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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Každý európsky občan je účastníkom dopravnej premávky a užívateľom infraštruktúry, či už 
priamym alebo nepriamym spôsobom. Každý občan má preto právo, aby sa pri používaní 
cestnej infraštruktúry cítil bezpečne. Najzraniteľnejšie skupiny sú zo všetkých účastníkov 
cestnej premávky najmenej chránené. Do tejto skupiny patria chodci, cyklisti, motocyklisti a 
ďalší. Je mimoriadne dôležité, aby sa pri vytváraní a rozvoji celej infraštruktúry v maximálnej 
miere zohľadňovali ich záujmy.

K výraznému pokroku došlo v oblasti bezpečnosti vozidiel. Riziko smrti alebo zranenia v 
prípade dopravnej nehody je pre posádku auta v porovnaní s obdobím pred 10 rokmi 
podstatne nižšie. Ďalším krokom preto musí byť zníženie rizík aj pre zraniteľných účastníkov 
cestnej premávky. Významným opatrením by mohlo byť oddelenie odlišných kategórií 
účastníkov cestnej premávky, ktoré by sa malo preskúmať.

Osobitne dôležité je, aby sa riziká pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky znížili vo 
všetkých členských štátoch. Niektoré krajiny majú vysokú úroveň bezpečnosti, zatiaľ čo v 
prípade iných krajín možno konštatovať nedostatok príslušných bezpečnostných opatrení. 
Jednou zo skupín zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorá vykazuje znepokojujúcu a 
narastajúcu mieru nehodovosti, sú motocyklisti. Táto skupina odporuje trendu znižovania 
úmrtnosti na cestách v Európskej únii. Preto je mimoriadne dôležité, aby sa prijali opatrenia 
na ochranu tejto skupiny.

Takisto sa zdá dôležité jednak zabezpečiť nielen ochranu ciest, ale aj infraštruktúr súvisiacich 
s bezpečnosťou na cestách, ako napríklad komunikačných centier, centier včasného varovania 
alebo centier riadenia dopravnej premávky, ktoré sú zapojené do procesu usmerňovania 
dopravnej premávky, a jednak zahrnúť v zmysle Európskeho programu na ochranu kritickej 
infraštruktúry (EPCIP) do auditov bezpečnosti nielen nebezpečné prvky, ale aj prípadné slabé 
stránky projektu alebo existujúcej cestnej infraštruktúry.

Nakoniec treba pamätať aj na to, že zraniteľnosť cestných infraštruktúr sa prejaví skôr v 
prípade neočakávaných udalostí ako pri ich bežnom fungovaní; v tomto ohľade sa zdá 
kľúčové v danom prípade jasne zahrnúť aj potrebu auditov a kontrol nielen pred začiatkom 
prevádzkovania, ale aj v momente maximálneho využitia a takisto v prípade výnimočných
okolností.

Európsky parlament považuje za potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti navrhovanej smernice v 
oboch týchto smeroch tak, aby sa prvok bezpečnosti začlenil do všetkých fáz plánovania, 
projektovania a prevádzky cestnej infraštruktúry v transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T) 
vrátane výnimočných okolností, a takisto sa zahrnuli všetky kategórie zraniteľných 
účastníkov cestnej premávky. Ide o dôležité úsilie na ceste k dosiahnutiu úspechu pri 
znižovaní úmrtnosti na našich cestách.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre dopravu a 
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cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2

(2) Komisia vo svojej bielej knihe z 12. 
septembra 2001 s názvom Európska 
dopravná politika do roku 2010: čas 
rozhodnúť vyjadrila potrebu vykonať 
posudzovania vplyvu bezpečnosti a audity 
bezpečnosti ciest s cieľom nájsť a riešiť 
vysokorizikové cestné úseky v 
Spoločenstve. Stanovila aj cieľ znížiť počet 
úmrtí na cestách Spoločenstva od roku 2001 
do roku 2010 na polovicu.

(2) Komisia vo svojej bielej knihe z 12. 
septembra 2001 s názvom Európska 
dopravná politika do roku 2010: čas 
rozhodnúť vyjadrila potrebu vykonať 
posudzovania vplyvu bezpečnosti a audity 
bezpečnosti ciest s cieľom nájsť, riešiť a 
chrániť vysokorizikové cestné úseky a 
cestné infraštruktúry v Spoločenstve 
Stanovila aj cieľ znížiť počet úmrtí na 
cestách Spoločenstva od roku 2001 do roku 
2010 na polovicu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 3

(3) Komisia vo svojom oznámení Akčný 
program bezpečnosti cestnej premávky v 
Európe, Do roku 2010 znížiť počet obetí 
dopravných nehôd v Európskej únii o 
polovicu: Spoluzodpovednosť stanovila 
cestnú infraštruktúru ako tretí pilier politiky 
bezpečnosti cestnej premávky, ktorý by mal 
významne prispieť k cieľu Spoločenstva 
znížiť počet nehôd.

(3) Komisia vo svojom oznámení Akčný 
program bezpečnosti cestnej premávky v 
Európe, Do roku 2010 znížiť počet obetí 
dopravných nehôd v Európskej únii o 
polovicu: Spoluzodpovednosť stanovila
cestnú infraštruktúru ako tretí pilier politiky 
bezpečnosti cestnej premávky, ktorý by mal 
významne prispieť k cieľu Spoločenstva 
znížiť počet nehôd, s osobitným zreteľom 
na nechránených účastníkov cestnej 
premávky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 4

(4) Stanovenie vhodných postupov je 
významný nástroj zlepšovania bezpečnosti 

(4) Stanovenie vhodných postupov je 
významný nástroj zlepšovania bezpečnosti 

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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cestnej infraštruktúry v rámci transeurópskej 
cestnej siete. Posudzovaniami vplyvu 
bezpečnosti ciest by sa mali na strategickej 
úrovni preukázať dôsledky rôznych 
plánovacích alternatív projektu 
infraštruktúry na bezpečnosť ciest. Auditmi 
bezpečnosti ciest by sa mali ďalej podrobne 
určiť nebezpečné prvky projektu cestnej 
infraštruktúry. Je preto vhodné zaviesť 
postupy, ktoré treba dodržiavať v týchto 
dvoch oblastiach, s cieľom zvýšiť 
bezpečnosť cestných infraštruktúr v 
transeurópskej cestnej sieti, a súčasne 
vylúčiť cestné tunely, na ktoré sa vzťahuje 
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 
2004/54/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych 
bezpečnostných požiadavkách na tunely v 
transeurópskej cestnej sieti.

cestnej infraštruktúry v rámci transeurópskej 
cestnej siete. Posudzovaniami vplyvu 
bezpečnosti ciest by sa mali na strategickej 
úrovni preukázať dôsledky rôznych 
plánovacích alternatív projektu 
infraštruktúry na bezpečnosť ciest. Auditmi 
bezpečnosti ciest by sa mali ďalej podrobne 
určiť nebezpečné prvky a (alebo) prípadné 
slabé stránky projektu cestnej infraštruktúry. 
Je preto vhodné zaviesť postupy, ktoré treba 
dodržiavať v týchto dvoch oblastiach, s 
cieľom zvýšiť bezpečnosť cestných 
infraštruktúr v transeurópskej cestnej sieti, a 
súčasne vylúčiť cestné tunely, na ktoré sa 
vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a 
Rady č. 2004/54/ES z 29. apríla 2004 
o minimálnych bezpečnostných 
požiadavkách na tunely v transeurópskej 
cestnej sieti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 5

(5) Dosahovaná bezpečnosť existujúcich 
ciest by sa mala zvýšiť, a to sústredením 
investícií na cestné úseky s najvyšším 
výskytom nehôd alebo najvyšším 
potenciálom znižovania nehodovosti. Aby 
vodiči mohli prispôsobiť svoje správanie 
a zlepšiť dodržiavanie dopravných 
predpisov, najmä pokiaľ ide o rýchlostné 
obmedzenia, mali by byť upozornení na to, 
že sa blížia k vysokorizikovému cestnému 
úseku.

(5) Dosahovaná bezpečnosť existujúcich 
ciest by sa mala zvýšiť, a to sústredením 
investícií na cestné úseky s najvyšším 
výskytom nehôd alebo najvyšším 
potenciálom znižovania nehodovosti. Aby 
vodiči mohli prispôsobiť svoje správanie 
a zlepšiť dodržiavanie dopravných 
predpisov, najmä pokiaľ ide o rýchlostné 
obmedzenia, mali by byť upozornení na to, 
že sa blížia k vysokorizikovému cestnému 
úseku. Osobitne sa zohľadnia nechránení 
účastníci cestnej premávky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 6

(6) Riadenie bezpečnosti siete má vysoký 
potenciál ihneď po jeho implementácii. Po 
vyriešení vysokorizikových cestných úsekov 
a prijatí opatrení na nápravu by 
bezpečnostné kontroly ako preventívne 
opatrenie mali prevziať dôležitejšiu úlohu.

(6) Riadenie bezpečnosti siete má vysoký 
potenciál ihneď po jeho implementácii. Po 
vyriešení vysokorizikových cestných úsekov 
a prijatí opatrení na nápravu by 
bezpečnostné kontroly ako preventívne 
opatrenie mali prevziať dôležitejšiu úlohu. 
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Pravidelné kontroly sú dôležitým nástrojom 
na zabránenie možným nebezpečenstvám, 
ktoré hrozia všetkým účastníkom cestnej 
premávky vrátane tých účastníkov, ktorí sú 
ľahko zraniteľní, a to aj v prípade prác na 
ceste.

Pravidelné kontroly sú dôležitým nástrojom 
na zabránenie možným nebezpečenstvám, 
ktoré hrozia všetkým účastníkom cestnej 
premávky vrátane tých účastníkov, ktorí sú 
ľahko zraniteľní, a to aj v prípade prác na 
ceste. Osobitná pozornosť sa venuje 
infraštruktúram na riadenie dopravnej 
premávky a ich oznamovacím systémom, 
keďže v krízových situáciách zohrávajú 
kľúčovú úlohu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 8

(8) Na zabezpečenie vysokej úrovne 
bezpečnosti ciest by členské štáty mali 
vykonať usmernenia o riadení bezpečnosti 
cestnej infraštruktúry. Oznamovanie týchto 
usmernení Komisii a pravidelné 
predkladanie správ o ich vykonávaní by sa
mali vytvoriť podmienky na systematické 
zlepšovanie bezpečnosti infraštruktúry na 
úrovni Spoločenstva a mali by predstavovať 
základ pre vývoj smerom k účinnejšiemu 
systému v budúcich rokoch. Predkladaním 
správ o ich vykonávaní by sa ďalej malo 
umožniť ostatným členským štátom určiť 
najúčinnejšie riešenia, pričom 
systematickým zhromažďovaním údajov zo 
štúdií vykonaných vopred a/alebo neskôr by 
sa mal umožniť výber najúčinnejšieho 
opatrenia pre budúcu činnosť.

(8) Na zabezpečenie vysokej úrovne 
bezpečnosti ciest by členské štáty mali 
vykonať usmernenia o riadení bezpečnosti 
cestnej infraštruktúry. Oznamovanie týchto 
usmernení Komisii a pravidelné 
predkladanie správ o ich vykonávaní by mali 
vytvoriť podmienky na systematické 
zlepšovanie bezpečnosti infraštruktúry na 
úrovni Spoločenstva a mali by predstavovať 
základ pre vývoj smerom k účinnejšiemu 
systému v budúcich rokoch. Predkladaním 
správ o ich vykonávaní by sa ďalej malo 
umožniť ostatným členským štátom určiť 
najúčinnejšie riešenia, pričom 
systematickým zhromažďovaním údajov zo 
štúdií vykonaných vopred a/alebo neskôr by 
sa mal umožniť výber najúčinnejšieho 
opatrenia pre budúcu činnosť. Osobitne sa 
zohľadnia nechránení účastníci cestnej 
premávky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 1 odsek 2 pododsek 1

2. Táto smernica sa vzťahuje na cesty v 
etape projektovania, výstavby, alebo 
prevádzky, ktoré sú súčasťou transeurópskej 
cestnej siete.

2. Táto smernica sa vzťahuje na cesty a 
súvisiace infraštruktúry v etape 
projektovania, výstavby, alebo prevádzky, 
ktoré sú súčasťou transeurópskej cestnej 
siete.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 2 bod 4

(4) „audit bezpečnosti cesty“ je podrobné 
systematické overenie a overenie technickej 
bezpečnosti vlastností projektu cestnej 
infraštruktúry, ktoré sa vzťahuje na všetky 
etapy od plánovania až po začiatok 
prevádzky;

(4) „audit bezpečnosti cesty“ je podrobné 
systematické overenie a overenie technickej 
bezpečnosti tak vlastností projektu cestnej 
infraštruktúry, ktoré sa vzťahuje na všetky 
etapy od plánovania až po začiatok 
prevádzky, ako aj infraštruktúr, ktoré 
prispievajú na ich riadenie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 2 bod 7

(7) „kontrola bezpečnosti“ je pravidelné 
preskúmanie prevádzkovanej cesty z 
hľadiska bezpečnosti;

(7) „kontrola bezpečnosti“ je pravidelné 
preskúmanie prevádzkovanej cesty a 
infraštruktúr na jej riadenie z hľadiska 
bezpečnosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 2 bod 9a (nový)

(9a) „zraniteľní účastníci cestnej premávky“
zahŕňajú chodcov, cyklistov a vodičov 
dvojkolesových motorových vozidiel, ku 
ktorým však môžu patriť aj iné skupiny, 
ktoré by sa mohli považovať za zraniteľné;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 4 odsek 3

3. Audit predstavuje neoddeliteľnú súčasť 
procesu návrhu projektu infraštruktúry v 
etape realizačnej štúdie, návrhu stavebného 
riešenia, podrobného stavebného riešenia, 
predbežného otvorenia a začiatku prevádzky.

3. Audit predstavuje neoddeliteľnú súčasť 
procesu návrhu projektu infraštruktúry v 
etape realizačnej štúdie, návrhu stavebného 
riešenia, podrobného stavebného riešenia, 
predbežného otvorenia a začiatku prevádzky, 
ale takisto v etape riadenia pri maximálnej 
prevádzke a (alebo) v prípade výnimočných 
okolností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 4 odsek 4
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4. Členské štáty zabezpečia, aby audítor 
stanovil v audítorskej správe rozhodujúce 
bezpečnostné prvky návrhu na každú etapu 
projektu infraštruktúry, ako aj návrhy na 
nápravu akýchkoľvek zistených 
nebezpečných prvkov. Ak sa počas auditu 
zistia nebezpečné prvky, ale návrh sa 
nenapraví pred koncom príslušnej etapy, ako 
sa uvádza v prílohe II, príslušný subjekt 
uvedie dôvody v prílohe k tejto správe.

4. Členské štáty zabezpečia, aby audítor 
stanovil v audítorskej správe rozhodujúce 
bezpečnostné prvky návrhu na každú etapu 
projektu infraštruktúry, ako aj návrhy na 
nápravu akýchkoľvek zistených 
nebezpečných prvkov. Osobitne sa 
zohľadnia nechránení účastníci cestnej 
premávky. Ak sa počas auditu zistia 
nebezpečné prvky, ale návrh sa nenapraví 
pred koncom príslušnej etapy, ako sa uvádza 
v prílohe II, príslušný subjekt uvedie dôvody 
v prílohe k tejto správe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 5 odsek 1

1. Členské štáty sa starajú o zlepšovanie 
bezpečnosti cestnej siete v prevádzke.
Zabezpečia, aby sa riadenie 
vysokorizikových cestných úsekov a 
riadenie bezpečnosti siete vykonávali na 
základe každoročného preskúmania 
prevádzky cestnej siete v súlade s prílohou 
III.

1. Členské štáty sa starajú o zlepšovanie 
bezpečnosti cestnej siete v prevádzke. 
Zabezpečia, aby sa riadenie 
vysokorizikových cestných úsekov a 
riadenie bezpečnosti siete vykonávali na 
základe každoročného preskúmania 
prevádzky cestnej siete v súlade s prílohou 
III. Osobitne sa zohľadnia nechránení 
účastníci cestnej premávky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 5 odsek 3 pododsek 2

Pre každý úsek uvedený v odseku 3 
vykonajú členské štáty odhad potenciálu 
nápravných opatrení stanovených v bode 3 
písm. e) a f) prílohy III, ktorých cieľom je 
znížiť počet vážnych úrazov a úmrtí v počas 
nasledujúcich troch rokov, ako aj odhad 
nákladov na každé takéto opatrenie.

Pre každý úsek uvedený v odseku 3 
vykonajú členské štáty odhad potenciálu 
nápravných opatrení stanovených v bode 3 
písm. e) a f) prílohy III, ktorých cieľom je 
znížiť počet vážnych úrazov a úmrtí počas 
nasledujúcich troch rokov, ako aj odhad 
nákladov na každé takéto opatrenie. 
Osobitne sa zohľadnia nechránení 
účastníci cestnej premávky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 6 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa v 
súvislosti s cestami uvedenými v článku 1 

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa v 
súvislosti s cestami a infraštruktúrami
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ods. 2 vykonávali kontroly bezpečnosti s 
cieľom určiť riziká bezpečnosti ciest a 
zabrániť nehodám.

uvedenými v článku 1 ods. 2 vykonávali 
kontroly bezpečnosti s cieľom určiť riziká 
bezpečnosti ciest a zabrániť nehodám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 6 odsek 2

2. Kontroly bezpečnosti pozostávajú z 
bežných kontrol a kontrol prác na ceste.
Vykonávajú sa v súlade s kritériami 
stanovenými v prílohe III.

2. Kontroly bezpečnosti pozostávajú z 
bežných kontrol, kontrol prác na ceste a 
kontrol v prípade výnimočných okolností. 
Vykonávajú sa v súlade s kritériami 
stanovenými v prílohe III.


