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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Vsi evropski državljani so neposredno ali posredno vključeni v promet in uporabo 
infrastrukture. Zato ima vsak državljan pravico, da se počuti varnega, ko uporablja cestno 
infrastrukturo. Od vseh uporabnikov cest so najmanj zaščitene najbolj ranljive skupine. Te 
vključujejo pešce, kolesarje, motoriste in druge. Bistveno je, da se njihovi interesi zelo 
upoštevajo pri celotni izgradnji in razvoju infrastrukture. 

V zvezi z varnostjo vozila je bil dosežen velik napredek. V primerjavi s stanjem pred desetimi 
leti je nevarnost, da se potniki v osebnih vozilih v primeru nesreče poškodujejo ali umrejo, 
bistveno manjša. Zato mora biti naslednji korak zmanjšanje nevarnosti tudi za ranljive 
uporabnike cest. Ločevanje različnih kategorij uporabnikov cest v prometu bi bil lahko 
pomemben ukrep, ki ga je treba preučiti.

Zlasti je pomembno, da se nevarnosti za ranljive uporabnike cest zmanjšajo v vseh državah 
članicah. Nekatere države imajo visoko raven varnosti, medtem ko druge ne izvajajo ustreznih 
zahtevanih varnostnih ukrepov. Ena od skupin ranljivih uporabnikov cest, s katero je 
povezano skrb zbujajoče in naraščajoče število nesreč, so motoristi. Ta skupina gre v 
nasprotni smeri trenda zmanjševanja števila smrtnih žrtev v Evropski uniji. Zato je izredno 
pomembno, da se sprejmejo ukrepi za zaščito te skupine.

Pomembno je tudi, da se ne zaščitijo le ceste, ampak tudi infrastruktura, povezana z varnostjo 
v cestnem prometu – kot so komunikacijska središča, središča za zgodnje opozarjanje ali 
središča za upravljanje prometa –, ki je vključena v ureditev prometa, ter da se v preverjanje 
varnosti vključijo – v duhu Evropskega programa za varovanje kritične infrastrukture – ne le 
nevarnosti, ampak tudi mogoče slabosti projekta ali sedanje cestne infrastrukture.

Končno je treba opozoriti na to, da je ranljivost cestne infrastrukture očitnejša v okviru 
nepričakovanih dogodkov in ne toliko ob njenem običajnem delovanju; v zvezi s tem je 
bistveno, da se jasno vključi, če je to potrebno, potreba po preverjanju in nadzoru ne le do 
začetka delovanja, ampak tudi med delovanjem ob največji obremenitvi in v primeru izjemnih 
okoliščin.

Evropski parlament meni, da je treba razširiti področje uporabe predlagane direktive v teh 
dveh smereh, da se zagotovi vključitev varnosti v vse faze načrtovanja, zasnove in delovanja 
– vključno z izjemnimi okoliščinami – cestne infrastrukture v vseevropskem cestnem omrežju 
(TEN-T), pri čemer je treba vključiti tudi vse kategorije ranljivih uporabnikov cest. To 
prizadevanje je pomembno, če želimo biti uspešni pri zmanjšanju števila smrti na naših 
cestah.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za promet in 
turizem kot pristojni odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 2

(2) V svoji beli knjigi z dne 12. septembra 
2001 „Evropska prometna politika za leto 
2010: čas za odločitev“ je Komisija izrazila 
potrebo po izvedbi ocene učinka smernic na 
varnost in preverjanj varnosti v cestnem 
prometu za določitev in upravljanje nevarnih 
cestnih odsekov v Skupnosti. Zastavila si je 
tudi cilj, da bo razpolovila število smrtnih 
žrtev na cestah Skupnosti med letoma 2001 
in 2010.

(2) V svoji beli knjigi z dne 12. septembra 
2001 „Evropska prometna politika za leto 
2010: čas za odločitev“ je Komisija izrazila 
potrebo po izvedbi ocene učinka smernic na 
varnost in preverjanj varnosti v cestnem 
prometu za določitev, upravljanje in 
varovanje nevarnih cestnih odsekov ter 
cestne infrastrukture v Skupnosti. Zastavila 
si je tudi cilj, da bo razpolovila število 
smrtnih žrtev na cestah Skupnosti med 
letoma 2001 in 2010.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 3

(3) V svojem sporočilu „Evropski akcijski 
program za varnost v cestnem prometu, 
Razpolovitev števila žrtev prometnih nesreč 
v Evropski uniji do leta 2010: skupna 
odgovornost“ je Komisija cestno 
infrastrukturo označila za tretji steber 
politike varnosti v cestnem prometu, kar naj 
bi pomembno prispevalo k cilju Skupnosti 
za zmanjšanje nesreč.

(3) V svojem sporočilu „Evropski akcijski 
program za varnost v cestnem prometu, 
Razpolovitev števila žrtev prometnih nesreč 
v Evropski uniji do leta 2010: skupna 
odgovornost“ je Komisija cestno 
infrastrukturo označila za tretji steber 
politike varnosti v cestnem prometu, kar naj 
bi pomembno prispevalo k cilju Skupnosti 
za zmanjšanje nesreč, zlasti ob upoštevanju 
nezaščitenih uporabnikov cest.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 4

(4) Vzpostavitev ustreznih postopkov je 
bistveno orodje za izboljšanje varnosti 
cestne infrastrukture v okviru vseevropskega 
cestnega omrežja. Ocene učinkov na varnost 
v cestnem prometu bi morale v fazi 

(4) Vzpostavitev ustreznih postopkov je 
bistveno orodje za izboljšanje varnosti 
cestne infrastrukture v okviru vseevropskega 
cestnega omrežja. Ocene učinkov na varnost 
v cestnem prometu bi morale v fazi 

                                               
1 Še neobjavljeno v UL.
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načrtovanja prikazati učinke različnih 
možnosti načrtovanja infrastrukturnega 
projekta na varnost v cestnem prometu. 
Preverjanja varnosti v cestnem prometu bi 
morala podrobneje opredeliti nevarnosti 
projekta cestne infrastrukture. Zato je 
ustrezno, da se vzpostavijo postopki, ki se 
bodo upoštevali na navedenih dveh 
področjih, da bi se doseglo povečanje 
varnosti cestne infrastrukture na 
vseevropskem cestnem omrežju, in hkrati 
izključilo cestne predore, ki jih zajema 
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
št. 2004/54/ES z dne 29. aprila 2004 o 
minimalnih varnostnih zahtevah za predore 
v vseevropskem cestnem omrežju.

načrtovanja prikazati učinke različnih 
možnosti načrtovanja infrastrukturnega 
projekta na varnost v cestnem prometu. 
Preverjanja varnosti v cestnem prometu bi 
morala podrobneje opredeliti nevarnosti 
in/ali mogoče slabosti projekta cestne 
infrastrukture. Zato je ustrezno, da se 
vzpostavijo postopki, ki se bodo upoštevali 
na navedenih dveh področjih, da bi se 
doseglo povečanje varnosti cestne 
infrastrukture na vseevropskem cestnem
omrežju, in hkrati izključilo cestne predore, 
ki jih zajema Direktiva Evropskega 
parlamenta in Sveta št. 2004/54/ES z dne 
29. aprila 2004 o minimalnih varnostnih 
zahtevah za predore v vseevropskem 
cestnem omrežju.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 5

(5) Treba je izboljšati varnost obstoječih cest 
z usmerjanjem naložb v odseke, kjer se 
zgodi največ prometnih nesreč ali kjer 
obstaja največja možnost za zmanjšanje 
števila nesreč. Da bi vozniki lahko 
prilagodili svoje vedenje in povečali 
upoštevanje prometnih predpisov, zlasti 
omejitev hitrosti, bi jih bilo treba opozoriti, 
še preden zapeljejo na nevaren cestni odsek.

(5) Treba je izboljšati varnost obstoječih cest 
z usmerjanjem naložb v odseke, kjer se 
zgodi največ prometnih nesreč ali kjer 
obstaja največja možnost za zmanjšanje 
števila nesreč. Da bi vozniki lahko 
prilagodili svoje vedenje in povečali 
upoštevanje prometnih predpisov, zlasti 
omejitev hitrosti, bi jih bilo treba opozoriti, 
še preden zapeljejo na nevaren cestni odsek.
Upoštevati je treba zlasti nezaščitene 
uporabnike cest.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 6

(6) Izboljšanje varnosti omrežja ima velik 
učinek takoj po začetku izvajanja. Ko bodo 
obravnavani nevarni cestni odseki in ko 
bodo sprejeti popravni ukrepi, bodo morali 
inšpekcijski pregledi varnosti kot 
preventivni ukrepi prevzeti bolj pomembno 
vlogo. Redni inšpekcijski pregledi so 
bistveni pri preprečevanju morebitnih 
nevarnosti za vse uporabnike cest, vključno 
z ranljivimi uporabniki, tudi v primeru dela 

(6) Izboljšanje varnosti omrežja ima velik 
učinek takoj po začetku izvajanja. Ko bodo 
obravnavani nevarni cestni odseki in ko 
bodo sprejeti popravni ukrepi, bodo morali 
inšpekcijski pregledi varnosti kot 
preventivni ukrepi prevzeti bolj pomembno 
vlogo. Redni inšpekcijski pregledi so 
bistveni pri preprečevanju morebitnih 
nevarnosti za vse uporabnike cest, vključno 
z ranljivimi uporabniki, tudi v primeru dela 
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na cesti. na cesti. Zaradi njene bistvene vloge v 
kriznih razmerah se posebna pozornost 
nameni infrastrukturi za upravljanje 
prometa in njenim komunikacijskim 
sistemom.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 8

(8) Za zagotovitev visoke ravni varnosti v 
cestnem prometu morajo države članice 
uporabiti smernice o izboljšanju varnosti 
infrastrukture. Uradno obveščanje Komisije 
o teh smernicah in redno poročanje o
njihovem izvajanju mora utreti pot do 
sistematičnega izboljšanja varnosti 
infrastrukture na ravni Skupnosti in sčasoma 
zagotoviti podlago za razvoj učinkovitejšega 
sistema. Poročanje o njihovem izvajanju 
mora poleg tega drugim državam članicam 
omogočiti določitev najučinkovitejših 
rešitev, medtem ko mora sistematično 
zbiranje podatkov iz raziskav o stanju pred 
in po izvajanju omogočiti izbiro 
najučinkovitejšega sredstva za prihodnje 
ukrepe. 

(8) Za zagotovitev visoke ravni varnosti v 
cestnem prometu morajo države članice 
uporabiti smernice o izboljšanju varnosti 
infrastrukture. Uradno obveščanje Komisije 
o teh smernicah in redno poročanje o 
njihovem izvajanju mora utreti pot do 
sistematičnega izboljšanja varnosti 
infrastrukture na ravni Skupnosti in sčasoma
zagotoviti podlago za razvoj učinkovitejšega 
sistema. Poročanje o njihovem izvajanju 
mora poleg tega drugim državam članicam 
omogočiti določitev najučinkovitejših 
rešitev, medtem ko mora sistematično 
zbiranje podatkov iz raziskav o stanju pred 
izvajanjem in po njem omogočiti izbiro 
najučinkovitejšega sredstva za prihodnje 
ukrepe. Upoštevati je treba zlasti 
nezaščitene uporabnike cest.

Predlog spremembe 7
Člen 1, odstavek 2, pododstavek 1

2. Ta direktiva velja za ceste, ki so del 
vseevropskega cestnega omrežja, ne glede 
na to, ali so v fazi projektiranja, gradnje ali v 
uporabi.

2. Ta direktiva velja za ceste in z njimi 
povezano infrastrukturo, ki so del 
vseevropskega cestnega omrežja, ne glede 
na to, ali so v fazi projektiranja, gradnje ali v 
uporabi.

Predlog spremembe 8
Člen 2, točka 4

(4) „preverjanje varnosti v cestnem 
prometu“ pomeni podrobno sistematično 
tehnično varnostno preverjanje glede 
konstrukcijskih lastnosti projekta cestne 
infrastrukture, ki obsega različne faze od 

(4) „preverjanje varnosti v cestnem 
prometu“ pomeni podrobno sistematično 
tehnično varnostno preverjanje glede 
konstrukcijskih lastnosti projekta cestne 
infrastrukture, ki obsega različne faze od 
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načrtovanja do začetka delovanja; načrtovanja do začetka delovanja, in glede 
infrastrukture, ki prispeva k njegovi 
ureditvi;

Predlog spremembe 9
Člen 2, točka 7

(7) „inšpekcijski pregled varnosti“ pomeni 
redni pregled varnosti ceste, ki je v uporabi;

(7) „inšpekcijski pregled varnosti“ pomeni 
redni pregled varnosti ceste, ki je v uporabi, 
in njene ureditvene infrastrukture;

Predlog spremembe 10
Člen 2, točka (9 a) (novo)

(9a) „ranljivi uporabniki cest“ zajemajo 
pešce, kolesarje in motoriste, vendar ni 
nujno, da izključujejo druge skupine, ki so 
tudi lahko ranljive.

Predlog spremembe 11
Člen 4, odstavek 3

3. Preverjanje je sestavni del postopka 
izdelave načrta za infrastrukturni projekt v 
fazi izvedljivosti, osnutka, podrobnega 
načrta, pred odprtjem in v fazi začetnega 
delovanja.

3. Preverjanje je sestavni del postopka 
izdelave načrta za infrastrukturni projekt v 
fazi izvedljivosti, osnutka, podrobnega 
načrta, pred odprtjem in v fazi začetnega 
delovanja, ter tudi v fazi njegove ureditve 
med delovanjem ob največji obremenitvi 
in/ali v primeru izjemnih okoliščin.

Predlog spremembe 12
Člen 4, odstavek 4

4. Države članice zagotovijo, da izvedenec v 
poročilu določi elemente načrta, ki so 
pomembni za varnost za vsako fazo 
infrastrukturnega projekta, ter tudi predloge 
za odpravo vseh ugotovljenih nevarnih mest. 
Kadar se nevarna mesta ugotovijo med 
preverjanjem, vendar se načrt ne popravi 
pred koncem ustrezne faze, kot je navedeno 
v Prilogi II, razloge za to navede pristojni 
subjekt v prilogi k navedenemu poročilu.

4. Države članice zagotovijo, da izvedenec v 
poročilu določi elemente načrta, ki so 
pomembni za varnost za vsako fazo 
infrastrukturnega projekta, ter tudi predloge 
za odpravo vseh ugotovljenih nevarnih mest. 
Upoštevajo se zlasti nezaščiteni uporabniki 
cest. Kadar se nevarna mesta ugotovijo med 
preverjanjem, vendar se načrt ne popravi 
pred koncem ustrezne faze, kot je navedeno 
v Prilogi II, razloge za to navede pristojni 
subjekt v prilogi k navedenemu poročilu.
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Predlog spremembe 13
Člen 5, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo razvoj varnosti 
cestnega omrežja v uporabi. Zagotovijo, da 
se upravljanje nevarnih cestnih odsekov 
izvaja in varnost omrežja izboljšuje z letnimi 
pregledi delovanja cestnega omrežja v 
skladu s Prilogo III.

1. Države članice zagotovijo razvoj varnosti 
cestnega omrežja v uporabi. Zagotovijo, da 
se upravljanje nevarnih cestnih odsekov 
izvaja in varnost omrežja izboljšuje z letnimi 
pregledi delovanja cestnega omrežja v 
skladu s Prilogo III. Upoštevajo se zlasti 
nezaščiteni uporabniki cest. 

Predlog spremembe 14
Člen 5, odstavek 3, pododstavek 2

Za vsak odsek iz odstavka 3 države članice 
ocenijo možnost popravnih ukrepov iz 
točk 3(e) in (f) Priloge III za zmanjšanje 
števila hudih poškodb in števila smrtnih 
žrtev za naslednja tri leta ter tudi stroške 
vsakega takega ukrepa.

Za vsak odsek iz odstavka 3 države članice 
ocenijo možnost popravnih ukrepov iz 
točk 3(e) in (f) Priloge III za zmanjšanje 
števila hudih poškodb in števila smrtnih
žrtev za naslednja tri leta ter tudi stroške 
vsakega takega ukrepa. Upoštevajo se zlasti 
nezaščiteni uporabniki cest.

Predlog spremembe 15
Člen 6, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da se 
inšpekcijski pregledi varnosti izvajajo za 
ceste iz člena 1(2), da bi se ugotovila 
tveganja glede varnosti ceste in preprečile 
nesreče.

1. Države članice zagotovijo, da se 
inšpekcijski pregledi varnosti izvajajo za 
ceste in infrastrukturo iz člena 1(2), da bi se 
ugotovila tveganja glede varnosti ceste in 
preprečile nesreče.

Predlog spremembe 16
Člen 6, odstavek 2

2. Inšpekcijski pregledi varnosti zajemajo 
rutinske inšpekcijske preglede in inšpekcije
dela na cesti. Izvajajo se skladno z merili iz 
Priloge III.

2. Inšpekcijski pregledi varnosti zajemajo 
rutinske inšpekcijske preglede, inšpekcijske 
preglede dela na cesti in inšpekcijske 
preglede v izjemnih okoliščinah. Izvajajo se 
skladno z merili iz Priloge III.


