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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a 2011 és 2020 közötti európai közúti közlekedésbiztonságról
(2010/2235(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „A közlekedés fenntartható jövője: útban az integrált, csúcstechnológiát 
képviselő, felhasználóbarát rendszer felé” című bizottsági közleményre 
(COM(2009)0279),

– tekintettel „A közúti közlekedésbiztonság európai térsége felé: a közlekedésbiztonsággal 
kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti időszakra” című bizottsági 
közleményre (COM(2010)0389),

– tekintettel a Tanácsnak „A közúti közlekedésbiztonság európai térsége felé: a 
közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti 
időszakra” című bizottsági közleményről szóló, 2010. december 2-i és 3-i 
következtetéseire (16951/10),,

– tekintettel a Bizottságnak a közúti közlekedésbiztonságról szóló 3. cselekvési 
programmal kapcsolatos értékelő tanulmányára1,

– tekintettel az ENSZ Közgyűlésének 2010. május 10-i 64/255. számú, „A globális közúti 
biztonság javítása” című határozatára,

– tekintettel „Az európai közúti közlekedésbiztonsági cselekvési program: A közúti 
balesetek áldozatai számának felére csökkentése az Európai Unióban 2010-ig: közös 
erőfeszítés” című, 2005. szeptember 29-i állásfoglalására2,

– tekintettel „A közlekedésbiztonságról: az eSegélyhívó megismertetése a polgárokkal” 
című, 2006. április 27-i állásfoglalására3,,

– tekintettel a „3. Európai Cselekvési Program a Közúti Közlekedés Biztonságáért – félidős 
értékelés” című, 2007. január 18-i állásfoglalására4,

– tekintettel az intelligens közlekedési rendszerekről szóló cselekvési tervről szóló, 2009. 
április 23-i állásfoglalására5,

– tekintettel a városi mobilitásról szóló cselekvési tervről szóló, 2009. április 23-i 
állásfoglalására6,

                                               
1 „A 2011 és 2020 közötti időszakra szóló európai közúti közlekedésbiztonsági cselekvési program 
előkészítése”.
2 HL C 227 E., 2006.9.21., 609. o.
3 HL C 296 E., 2006.12.6., 268. o.
4 HL C 244 E., 2007.10.18., 220. o.
5 HL C 184 E., 2010.7.8., 43. o.
6 HL C 184 E., 2010.7.8., 50. o.
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– tekintettel a közúti szállításra vonatkozó szociális szabályok súlyos megsértése 
tekintetében megállapított szankciókról szóló, 2010. május 18-i állásfoglalására1,

– tekintettel a közlekedés fenntartható jövőjéről szóló, 2010. július 6-i állásfoglalására2,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

A. mivel 2009-ben több mint 35 000 ember veszítette életét és 1 500 000 ember sérült meg 
az Európai Unió közútjain,

B. mivel a közúti balesetekkel járó társadalmi költségek évi 130 milliárd euróra tehetők,

C. mivel a 3. cselekvési programban kitűzött cél, amelynek értelmében az EU-ban 2010 
végéig a felére kell csökkenteni a közúti balesetek áldozatainak számát, nem valósult 
meg, noha az EU-ban a közúti balesetek áldozatainak számában jelentős csökkenés volt 
tapasztalható,

D. mivel az EU-ban még mindig viszonylag magas a közúti balesetekkel szembeni 
társadalmi tolerancia, és a közúti közlekedés évente annyi áldozatot követel, ami annak 
felel meg, mint ha 250 közepes méretű személyszállító repülőgép zuhanna le,

E. mivel a közúti közelekedésbiztonság össztársadalmi feladat,

F. mivel a 3. cselekvési programban előirányzott intézkedéseknek csupán 27,5%-a valósult 
meg teljes mértékben,

G. mivel a Bizottság elmulasztotta, hogy a közúti közlekedésbiztonságról szóló 3. cselekvési 
program lejárata előtt előterjessze egy új cselekvési program tervezetét,

H. mivel annak valószínűsége, hogy a közúti forgalomban haljon meg valaki, megtett 
kilométerenként gyalogosok esetében 9-szer, kerékpárosok esetében 7-szer, 
motorkerékpárosok esetében pedig 18-szor nagyobb, mint egy személygépkocsi utasai 
esetében,

I. mivel a halálos balesetek mintegy 55%-a országutakon, 36%-a városi területen, 6%-a 
pedig autópályákon következik be,

J. mivel a tömegközlekedés sokkalta biztonságosabb, mint az egyéni gépjárműforgalom,

K. mivel az Európai Unió demográfiai átalakulással néz szembe, és az idősebbek mobilitási 
szükségleteire különös figyelmet kell fordítani,

L. mivel az új technológiai fejlesztések révén – többek között a hibrid járművek és a 
meghajtás villamosítása miatt – a mentőszolgálatok új kihívásokkal szembesülnek,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0175.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0260.
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M. mivel az európai, a nemzeti, a regionális és a helyi intézkedések nem választhatók el 
egymástól,

Elvek

1. üdvözli a szóban forgó bizottsági közleményt, azonban felhívja a Bizottságot, hogy az 
abban vázolt megközelítésekből 2011 végéig dolgozzon ki teljes értékű cselekvési 
programot, amely magában foglal egy egyértelmű ütemezéssel és a rendszeres nyomon 
követést lehetővé tevő ellenőrző eszközökkel társuló intézkedéscsomagot, valamint egy 
félidős értékelést;

2. egyetért a Bizottság azon felfogásával, hogy a közlekedésbiztonság fokozásához 
következetes, egységes és integrált megközelítés szükséges, és kéri, hogy a közúti 
közlekedésbiztonság szempontjait építsék be valamennyi érintett politikai területbe;

3. javasolja, hogy 2014-ig hozzák létre az európai uniós közúti közlekedésbiztonsági 
koordinátor hivatalát;

4. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani a már elfogadott törvények és 
intézkedések szabályszerű végrehajtására, ugyanakkor még az uniós szintú jogalkotási 
intézkedések számára rendelkezésre álló mozgásteret sem merítették ki teljesen;

5. határozottan támogatja azt a célkitűzést, hogy 2020-ig 2010-hez képest a felére 
csökkentsék a közúti balesetek áldozatainak számát, és emellett kéri, hogy erre az 
időszakra vonatkozóan további egyértelmű és mérhető célokat tűzzenek ki, ideértve 
különösen az alábbiakat:

 a közúti balesetekben életüket vesztő 14 év alatti gyermekek számának 60%-kal való 
csökkentését, valamint 

 a közúti balesetekben életveszélyes sérüléseket szenvedő személyek számának 40%-
os csökkentését egy mielőbb kidolgozandó, és EU-szerte egységes meghatározás 
alapján;

Etikai szempontok

6. hangsúlyozza, hogy az EU polgárainak nemcsak joga a biztonságos közúti közlekedés, 
hanem mindenekelőtt együttműködési kötelezettsége is, hogy magatartásával 
hozzájáruljon a közúti közlekedés biztonságához;

7. megerősíti azon nézetét, hogy egy olyan kiegészítő jellegű, hosszú távú stratégiára van 
szükség, amely túlmutat a szóban forgó közlemény időbeli hatályán, és amelynek célja a 
halálos kimenetelű közúti balesetek teljes kiküszöbölése („zéró-elképzelés”); felhívja a 
Bizottságot, hogy dolgozza ki és a következő három év során terjessze elő e stratégia fő 
elemeit;

Bevált gyakorlatok és átültetés a nemzeti tervekbe

8. felhívja a Bizottságot, hogy szorgalmazza a bevált gyakorlatok cseréjét annak érdekében, 
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hogy azok határozottabban beépülhessenek a nemzeti közlekedésbiztonsági tervekbe;

9. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje az Európai Közúti Biztonsági Chartát, és 
szorgalmazza hasonló regionális és helyi szintű charták kidolgozását;

10. hangsúlyozza, hogy az egyértelmű és számszerűsíthető célok további lendületet és 
ösztönzést adnak a közúti közlekedés biztonságának javítása számára, valamint a 
tagállamok közötti teljesítmény-összehasonlításnak, illetve a nyomon követésnek és az 
intézkedések értékelésének elengedhetetlen elemeit képezik;

11. támogatja a Bizottságot abban, hogy ösztönözze a nemzeti közúti közlekedésbiztonsági 
tervek tagállamok általi kidolgozását; kéri, hogy harmonizált, egységes iránymutatások 
alapján írják elő kötelezően e tervek kidolgozását és közzétételét; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy a tagállamok számára bőséges mozgásteret kell biztosítani annak 
érdekében, hogy a mindenkori intézkedéseket, programokat és célkitűzéseket a 
különböző nemzeti sajátosságokhoz igazíthassák;

A mutatók és adatok javítása 

12. a minőségileg megbízható és összehasonlítható adatokat a sikeres közúti 
közlekedésbiztonsági politika alapvető feltételének tartja;

13. felhívja a Bizottságot, hogy 2013 végéig a SafetyNet projekt alapján alkalmazzon 
kiegészítő harmonizált mutatókat, amelyek révén jobb nyomon követés, a tagállamok 
között pedig megbízható teljesítmény-összehasonlítás hajtható végre;

14. felhívja a Bizottságot, hogy 2012-ig dolgozzon ki javaslatot a balesetek és sérülések 
okaira vonatkozó adatok tökéletesítésére vonatkozóan;

15. felhívja a Bizottságot, hogy két éven belül dolgozzon ki egységes meghatározásokat az 
„életveszélyesen”, „súlyosan” és „könnebben sérültekre” vonatkozóan annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy az intézkedéseket és azok eredményeit össze lehessen hasonlítani 
a tagállamok között;

16. kéri egy, a közúti közlekedéssel foglalkozó valódi uniós megfigyelőközpont létrehozását, 
amely a már meglévő adatbankokból származó adatokat, valamint az uniós projektekből 
– így a SafetyNetből és a DaCoTa-ból – származó információkat összegyűjtené, érthetően 
feldolgozná és évente aktualizált formában mindenki számára elérhetővé tenné;

17. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek eleget a már meglévő adattovábbítási 
kötelezettségeiknek;
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Cselekvési területek

A közúti közlekedésben részt vevők képzésének és magatartásának javítása

18. hangsúlyozza, hogy a közlekedésbiztonság nagymértékben függ az elővigyázatosságtól, a 
figyelemtől, egymás kölcsönös tiszteletben tartásától, valamint a hatályos előírások 
betartásától;

19. úgy véli, hogy az egész életen át tartó tanulás koncepciójának a közúti közlekedésben is 
fontosabb helyet kell betöltenie;

20. kéri, hogy az oktatás és képzés során nagyobb figyelmet fordítsanak a közúti 
közlekedésre jellemző leggyakoribb halálokokra, úgy mint a túlzott sebességre, az 
alkohol- és kábítószer-fogyasztásra, a biztonsági öv és egyéb védőfelszerelések 
használatának elmulasztására, valamint a mobil berendezések használatára;

21. ajánlja, hogy a közlekedésben részt vevő, korábban ittas vezetésen ért személyek 
járműveiben reintegrációs intézkedésként alkalmazzanak alkoholszondás indításgátlót 
(alcolockot);

A közúti közlekedési előírások harmonizációja és végrehajtása

22. kéri, hogy 2013-ig következetesen harmonizálják a közúti közlekedési jelzéseket és 
szabályokat;

23. a hatályos előírások hathatós végrehajtását az uniós közúti közlekedésbiztonsági politika 
központi pillérjének tartja; ezzel összefüggésben felhívja a tagállamokat, hogy a 
sebességtúllépés, az alkohol- és kábítószer-fogyasztás és a biztonsági öv használatának 
ellenőrzése tekintetében tűzzenek ki éves nemzeti célokat;

24. kéri olyan ellenőrző rendszerek bevezetését, amelyekkel a motorkerékpárosok 
sebességtúllépései is megállapíthatók és szankcionálhatók;

Biztonságosabb közúti közlekedési infrastruktúra létrehozása 

25. határozottan támogatja a Bizottság azon megközelítését, hogy uniós finanszírozást 
általánosságban kizárólag olyan infrastruktúra számára nyújtson, amely megfelel a közúti 
közlekedésbiztonságra és az alagutak biztonságára vonatkozó uniós iránymutatásoknak;

26. rámutat, hogy az utak szélén használatos védőkorlátok halálos veszélyt jelentenek a 
motorkerékpárosokra nézve, és felhívja a tagállamokat, hogy a kritikus útszakaszokon 
mielőbb kezdjék meg a korlátok pótlólagos felső és alsó elemekkel való felszerelését;

27. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy határozzanak meg és hajtsanak végre 
megfelelő intézkedéseket az országutakon és a vidéki területeken bekövetkező balesetek 
elkerülése és a károk súlyosságának mérséklése érdekében;

28. hangsúlyozza a vezetési és a pihenőidők betartásának jelentőségét, továbbá felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy bocsássanak a hivatásos távolsági teherfuvarozók 
rendelkezésére elegendő számú biztonságos és a minimális szociális normáknak 
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megfelelő parkolóhelyet;

Biztonságosabb járművek forgalomba állítása

29. ajánlja, hogy az alkoholszondás indításgátlókat az üzletszerűen személy- és áruszállításra 
használt valamennyi járműben kötelezően alkalmazni kelljen;

30. felhívja a Bizottságot, hogy két éven belül terjesszen elő jelentést arról a kérdésről, hogy 
az utasoknak a járművek megerősített A-, B- és C-oszlopai révén javuló belső védelme 
mennyiben befolyásolja a vezető megfelelő kilátását, és hogy ez a veszélyeztetett 
közúthasználók biztonságában tetten érhető-e;

31. felhívja a Bizottságot, hogy két éven belül terjesszen elő jelentést az elektromos mobilitás 
biztonsági szempontjairól;

32. felszólítja a gépjárműgyártókat, hogy az elektromos autók és egyéb új meghajtási 
technológiák fejlesztése során fordítsanak különös figyelmet arra, hogy baleset esetén az 
utasok, az elsősegélynyújtók és a mentőszolgálatok egyaránt hatékony védelmet 
élvezzenek az új veszélyforrásokkal szemben;

33. felszólítja a tagállamokat, hogy a gépjárműtartozékok és -alkatrészek behozatalakor 
ellenőrizzék szigorúbban azok alkalmasságát és a magas szintű európai fogyasztóvédelmi 
szabványoknak való megfelelőségüket;

34. felszólítja a Bizottságot, hogy két éven belül dolgozzon ki a súlyos balesetek utáni 
műszaki ellenőrzésre vonatkozó közös szabványokat;

Modern technológiák használata a gépjárművekben, az infrastruktúrában és a 
sürgősségi szolgálatoknál

35. kéri, hogy az egyes tagállamokban érvényes közlekedési szabályokat – például intelligens 
közlekedési rendszerek révén – bocsássák rendelkezésre az utazás előtt és közben;

36. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki a gépjárművek „intelligens sebességtámogató 
rendszerekkel” való felszerelésére irányuló olyan javaslatot, amely magában foglalja az 
ütemtervet, az engedélyezési eljárást és az ehhez szükséges közlekedési infrastruktúrát;

37. üdvözli a Bizottság arra vonatkozó bejelentését, hogy fel kívánja gyorsítani az „eCall” 
segélyhívó bevezetését, és felszólítja a Bizottságot, hogy a következő két évben vizsgálja 
meg a rendszer motorkerékpárokra, nehéz haszongépjárművekre és buszokra való 
kiterjesztésének lehetőségét, és adott esetben tegyen erre javaslatot;

A közúti közlekedés sérülékenyebb résztvevőinek védelme

38. támogatja, hogy kötelezően írják elő, hogy minden utas rendelkezzen biztonsági 
mellénnyel, és a kerékpárosok a jobb láthatóság érdekében viseljenek biztonsági 
mellényt;

39. kéri, hogy a közlekedésbiztonság szerves részeként fordítsanak kiemelt figyelmet a 
közlekedés olyan sérülékenyebb résztvevőire, mint a gyalogosok, kerékpárosok, 
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gyermekek és idősebb emberek;

40. javasolja, hogy a járművekben utazó gyermekeket három éves korig csatolják hátrafelé 
fordított gyerekülésekbe;

41. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

1. A javaslat háttere

Az európai útbiztonság az utóbbi években jelentősen emelkedett. Az uniós közúti közlekedés 
halálos áldozatainak száma 2001 és 2009 között 36%-al csökkent. Ebben döntő szerepet 
játszott a közúti biztonságra irányuló 2001–2010-es 3. európai cselekvési program. Ezek az 
előrelépések 2001 óta 80 000 ember életét mentették meg. Bár a közúti balesetek halálos 
áldozatai éves számának felére csökkentésére irányuló célkitűzést nem sikerült megvalósítani, 
ezek a számadatok mindenképpen biztatóak, és elsősorban további lépések megtételére 
ösztönöznek. 2009-ben még mindig 35 000 ember halt meg az európai utakon, 1,5 millióan 
részben súlyos, gyakran maradandó sérüléseket szenvedtek. E közúti balesetek társadalmi és 
gazdasági következményeinek költségei hatalmasak (mintegy 130 milliárd euró 2009-ben). 
Mindehhez társul az emberi veszteség, a hozzátartozók gyásza, a sérültek szenvedése és az 
érintettek életébe való drámai betekintés.

35 000 halott a közúti közlekedésben mintegy 250 közepes, megtelt utasszállító repülőgép 
lezuhanásával egyenértékű. Az utóbbi helyzet elképzelhetetlen, mégis a közúti közlekedés 
halálos veszélyét a társadalom továbbra is széles körben elfogadja vagy elhallgatja. Az uniós 
utakon mindennap bekövetkező tragédiákat továbbra is figyelmen kívül hagyjuk. 

2. A Bizottság közleménye

A Bizottság röviddel a 3. cselekvési program lejárata előtt egy közleményben megfogalmazta 
a 2020-ra vonatkozó stratégiai célkitűzéseit. 

A Bizottság központi célja továbbra is (a 2010-es referenciaévhez képest) a felére csökkenteni 
a balesetek halálos áldozatainak számát az Európai Unió közúti közlekedésében 2020-ig. 

E cél megvalósítása érdekében a Bizottság magának hét stratégiai célt tűz ki maga elé:

 A közlekedésre nevelés, valamint a jogosítvány megszerzésére irányuló és a 
járművezetői oktatás minőségének javítása

 A közlekedési szabályok jobb érvényesítése

 Biztonságosabb infrastruktúrák

 A tehergépjárművekre és személygépkocsikra vonatkozó jobb biztonsági intézkedések

 Intelligens gépjárművek kifejlesztése

 A sürgősségi szolgálatok és az elsősegélynyújtás javítása

 A közlekedés sérülékenyebb résztvevőinek – különösen a motorkerékpárosok –
védelme

Ezen iránymutatások mentén a Bizottság általános szabályozási keretet és célokat szeretne 
meghatározni, és ezek alapján kell kialakítani a nemzeti vagy helyi stratégiákat. A 
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szubszidiaritás elvének megfelelően a különböző intézkedéseket a legmegfelelőbb szinten, a 
megosztott felelősség elve alapján kell végrehajtani.

3. Kritikus pontok és a javításra irányuló javaslatok

Az intézkedések jobb koordinációja

Az előadó elviekben támogatja a Bizottság által meghatározott célkitűzéseket és a nagyjából 
körvonalazott intézkedéseket. Ugyanez vonatkozik a Bizottság arra vonatkozó nézetére, hogy 
a közlekedésbiztonság növelése érdekében koherensebb, átfogóbb és fokozottabban integrált 
megközelítésre van szükség, amely magában foglalja a közlekedés valamennyi résztvevőjét és 
valamennyi érintett félt, és figyelembe veszi az egyéb politikai célkitűzésekkel kapcsolatos 
szinergiákat. Ehhez – valamint a közúti közlekedés biztonsága kérdéseinek valamennyi 
érintett politikai területbe való bevonásához, és az intézkedések előkészítése és végrehajtása 
során a helyi, regionális, nemzeti és európai szintek összekapcsolásához – különösen magas 
szintű koordinációra van szükség. A jelenlegi uniós szintű struktúrák felhasználásával ennek 
az integrált megközelítésnek a kiépítése valószínűtlennek tűnik. Az előadó ezért a közúti 
közlekedés biztonságáért felelős koordinátori hivatal létrehozását javasolja. A Bizottság 
támogatásával nála kellene összefutnia a különböző megközelítések és szintek szálainak. A 
koordinátor elsősorban hasznos közvetítői szolgálatokat tehetne az egyes szintek közötti 
együttműködés érdekében.

3.2 „Zéró-elképzelés”

Az előadó határozottan támogatja azt az elképzelést, hogy a balesetek halálos áldozatainak 
számát 2020-ig a felére csökkentsék. Ez azonban azt jelenti, hogy 2020-ban még mindig 15 
000 ember lesz közlekedési balesetek áldozata. Az uniós polgárok mobilitásának ára ezzel 
ijesztően magas lenne. A közlekedési balesetekben megsérült vagy elhunyt egyetlen ember is 
eggyel több a kelleténél. Bár nem létezik teljes biztonság, a közúti közlekedés halálos 
áldozatai számának felére való csökkentésére irányuló puszta cél a nevezett időszakra 
vonatkozóan ambiciózusnak tűnik ugyan, de etikai szempontból megkérdőjelezhető. A 
Bizottságnak ezért végre hallgatnia kell az Európai Parlament felszólítására, és hosszú távon 
azt a – több tagállam által nemzeti szinten már meghatározott – célt kell kitűznie, hogy a 
közúti közlekedésnek egyáltalán ne legyenek halálos áldozatai („zéró-elképzelés”). Az EU-
nak bele kell fognia ennek az elképzelésnek a konkretizálásába, és egy olyan stratégia 
kidolgozásába, amely túlmutat a tízéves időtávon.

3.3 Ambiciózusabb célok és konkrét intézkedések

Ezenkívül az EU-nak a fenti említett közleményben meghatározott időtávon belül sokkal 
konkrétabb intézkedéscsomagot kell meghatároznia a közúti közlekedés halálos áldozatainak 
50%-kal való csökkentésére vonatkozó ambiciózus cél megvalósítása érdekében. Ez 
különösen fontos, mivel a növekvő siker mellett egyre nehezebb lesz a közúti közlekedés 
halálos áldozatai és balesetei számának további csökkentésére irányuló célt kitűzni. Mindezek 
alapján a Bizottság számos bejelentett intézkedése továbbra is homályos, kevéssé ambiciózus 
és nem felel meg az előttünk álló kihívásoknak.

Sajnálatos, hogy a Bizottság elmulasztotta, hogy a közúti közlekedésbiztonságról szóló 3. 
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cselekvési program lejárata előtt előterjessze egy 4. cselekvési program tervezetét, ehelyett 
kiadott egy hatásában sokkal kevésbé jelentős stratégiai közleményt. Ez nem megfelelő 
cselekvési keret. A Bizottságnak ezért a közleményben vázolt megközelítésekből 2011 végéig 
ki kell dolgoznia egy teljes értékű új cselekvési programot, amely magában foglal egy 
egyértelmű ütemezéssel és a nyomon követést lehetővé tevő ellenőrző eszközökkel társuló 
intézkedéscsomagot, valamint egy félidős értékelést.

Ezenkívül uniós szinten további két egyértelmű és számszerűsíthető célt kell kitűzni a 2020-ig 
tartó időszakra:

• a 14 éves kor alatti gyermekek közúti közlekedésben való elhalálozásának 60%-kal, 
valamint
• az életveszélyesen sérült személyek számának 40%-kal való csökkentése.

Az utóbbi cél vonatkozásában egész Európában harmonizált meghatározásra van szükség. Az 
egyik lehetséges kategória például az életveszélyesen sérültek csoportja, akiket egy baleset 
után jellemzően intenzív osztályon kell kezelni. E meghatározás kidolgozása vonatkozásában 
konkrét határidőt kell megállapítani.

3.4 A közúti közlekedés biztonságára vonatkozó mutatók és adatok javítása

Elengedhetetlenek a nemzetközi összehasonlítások, illetve az előrelépések, valamint a közúti 
közlekedés biztonságának területén hozott egyes intézkedések hatékonyságának értékelése.

Ezt csak a valamennyi tagállamból származó magas minőségű és összehasonlítható adatok és 
mutatók, valamint megfelelő értékelési intézkedések segítségével lehet végrehajtani. A 
jelentős előrelépések ellenére itt további javításra van szükség. Az EU által finanszírozott 
számos kutatási projekt dolgozott már jobb mutatók kifejlesztésén (pl. SafetyNet). Ezeknek a 
kutatási projekteknek az eredményeit arra kellene felhasználni, hogy a jobb és átfogóbb 
adatcsomagok révén nagyobb rálátásunk legyen az intézkedések hatékonyságára és 
hatékonyságának módozataira. 

Az összehasonlítható adatokra elsősorban a sérülések és balesetek okai elemzésének területén 
van kiemelt szükség. Az EU-nak a lehető leghamarabb ösztönöznie kellene a balesetek 
okairól szóló, egész Európában harmonizált statisztikák létrehozását. Ezek közé tartozik a 
baleseti adatok szabványosított formanyomtatvány segítségével való elemzése, illetve a 
bővebb ismeretek megszerzése érdekében EU által ösztönzött baleseti kutatás végrehajtása 
valamennyi tagállam reprezentatív közlekedési területén. Ehhez fel lehetne használni az egyes 
tagállamok meglévő tapasztalatait.

Ezen túlmenően az összes tagállamból begyűjtött adatokat egy központi helyen érthető módon 
fel kellene dolgozni és a személyes adatok biztonságának magas szintű megőrzése mellett a 
lehető legszélesebb körben nyilvánosan hozzáférhetővé kellene tenni. 

3.5 Nemzeti, illetve az egész EU területén érvényes célkitűzések

Az egyértelmű és számszerűsíthető célkitűzések is további lendületet és ösztönzést adhatnak a 
közúti közlekedés biztonságának tagállamokban való javítása számára, elsősorban akkor, ha a 
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harmonizált adatok lehetővé teszik a rendszeres teljesítmény-összehasonlítást, valamint az 
egyes nemzeti politikák értékelését, és ezeket nyilvánosságra hozzák. Az EU ennek keretében 
valamennyi tagállamra vonatkozóan kötelező jelleggel bevezethetné, hogy a közös 
harmonizált iránymutatók alapján alakítsanak ki és hozzanak nyilvánosságra a közúti 
közlekedés biztonságára vonatkozó nemzeti terveket. E tervek nemzeti célkitűzések és 
intézkedések formájában való kivitelezésének a szubszidiaritás elve értelmében továbbra is az 
egyes tagállamok hatáskörében kell maradnia. 

3.6 A közúti közlekedésben tanúsított magatartás

Az EU polgárainak joga van a magas szintű közúti biztonságra. A politikának ehhez 
hozzájárulását kell nyújtania, különösen a közlekedési szabályok érvényesítése során. 
Ugyanakkor a közlekedés minden egyes résztvevőjének kötelessége személyesen hozzájárulni 
a biztonságos közúti közlekedéshez. Ebben mindenki részt vehet. Ennek megfelelően a közúti 
közlekedésben tanúsított magatartás javítására irányuló intézkedéseknek különleges 
jelentőségük van. 

Ide tartoznak például a friss jogosítvánnyal rendelkezők képzésének javítására irányuló 
intézkedések, mint a – jelenleg Németországban sikerrel alkalmazott – kísérővel való vezetés 
17 éves kortól vagy a vezetői engedély megszerzésére irányuló többlépcsős modell 
bevezetése, amely a jogosítvány megszerzését követő időre is előirányoz vezetésgyakorlati 
képzési elemeket. Az egész életen át tartó tanulás elképzelését a közúti közlekedés esetében 
fokozottabban kell alkalmazni. A közlekedés résztvevője a jövőben csak folyamatos 
továbbképzés révén tud majd lépést tartani a gépjárművek új funkcióival és a bonyolult 
közlekedési helyzetekkel. A közlekedés valamennyi résztvevőjének a jogosítvány 
megszerzése során elsajátított elsősegély-nyújtási ismereteket is rendszeres időközönként 
frissítenie kell.

Emellett a közlekedés feltűnő résztvevői magatartásának megváltoztatására irányuló 
közlekedéspszichológiai intézkedésekről, például egy összehangolt pontrendszer általános 
bevezetéséről is szólni kell. 

Ezen túlmenően az EU kiváló uniós közúti közlekedési chartával rendelkezik, amelyben már 
többen önkéntes kötelezettségvállalásokkal vesznek részt. Az e charta révén a résztvevők 
között létrejött kommunikációs struktúrákat ki kell építeni és fokozottabban az egész EU 
területén szervezett, a közúti közlekedésbiztonságra irányuló kampányok szolgálatába kell 
állítani.

Konkrét egyedi intézkedések:

Az Európai Parlament ismételt felszólításai mellett az előadó az uniós közutak biztonságának 
további növelése érdekében egy sor kiegészítő intézkedés bevezetését javasolja. E saját 
kezdeményezésű jelentéstervezet terjedelme az Európai Parlament fordítási megkötései miatt 
korlátozott, ezért nem tartalmazza az összes javaslatot. Az előadó ezért fenntartja magának a 
jogot, hogy az eljárás során kiegészítéseket javasoljon, különösen a következőkkel 
kapcsolatban:

 Abroncsnyomás/kötelező téli gumiabroncs
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 A mentésre vonatkozó információk biztosítása a segítségnyújtók és a hivatásos 
mentőegységek részére

 A közlekedés résztvevőinek ki- és továbbképzésére irányuló intézkedések
 A közlekedésbiztonságra irányuló kampányok
 A közlekedés sérülékenyebb résztvevőinek védelmére irányuló intézkedések
 A személygépkocsikkal és haszongépjárművekkel kapcsolatos műszaki intézkedések
 Blokkolásgátló felszerelése a motorkerékpárokra
 A fáradtságot jelző rendszerek
 A biztonsági mellény éjjeli viselése a városi területeken kívül
 A véralkoholszintre vonatkozó egységes határérték
 Pedelec (elektromos rásegítéssel hajtott) kerékpárok


