекциите за 
безопасност, като предохранителна 
мярка, следва да придобият по-важна 
роля. Редовните инспекции са важен 
инструмент за предотвратяване на 
възможни опасности за всички 
потребители на пътя, в. т.ч. уязвими 
потребители, и в случай на ремонтни 
работи по пътя. Специално внимание ще 
бъде обърнато на инфраструктурата 
за управление на движението и на 
съответните съобщителни системи 
поради тяхната основна роля при 
преодоляване на кризисни ситуации.

Изменение 6
Съображение 8

8) За да се гарантира висока степен на 
пътна безопасност, държавите-членки 
следва да прилагат насоки относно 
управлението на безопасността на 
инфраструктурата. Съобщаването на тези 
насоки на Комисията и редовното 
докладване относно прилагането им 
следва да проправят пътя към 
систематично повишаване на 
безопасността на инфраструктурата на 
общностно равнище и да предоставят 
основа за по-нататъшно развитие в 
посока към установяването на по-
ефективна система с течение на времето. 
Освен това, докладването относно 

8) За да се гарантира висока степен на 
пътна безопасност, държавите-членки 
следва да прилагат насоки относно 
управлението на безопасността на 
инфраструктурата. Съобщаването на тези 
насоки на Комисията и редовното 
докладване относно прилагането им 
следва да проправят пътя към 
систематично повишаване на 
безопасността на инфраструктурата на 
общностно равнище и да предоставят 
основа за по-нататъшно развитие в 
посока към установяването на по-
ефективна система с течение на времето. 
Освен това, докладването относно 
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прилагането на насоките следва да 
позволи на други държави-членки да 
намерят най-ефективните решения, а 
систематичното събиране на данни за 
състоянието преди/след проучванията 
следва да предостави възможност за 
избор на най-ефективната мярка за 
бъдещи действия. 

прилагането на насоките следва да 
позволи на други държави-членки да 
намерят най-ефективните решения, а 
систематичното събиране на данни за 
състоянието преди/след проучванията 
следва да предостави възможност за 
избор на най-ефективната мярка за 
бъдещи действия. Следва да се обърне 
специално внимание на незащитените 
потребители на пътя.

Изменение 7
Член 1, параграф 2, алинея първа

2. Настоящата директива се прилага за 
пътища, които съставляват част от 
трансевропейската пътна мрежа, 
независимо дали се намират в етап на 
проектиране, строителство или 
експлоатация.

2. Настоящата директива се прилага за 
пътища и прилежащата 
инфраструктура, които съставляват 
част от трансевропейската пътна мрежа, 
независимо дали се намират в етап на 
проектиране, строителство или 
експлоатация.

Изменение 8
Член 2, точка 4

4) "проверка за пътна безопасност" 
означава подробна систематична 
проверка за техническа безопасност, 
свързана с проектните характеристики на 
пътен инфраструктурен проект, която 
обхваща всички етапи от планиране до 
въвеждане в експлоатация;

4) "проверка за пътна безопасност" 
означава подробна систематична 
проверка за техническа безопасност, 
свързана с проектните характеристики на 
пътен инфраструктурен проект и с 
инфраструктурата, допринасяща за 
тяхното регулиране, която обхваща 
всички етапи от планиране до въвеждане 
в експлоатация.

Изменение 9
Член 2, точка 7

7) "инспекция за безопасност" означава 
периодичен преглед за безопасност на 
път в експлоатация;

7) "инспекция за безопасност" означава 
периодичен преглед за безопасност на 
път в експлоатация и на 
инфраструктурата за неговото 
регулиране;
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Изменение 10
Член 2, точка 9 a (нова)

9а) категорията "уязвими 
потребители" включва пешеходци, 
велосипедисти и водачи на 
моторизирани двуколесни превозни 
средства, но без да изключва изрично 
други групи потребители, които могат 
да се считат за уязвими.

Изменение 11
Член 4, параграф 3

3. Проверката съставлява неразделна част 
от процеса на проектиране на 
инфраструктурния проект на етапа на 
проучване на практическата 
изпълнимост, на предварителни 
проучвания, на изготвяне на подробен 
проект, на предварително въвеждане в 
експлоатация и на начална експлоатация.

3. Проверката съставлява неразделна част 
от процеса на проектиране на 
инфраструктурния проект на етапа на 
проучване на практическата 
изпълнимост, на предварителни 
проучвания, на изготвяне на подробен 
проект, на предварително въвеждане в 
експлоатация и на начална експлоатация, 
а също така на етапа на неговото 
регулиране при работа на пълен 
капацитет и/или при извънредни 
обстоятелства.

Изменение 12
Член 4, параграф 4

4. Държавите-членки гарантират, че за 
всеки етап на инфраструктурен проект 
проверителят изготвя доклад за проверка, 
в който посочва проектните елементи, 
които могат да се окажат критични за 
безопасността, както и предложения за 
отстраняване на евентуално установени 
опасни характеристики. Когато в хода на 
проверката се установят опасни 
характеристики, но проектът не се 
коригира преди края на съответния етап, 
посочен в приложение ІІ, компетентният 
орган посочва причините за това в 
приложение към същия доклад.

4. Държавите-членки гарантират, че за 
всеки етап на инфраструктурен проект 
проверителят изготвя доклад за проверка, 
в който посочва проектните елементи, 
които могат да се окажат критични за 
безопасността, както и предложения за 
отстраняване на евентуално установени 
опасни характеристики. Обръща се 
специално внимание на незащитените 
потребители на пътя. Когато в хода на 
проверката се установят опасни 
характеристики, но проектът не се 
коригира преди края на съответния етап, 
посочен в приложение ІІ, компетентният 
орган посочва причините за това в 
приложение към същия доклад.
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Изменение 13
Член 5, параграф 1

1. Държавите-членки гарантират 
повишаването на безопасността на 
пътната мрежа в експлоатация. Те 
гарантират, че управлението на пътни 
участъци с висока степен на опасност и 
управлението на безопасността на 
мрежата се извършват въз основа на 
годишен преглед на експлоатацията на 
пътната мрежа в съответствие с 
приложение ІІІ.

1. Държавите-членки гарантират 
повишаването на безопасността на 
пътната мрежа в експлоатация. Те 
гарантират, че управлението на пътни 
участъци с висока степен на опасност и 
управлението на безопасността на 
мрежата се извършват въз основа на 
годишен преглед на експлоатацията на 
пътната мрежа в съответствие с 
приложение ІІІ. Обръща се специално 
внимание на незащитените 
потребители на пътя. 

Изменение 14
Член 5, параграф 3, алинея втора

За всеки участък, посочен в параграф 3, 
държавите-членки преценяват 
потенциала на мерките за отстраняване 
на недостатъците по точка 3, букви д) и е) 
от приложение ІІІ за намаляване на 
тежките наранявания и смъртните случаи 
през следващите три години, както и 
разходите за всяка такава мярка. .

За всеки участък, посочен в параграф 3, 
държавите-членки преценяват 
потенциала на мерките за отстраняване 
на недостатъците по точка 3, букви д) и е) 
от приложение ІІІ за намаляване на 
тежките наранявания и смъртните случаи 
през следващите три години, както и 
разходите за всяка такава мярка. Обръща 
се специално внимание на 
незащитените потребители на пътя.

Изменение 15
Член 6, параграф 1

1. Държавите-членки гарантират 
извършването на инспекции за 
безопасност на пътищата по член 1, 
параграф 2 с оглед установяване на 
опасностите за пътната безопасност и 
предотвратяването на произшествия.

1. Държавите-членки гарантират 
извършването на инспекции за 
безопасност на пътищата и 
инфраструктурата по член 1, параграф 
2 с оглед установяване на опасностите за 
пътната безопасност и предотвратяването 
на произшествия.

Изменение 16
Член 6, параграф 2

2. Инспекциите за безопасност включват 2. Инспекциите за безопасност включват 
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рутинни инспекции и инспекции на 
пътни работи. Те се извършват в 
съответствие с критериите, определени в 
приложение ІІІ.

рутинни инспекции, инспекции на пътни 
работи и инспекции при извънредни 
обстоятелства. Те се извършват в 
съответствие с критериите, определени в 
приложение ІІІ.


