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RÖVID INDOKOLÁS

Minden európai polgárt – akár közvetlenül, akár közvetve – érint a közlekedés, és minden 
európai polgár használja a közúti infrastruktúrát. Ennélfogva minden állampolgárnak joga, 
hogy biztonságban érezze magát a közúti infrastruktúra használatakor. Az összes úthasználó 
közül a legveszélyeztetettebb csoportok részesülnek a legkevesebb védelemben. Ide tartoznak 
egyebek mellett a gyalogosok, a kerékpárosok, a motorkerékpárosok és mások. 
Létfontosságú, hogy az ő érdekeiket a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vegyék az 
infrastruktúra kiépítésében és értékelésében. 

A járműbiztonság tekintetében jelentős előrelépés történt. Az járművekben utazók halálozási 
vagy sérülési kockázata ma sokkal alacsonyabb, mint tíz évvel ezelőtt. A következő lépésként 
ezért a veszélyeztetett úthasználók tekintetében meglévő kockázatokat kell csökkenteni. A 
közlekedésben részt vevő úthasználók különböző kategóriáinak szétválasztása fontos lépés 
lehet, amelyet fontolóra kell venni.

Különösen fontos, hogy a veszélyeztetett úthasználók tekintetében meglévő kockázatok 
minden tagállamban csökkenjenek. Néhány ország magas biztonsági szinttel rendelkezik, míg 
másutt hiányoznak a vonatkozó, előírt biztonsági intézkedések. A veszélyeztetett úthasználók 
egy csoportja, a motorkerékpárosok esetében riasztó mértékben emelkedik a balesetek száma. 
Míg az Európai Unióban a halálos közúti balesetek száma csökken, e csoport esetében e szám 
növekvő tendenciát mutat. Ezért rendkívül fontos, hogy e csoport védelme érdekében 
intézkedéseket hozzanak.

A közutak védelme mellett szintén fontosnak tűnik a közlekedés szabályozásában részt vevő, 
a közúti biztonsággal kapcsolatos infrastruktúrák – mint például kommunikációs központok, 
korai előrejelző központok, illetve forgalomirányító központok – védelme is, továbbá az, 
hogy a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai program (EPCIP)
szellemében a biztonságra irányuló ellenőrzésekben ne csak egy projekt vagy egy már 
meglévő közúti infrastruktúra veszélyes jellemzői, hanem esetleges gyenge pontjai is 
szerepeljenek.

Végül pedig arra is emlékeztetnünk kell, hogy a közúti infrastruktúrák veszélyeztetettsége a 
váratlan események esetén nyilvánvalóbb, mint rendes működésük során; e tekintetben 
létfontosságúnak tűnik, hogy adott esetben egyértelműen beépítsék, hogy a vizsgálatokra és 
ellenőrzésekre nem csak az üzemeltetés megkezdéséig van szükség, hanem akkor is, amikor a 
közúti infrastruktúrákat a tervezett maximális sebességgel használják, valamint kivételes 
körülmények esetén.

Az Európai Parlament szükségesnek tartja, hogy a javasolt irányelv hatálya mindkét irányba 
kiterjedjen annak biztosítása érdekében, hogy a biztonságot a transzeurópai hálózat (TEN-T) 
közúti infrastruktúrája tervezésének és működésének – ideértve a kivételes körülményeket is –
valamennyi szakaszába beépítsék, és a veszélyeztetett úthasználók minden kategóriája
figyelmet kapjon. Ez lényeges törekvés, ha sikeresen akarjuk csökkenteni a halálos közúti 
balesetek számát.
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MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint felelős bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(2) preambulumbekezdés

(2) Az „Európai közlekedéspolitika 2010-ig: 
ideje dönteni” című, 2001. szeptember 12-i 
fehér könyvében a Bizottság kifejezte a 
biztonsági hatástanulmányok és útbiztonsági 
felülvizsgálatok elvégzésének igényét, és a 
Közösségen belül az igen veszélyes 
útszakaszok meghatározásának és
kezelésének érdekében. Kitűzte azt a célt is, 
hogy 2001 és 2010 között a felére 
csökkenjen a közösségi utakon 
bekövetkezett halálesetek száma.

(2) Az „Európai közlekedéspolitika 2010-ig: 
ideje dönteni” című, 2001. szeptember 12-i 
fehér könyvében a Bizottság kifejezte a 
biztonsági hatástanulmányok és útbiztonsági 
felülvizsgálatok elvégzésének igényét, és a 
Közösségen belül az igen veszélyes
útszakaszok és közúti infrastruktúrák
meghatározásának, kezelésének és 
védelmének érdekében. Kitűzte azt a célt is, 
hogy 2001 és 2010 között a felére 
csökkenjen a közösségi utakon 
bekövetkezett halálesetek száma.

Módosítás: 2
(3) preambulumbekezdés

(3) Az „Európai közlekedésbiztonsági 
cselekvési program - a közúti balesetek 
áldozatai számának felére csökkentése az 
Európai Unióban 2010-ig: a megosztott 
felelősség” című közleményben a Bizottság 
a közúti infrastruktúrát a közúti biztonsági 
politika harmadik pilléreként határozta meg, 
amelynek hozzá kell járulnia a Közösség
balesetcsökkentési célkitűzéséhez.

(3) Az „Európai közlekedésbiztonsági 
cselekvési program - a közúti balesetek 
áldozatai számának felére csökkentése az 
Európai Unióban 2010-ig: a megosztott 
felelősség” című közleményben a Bizottság 
a közúti infrastruktúrát a közúti biztonsági 
politika harmadik pilléreként határozta meg, 
amelynek hozzá kell járulnia a Közösség
balesetcsökkentési célkitűzéséhez, különös 
figyelmet fordítva a védtelen úthasználókra.

Módosítás: 3
(4) preambulumbekezdés

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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(4) A transzeurópai úthálózat biztonsági 
infrastruktúrája javításának nélkülözhetetlen 
eszköze a megfelelő eljárások kialakítása. 
Az útbiztonsági hatástanulmányok stratégiai 
szinten kell, hogy bemutassák az 
infrastrukturális beruházás különböző 
tervezési alternatíváinak közúti biztonságra 
gyakorolt hatását. Továbbá, közúti 
biztonsági felülvizsgálatoknak kell 
részletesen meghatározniuk a közúti 
infrastrukturális beruházások veszélyes 
jellemzőit. A transzeurópai úthálózat 
biztonsági infrastruktúrájának javítása 
érdekében szükséges ezért ezen a két 
területen eljárásokat kidolgozni, a 
transzeurópai közúthálózat alagútjaira 
vonatkozó biztonsági 
minimumkövetelményekről szóló 2004. 
április 29-i 2004/54/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvben meghatározott közúti 
alagutak kizárásával.

(4) A transzeurópai úthálózat biztonsági 
infrastruktúrája javításának nélkülözhetetlen
eszköze a megfelelő eljárások kialakítása. 
Az útbiztonsági hatástanulmányok stratégiai 
szinten kell, hogy bemutassák az 
infrastrukturális beruházás különböző 
tervezési alternatíváinak közúti biztonságra 
gyakorolt hatását. Továbbá, közúti 
biztonsági felülvizsgálatoknak kell 
részletesen meghatározniuk a közúti 
infrastrukturális beruházások veszélyes 
jellemzőit és/vagy esetleges gyenge pontjait. 
A transzeurópai úthálózat biztonsági 
infrastruktúrájának javítása érdekében 
szükséges ezért ezen a két területen 
eljárásokat kidolgozni, a transzeurópai 
közúthálózat alagútjaira vonatkozó 
biztonsági minimumkövetelményekről szóló 
2004. április 29-i 2004/54/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott közúti alagutak kizárásával.

Módosítás: 4
(5) preambulumbekezdés

(5) A meglévő utak biztonságát célzott 
befektetésekkel kell fokozni a legnagyobb 
baleseti sűrűséggel vagy a legnagyobb 
balesetcsökkentési potenciállal rendelkező 
útszakaszokon. Ahhoz, hogy módosítani 
lehessen a járművezetők viselkedését és 
fokozni lehessen a közlekedési szabályok, 
különösen a sebességhatárok betartását, a 
járművezetőket tájékoztatni kell, mielőtt 
belépnek egy igen veszélyes útszakaszra.

(5) A meglévő utak biztonságát célzott 
befektetésekkel kell fokozni a legnagyobb 
baleseti sűrűséggel vagy a legnagyobb 
balesetcsökkentési potenciállal rendelkező 
útszakaszokon. Ahhoz, hogy módosítani 
lehessen a járművezetők viselkedését és 
fokozni lehessen a közlekedési szabályok, 
különösen a sebességhatárok betartását, a 
járművezetőket tájékoztatni kell, mielőtt 
belépnek egy igen veszélyes útszakaszra. 
Különös figyelmet kell fordítani a védtelen 
úthasználókra.

Módosítás: 5
(6) preambulumbekezdés

(6) A hálózat biztonságkezelése már 
közvetlenül az alkalmazását követően magas 
potenciállal rendelkezik. A veszélyes 
útszakaszok meghatározása, és javító 

(6) A hálózat biztonságkezelése már 
közvetlenül az alkalmazását követően magas 
potenciállal rendelkezik. A veszélyes 
útszakaszok meghatározása, és javító 



PE 388.411v01-00 6/9 PA\662879HU.doc

Külső fordítás

HU

intézkedések tételét követően, a biztonsági 
ellenőrzések – megelőző intézkedésként –
fontosabb szerepet kell, hogy kapjanak. A 
rendszeres ellenőrzés nélkülözhetetlen 
eszköze annak, hogy megóvja az összes 
közúti közlekedőt az esetleges veszélyektől 
a veszélyeztetett közlekedőket is ideértve, 
még útjavítási munkák esetén is.

intézkedések tételét követően, a biztonsági 
ellenőrzések – megelőző intézkedésként –
fontosabb szerepet kell, hogy kapjanak. A 
rendszeres ellenőrzés nélkülözhetetlen 
eszköze annak, hogy megóvja az összes 
közúti közlekedőt az esetleges veszélyektől 
a veszélyeztetett közlekedőket is ideértve, 
még útjavítási munkák esetén is. A 
forgalomirányítási infrastruktúrákra és
kommunikációs rendszereikre a 
válsághelyzetekben betöltött alapvető 
szerepük miatt különös figyelmet 
fordítanak.

Módosítás: 6
(8) preambulumbekezdés

(8) A közösségi közutak magas biztonsági 
szintjének biztosítása érdekében a 
tagállamoknak alkalmazniuk kell az 
infrastruktúra biztonságkezelési 
iránymutatásokat. Az iránymutatásoknak és 
a végrehajtásról szóló rendszeres 
jelentéseknek a Bizottság felé történő 
közlése utat nyit közösségi szinten az 
infrastruktúra biztonságának szisztematikus 
fejlesztése előtt, és alapot teremt ahhoz, 
hogy idővel eredményesebb rendszert 
lehessen kifejleszteni. A végrehajtással 
kapcsolatos jelentések lehetővé teszik, hogy 
a többi tagállam megállapítsa a 
legeredményesebb megoldásokat, a 
tanulmányok előtti és utáni rendszeres 
adatgyűjtés pedig lehetővé teszi a jövőbeni 
cselekvés számára legeredményesebb 
intézkedés kiválasztását. 

(8) A közösségi közutak magas biztonsági 
szintjének biztosítása érdekében a 
tagállamoknak alkalmazniuk kell az 
infrastruktúra biztonságkezelési 
iránymutatásokat. Az iránymutatásoknak és 
a végrehajtásról szóló rendszeres 
jelentéseknek a Bizottság felé történő 
közlése utat nyit közösségi szinten az 
infrastruktúra biztonságának szisztematikus 
fejlesztése előtt, és alapot teremt ahhoz, 
hogy idővel eredményesebb rendszert 
lehessen kifejleszteni. A végrehajtással 
kapcsolatos jelentések lehetővé teszik, hogy 
a többi tagállam megállapítsa a 
legeredményesebb megoldásokat, a 
tanulmányok előtti és utáni rendszeres 
adatgyűjtés pedig lehetővé teszi a jövőbeni 
cselekvés számára legeredményesebb 
intézkedés kiválasztását. Különös figyelmet 
kell fordítani a védtelen úthasználókra.

Módosítás: 7
1. cikk, 2. bekezdés, (1) albekezdés

2. Az irányelv a transzeurópai úthálózat 
részét képező utakra vonatkozik, legyenek 
azok tervezési stádiumban, építés alatt vagy 
használatban.

2. Az irányelv a transzeurópai úthálózat 
részét képező utakra és az azokhoz 
kapcsolódó infrastruktúrákra vonatkozik, 
legyenek azok tervezési stádiumban, építés 
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alatt vagy használatban.

Módosítás: 8
2. cikk, (4) bekezdés

(4) „közúti biztonsági felülvizsgálat”: a 
közúti infrastrukturális beruházás tervezési 
jellemzőinek részletes, rendszeres és 
műszaki biztonsági ellenőrzése a tervezéstől 
az üzemeltetés megkezdéséig;

(4) „közúti biztonsági felülvizsgálat”: a 
közúti infrastrukturális beruházás tervezési 
jellemzőinek és a szabályozásukhoz 
hozzájáruló infrastruktúráknak a részletes, 
rendszeres és műszaki biztonsági ellenőrzése 
a tervezéstől az üzemeltetés megkezdéséig.

Módosítás: 9
2. cikk, (7) bekezdés

(7) „biztonsági ellenőrzés”: valamely 
üzemelő közút rendszeres időközönként 
történő biztonsági ellenőrzése;

(7) „biztonsági ellenőrzés”: valamely 
üzemelő közút és az azt szabályozó 
infrastruktúra rendszeres időközönként 
történő biztonsági ellenőrzése.

Módosítás: 10
2. cikk, (9a) bekezdés (új)

(9a) „Veszélyeztetett úthasználók”: a 
gyalogosokat, kerékpárosokat, 
motorkerékpárosokat jelenti, de nem 
szükségszerűen kizárva az esetlegesen 
veszélyeztetettnek tekinthető más 
csoportokat.

Módosítás: 11
4. cikk, 3. bekezdés

3. A felülvizsgálat a projekt tervezési 
folyamatának szerves része a 
megvalósíthatósági tanulmány, az 
engedélyezési tervezés, a kiviteli tervezés 
szakaszában, a megnyitás előtti szakaszban 
és az üzemeltetés korai szakaszában.

3. A felülvizsgálat a projekt tervezési 
folyamatának szerves része a 
megvalósíthatósági tanulmány, az 
engedélyezési tervezés, a kiviteli tervezés 
szakaszában, a megnyitás előtti szakaszban 
és az üzemeltetés korai szakaszában, de 
teljes sebességgel való működése közben 
történő szabályozásának szakaszában 
és/vagy kivételes körülmények esetén is.
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Módosítás: 12
4. cikk, 4. bekezdés

4. A tagállamok biztosítják, hogy az ellenőr 
az infrastrukturális beruházás minden egyes 
szakaszában felülvizsgálati jelentésben 
állapítsa meg a biztonság szempontjából 
kritikus tervezési elemeket és tegyen 
javaslatokat a megállapított veszélyes 
jellemzők orvoslására. Amennyiben a 
felülvizsgálat során veszélyes jellemzőt
állapítanak meg, a tervet azonban nem 
módosítják az adott szakasz végéig a II. 
melléklet szerint, az illetékes szervezet 
köteles erre magyarázatot adni a jelentés 
mellékletében.

4. A tagállamok biztosítják, hogy az ellenőr 
az infrastrukturális beruházás minden egyes 
szakaszában felülvizsgálati jelentésben 
állapítsa meg a biztonság szempontjából 
kritikus tervezési elemeket és tegyen 
javaslatokat a megállapított veszélyes 
jellemzők orvoslására. Különös figyelmet 
fordítanak a védtelen úthasználókra.
Amennyiben a felülvizsgálat során veszélyes 
jellemzőt állapítanak meg, a tervet azonban 
nem módosítják az adott szakasz végéig a II. 
melléklet szerint, az illetékes szervezet 
köteles erre magyarázatot adni a jelentés 
mellékletében.

Módosítás: 13
5. cikk, 1. bekezdés

1. A tagállamok biztosítják a működő 
közúthálózat biztonsági fejlesztését. 
Biztosítják a veszélyes útszakaszok 
kezelését, illetve a hálózat biztonsági 
kezelését a közúthálózat III. melléklet 
szerinti éves felülvizsgálata alapján

1. A tagállamok biztosítják a működő 
közúthálózat biztonsági fejlesztését. 
Biztosítják a veszélyes útszakaszok 
kezelését, illetve a hálózat biztonsági 
kezelését a közúthálózat III. melléklet 
szerinti éves felülvizsgálata alapján. 
Különös figyelmet fordítanak a védtelen 
úthasználókra.

Módosítás: 14
5. cikk, 3. bekezdés, (2) albekezdés

A (3) bekezdésben foglalt valamennyi 
szakasz esetében a tagállamok következő 
három évre vonatkozóan megbecsülik a III. 
melléklet (3) bekezdésének e) és f) 
pontjában meghatározott, súlyos sérülések és 
halálesetek csökkentésére irányuló javító 
intézkedések potenciálját és az ilyen 
intézkedések költségét.

A (3) bekezdésben foglalt valamennyi 
szakasz esetében a tagállamok következő 
három évre vonatkozóan megbecsülik a III. 
melléklet (3) bekezdésének e) és f) 
pontjában meghatározott, súlyos sérülések és 
halálesetek csökkentésére irányuló javító 
intézkedések potenciálját és az ilyen 
intézkedések költségét. Különös figyelmet 
fordítanak a védtelen úthasználókra.

Módosítás: 15
6. cikk, 1. bekezdés
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1. A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott utakra 
vonatkozóan elvégzik a biztonsági
ellenőrzést annak érdekében, hogy 
megállapítsák az útbiztonsági kockázatokat 
és megelőzzék a baleseteket.

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott utakra és 
infrastruktúrákra vonatkozóan elvégzik a 
biztonsági ellenőrzést annak érdekében, 
hogy megállapítsák az útbiztonsági 
kockázatokat és megelőzzék a baleseteket.

Módosítás: 16
6. cikk, 2. bekezdés

2. A biztonsági ellenőrzések 
rutinellenőrzésekre és az útépítési munkák 
ellenőrzésére terjednek ki. Az ellenőrzéseket 
a III. mellékletben meghatározott 
kritériumokkal összhangban kell elvégezni.

2. A biztonsági ellenőrzések 
rutinellenőrzésekre, az útépítési munkák 
ellenőrzésére és a kivételes körülmények 
mellett végzett ellenőrzésekre terjednek ki. 
Az ellenőrzéseket a III. mellékletben 
meghatározott kritériumokkal összhangban 
kell elvégezni.


