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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно пътната безопасност в Европа през периода 2011—2020 г.
(2010/2235(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Устойчиво бъдеще за 
транспорта: интегрирана, основана на технологии и лесна за ползване система" 
(COM(2009)0279),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Към европейско 
пространство на пътна безопасност: насоки за политиката в областта на пътната 
безопасност през периода 2011—2020 година" (СOM(2010)0389),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 2 и 3 декември 2010 г. относно 
съобщението на Комисията, озаглавено "Към европейско пространство на пътна 
безопасност: насоки за политиката в областта на пътната безопасност през периода 
2011—2020 година" (16951/10),

– като взе предвид проучването с цел оценка1 на Комисията относно Третата 
програма за действие за безопасност по пътищата,

– като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН, озаглавена 
"Подобряване на световната безопасност по пътищата" от 10 май 2010 г. (64/255),

– като взе предвид своята резолюция от 29 септември 2005 г. относно Европейската 
програма за безопасност по пътищата – да намалим наполовина броя на жертвите 
на пътнотранспортните произшествия в Европейския съюз до 2010 г.: общи 
усилия2,

– като взе предвид своята резолюция от 27 април 2006 г. относно безопасността по 
пътищата: довеждане на системата за спешни повиквания от автомобили „eCall“ до 
гражданите3,

– като взе предвид своята резолюция от 18 януари 2007 г. относно Третата програма 
за действие за безопасност по пътищата — оценка в средносрочен план4,

– като взе предвид своята резолюция от 23 април 2009 г. относно план за действие 
относно интелигентните транспортни системи5,

– като взе предвид своята резолюция от 23 април 2009 г. относно план за действие 

                                               
1 "Подготовката на програмата за действие за безопасност по пътищата през периода 2011-2020 година".
2 OВ C 227 E, 21.9.2006 г., стр. 609.
3 OВ C 296 E, 6.12.2006 г., стр. 268.
4 OВ C 244 E, 18.10.2007 г., стр. 220.
5 OВ C 184 E, 8.7.2010 г., стр. 43.



PE456.969v01-00 4/14 PR\855504BG.doc

BG

относно градската мобилност1,

– като взе предвид своята резолюция от 18 май 2010 г. относно наказанията за 
сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт2,  

– като взе предвид резолюцията си от 6 юли 2010 г. относно устойчиво бъдеще за 
транспорта3,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че през 2009 г. над 35 000 души са убити и 1 500 000 ранени при 
пътнотранспортни произшествия (ПТП) в Европейския съюз, 

Б. като има предвид, че обществените разходи, произтичащи от ПТП, се оценяват на 
130 млрд. евро годишно,

В. като има предвид, че поставената в Третата програма за действие цел за намаляване 
наполовина на броя на загиналите при ПТП в ЕС не е постигната до края на 2010 г., 
като при все това се наблюдава значително намаляване на броя на загиналите при 
ПТП в ЕС,

Г. като има предвид, че в ЕС все още съществува сравнително висока степен на 
търпимост на обществото по отношение на ПТП и че всяка година автомобилният 
транспорт е причина за жертви, чийто брой съответства на този от 250 падания на 
средноголеми пътнически самолети,

Д. като има предвид, че пътната безопасност е задача на цялото общество,

Е. като има предвид, че само 27,5% от мерките, предвидени в Третата програма за 
действие, са приложени в пълна степен,

Ж. като има предвид, че Комисията пропусна да представи проект на нова програма за 
действие преди изтичането на Третата програма за действие за безопасност по 
пътищата,

З. като има предвид, че вероятността за смърт при ПТП, изчислена за изминат 
километър, за пешеходец е 9 пъти, за велосипедист - 7 пъти, а за мотоциклетист -
18 пъти по-голяма от тази за пътуващ в лек автомобил,

И. като има предвид, че близо 55% от смъртоносните ПТП се случват на главните 
пътища, 36% - в градските райони и 6% - на автомагистралите,

Й. като има предвид, че общественият транспорт за превоз на пътници е много по-
безопасен от моторизирания индивидуален транспорт,

                                               
1 OВ C 184 E, 8.7.2010 г., стр. 50.
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0175.
3 Приети текстове, P7_TA(2010)0260.
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К. като има предвид, че Европейският съюз е изправен пред демографски промени и 
че потребностите от мобилност на възрастните хора трябва да получат особено 
внимание,

Л. като има предвид, че новите технически развития, например в областта на 
хибридните автомобили и електрифицирането на двигателните системи, 
представляват нови предизвикателства пред спасителните екипи,

М. като има предвид, че европейските, националните, регионални и местни мерки 
трябва да вървят ръка за ръка,

Основи

1. приветства настоящото съобщение на Комисията, при все това призовава 
Комисията да доразвие представените идеи до края на 2011 г. в реална програма за 
действия, която да обхваща подробен списък от мерки с ясни графици и 
инструменти за мониторинг за редовен контрол на изпълнението, както и 
междинна оценка; 

2. изразява съгласие със становището на Комисията, че за повишаване на 
безопасността на пътя е необходим съгласуван, цялостен и интегриран подход, и 
изисква включването на свързани с безопасността на пътя аспекти във всички 
релевантни области на политиката;

3. предлага създаването на длъжност на координатор за пътната безопасност на ЕС до 
2014 г.;

4. изтъква, че надлежното прилагане на вече приети закони и мерки трябва да получи 
особено внимание, като възможностите за законодателни мерки на равнището на 
ЕС все още не са изчерпани;

5. силно подкрепя целта за намаляване наполовина в срок до 2020 г. на общия брой 
смъртни случаи при ПТП в ЕС спрямо този през 2010 г. и във връзка с това 
призовава за ясни и измерими цели за този период, сред които намаляване на броя 
на 

 убитите при ПТП деца на възраст до 14 години с 60%, както и на  

 ранените с опасност за живота хора с 40% въз основа на дефиниция, която 
следва да се изготви бързо и да бъде еднаква за целия ЕС;

Етнически аспекти

6. изтъква, че всеки гражданин на ЕС не само има право на безопасен автомобилен 
транспорт, но и преди всичко задължението за съпричастност, като допринася за 
пътната безопасност чрез своето поведение; 

7. потвърждава своето становище, че е необходима допълваща, дългосрочна 
стратегия, която да надхвърля времевия хоризонт на настоящото съобщение и да 
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има за цел предотвратяването на всички смъртни случаи в автомобилния транспорт 
("Vision Zero"); призовава Комисията да развие основните елементи на тази 
стратегия и да ги представи в рамките на идните три години;

Най-добри практики и приложение в национални планове

8. призовава Комисията да форсира обмена на най-добри практики, така че те да 
бъдат по-силно застъпени в национални планове за пътна безопасност;

9. призовава Комисията да направи оценка на Европейската харта за пътна 
безопасност и да даде тласък за създаването на подобни харти на регионално и 
местно равнище;

10. изтъква, че ясните, количествени цели дават допълнителни импулси и стимул за 
подобряването на пътната безопасност и представляват неотменими елементи за 
сравнения на постигнатото от държавите-членки, както и за мониторинга и 
оценката на мерки;

11. подкрепя Комисията в това да насърчава изработването на национални планове за 
пътна безопасност от държавите-членки; изисква да се наложи задължително 
изискване за изготвянето и публикуването на тези планове съобразно 
хармонизирани, общи насоки; при все това изтъква, че държавите-членки трябва да 
разполагат с широко поле за действие, за да приспособят съответните мерки, 
програми и цели спрямо различните национални характеристики;

Подобряване на показатели и данни 

12. счита висококачествените и съпоставими данни за основна предпоставка за 
успешна политика в областта на пътната безопасност;

13. призовава Комисията до края на 2013 г. да приложи набор от допълнителни, 
хармонизирани показатели въз основа на проекта "SafetyNet", с които може да се 
осъществи по-добър мониторинг, както и съществени сравнения на постигнатото от 
държавите-членки;

14. призовава Комисията до 2012 г. да разработи предложение за подобряването на 
базата от данни по отношение на причините за произшествия и наранявания;

15. призовава Комисията в рамките на две години да изработи хармонизирани 
дефиниции на "опасен за живота", "тежко ранен" и "леко ранен", което ще позволи 
сравнимост между мерките и резултатите от тях в държавите-членки;

16. изисква развитието на една истинска служба на ЕС за наблюдение на автомобилния 
транспорт, която систематизира набори от данни от вече съществуващи бази, както 
и знания от проекти на ЕС като "SafetyNet" или "DaCoTa", и ги прави достъпни за 
всички, след обработка до постигане на разбираем вид и ежегодно актуализиране;

17. призовава държавите-членки да спазват съществуващите задължения за 
предоставяне на данни;
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Поле на действие

Подобряване на обучението и поведението на участниците в автомобилния 
транспорт

18. изтъква, че пътната безопасност зависи до голяма степен от предпазливостта, 
съобразителността и взаимното уважение, както и спазването на съществуващите 
правила;

19. счита, че концепцията за обучението през целия живот следва да заеме по-високо 
място и в областта на автомобилния транспорт;

20. изисква, при обучението и практическите занимания да се отдава по-голямо 
внимание на най-важните причини за смъртни случаи в автомобилния транспорт, 
като например превишена скорост, злоупотреба с алкохол и наркотици, непоставен 
предпазен колан или друго предпазващо оборудване, както и използването на 
мобилни устройства; 

21. препоръчва въвеждането на устройства за автоматично спиране, в случай че 
шофьорът е употребил алкохол ("Alcolocks") в автомобилите на злоупотребяващи с 
алкохол участници в движението като мярка на реинтеграция;

Хармонизиране и изпълнение на правила в областта на автомобилния транспорт

22. изисква последователното хармонизиране на пътните знаци и правила до 2013 г.;

23. счита действителното налагане на съществуващите правила за основен стълб на 
политиката на ЕС в областта на пътната безопасност; във връзка с това призовава 
държавите-членки да установят ежегодни национални цели за контрол в областта 
на превишаването на скоростта, злоупотребата с алкохол и наркотици и 
поставянето на предпазния колан;

24. изисква въвеждането на системи за контрол, с които да могат системно да се 
установяват и наказват в т.ч. нарушенията по отношение на скоростта на 
мотоциклетистите;

Създаване на безопасна инфраструктура на автомобилния транспорт 

25. силно подкрепя подхода на Комисията за предоставяне на средства за подпомагане 
на ЕС като цяло само за онези инфраструктури, които са в съответствие с 
директивите на ЕС относно пътната безопасност и безопасността на тунелите;

26. посочва, че обичайните предпазни парапети край пътя представляват смъртна 
опасност за мотоциклетистите, и призовава държавите-членки спешно да въведат 
оборудване с допълнителни предпазни планки над и под предпазните парапети;

27. призовава Комисията и държавите-членки да определят и приложат подходящи 
мерки с цел предотвратяване на произшествията на главните пътища и в селските 
райони и намаляване на сериозността на щетите;
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28. изтъква значението на спазването на времето за управление и почивка и призовава 
Комисията и държавите-членки да предоставят достатъчно безопасни и 
съответстващи на минималните социални стандарти места за паркиране за 
професионалните шофьори на товарни автомобили, извършващи превози на дълги 
разстояния;

Пускане в движение на по-безопасни автомобили

29. препоръчва задължителното използване на устройства "Alcolocks" във всички 
автомобили за професионален превоз на пътници и стоки;

30. призовава Комисията в рамките на две години да представи доклад относно това, 
доколко повишената защита на пътниците чрез укрепване на A-, B- и C-стълбовете 
на автомобилите пречи на всеобхватната видимост за водача и дали това се 
отразява върху безопасността на по-уязвимите участници в движението;

31. призовава Комисията в рамките на две години да представи доклад относно 
свързаните с безопасността аспекти на електрическата мобилност;

32. призовава производителите на автомобили да обръщат особено внимание при 
разработката на електрически автомобили и други нови технологии на задвижване 
на ефективната защита както на пътниците, така и на оказващите помощ и 
спасителните екипи от нови източници на опасност в случаите на произшествие;

33. призовава държавите-членки да осъществяват по-силен надзор върху вноса на 
оборудване и резервни части за МПС по отношение на пригодността им и 
съответствието с високи европейски стандарти за защита на потребителите;

34. призовава Комисията в рамките на две години да дефинира общи стандарти за 
техническия контрол след тежки произшествия;

Използване на съвременни технологии за автомобили, инфраструктура и 
аварийни услуги

35. изисква информация за съществуващите правила в областта на транспорта в 
съответните държави-членки да се предоставя преди и по време на пътуването, 
например с помощта на интелигентни транспортни системи;

36. призовава Комисията да разработи предложение за оборудването на автомобили с 
интелигентни системи за регулиране на скоростта, което да включва график, 
процедури за техническо допускане и необходимата за това пътна инфраструктура;

37. приветства обявеното от Комисията ускоряване на въвеждането на "eCall" и 
призовава Комисията в рамките на идните две години да провери и евентуално 
предложи използването му и при мотоциклетите, тежките товарни автомобили и 
автобусите;

Защита на по-уязвимите участници в движението

38. застъпва становището, че следва да се въведе задължително изискване за наличност 
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в автомобила на сигнални жилетки за всички пътници в него, както и за носене на 
сигнални жилетки от велосипедистите с цел по-добра видимост;

39. изисква защитата на по-уязвимите участници в движението, като например 
пешеходци, велосипедисти, деца и възрастни хора да бъде отчитана в по-голяма 
степен като неотменна съставна част на пътната безопасност;

40. препоръчва децата на възраст до три години да бъдат поставяни в превозните 
средства в седалки за деца, обърнати с гръб към движението;

41. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Контекст на предложението

През последните години беше значително повишена безопасността на пътищата в 
Европа. За периода 2001-2009 г. броят на смъртните случаи поради пътнотранспортни 
произшествия в ЕС спадна с приблизително 36%. Решаващ принос за това развитие 
изигра Европейската програма за безопасност по пътищата 2001-2010 г. От 2001 г. 
насам този напредък спомогна за спасяването на живота на почти 80000 човека. 
Въпреки че целта за намаляване на половина на броя на загиналите при ПТП всяка 
година не беше постигната, все пак тези данни ни дават повод за оптимизъм. Но преди 
всичко те трябва да се превърнат в стимул за по-нататъшен напредък. Все пак нека не 
забравяме, че през 2009 г. по пътищата на Европа загинаха 35000 човека, 1,5 милиона 
бяха отчасти тежко ранени, често с трайни увреждания. Обществените и 
икономическите разходи, произтичащи от тези ПТП, са огромни (приблизително 130 
млрд. евро през 2009 г.). Към това се добавят човешките загуби, скръбта на близките, 
страданията на ранените и трагичните последствия за живота на засегнатите.

35000 загинали при ПТП – във въздухоплаването това се равнява на 250 падания на 
средноголеми и превозващи максимален брой пътници пътнически самолети. 
Абсолютно невъобразим сценарий! При все това опасността от смърт при ПТП 
продължава да бъде приемана и до голяма степен поставяна на заден план от 
обществото. До голяма степен всекидневните трагедии по пътищата на ЕС остават 
незабелязани. 

2. Съобщението на Комисията

Малко преди изтичането на Третата програма Комисията представи съобщение, в което 
изложи своите стратегически цели до 2020 г. 

Основна цел е намаляването наполовина в срок до 2020 г. на общия брой смъртни 
случаи при ПТП в ЕС спрямо този през 2010 г. 

За постигането на тази цел Комисията поставя седем стратегически цели:

 Подобряване на обучението и образованието по безопасност на движението и на 
качеството на процедурите за придобиване на свидетелство за правоуправление 
и на обучението на кандидатите за водачи на моторни превозни средства

 По-ефективно прилагане на правилата за движение по пътищата

 По-безопасна инфраструктура

 Подобрени мерки за сигурност за товарните и личните моторни превозни 
средства

 Разработване на „интелигентни” превозни средства
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 Подобрение на функционирането на аварийните служби и на службите за 
оказване на първа помощ

 Защита на по-уязвимите участници в движението, по-специално на 
мотоциклетистите

С помощта на тези насоки Комисията желае да зададе обща регулаторна рамка и цели, 
в съответствие с които националните и местните органи трябва да привеждат своите 
стратегии. В съответствие с принципа на субсидиарност различните мерки следва да 
бъдат осъществявани на възможно най-целесъобразно равнище и на принципа на 
споделената отговорност. 

3. Критични точки и предложения за подобрение

3.1 По-ефективно съгласуване на мерките

Докладчикът подкрепя по принцип набелязаните от Комисията цели и грубо 
очертаните мерки. Същото се отнася и до становището на Комисията, че за повишаване 
на безопасността на пътя е необходим съгласуван, цялостен и интегриран подход, 
който обхваща всички участници в движението и всички заинтересовани страни и 
който отчита взаимодействието с други политически цели. Все пак това, както и 
включването на свързани с безопасността на пътя аспекти във всички релевантни 
области на политиката и ефикасното съчетаване на местното, регионалното, 
националното и европейското равнище при подготовката и прилагането на мерките 
изискват една изключително висока степен на съгласуваност. Със сегашните структури 
на равнище ЕС последователното изграждане на този интегриран подход изглежда 
малко вероятно. Поради тази причина докладчикът предлага създаването на длъжност 
на координатор за пътната безопасност на ЕС. С подкрепата на Комисията той следва 
да осигурява успоредното функциониране на различните подходи и равнища. Преди 
всичко координаторът би могъл да предоставя ценни посреднически услуги за 
взаимодействието между съответните равнища.

3.2 'Vision Zero' 

Набелязаното намаляване наполовина на броя на загиналите при ПТП до 2020 г. 
получава изрична подкрепа. Това все пак означава, че през 2020 г. приблизително 
15000 човека ще загинат при ПТП. Поради това цената на мобилността на гражданите 
на ЕС би била ужасяващо висока. Всеки човек, който загива при ПТП или бива 
раняван, е вече твърде много. Въпреки че не може да се говори за абсолютна 
безопасност, целта просто за намаляване на половина на броя на загиналите при ПТП –
колкото и да изглежда амбициозна за набелязания времеви период – е съмнителна от 
морална гледна точка. Поради тази причина Комисията следва най-накрая да приеме 
искането на Европейския парламент и в дългосрочен план да постави целта за пълното 
предотвратяване на смъртните случай поради ПТП ('Vision Zero'), както това вече се 
осъществява от редица държави-членки на национално равнище. ЕС трябва да започне 
да конкретизира тази визия и да разработи стратегия, надхвърляща периода от десет 
години.
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3.3 По-амбициозни цели и конкретни мерки

В рамките на зададения от настоящото съобщение времеви график ЕС се нуждае също 
така от конкретен пакет мерки, за да бъде постигната целта от 50-процентно 
намаляване на смъртните случаи поради ПТП. Преди всичко защото с нарастването на 
успехите става все по-трудно постигането на допълнително намаляване на броя на 
загиналите и ранените при ПТП. На този фон много от предложените от Комисията 
мерки продължават да бъдат неясни, недостатъчно амбициозни и несъобразени с 
настоящите предизвикателства. 

Буди съжаление фактът, че Комисията пропусна да представи проект на нова четвърта 
програма за действие преди изтичането на Третата програма; Вместо това тя представи 
единствено едно далеч по-слабо по отношение на своята ефективност съобщение. Като 
референтна рамка това е недостатъчно. Поради тази причина Комисията следва да 
доразвие предложените подходи до края на 2011 г. и да ги превърне в нова пълноценна 
програма за действие, съдържаща подробен списък от мерки с ясни времеви граници и 
инструменти за мониторинг за наблюдение на напредъка, както и междинна оценка. 

В допълнение към това, на равнище ЕС трябва да бъдат определени две допълнителни 
ясни и измерими цели: Намаляване на броя на

• убитите при ПТП деца на възраст до 14 години с 60%, както и на 
• ранените с опасност за живота лица с 60%

За последната цел е необходимо разработването на общоевропейско хармонизирано 
определение. Евентуална категория например би могла да бъде групата на ранените с 
опасност за живота лица, които след злополука трябва да бъдат подложени на 
интензивно лечение. За разработването на това определение трябва да бъде поставен 
конкретен срок. 

3.4 Подобряване на показателите и на данните за пътната безопасност

Сравненията между различните държави и оценката на напредъка на съответните мерки 
в областта на пътната безопасност са абсолютно необходими.

Те трябва да се извършват единствено с висококачествени и съпоставими данни и 
показатели от всички държави-членки, а също така и с подходящи инструменти за 
оценка. Въпреки значителния напредък са необходими допълнителни подобрения. Вече 
съществуват многобройни финансирани от ЕС научноизследователски проекти, 
посветени на разработването на подобрени набори от показатели (напр. SafetyNet). 
Резултатите от тези научноизследователски проекти следва да бъдат използвани с цел 
постигане на по-дълбоко разбиране на ефектите и начините на въздействие на мерките 
с помощта на по-добри и обширни набори от данни. 

Особена необходимост от съпоставими данни се наблюдава в областта на анализа на 
причините за раняванията и произшествията. ЕС следва възможна най-експедитивно да 
даде тласък за разработване на хармонизирани в целия ЕС статистически данни 
относно причините за ПТП. Тук попадат разработването на хармонизиран анализ на 
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данните за ПТП с помощта на стандартизиран формуляр, както и едно подробно и 
насърчавано от ЕС проучване на ПТП в представителните транспортни зони на всички 
държави-членки с цел получаване на още по-добри познания. За тази цел може да бъде 
използван и натрупаният в отделните държави-членки опит.

В допълнение към това събраните от всички държави-членки данни следва да бъдат 
обработвани централно по разбираем начин и при спазването на високо равнище на 
защита на личните данни да бъдат направени достъпни за широката общественост. 

3.5 Цели на национално равнище и на равнище ЕС 

Ясните и изразими в количествено отношение цели могат да дадат допълнителен 
тласък и стимули за подобряването на пътната безопасност в държавите-членки – преди 
всичко когато хармонизираните данни позволяват сравнително разглеждане на 
достиженията и оценка на съответните политики на национално равнище и когато са 
обществено достъпни. В този контекст ЕС би могъл да въведе задължението за всяка 
държава-членка да представя и публикува национални планове за пътната безопасност 
в съответствие с хармонизирани общи насоки. Конкретното разработване на тези 
планове във вид на национални цели и мерки следва да остане в правомощията на 
съответната държава-членка в съответствие с принципа на субсидиарност. 

3.6 Поведение на пътя

Гражданите на ЕС имат право на високо равнище на пътна безопасност. Политиката 
трябва да допринесе за това, особено при прилагането на правилата за движение по 
пътищата. 
Същевременно всеки участник в движението е задължен да допринася лично за едно 
по-безопасно движение по пътищата. Всеки може да допринася. Съответно от особено 
значение са мерките за подобряване на поведението по пътищата. 

Например тук попадат мерките за подобряване на обучението на новопридобилите 
свидетелство за правоуправление, като например съпровождащото управление на 
превозно средство след навършване на 17 години, което понастоящем се прилага 
успешно в Германия, или въвеждането на многоетапен модел при придобиването на 
свидетелство за правоуправление, който предвижда практически елементи на обучение 
дори след придобиване на разрешение за управление на моторно превозно средство. В 
движението по пътищата следва да се наложи по-решително понятието учене през 
целия живот. Участниците в движението могат в бъдеще да усвояват новите функции 
на превозните средства и да се справят с по-комплексни пътни ситуации единствено 
когато подобряват непрекъснато своите умения и знания. Участниците в движението 
трябва също така да бъдат задължени да опресняват редовно придобитите по време на 
шофьорските курсове знания по първа помощ.

Става въпрос също така за прилагането на мерки, свързани с психологически аспекти 
на движението по пътищата, с цел постигането на трайна промяна на поведението на 
участниците в движението, които не се съобразяват с останалите, като например чрез 
въвеждането на хармонизирана точкова система. 
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В допълнение към това, ЕС разполага с една заслужаваща похвала Харта на ЕС за 
пътната безопасност, в която вече участват посредством самозадължаване. 
Произтичащите от тази харта комуникационни структури между участниците следва да 
бъдат изградени и използвани по-решително за провеждането на кампании за 
безопасност на движението по пътищата на територията на ЕС.

3.7 Конкретни мерки:

В допълнение към многократните изисквания на Европейския парламент докладчикът 
предлага редица допълващи мерки с цел по-нататъшното повишаване на пътната 
безопасност в ЕС. Поради изискванията на Европейския парламент за писмен превод 
обхватът на проекта за този доклад-инициатива е подложен на едно ограничение. 
Поради тази причина не бе възможно приемането на всички предложения. Докладчикът 
си запазва правото да предлага допълнения в хода на процедурата, които в частност 
поставят акцент върху:

 Налягането на гумите/задължението за ползване на зимни гуми
 Предоставяне на свързани със спасителната дейност информации за помощния 

персонал и за професионалните спасителни екипи
 Мерки за обучение и по-нататъшно обучение на участниците в движението 
 Кампании за безопасност по пътищата
 Мерки за защита на по-уязвимите участници в движението
 Мерки от техническо естество за лични моторни превозни средства и за товарни 

превозни средства
 Антиблокиращи спирачни системи за мотоциклети
 Средства за предупреждение при преумора
 Носене на сигнални жилетки нощем извън населени места
 Обща пределна стойност на алкохола в кръвта
 Електрически велосипеди (Pedelecs)


