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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dopravou a používání dopravní infrastruktury, ať už přímo nebo nepřímo, se týká všech 
evropských občanů. Je proto právem každého z nich, aby se pokaždé, když používá silniční 
infrastrukturu, cítil bezpečně. Ti, kteří jsou nejvíce vystaveni nebezpečí, jsou ze všech 
účastníků silničního provozu nejméně chráněni. Patří k nim chodci, cyklisté, motocyklisté a 
další. Je naprosto klíčové, aby byla zájmům těchto skupin věnována maximální pozornost 
při budování a hodnocení veškeré infrastruktury.

S ohledem na bezpečnost vozidel bylo dosaženo značného pokroku. Riziko, že posádky 
vozidel v případě nehody zemřou nebo budou zraněny, je mnohem menší než před desíti lety.
Dalším krokem tedy musí být snížení rizika rovněž pro ty, kteří jsou znatelněji vystaveni 
nebezpečí. Významným krokem by mohlo být třídění účastníků silničního provozu v dopravě 
na různé kategorie, které by se mělo podrobněji prozkoumat.

Zvláště významná je skutečnost, že se rizika pro ty účastníky silničního provozu, kteří jsou 
znatelněji vystavení nebezpečí, ve všech členských státech snižují. Některé země se vyznačují 
vyšší úrovní bezpečnosti, zatímco jiné trpí nedostatkem náležitých nezbytných 
bezpečnostních opatření. Mezi skupinami účastníků silničního provozu, kteří jsou znatelněji 
vystaveni nebezpečí, existuje skupina, jež vykazuje znepokojivý a vzrůstající počet nehod. 
Jedná se o motocyklisty. Tato skupina jde proti trendu snižování počtu smrtelných zranění na 
silnicích v Evropské unii. Je proto nanejvýš důležité, aby byla přijata opatření k ochraně 
uvedené skupiny.

Zdá se, že je rovněž důležité chránit nejenom silnice, ale také infrastrukturu související 
s bezpečností na silnicích, např. komunikační centra, centra včasného varování nebo centra 
dopravní správy, jež patří do regulace dopravy, a v duchu Evropského programu o ochraně 
kritických infrastruktur zahrnout do auditů bezpečnosti nejenom nebezpečné prvky, ale 
rovněž potenciální hrozby projektované nebo stávající silniční infrastruktury.

V neposlední řadě musíme rovněž připomenout, že zranitelnost silniční infrastruktury se více 
projevuje při neočekávaných událostech spíše než při běžném používání; v tomto ohledu 
může být klíčové zahrnout jednoznačně tam, kde je to třeba, požadavek na audity a kontroly 
nejenom před zahájením provozu, ale rovněž tehdy, když se provoz naplno rozběhne, a za 
výjimečných okolností.

Evropský parlament považuje za nezbytné, aby působnost navrhované směrnice byla 
rozšířena těmito dvěma směry, aby se zajistilo, že bude bezpečnost zahrnuta do všech fází 
plánování, projektování či provozu silniční infrastruktury v transevropské síti (TEN-T), 
včetně výjimečných okolností, a rovněž to, že budou zahrnuty kategorie účastníků silničního 
provozu, kteří jsou znatelněji vystaveni nebezpečí. Toto úsilí je velmi důležité, máme-li uspět 
při snižování počtu úmrtí na našich silnicích.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro dopravu a 
cestovní ruch jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 2

(2) Ve své Bílé knize ze dne 12. září 2001 
nazvané „Evropská dopravní politika pro rok 
2010: čas rozhodnout“ vyjádřila Komise 
potřebu provést hodnocení dopadů 
bezpečnosti a audity bezpečnosti silničního 
provozu za účelem určení a správy vysoce 
rizikových silničních úseků ve Společenství. 
Komise si v tomto dokumentu rovněž 
vytyčila cíl snížit v období 2001 až 2010 
počet úmrtí na silnicích Společenství na 
polovinu.

(2) Ve své Bílé knize ze dne 12. září 2001 
nazvané „Evropská dopravní politika pro rok 
2010: čas rozhodnout“ vyjádřila Komise 
potřebu provést hodnocení dopadů 
bezpečnosti a audity bezpečnosti silničního 
provozu za účelem určení, správy a ochrany
vysoce rizikových silničních úseků a 
silniční infrastruktury ve Společenství. 
Komise si v tomto dokumentu rovněž 
vytyčila cíl snížit v období 2001 až 2010 
počet úmrtí na silnicích Společenství na 
polovinu.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 3

(3) Ve svém sdělení „Evropský akční 
program pro bezpečnost silničního provozu 
– snížení počtu obětí silničních nehod 
v Evropské unii na polovinu do roku 2010: 
společná odpovědnost“, označila Komise 
silniční infrastrukturu za třetí pilíř politiky 
bezpečnosti silničního provozu, což by mělo 
významně přispět k dosažení cíle 
Společenství v oblasti snížení počtu nehod.

(3) Ve svém sdělení „Evropský akční 
program pro bezpečnost silničního provozu 
– snížení počtu obětí silničních nehod 
v Evropské unii na polovinu do roku 2010: 
společná odpovědnost“, označila Komise 
silniční infrastrukturu za třetí pilíř politiky 
bezpečnosti silničního provozu, což by mělo 
významně přispět k dosažení cíle 
Společenství v oblasti snížení počtu nehod 
se zvláštním ohledem na nechráněné 
účastníky silničního provozu.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 4

(4) Zavedení vhodných postupů je pro 
zdokonalení bezpečnosti silniční 
infrastruktury v rámci transevropské silniční 
sítě zásadním nástrojem. Hodnocení dopadů 
bezpečnosti silničního provozu by mělo na 

(4) Zavedení vhodných postupů je pro 
zdokonalení bezpečnosti silniční 
infrastruktury v rámci transevropské silniční 
sítě zásadním nástrojem. Hodnocení dopadů 
bezpečnosti silničního provozu by mělo na 

  
1 Dosud nezveřejněno v Úř. věstníku.
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strategické úrovni prokázat dopady různých 
plánovacích alternativ projektu 
infrastruktury na bezpečnost silničního 
provozu. Audity bezpečnosti silničního 
provozu by navíc měly podrobně určit 
nebezpečné prvky projektu silniční 
infrastruktury. Je proto vhodné zavést 
v těchto dvou oblastech postupy s cílem 
zvýšit bezpečnost silniční infrastruktury 
transevropské silniční sítě a zároveň vyloučit 
silniční tunely, na které se vztahuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES 
ze dne 29. dubna 2004 o minimálních 
bezpečnostních požadavcích na tunely 
transevropské silniční sítě.

strategické úrovni prokázat dopady různých 
plánovacích alternativ projektu 
infrastruktury na bezpečnost silničního 
provozu. Audity bezpečnosti silničního 
provozu by navíc měly podrobně určit 
nebezpečné prvky a potenciální hrozby
projektu silniční infrastruktury. Je proto 
vhodné zavést v těchto dvou oblastech 
postupy s cílem zvýšit bezpečnost silniční 
infrastruktury transevropské silniční sítě a 
zároveň vyloučit silniční tunely, na které se 
vztahuje směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 
o minimálních bezpečnostních požadavcích
na tunely transevropské silniční sítě.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 5

(5) Bezpečnost na stávajících silnicích by 
měla být zvýšena, a to zaměřením investic 
na silniční úseky s nejvyšším výskytem 
nehod či s nejvyšším potenciálem snížení 
počtu nehod. Aby mohli řidiči přizpůsobit 
své chování a zvýšit dodržování dopravních 
předpisů, zejména pokud jde o rychlostní 
omezení, měli by být upozorněni na to, že se 
blíží k vysoce rizikovému silničnímu úseku.

(5) Bezpečnost na stávajících silnicích by 
měla být zvýšena, a to zaměřením investic 
na silniční úseky s nejvyšším výskytem 
nehod či s nejvyšším potenciálem snížení 
počtu nehod. Aby mohli řidiči přizpůsobit 
své chování a zvýšit dodržování dopravních 
předpisů, zejména pokud jde o rychlostní 
omezení, měli by být upozorněni na to, že se 
blíží k vysoce rizikovému silničnímu úseku. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
nechráněným účastníkům silničního 
provozu.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 6

(6) Řízení bezpečnosti sítě má vysoký 
potenciál již bezprostředně po svém 
zavedení. Jakmile jsou vysoce rizikové 
silniční úseky rozpoznány a jsou přijata 
nápravná opatření, měla by preventivní 
opatření v podobě bezpečnostních kontrol 
převzít důležitější roli. Pravidelné kontroly 
jsou zásadním nástrojem pro předcházení 
možným nebezpečím, která hrozí všem 
účastníkům silničního provozu, včetně těch, 
kteří jsou znatelněji vystaveni nebezpečí, a 

(6) Řízení bezpečnosti sítě má vysoký 
potenciál již bezprostředně po svém 
zavedení. Jakmile jsou vysoce rizikové 
silniční úseky rozpoznány a jsou přijata 
nápravná opatření, měla by preventivní 
opatření v podobě bezpečnostních kontrol 
převzít důležitější roli. Pravidelné kontroly 
jsou zásadním nástrojem pro předcházení 
možným nebezpečím, která hrozí všem 
účastníkům silničního provozu, včetně těch, 
kteří jsou znatelněji vystaveni nebezpečí, a 
to i v případě prací na silnici. Zvláštní 
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to i v případě prací na silnici. pozornost bude věnována infrastruktuře 
dopravní správy a jejím sdělovacím 
systémům s ohledem na zásadní úlohu této 
infrastruktury při řešení krizových situací.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 8

(8) Aby byla zajištěna vysoká úroveň 
bezpečnosti silničního provozu, měly by 
členské státy používat pokyny týkající se 
řízení bezpečnosti infrastruktury. Jejich 
oznámení Komisi a pravidelné podávání 
zpráv o jejich provádění by měly vytvořit 
podmínky pro systematické zlepšování 
bezpečnosti infrastruktury na úrovni 
Společenství a postupně vytvořit základ pro 
vývoj směrem k účinnějšímu systému. 
Podávání zpráv o provádění pokynů by dále 
mělo jiným členským státům umožnit určit 
nejúčinnější řešení, přičemž systematické 
získávání údajů ze studií provedených 
předem i následně by zároveň mělo umožnit 
volbu nejúčinnějších opatření pro budoucí 
činnost.

(8) Aby byla zajištěna vysoká úroveň 
bezpečnosti silničního provozu, měly by 
členské státy používat pokyny týkající se 
řízení bezpečnosti infrastruktury. Jejich 
oznámení Komisi a pravidelné podávání 
zpráv o jejich provádění by měly vytvořit 
podmínky pro systematické zlepšování 
bezpečnosti infrastruktury na úrovni 
Společenství a postupně vytvořit základ pro 
vývoj směrem k účinnějšímu systému. 
Podávání zpráv o provádění pokynů by dále 
mělo jiným členským státům umožnit určit 
nejúčinnější řešení, přičemž systematické 
získávání údajů ze studií provedených 
předem i následně by zároveň mělo umožnit 
volbu nejúčinnějších opatření pro budoucí 
činnost. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
nechráněným účastníkům silničního 
provozu.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 1 odst. 2 pododstavec 1

2. Tato směrnice platí na silnicích, které jsou 
součástí transevropské silniční sítě, bez 
ohledu na to, zda se nachází ve fázi 
projektování, výstavby či provozu.

2. Tato směrnice platí na silnicích, včetně 
související infrastruktury, které jsou 
součástí transevropské silniční sítě, bez 
ohledu na to, zda se nachází ve fázi 
projektování, výstavby či provozu.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 2 bod 4

(4) „auditem bezpečnosti silničního 
provozu“ rozumí podrobné systematické 
ověření a ověření technické bezpečnosti 
projekčních vlastností projektu silniční 
infrastruktury v různých fázích od plánování 

(4) „auditem bezpečnosti silničního 
provozu“ rozumí podrobné systematické 
ověření a ověření technické bezpečnosti 
projekčních vlastností projektu silniční 
infrastruktury v různých fázích od plánování 
až po zahájení provozu a infrastruktury 
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až po zahájení provozu; podílející se na jejich regulaci.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 2 bod 7

(7) „bezpečnostní kontrolou“ rozumí 
periodické přezkoumání bezpečnosti silnice 
v provozu;

(7) „bezpečnostní kontrolou“ rozumí 
periodické přezkoumání bezpečnosti silnice 
v provozu, včetně jejích regulačních 
infrastruktur.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 2 bod 9a) (nový)

(9a) „účastníky silničního provozu, kteří 
jsou znatelněji vystaveni nebezpečí“ rozumí 
chodci, cyklisté a řidiči jednostopých 
motorových vozidel, avšak i jiné skupiny, 
jež lze považovat za ty, které jsou znatelněji 
vystaveny nebezpečí.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 4 odst. 3

3. Audit je nedílnou součástí projekčního 
procesu projektu infrastruktury ve fázi 
proveditelnosti, návrhu projektu, 
podrobného návrhu projektu, ve fázi 
předcházející zahájení provozu a ve fázi 
počátečního provozu.

3. Audit je nedílnou součástí projekčního 
procesu projektu infrastruktury ve fázi 
proveditelnosti, návrhu projektu, 
podrobného návrhu projektu, ve fázi 
předcházející zahájení provozu a ve fázi 
počátečního provozu, avšak rovněž ve fázi 
jeho regulace při plném provozu.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 4 odst. 4

4. Členské státy zabezpečí, aby auditor pro 
každou fázi projektu infrastruktury určil 
v auditní zprávě kritické projekční prvky, 
jakož i navrhl nápravná opatření pro zjištěné 
nebezpečné prvky. V případech, kdy jsou 
v průběhu auditu zjištěny nebezpečné prvky, 
ale návrh nebyl napraven před koncem dané 
fáze uvedené v příloze II, uvede příslušný 
subjekt důvody v příloze ke zprávě.

4. Členské státy zabezpečí, aby auditor pro 
každou fázi projektu infrastruktury určil 
v auditní zprávě kritické projekční prvky, 
jakož i navrhl nápravná opatření pro zjištěné 
nebezpečné prvky. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat nechráněným účastníkům 
silničního provozu.V případech, kdy jsou 
v průběhu auditu zjištěny nebezpečné prvky, 
ale návrh nebyl napraven před koncem dané 
fáze uvedené v příloze II, uvede příslušný 
subjekt důvody v příloze ke zprávě.
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Pozměňovací návrh 13
Čl. 5 odst. 1

1. Členské státy zabezpečí vývoj bezpečnosti 
silniční sítě v provozu. Zabezpečí, aby 
správa vysoce rizikových silničních úseků a 
řízení bezpečnosti sítě bylo prováděno na 
základě každoročního přezkumu provozu 
silniční sítě v souladu s přílohou III.

1. Členské státy zabezpečí vývoj bezpečnosti 
silniční sítě v provozu. Zabezpečí, aby 
správa vysoce rizikových silničních úseků a 
řízení bezpečnosti sítě bylo prováděno na 
základě každoročního přezkumu provozu 
silniční sítě v souladu s přílohou III. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat nechráněným 
účastníkům silničního provozu.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 5 odst. 3 druhý pododstavec

Pro každý úsek uvedený v odstavci 3 
provedou členské státy odhad potenciálu 
nápravných opatření stanovených v bodu 3 
písm. e) a f) přílohy III, jejichž cílem je 
snížení počtu vážných zranění a úmrtí 
v období následujících tří let, jakož i odhad 
nákladů na každé takové opatření.

Pro každý úsek uvedený v odstavci 3 
provedou členské státy odhad potenciálu 
nápravných opatření stanovených v bodu 3 
písm. e) a f) přílohy III, jejichž cílem je 
snížení počtu vážných zranění a úmrtí 
v období následujících tří let, jakož i odhad 
nákladů na každé takové opatření. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat nechráněným 
účastníkům silničního provozu.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 6 odst. 1

1. Členské státy zabezpečí, aby bezpečnostní 
kontroly byly prováděny u silnic uvedených
v čl. 1 odst. 2 s cílem určit rizika 
bezpečnosti silničního provozu a předejít 
nehodám.

1. Členské státy zabezpečí, aby bezpečnostní 
kontroly byly prováděny u silnic a 
infrastruktury uvedené v čl. 1 odst. 2 
s cílem určit rizika bezpečnosti silničního 
provozu a předejít nehodám.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 6 odst. 2

2. Bezpečnostní kontroly sestávají z běžných 
kontrol a kontrol prací na silnicích. Provádí 
se v souladu s kritérii stanovenými v příloze 
III.

2. Bezpečnostní kontroly sestávají z běžných 
kontrol, kontrol prací na silnicích a kontrol 
za výjimečných okolností. Provádí se 
v souladu s kritérii stanovenými v příloze 
III.


