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LÜHISELGITUS

Kõik Euroopa kodanikud on kas otse või kaudselt seotud liikluse ja infrastruktuuri 
kasutamisega. Seepärast on iga kodaniku õigus tunda end maanteede infrastruktuuri 
kasutamise ajal alati ohutult. Kõigist liiklejatest on kõige vähem kaitstud olukorras just kõige 
haavatavamad rühmad. Need on jalakäijad, jalgratturid, mootorratturid ja teised. Kõigis 
infrastruktuuri ehitus- ja hindamistöödes on kindlasti oluline arvestada ka nende huvidega. 

Sõidukite ohutuses on toimunud suur edasiminek. Autos viibija hukkumise või vigastuse oht 
liiklusõnnetuse korral on palju väiksem kui kümme aastat tagasi. Seepärast peab järgmine 
samm olema ohtude vähendamine ka vähem kaitstud liiklejate puhul. Oluline mõju võiks olla 
liiklejate erinevate kategooriate eraldamisel liikluses ja seda peaks lähemalt uurima.

Eriti oluline on vähendada vähem kaitstud liiklejaid ähvardavaid ohte kõigis liikmesriikides. 
Mõnes riigis on ohutuse tase kõrge, samas kui teistes asjakohaseid nõutud ohutusmeetmeid ei 
eksisteeri. Mootorratturid on üks vähem kaitstud liiklejate rühm, kellega juhtunud õnnetuste 
arv tõuseb ärevusttekitavalt. See rühm on vastuolus Euroopa Liidus liiklusõnnetustes 
hukkunute arvu vähendamise suundumusega. Seepärast on ülioluline võtta meetmeid selle 
rühma kaitsmiseks. 

Oluline tundub hästi kaitsta mitte üksnes maanteid, vaid ka liiklusohutusega seotud liikluse 
reguleerimise infrastruktuure – näiteks sidekeskusi, varajase hoiatamise keskusi ja 
liikluskorralduskeskusi – ning kaasata – esmatähtsa infrastruktuuri kaitse Euroopa programmi 
vaimus – ohutuse audititesse mitte üksnes ohtlikud aspektid, vaid ka projekti või olemasoleva 
maanteeinfrastruktuuri võimalikud nõrkused. 

Lõpuks tuleb meelde tuletada ka seda, et maanteeinfrastruktuur on haavatav ilmselt pigem 
ootamatute sündmuste korral kui tavapärases töös; selles suhtes tundub ülioluline teha 
vajaduse korral auditeid ja kontrolle mitte üksnes enne kasutussevõtmist, vaid ka täiskiirusele 
jõudmisel ja erandjuhtudel. 

Euroopa Parlament peab vajalikuks laiendada kavandatava direktiivi reguleerimisala mõlemas 
suunas, et tagada ohutuse arvessevõtmine üleeuroopaliste võrkude maanteeinfrastruktuuri 
planeerimise, projekteerimise ja opereerimise kõikides faasides, kaasa arvatud erandjuhtudel, 
ning kaasata kõik vähem kaitstud liiklejate kategooriad. See on oluline jõupingutus, et 
saavutada surmaga lõppenud liiklusõnnetuste vähendamine meie teedel.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval transpordi- ja 
turismikomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1
Põhjendus 2

(2) Komisjon väljendas oma 12. septembri 
2001. aasta valges raamatus „Euroopa 
transpordipoliitika aastani 2010: aeg 
otsustada“ vajadust teha ühenduses asuvate 
ohtlike teelõikude kindlaksmääramiseks ja
parandamiseks ohutusele avalduva mõju 
hindamine ja liiklusohutuse auditid. 
Komisjon püstitas ka eesmärgi vähendada 
surmajuhtumite arvu Euroopa maanteedel 
aastail 2001–2010 poole võrra.

(2) Komisjon väljendas oma 12. septembri 
2001. aasta valges raamatus „Euroopa 
transpordipoliitika aastani 2010: aeg 
otsustada“ vajadust teha ühenduses asuvate 
ohtlike teelõikude ja 
maanteeinfrastruktuuri
kindlaksmääramiseks, parandamiseks ja 
kaitsmiseks ohutusele avalduva mõju 
hindamine ja liiklusohutuse auditid. 
Komisjon püstitas ka eesmärgi vähendada 
surmajuhtumite arvu Euroopa maanteedel 
aastail 2001–2010 poole võrra.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 3

(3) Teatises „Euroopa liiklusohutuse 
tegevusprogramm – Euroopa Liidu 
liiklusõnnetusohvrite arvu vähendamine 
poole võrra aastaks 2010: ühine vastutus“ 
nimetas komisjon maanteede infrastruktuuri 
liiklusohutuspoliitika kolmandaks sambaks, 
millel peaks olema tähtis roll õnnetuste 
vähendamist käsitleva ühenduse eesmärgi 
täitmisel.

(3) Teatises „Euroopa liiklusohutuse 
tegevusprogramm – Euroopa Liidu 
liiklusõnnetusohvrite arvu vähendamine 
poole võrra aastaks 2010: ühine vastutus“ 
nimetas komisjon maanteede infrastruktuuri 
liiklusohutuspoliitika kolmandaks sambaks, 
millel peaks olema tähtis roll õnnetuste 
vähendamist käsitleva ühenduse eesmärgi 
täitmisel, võttes arvesse eelkõige kaitsetuid 
liiklejaid.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 4

(4) Asjakohaste menetluste kehtestamine on 
üleeuroopalise teedevõrgu 
maanteeinfrastruktuuri ohutuse parandamise 
oluline vahend. Liiklusohutusele avalduva 
mõju hindamine peaks strateegilisel tasandil 
aitama kindlaks teha 
infrastruktuuriprojektide eri 
kavandamisalternatiivide mõju 
liiklusohutusele. Lisaks tuleks liiklusohutuse 
auditite abil üksikajalikult kindlaks määrata 
maanteeinfrastruktuuri projekti ohtlikud 
aspektid. Seepärast on asjakohane 
kehtestada kõnealuses kahes valdkonnas 

(4) Asjakohaste menetluste kehtestamine on 
üleeuroopalise teedevõrgu 
maanteeinfrastruktuuri ohutuse parandamise 
oluline vahend. Liiklusohutusele avalduva 
mõju hindamine peaks strateegilisel tasandil 
aitama kindlaks teha
infrastruktuuriprojektide eri 
kavandamisalternatiivide mõju 
liiklusohutusele. Lisaks tuleks liiklusohutuse 
auditite abil üksikajalikult kindlaks määrata 
maanteeinfrastruktuuri projekti ohtlikud 
aspektid ja/või võimalikud nõrgad kohad. 
Seepärast on asjakohane kehtestada 
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järgitavad menetlused, et parandada 
üleeuroopalise teedevõrgu 
maanteeinfrastruktuuri ohutust, kuid välja 
tuleks jätta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2004. aasta direktiiviga 
2004/54/EÜ (tunnelite 
miinimumohutusnõuete kohta 
üleeuroopalises teedevõrgus) hõlmatud 
tunnelid.

kõnealuses kahes valdkonnas järgitavad 
menetlused, et parandada üleeuroopalise 
teedevõrgu maanteeinfrastruktuuri ohutust, 
kuid välja tuleks jätta Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiviga 
2004/54/EÜ (tunnelite 
miinimumohutusnõuete kohta 
üleeuroopalises teedevõrgus) hõlmatud 
tunnelid.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 5

(5) Olemasolevate teede ohutuse 
suurendamiseks tuleks suunata 
investeeringud lõikudele, kus 
õnnetusjuhtumid on kõige sagedasemad või 
kus võimalus nende arvu vähendada on 
kõige suurem. Selleks et sõidukijuhid 
saaksid kohandada oma käitumist ja 
paremini järgida liikluseeskirju, eriti 
kiirusepiiranguid, tuleks sõidukijuhte 
eespool olevatest ohtlikest teelõikudest (ehk 
nn mustadest aukudest) teavitada.

(5) Olemasolevate teede ohutuse 
suurendamiseks tuleks suunata 
investeeringud lõikudele, kus 
õnnetusjuhtumid on kõige sagedasemad või 
kus võimalus nende arvu vähendada on 
kõige suurem. Selleks et sõidukijuhid 
saaksid kohandada oma käitumist ja 
paremini järgida liikluseeskirju, eriti 
kiirusepiiranguid, tuleks sõidukijuhte 
eespool olevatest ohtlikest teelõikudest (ehk 
nn mustadest aukudest) teavitada. Eelkõige 
tuleks arvesse võtta kaitsetuid liiklejaid.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 6

(6) Teedevõrgu ohutuse korraldamisel on 
kohe pärast selle rakendamist suur 
potentsiaal. Kui ohtlike teelõikudega on 
tegeldud ja võetud parandusmeetmeid, on 
ennetava meetmena kõige olulisem ohutuse 
inspekteerimine. Regulaarne 
inspekteerimine on oluline vahend, millega 
hoitakse ära võimalikud ohud kõikidele 
liiklejatele, ka vähem kaitstud liiklejatele, 
sealhulgas teetööde korral.

(6) Teedevõrgu ohutuse korraldamisel on 
kohe pärast selle rakendamist suur 
potentsiaal. Kui ohtlike teelõikudega on 
tegeldud ja võetud parandusmeetmeid, on 
ennetava meetmena kõige olulisem ohutuse 
inspekteerimine. Regulaarne 
inspekteerimine on oluline vahend, millega 
hoitakse ära võimalikud ohud kõikidele 
liiklejatele, ka vähem kaitstud liiklejatele, 
sealhulgas teetööde korral. Erilist 
tähelepanu pööratakse nende keskse rolli 
tõttu kriisiolukordades liikluskorralduse 
infrastruktuurile ja sidesüsteemidele.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 8
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(8) Kõrgetasemelise liiklusohutuse 
tagamiseks peaksid liikmesriigid kohaldama 
infrastruktuuri ohutuse korraldamise 
suuniseid. Komisjoni teavitamine 
kõnealustest suunistest ja regulaarne 
aruandlus nende rakendamisest peaksid 
Euroopa Liidu tasandil sillutama teed 
süstemaatiliseks infrastruktuuri 
parandamiseks ning looma aja jooksul aluse 
tõhusa süsteemi arenguks. Aruandlus 
rakendamise kohta peaks võimaldama teistel 
liikmesriikidel leida kõige tõhusamaid 
lahendusi ning andmete süstemaatiline
kogumine enne ja pärast uuringuid peaks 
võimaldama valida edaspidiseks tegevuseks 
kõige tõhusama meetme. 

(8) Kõrgetasemelise liiklusohutuse 
tagamiseks peaksid liikmesriigid kohaldama 
infrastruktuuri ohutuse korraldamise 
suuniseid. Komisjoni teavitamine 
kõnealustest suunistest ja regulaarne 
aruandlus nende rakendamisest peaksid 
Euroopa Liidu tasandil sillutama teed 
süstemaatiliseks infrastruktuuri 
parandamiseks ning looma aja jooksul aluse 
tõhusa süsteemi arenguks. Aruandlus 
rakendamise kohta peaks võimaldama teistel 
liikmesriikidel leida kõige tõhusamaid 
lahendusi ning andmete süstemaatiline 
kogumine enne ja pärast uuringuid peaks 
võimaldama valida edaspidiseks tegevuseks 
kõige tõhusama meetme. Eelkõige tuleks 
arvesse võtta kaitsetuid liiklejaid.

Muudatusettepanek 7
Artikli 1 lõike 2 esimene lõik

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
üleeuroopalisse teedevõrku kuuluvate 
projekteeritavate, ehitatavate või kasutusel 
olevate maanteede suhtes.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
üleeuroopalisse teedevõrku ja sellega seotud 
infrastruktuuri kuuluvate projekteeritavate, 
ehitatavate või kasutusel olevate maanteede 
suhtes.

Muudatusettepanek 8
Artikli 2 punkt 4

(4) liiklusohutuse audit –
maanteeinfrastruktuuri projekti 
projekteerimisandmete üksikasjalik 
süstemaatiline ja tehniline kontrollimine 
ohutusaspektist eri etappidel, alates 
planeerimisest kuni opereerimiseni;

(4) liiklusohutuse audit –
maanteeinfrastruktuuri projekti 
projekteerimisandmete üksikasjalik 
süstemaatiline ja tehniline kontrollimine 
ohutusaspektist eri etappidel, alates 
planeerimisest kuni opereerimiseni ja nende 
reguleerimise infrastruktuurini;

Muudatusettepanek 9
Artikli 2 punkt 7

(7) ohutuse inspekteerimine – asutusel oleva 
maantee ohutuse korrapärane ülevaatus;

(7) ohutuse inspekteerimine – kasutusel
oleva maantee ja selle reguleerimise 
infrastruktuuri ohutuse korrapärane 
ülevaatus;
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Muudatusettepanek 10
Artikli 2 lõige 9 a (uus)

(9 a) vähem kaitstud liiklejad – jalakäijad, 
jalgratturid ja kaherattaliste 
mootorjalgratastega sõitjad, kuid ka muud 
vähem kaitstud rühmad.

Muudatusettepanek 11
Artikli 4 lõige 3

3. Audit on infrastruktuuriprojekti 
kavandamise lahutamatu osa 
tasuvusanalüüsi, esialgse projekteerimise ja 
üksikasjaliku projekteerimise etapil, samuti 
avamiseelsel ja kasutuselevõtmise varasel
etapil.

3. Audit on infrastruktuuriprojekti 
kavandamise lahutamatu osa 
tasuvusanalüüsi, esialgse projekteerimise ja 
üksikasjaliku projekteerimise etapil, samuti 
avamiseelsel ja kasutuselevõtmise varasel 
etapil, kuid ka reguleerimise etapis 
täiskiirusel töötamise ajal ja/või 
erandjuhul.

Muudatusettepanek 12
Artikli 4 lõige 4

4. Liikmesriigid tagavad, et audiitor esitab 
audiitori otsuses infrastruktuuriprojekti iga 
etapi kohta projekti kriitilised ohutuse 
elemendid, samuti ettepanekud leitud 
ohutuspuudujääkide parandamiseks. Kui 
auditi käigus tuvastatakse 
ohutuspuudujäägid, kuid kavandit 
asjakohase etapi lõpuks vastavalt II lisale ei 
parandata, esitab pädev asutus põhjused 
audiitori otsuse lisas.

4. Liikmesriigid tagavad, et audiitor esitab 
audiitori otsuses infrastruktuuriprojekti iga 
etapi kohta projekti kriitilised ohutuse 
elemendid, samuti ettepanekud leitud 
ohutuspuudujääkide parandamiseks. 
Eelkõige tuleks arvesse võtta kaitsetuid 
liiklejaid. Kui auditi käigus tuvastatakse 
ohutuspuudujäägid, kuid kavandit 
asjakohase etapi lõpuks vastavalt II lisale ei 
parandata, esitab pädev asutus põhjused 
audiitori otsuse lisas.

Muudatusettepanek 13
Artikli 5 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad kasutusel oleva 
teedevõrgu ohutuse parandamise. Nad 
tagavad, et ohtlike teelõikude haldamine ja 
võrgu ohutuse korraldamine toimub 
teedevõrgu kasutamise iga-aastase 
ülevaatuse alusel vastavalt III lisale.

1. Liikmesriigid tagavad kasutusel oleva 
teedevõrgu ohutuse parandamise. Nad 
tagavad, et ohtlike teelõikude haldamine ja 
võrgu ohutuse korraldamine toimub 
teedevõrgu kasutamise iga-aastase 
ülevaatuse alusel vastavalt III lisale. 
Eelkõige tuleks arvesse võtta kaitsetuid 
liiklejaid. 
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Muudatusettepanek 14
Artikli 5 lõike 3 teine lõik

Lõikes 3 nimetatud iga lõigu puhul hindavad 
liikmesriigid III lisa punkti 3 alapunktides e 
ja f esitatud parandusmeetmete potentsiaali 
vähendada raskeid vigastusi ja 
surmajuhtumeid kolme järgneva aasta 
jooksul, samuti iga kõnealuse meetme 
kulusid. .

Lõikes 3 nimetatud iga lõigu puhul hindavad 
liikmesriigid III lisa punkti 3 alapunktides e 
ja f esitatud parandusmeetmete potentsiaali 
vähendada raskeid vigastusi ja 
surmajuhtumeid kolme järgneva aasta 
jooksul, samuti iga kõnealuse meetme 
kulusid. Eelkõige tuleks arvesse võtta 
kaitsetuid liiklejaid.

Muudatusettepanek 15
Artikli 6 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 1 lõikes 2 
osutatud teede puhul teostatakse ohutuse 
inspekteerimist, et teha kindlaks 
liiklusohutusega seotud riskid ja hoida ära 
õnnetusi.

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 1 lõikes 2 
osutatud teede ja infrastruktuuri puhul 
teostatakse ohutuse inspekteerimist, et teha 
kindlaks liiklusohutusega seotud riskid ja 
hoida ära õnnetusi.

Muudatusettepanek 16
Artikli 6 lõige 2

2. Ohutuse inspekteerimine hõlmab rutiinset 
inspekteerimist ja teetööde inspekteerimist. 
Inspekteerimine toimub vastavalt III lisas 
esitatud kriteeriumidele.

2. Ohutuse inspekteerimine hõlmab rutiinset 
inspekteerimist, teetööde inspekteerimist ja 
erandjuhtudel inspekteerimist. 
Inspekteerimine toimub vastavalt III lisas 
esitatud kriteeriumidele.


