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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Każdy obywatel europejski ma do czynienia z ruchem drogowym i korzysta ze związanej z 
nim infrastruktury w sposób bezpośredni lub pośredni. Dlatego prawem każdego obywatela 
jest poczucie bezpieczeństwa w każdym momencie korzystania z infrastruktury drogowej. Ze 
wszystkich użytkowników dróg osoby najbardziej zagrożone są najmniej chronione. Dotyczy 
to pieszych, rowerzystów, motocyklistów i innych. Niezmiernie istotne jest, aby w jak 
największym stopniu uwzględnić interesy tych osób przy tworzeniu infrastruktury oraz jej 
ocenie.  

Osiągnięto znaczny postęp w zakresie bezpieczeństwa pojazdów. Pasażerowie i kierowca 
narażeni są obecnie na znacznie mniejsze ryzyko poniesienia śmierci lub doznania obrażeń 
podczas wypadku niż dziesięć lat temu. Dlatego kolejnym krokiem musi być zmniejszenie 
ryzyka również dla szczególnie zagrożonych użytkowników dróg. Wyodrębnienie różnych 
kategorii użytkowników w ruchu drogowym może stanowić istotne działanie i należałoby je 
rozważyć.

Przede wszystkim ważne jest, aby zmniejszyć ryzyko dla szczególnie zagrożonych 
użytkowników dróg we wszystkich państwach członkowskich. W niektórych krajach poziom 
bezpieczeństwa jest wysoki, natomiast w innych brakuje odpowiednich wymaganych 
środków bezpieczeństwa. Jedną z grup użytkowników szczególnie zagrożonych, w przypadku 
których wskaźnik wypadków jest alarmujący i stale się zwiększa, są motocykliści. Grupa ta –
w przeciwieństwie do innych – nie wykazuje tendencji zniżkowej w odniesieniu do liczby 
ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Unii Europejskiej. Dlatego sprawą naglącą jest 
podjęcie środków mających na celu ochronę tych osób.

Ponadto ważne jest, aby nie chronić wyłącznie dróg, lecz także infrastrukturę związaną z 
bezpieczeństwem drogowym, np. ośrodki komunikacji, centra wczesnego ostrzegania lub 
centra zarządzania ruchem drogowym, które uczestniczą w sterowaniu ruchem drogowym, 
oraz aby włączyć – w duchu europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej 
(EPOIK) – do audytu bezpieczeństwa nie tylko elementy niebezpieczne, ale również 
potencjalne słabe punkty danego projektu lub istniejącej infrastruktury drogowej.

Ponadto musimy również pamiętać, że podatność infrastruktury drogowej na zagrożenia jest 
bardziej widoczna w przypadku wydarzeń nieoczekiwanych niż w trakcie normalnego 
funkcjonowania; w związku z tym kluczową kwestią wydaje się uwzględnienie w 
koniecznych przypadkach potrzeby audytów i środków kontroli nie tylko do momentu 
rozpoczęcia eksploatacji, ale również w ramach pełnego funkcjonowania oraz w wyjątkowych 
okolicznościach.

Parlament Europejski uważa za konieczne rozszerzenie zakresu proponowanej dyrektywy w 
taki sposób, aby zapewnić uwzględnienie kwestii bezpieczeństwa na wszystkich etapach 
planowania, opracowywania i funkcjonowania – w tym w wyjątkowych okolicznościach –
infrastruktury drogowej w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), oraz aby 
objąć nią także kategorie szczególnie zagrożonych użytkowników dróg. Stanowi to ważny 
krok na drodze do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych na naszych drogach.
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POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Transportu i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w 
swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 2 preambuły

(2) Komisja w białej księdze z dnia 12 
września 2001 r. „Europejska polityka 
transportowa do 2010 r.: czas na decyzje” 
podkreśliła konieczność przeprowadzania 
ocen wpływu na bezpieczeństwo i audytów 
bezpieczeństwa drogowego w celu 
identyfikacji szczególnie niebezpiecznych 
odcinków dróg na terenie Wspólnoty i 
zarządzania nimi. Komisja wyznaczyła 
ponadto cel, jakim jest zmniejszenie o 
połowę liczby wypadków śmiertelnych na 
drogach Wspólnoty od 2001 do 2010 r.

(2) Komisja w białej księdze z dnia 12 
września 2001 r. „Europejska polityka 
transportowa do 2010 r.: czas na decyzje” 
podkreśliła konieczność przeprowadzania 
ocen wpływu na bezpieczeństwo i audytów 
bezpieczeństwa drogowego w celu 
identyfikacji i ochrony szczególnie 
niebezpiecznych odcinków dróg oraz 
elementów infrastruktury drogowej na 
terenie Wspólnoty i zarządzania nimi. 
Komisja wyznaczyła ponadto cel, jakim jest 
zmniejszenie o połowę liczby wypadków 
śmiertelnych na drogach Wspólnoty od 2001 
do 2010 r.

Poprawka 2
Punkt 3 preambuły

(3) W swoim komunikacie w sprawie 
„Europejskiego programu działań na rzecz 
bezpieczeństwa na drodze – Zmniejszenie o 
połowę liczby ofiar wypadków drogowych 
w Unii Europejskiej do roku 2010: wspólna 
odpowiedzialność” Komisja uznała 
infrastrukturę drogową za trzeci filar 
polityki bezpieczeństwa drogowego, który 
powinien w znacznym stopniu przyczynić 
się do osiągnięcia celu Wspólnoty, jakim 
jest zmniejszenie liczby wypadków.

(3) W swoim komunikacie w sprawie 
„Europejskiego programu działań na rzecz 
bezpieczeństwa na drodze – Zmniejszenie o 
połowę liczby ofiar wypadków drogowych 
w Unii Europejskiej do roku 2010: wspólna 
odpowiedzialność” Komisja uznała 
infrastrukturę drogową za trzeci filar 
polityki bezpieczeństwa drogowego, który 
powinien w znacznym stopniu przyczynić 
się do osiągnięcia celu Wspólnoty, jakim 
jest zmniejszenie liczby wypadków, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
niechronionych użytkowników dróg.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 3
Punkt 4 preambuły

(4) Ustanowienie odpowiednich procedur 
jest podstawowym środkiem w celu 
poprawy bezpieczeństwa infrastruktury 
drogowej w ramach transeuropejskiej sieci 
drogowej. Oceny wpływu na 
bezpieczeństwo drogowe powinny wykazać 
na poziomie strategicznym, jaki jest wpływ 
różnych planowanych opcji danego projektu 
infrastruktury na bezpieczeństwo drogowe.
Ponadto audyty bezpieczeństwa drogowego 
powinny szczegółowo zdefiniować 
niebezpieczne cechy projektów 
infrastruktury drogowej. Należy zatem 
ustanowić procedury, które muszą być 
przestrzegane w tych dwóch dziedzinach, 
tak by zwiększyć bezpieczeństwo 
infrastruktury drogowej na drogach 
należących do sieci transeuropejskiej, przy 
jednoczesnym wykluczeniu tuneli 
drogowych, których dotyczy dyrektywa nr 
2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla 
tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej.

(4) Ustanowienie odpowiednich procedur 
jest podstawowym środkiem w celu 
poprawy bezpieczeństwa infrastruktury 
drogowej w ramach transeuropejskiej sieci 
drogowej. Oceny wpływu na 
bezpieczeństwo drogowe powinny wykazać 
na poziomie strategicznym, jaki jest wpływ 
różnych planowanych opcji danego projektu 
infrastruktury na bezpieczeństwo drogowe.
Ponadto audyty bezpieczeństwa drogowego 
powinny szczegółowo zdefiniować 
niebezpieczne cechy i/lub potencjalne słabe 
strony projektów infrastruktury drogowej.
Należy zatem ustanowić procedury, które 
muszą być przestrzegane w tych dwóch 
dziedzinach, tak by zwiększyć 
bezpieczeństwo infrastruktury drogowej na 
drogach należących do sieci 
transeuropejskiej, przy jednoczesnym 
wykluczeniu tuneli drogowych, których 
dotyczy dyrektywa nr 2004/54/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w 
transeuropejskiej sieci drogowej.

Poprawka 4
Punkt 5 preambuły

(5) Poziom bezpieczeństwa na istniejących 
drogach powinien zostać podniesiony 
poprzez inwestycje realizowane na 
określonych odcinkach dróg 
charakteryzujących się największą liczbą 
wypadków lub największymi 
możliwościami ich ograniczenia. Aby 
kierowcy mogli odpowiednio dostosować 
swoje zachowanie i w większym stopniu 
przestrzegać przepisów ruchu drogowego, w 
szczególności ograniczeń prędkości, 
powinni być informowani przed wjechaniem 
na szczególnie niebezpieczne odcinki dróg.

(5) Poziom bezpieczeństwa na istniejących 
drogach powinien zostać podniesiony 
poprzez inwestycje realizowane na 
określonych odcinkach dróg 
charakteryzujących się największą liczbą 
wypadków lub największymi 
możliwościami ich ograniczenia. Aby 
kierowcy mogli odpowiednio dostosować 
swoje zachowanie i w większym stopniu 
przestrzegać przepisów ruchu drogowego, w 
szczególności ograniczeń prędkości, 
powinni być informowani przed wjechaniem 
na szczególnie niebezpieczne odcinki dróg.
Należy w szczególności uwzględnić 
niechronionych użytkowników dróg.
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Poprawka 5
Punkt 6 preambuły

(6) Zarządzanie bezpieczeństwem sieci 
drogowej ma wysoki potencjał skuteczności 
bezpośrednio po wprowadzeniu go w życie.
Po odpowiednim oznakowaniu szczególnie 
niebezpiecznych odcinków dróg i 
wprowadzeniu środków zaradczych, 
ważniejszą rolę powinny odgrywać 
inspekcje bezpieczeństwa jako środki 
zapobiegawcze. Regularnie przeprowadzane 
inspekcje stanowią podstawowy środek 
zapobiegania zagrożeniom dla 
użytkowników dróg, w tym użytkowników 
szczególnie zagrożonych, także podczas 
robót drogowych.

(6) Zarządzanie bezpieczeństwem sieci 
drogowej ma wysoki potencjał skuteczności 
bezpośrednio po wprowadzeniu go w życie.
Po odpowiednim oznakowaniu szczególnie 
niebezpiecznych odcinków dróg i 
wprowadzeniu środków zaradczych, 
ważniejszą rolę powinny odgrywać 
inspekcje bezpieczeństwa jako środki 
zapobiegawcze. Regularnie przeprowadzane 
inspekcje stanowią podstawowy środek 
zapobiegania zagrożeniom dla 
użytkowników dróg, w tym użytkowników 
szczególnie zagrożonych, także podczas 
robót drogowych. Szczególna uwaga 
zostanie zwrócona na elementy 
infrastruktury służące zarządzaniu ruchem 
drogowym oraz ich systemy komunikacji ze 
względu na ich kluczową rolę w sytuacjach 
kryzysowych.

Poprawka 6
Punkt 8 preambuły

(8) W celu zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa drogowego państwa 
członkowskie powinny stosować wytyczne 
dotyczące zarządzania bezpieczeństwem 
infrastruktury. Powiadomienie Komisji o 
tych wytycznych oraz regularne 
sprawozdania dotyczące ich wdrażania 
powinny utorować drogę dla systematycznej 
poprawy bezpieczeństwa infrastruktury na 
poziomie europejskim i stanowić podstawę 
dla dalszego rozwoju w kierunku bardziej 
skutecznego systemu. Ponadto sprawozdania 
dotyczące wdrażania wytycznych powinny 
dać innym państwom członkowskim 
możliwość określenia najskuteczniejszych 
rozwiązań, podczas gdy systematyczne 
gromadzenie danych przed i po 
wprowadzeniu wytycznych powinno 
umożliwić wyodrębnienie 

(8) W celu zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa drogowego państwa 
członkowskie powinny stosować wytyczne 
dotyczące zarządzania bezpieczeństwem 
infrastruktury. Powiadomienie Komisji o 
tych wytycznych oraz regularne 
sprawozdania dotyczące ich wdrażania 
powinny utorować drogę dla systematycznej 
poprawy bezpieczeństwa infrastruktury na 
poziomie europejskim i stanowić podstawę 
dla dalszego rozwoju w kierunku bardziej 
skutecznego systemu. Ponadto sprawozdania 
dotyczące wdrażania wytycznych powinny 
dać innym państwom członkowskim 
możliwość określenia najskuteczniejszych 
rozwiązań, podczas gdy systematyczne 
gromadzenie danych przed i po 
wprowadzeniu wytycznych powinno 
umożliwić wyodrębnienie 
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najskuteczniejszych środków na przyszłość. najskuteczniejszych środków na przyszłość.
Należy w szczególności uwzględnić 
niechronionych użytkowników dróg.

Poprawka 7
Artykuł 1 ustęp 2 akapit 1

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie w 
odniesieniu do dróg należących do 
transeuropejskiej sieci drogowej 
znajdujących się w fazie projektu, w 
budowie lub w eksploatacji.

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie w 
odniesieniu do dróg oraz związanych z nimi 
elementów infrastruktury należących do 
transeuropejskiej sieci drogowej 
znajdujących się w fazie projektu, w 
budowie lub w eksploatacji.

Poprawka 8
Artykuł 2 punkt 4

(4) „audyt bezpieczeństwa drogowego” 
oznacza szczegółową, systematyczną i 
techniczną kontrolę bezpieczeństwa 
dotyczącą cech konstrukcyjnych projektu 
infrastruktury drogowej i obejmującą 
wszystkie etapy od projektowania do 
oddania do eksploatacji;

(4) „audyt bezpieczeństwa drogowego” 
oznacza szczegółową, systematyczną i 
techniczną kontrolę bezpieczeństwa 
dotyczącą cech konstrukcyjnych projektu 
infrastruktury drogowej i obejmującą 
wszystkie etapy od projektowania do 
oddania do eksploatacji, a także elementów 
infrastruktury służącej sterowaniu ruchem 
drogowym;

Poprawka 9
Artykuł 2 punkt 7

(7) „inspekcja bezpieczeństwa” oznacza 
okresową kontrolę bezpieczeństwa drogi 
będącej w eksploatacji;

(7) „inspekcja bezpieczeństwa” oznacza 
okresową kontrolę bezpieczeństwa drogi 
będącej w eksploatacji oraz jej 
infrastruktury służącej sterowaniu ruchem;

Poprawka 10
Artykuł 2 punkt 9 a (nowy)

(9a) „Szczególnie zagrożeni użytkownicy 
dróg” obejmują pieszych, rowerzystów oraz 
kierowców pojazdów jednośladowych, nie 
wykluczając jednak innych użytkowników, 



PE 388.411v01-00 8/9 PA\662879PL.doc

PL

których można zaliczyć do tej grupy.

Poprawka 11
Artykuł 4 ustęp 3

3. Audyt stanowi integralną część procesu 
projektowania infrastruktury na etapie 
realizacji analizy wykonalności, projektu 
wstępnego, szczegółowego projektu, etapu 
przygotowania do otwarcia i początkowej 
eksploatacji.

3. 3. Audyt stanowi integralną część procesu 
projektowania infrastruktury na etapie 
realizacji analizy wykonalności, projektu 
wstępnego, szczegółowego projektu, etapu 
przygotowania do otwarcia i początkowej 
eksploatacji, ale również na etapie 
sterowania ruchem w trakcie pełnego 
funkcjonowania i/lub w wyjątkowych 
okolicznościach.

Poprawka 12
Artykuł 4 ustęp 4

4. Państwa członkowskie dbają o to, aby w 
sprawozdaniu z audytu audytor określił dla 
każdego etapu projektu infrastruktury 
elementy projektu dotyczące 
bezpieczeństwa, a także przedstawił 
propozycje środków zaradczych dla 
zagrożeń, które stwierdził. W przypadku, 
gdy podczas audytu stwierdzono zagrożenia, 
lecz projekt nie został poprawiony przed 
zakończeniem odpowiedniego etapu 
określonego w załączniku II, właściwa 
jednostka przedstawia tego przyczyny w 
załączniku do sprawozdania z audytu.

4. Państwa członkowskie dbają o to, aby w 
sprawozdaniu z audytu audytor określił dla 
każdego etapu projektu infrastruktury 
elementy projektu dotyczące 
bezpieczeństwa, a także przedstawił 
propozycje środków zaradczych dla 
zagrożeń, które stwierdził. Należy w 
szczególności uwzględnić niechronionych 
użytkowników dróg. W przypadku, gdy 
podczas audytu stwierdzono zagrożenia, lecz 
projekt nie został poprawiony przed 
zakończeniem odpowiedniego etapu 
określonego w załączniku II, właściwa 
jednostka przedstawia tego przyczyny w 
załączniku do sprawozdania z audytu.

Poprawka 13
Artykuł 5 ustęp 1

1. Państwa członkowskie zapewniają 
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
sieci drogowej w eksploatacji. Dbają o to, 
aby zarządzanie szczególnie 
niebezpiecznymi odcinkami dróg oraz 
zarządzanie bezpieczeństwem sieci 
drogowej było realizowane na podstawie 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
sieci drogowej w eksploatacji. Dbają o to, 
aby zarządzanie szczególnie 
niebezpiecznymi odcinkami dróg oraz 
zarządzanie bezpieczeństwem sieci 
drogowej było realizowane na podstawie 
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corocznych kontroli eksploatacji sieci 
drogowej zgodnie z załącznikiem III.

corocznych kontroli eksploatacji sieci 
drogowej zgodnie z załącznikiem III. Należy 
w szczególności uwzględnić niechronionych 
użytkowników dróg. 

Poprawka 14
Artykuł 5 ustęp 3 akapit 2

Dla wszystkich odcinków, o których mowa 
w ust. 3, państwa członkowskie ustalają 
możliwości, jakie daje zastosowanie 
środków zaradczych przewidzianych w pkt 3 
lit. e) i f) załącznika III w celu ograniczenia 
liczby śmiertelnych i poważnych wypadków 
przez następne trzy lata, jak również koszty 
każdego z tych środków.

Dla wszystkich odcinków, o których mowa 
w ust. 3, państwa członkowskie ustalają 
możliwości, jakie daje zastosowanie 
środków zaradczych przewidzianych w pkt 3 
lit. e) i f) załącznika III w celu ograniczenia 
liczby śmiertelnych i poważnych wypadków 
przez następne trzy lata, jak również koszty 
każdego z tych środków. Należy w 
szczególności uwzględnić niechronionych 
użytkowników dróg.

Poprawka 15
Artykuł 6 ustęp 1

1. Państwa członkowskie dbają o to, aby
inspekcje bezpieczeństwa były 
przeprowadzane w odniesieniu do dróg, o 
których mowa w art. 1 ust. 2, w celu 
zidentyfikowania zagrożeń i zapobiegania 
wypadkom.

1. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
inspekcje bezpieczeństwa były 
przeprowadzane w odniesieniu do dróg i 
elementów infrastruktury, o których mowa 
w art. 1 ust. 2, w celu zidentyfikowania 
zagrożeń i zapobiegania wypadkom.

Poprawka 16
Artykuł 6 ustęp 2

2. Inspekcje bezpieczeństwa obejmują 
rutynowe kontrole i kontrole prac 
drogowych. Przeprowadzane są zgodnie z 
kryteriami określonymi w załączniku III.

2. Inspekcje bezpieczeństwa obejmują 
rutynowe kontrole, kontrole prac drogowych 
oraz kontrole w wyjątkowych 
okolicznościach. Przeprowadzane są 
zgodnie z kryteriami określonymi w 
załączniku III.


