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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o bezpečnosti európskej cestnej premávky na roky 2011 – 2020
(2010/2235(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Udržateľná budúcnosť dopravy: smerom 
k integrovanému a používateľsky prístupnému systému založenému na technológiách 
(KOM(2009)0279),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Smerom k európskemu priestoru 
bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na 
roky 2011 – 2020 (KOM(2010)0389),

– so zreteľom na závery Rady z 2. a 3. decembra 2010 o oznámení Komisie nazvanom 
Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenia pre 
bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 (16951/10),

– so zreteľom na hodnotiacu štúdiu1  Komisie k 3. akčnému programu bezpečnosti cestnej 
premávky,

– so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 10. mája 2010 nazvanú 
Improving global road safety (64/255),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 29. septembra 2005 o Európskom akčnom programe 
bezpečnosti na cestách: zníženie počtu obetí dopravných nehôd v Európskej únii do roku 
2010 na polovicu: spoločná zodpovednosť2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. apríla 2006 o bezpečnosti cestnej premávky:
poskytovanie eCall občanom3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. januára 2007 o európskom akčnom programe 
bezpečnosti na cestách – strednodobé preskúmanie4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. apríla 2009 o akčnom pláne pre inteligentné 
dopravné systémy5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. apríla 2009 o akčnom pláne pre mestskú mobilitu6,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. mája 2010 o sankciách za závažné porušenia 

                                               
1 Príprava akčného programu bezpečnosti cestnej premávky na roky 2011-2020.
2 Ú. v. EÚ C 227 E, 21.9.2006, s. 609.
3 Ú. v. EÚ C 296 E, 6.12.2006, s. 268.
4 Ú. v. EÚ C 244 E, 18.10.2007, s. 220.
5 Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 43.
6 Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 50.
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pravidiel v sociálnej oblasti, týkajúcich sa cestnej dopravy1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2010 o udržateľnej budúcnosti dopravy2,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0000/2011),

A. keďže v roku 2009 bolo  pri nehodách na cestách v Európskej únii zabitých viac ako 
35 000 osôb a zranených 1 500 000,

B. keďže sociálne výdavky vyplývajúce z nehôd v cestnej premávke sa odhadujú na 130 
miliárd EUR ročne,

C. keďže nebol splnený cieľ stanovený v 3. akčnom programe znížiť počet úmrtí pri 
dopravných nehodách v EÚ do konca roka 2010 na polovicu, ale bol zaznamenaný 
výrazný pokles úmrtí v doprave v EÚ,

D. keďže spoločnosť v EÚ ešte stále v relatívne vysokej miere toleruje dopravné nehody 
a cestná premávka si každoročne vyžiada veľké množstvo obetí, ktoré zodpovedá 250 
zrúteným stredne veľkým dopravným lietadlám,

E. keďže bezpečnosť cestnej premávky je celospoločenskou úlohou,

F. keďže z opatrení oznamovaných  v 3. akčnom programe sa v plnom rozsahu vykonalo len 
27,5 %,

G. keďže Komisia nestihla predložiť nový akčný program pred skončením platnosti 3. 
akčného programu bezpečnosti cestnej premávky,

H. keďže pravdepodobnosť úmrtia v cestnej premávke je na každý kilometer vyššia 9-
násobne v prípade chodcov, 7-násobne v prípade cyklistov a 18-násobne v prípade 
vodičov motocyklistov ako v prípade cestujúcich v osobnom aute,

I. keďže približne k 55 % smrteľných úrazov dochádza na vidieckych cestách, k 36 % v 
mestských oblastiach a k 6 % na diaľniciach, 

J. keďže verejná doprava je omnoho bezpečnejšia ako súkromná osobná doprava,

K. keďže Európska únia čelí demografickej zmene a potreby starších osôb v oblasti mobility 
musia byť obzvlášť zohľadnené,

L. keďže nový technický vývoj okrem iného v prípade hybridných vozidiel a elektrifikácia 
pohonu kladú na záchranárov nové požiadavky,

M. keďže európske, vnútroštátne, regionálne a miestne opatrenia musia byť navzájom 
prepojené,

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0175.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0260.
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Základy

1. víta uvedené oznámenie Komisie, vyzýva však Komisiu, aby z navrhnutých krokov 
vypracovala do konca roka 2011 plnohodnotný akčný program, ktorý bude obsahovať 
podrobný zoznam opatrení s jasnými termínmi a nástrojmi na monitorovanie slúžiacimi 
pravidelnej kontrole úspešnosti, ako aj hodnotenie v polovici obdobia;

2. súhlasí s postojom Komisie, že zvýšenie bezpečnosti v doprave si vyžaduje koherentný, 
ucelený a integrovaný prístup, a žiada zohľadnenie záujmov bezpečnosti cestnej 
premávky vo všetkých príslušných oblastiach politiky;

3. navrhuje, aby sa do roku 2014 zriadil úrad koordinátora bezpečnosti cestnej premávky 
EÚ;

4. zdôrazňuje, že riadnemu vykonávaniu už schválených právnych predpisov a opatrení 
treba venovať osobitnú pozornosť, pričom priestor pre legislatívne opatrenia na úrovni 
EÚ však ešte nie je vyčerpaný;

5. dôrazne podporuje cieľ znížiť celkový počet úmrtí na cestách v EÚ do roku 2020 na 
polovicu a okrem toho žiada, aby sa na toto obdobie stanovili jasné a merateľné ciele, a to 
najmä zníženie počtu

 detí vo veku do 14 rokov zabitých na cestách o 60 % a 

 smrteľne zranených osôb o 40 % vychádzajúc z jednotnej definície, ktorú treba 
stanoviť jednotne pre celú EÚ;

Etické aspekty

6. zdôrazňuje, že každý občan EÚ má nielen právo na bezpečnú cestnú premávku, ale 
predovšetkým aj povinnosť spolupracovať a svojím správaním prispievať k bezpečnosti 
v cestnej premávke; 

7. zdôrazňuje svoj názor, že je potrebná doplňujúca dlhodobá stratégia presahujúca časový 
rámec tohto oznámenia, ktorej cieľom je zníženie počtu všetkých obetí smrteľných nehôd 
v cestnej premávke (tzv. vízia nulovej úmrtnosti);  vyzýva Komisiu, aby rozvinula 
kľúčové prvky tejto stratégie a predložila ich v priebehu nasledujúcich troch rokov;

Osvedčené postupy a implementácia v národných plánoch

8. vyzýva Komisiu, aby podporila výmenu osvedčených postupov, aby sa dali intenzívnejšie 
začleniť do národných plánov pre bezpečnosť cestnej premávky;

9. vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila Európsku chartu bezpečnosti cestnej premávky 
a podnietila vytvorenie podobných chárt na regionálnej a miestnej úrovni;

10. zdôrazňuje, že jasné, kvantifikovateľné ciele poskytujú dodatočné impulzy a podnety pre 
zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky a predstavujú neoddeliteľný prvok pre 
porovnanie výkonnosti medzi členskými štátmi, ako aj monitorovanie a hodnotenie 
opatrení;
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11. podporuje Komisiu v nabádaní členských štátov k vypracúvaniu národných plánov pre 
bezpečnosť cestnej premávky; žiada, aby bolo zostavovanie a zverejňovanie týchto 
plánov stanovené ako záväzné v súlade s harmonizovanými spoločnými usmerneniami; 
zdôrazňuje však, že členským štátom by sa mal ponechať dostatočný priestor, aby mohli 
príslušné opatrenia, programy a stanovené ciele prispôsobiť rozdielnym národným 
danostiam;

Zlepšenie ukazovateľov a údajov 

12. považuje porovnateľné údaje vysokej kvality za základný predpoklad úspešnej politiky 
v oblasti bezpečnosti cestnej premávky;

13. vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2013 uplatnila sériu dodatočných harmonizovaných 
ukazovateľov na základe projektu SafetyNet, ktoré umožnia lepšie monitorovanie 
a vierohodné porovnanie výkonnosti členských štátov;

14. vyzýva Komisiu, aby do roku 2012 vypracovala návrh, ako zlepšiť údaje týkajúce sa 
príčin nehôd a zranení;

15. vyzýva Komisiu, aby do dvoch rokov vypracovala harmonizované definície pojmov 
životu nebezpečný, ťažko zranený a ľahko zranený, aby bolo možné porovnávať 
opatrenia a ich výsledky v členských štátoch;

16. žiada zavedenie skutočného strediska EÚ pre monitorovanie cestnej premávky, ktoré 
bude zhromažďovať súbory údajov z existujúcich databáz a znalosti získané z projektov 
EÚ ako SafetyNet alebo DaCoTa a sprístupní ich každému v zrozumiteľnej forme po 
každoročnej aktualizácii;

17. vyzýva členské štáty, aby dodržiavali existujúce povinnosti týkajúce sa prenosu údajov;

Priestor na činnosti

Zlepšiť vzdelávanie a správanie účastníkov cestnej premávky

18. zdôrazňuje, že bezpečnosť premávky závisí vo veľkej miere od obozretnosti, 
ohľaduplnosti a vzájomného rešpektu, ako aj dodržiavania platných predpisov;

19. zastáva názor, že význam koncepcie celoživotného vzdelávania by sa mal zvýšiť aj v 
cestnej premávke;

20. žiada, aby sa pri odbornej príprave venovala väčšia pozornosť najdôležitejším príčinám 
úmrtia v cestnej premávke, ako sú prekročenie rýchlosti, nadmerné užívanie alkoholu 
a drog, nepoužívanie bezpečnostných pásov alebo iných bezpečnostných prvkov, ako aj 
používanie mobilných komunikačných zariadení;

21. odporúča používať vo vozidlách tých účastníkov cestnej premávky, ktorí majú problémy 
s alkoholom, systém alcolock ako reintegračné opatrenie;

Harmonizácia a vykonávanie predpisov v oblasti cestnej premávky
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22. žiada dôslednú harmonizáciu dopravných značiek a predpisov do roku 2013;

23. považuje účinné vykonávanie platných predpisov za ústredný pilier politiky EÚ v oblasti 
bezpečnosti v cestnej premávke; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby stanovili 
každoročné vnútroštátne ciele týkajúce sa kontroly zameranej na prekročenie rýchlosti, 
nadmerné užívanie alkoholu a drog a používanie bezpečnostných pásov;

24. žiada zavedenie kontrolných systémov, ktoré umožnia systematické zisťovanie 
a postihovanie prekročenia rýchlosti v prípade motocyklov;

Vytvorenie bezpečnejšej infraštruktúry v cestnej premávke 

25. dôrazne podporuje myšlienku Komisie poskytovať vo všeobecnosti finančné prostriedky 
EÚ len infraštruktúre, ktorá je v súlade so smernicami EÚ o bezpečnosti cestnej 
premávky a o bezpečnosti tunelov;

26. poukazuje na to, že bežné zvodidlá na krajoch ciest predstavujú pre motocyklistov 
smrteľné nebezpečenstvo, a vyzýva členské štáty, aby na kritických úsekoch ciest 
umiestnili doplňujúce zariadenia s hornými a dolnými pásmi;

27. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby určili a vykonali vhodné opatrenia, ktorými sa 
zabráni nehodám na vidieckych cestách a vo vidieckych oblastiach a zníži závažnosť 
škôd;

28. zdôrazňuje, že je dôležité dodržiavať čas jazdy a čas odpočinku, a vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby poskytli dostatočný počet bezpečných parkovísk pre profesionálnu 
diaľkovú nákladnú dopravu, ktoré budú zodpovedať sociálnym minimálnym normám;

Bezpečnejšie vozidlá na cestách

29. odporúča povinné používanie systému alcolock vo všetkých vozidlách komerčnej 
prepravy cestujúcich alebo tovaru;

30. vyzýva Komisiu, aby do dvoch rokov predložila správu o tom, do akej miery je celkový 
rozhľad vodiča narušený zlepšenou ochranou cestujúcich, ktorú predstavujú posilnené 
stĺpiky typu A, B a C, a či má toto vplyv na bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej 
premávky;

31. vyzýva Komisiu, aby do dvoch rokov predložila správu o bezpečnostných aspektoch 
elektromobility;

32. vyzýva výrobcov automobilov, aby pri vývoji elektroautomobilov a iných nových 
pohonných technológií venovali osobitnú pozornosť účinnej ochrane tak cestujúcich, ako 
aj pomocníkov a záchranárov pred ďalšími zdrojmi nebezpečenstva v prípade nehody;

33. vyzýva členské štáty, aby dohliadali na spôsobilosť dovážaného príslušenstva 
a náhradných súčiastok pre vozidlá a ich súlad s prísnymi európskymi normami v oblasti 
ochrany spotrebiteľa;

34. vyzýva Komisiu, aby do dvoch rokov vymedzila spoločné normy pre technickú kontrolu 
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vozidiel po ťažkých nehodách;

Používanie moderných technológií v prípade vozidiel, infraštruktúry a záchranných 
služieb

35. žiada, aby boli pred cestami a počas ciest k dispozícii platné dopravné predpisy 
jednotlivých členských štátov, napríklad prostredníctvom inteligentných dopravných 
systémov;

36. vyzýva Komisiu, aby vypracovala návrh o vybavení vozidiel tzv. inteligentnými 
asistenčnými systémami rýchlosti, v ktorom bude stanovený harmonogram, postup 
schvaľovania a príslušná cestná infraštruktúra;

37. víta informáciu Komisie o urýchlenom zavedení eCall a vyzýva Komisiu, aby v priebehu 
nasledujúcich dvoch rokov preskúmala a prípadne navrhla jeho rozšírenie na motocykle, 
ťažké úžitkové vozidlá a autobusy;

Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky

38. zasadzuje sa o to, aby sa v záujme lepšej viditeľnosti nosenie reflexnej vesty stanovilo 
ako všeobecná povinnosť všetkých cestujúcich vo vozidle, ako aj cyklistov;

39. žiada, aby sa viac zohľadňovala ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako 
sú chodci, cyklisti, deti a staršie osoby, ako neoddeliteľná súčasť bezpečnosti dopravy;

40. odporúča, aby deti vo veku do troch rokov boli vo vozidlách zabezpečené v detských 
sedačkách upevnených proti smeru jazdy;

41. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.



PR\855504SK.doc 9/13 PE456.969v01-00

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Kontext návrhu

Európske cesty sú v posledných rokoch podstatne bezpečnejšie. V rozmedzí rokov 2001 až 
2009 sa počet obetí dopravných nehôd v cestnej premávke v EÚ znížil o 36 %. Rozhodujúci 
podiel na tom mal 3. európsky akčný program bezpečnosti cestnej premávky na obdobie 2001 
–2010. Vďaka tomuto pokroku sa od roku 2001 podarilo zachrániť 80 000 ľudských životov. 
Hoci sa nenaplnil cieľ znížiť počet obetí dopravných nehôd na polovicu, tieto údaje sú 
povzbudivé. Predovšetkým by však mali byť podnetom k ďalším krokom. V roku 2009 však 
na európskych cestách došlo k 35 000 úmrtiam, 1,5 milióna osôb sa ťažko zranilo, často 
s následným trvalým postihnutím. Výsledné sociálne a hospodárske náklady týchto cestných 
dopravných nehôd sú obrovské (cca 130 mld. EUR v roku 2009). K tomu treba prirátať straty 
na ľudských životoch, zármutok pozostalých, utrpenie zranených a dramatické zásahy do 
života dotknutých osôb.

Počet 35 000 mŕtvych v cestnej premávke zodpovedá v leteckej doprave zrúteniu približne 
250 plne obsadených dopravných lietadiel strednej veľkosti, čo je nepredstaviteľný scenár. 
Spoločnosť však stále vo veľkej miere odmieta či popiera smrteľné nebezpečenstvo v cestnej 
premávke. Každodenná tragédia odohrávajúca sa na cestách v EÚ zostáva vo veľkej miere 
nepovšimnutá. 

2. Oznámenie Komisie

Krátko pred skončením platnosti 3. akčného programu Komisia predložila oznámenie, 
v ktorom vysvetlila svoje strategické ciele do roku 2020. 

Jej ústredným cieľom je znovu znížiť do roku 2020 celkový počet úmrtí pri dopravných 
nehodách v Európskej únii na polovicu (referenčný rok 2010). 

V záujme dosiahnutia tohto cieľa si Komisia stanovila sedem strategických cieľov:

 zlepšenie dopravnej výchovy, kvality získavania vodičských preukazov a výcviku v 
autoškolách,

 lepšie presadzovanie pravidiel cestnej premávky,

 bezpečnejšia infraštruktúra, 

 lepšie bezpečnostné opatrenia pre nákladné a osobné vozidlá,

 vývoj inteligentných vozidiel,

 zlepšenia týkajúce sa záchranných služieb a prvej pomoci,

 ochrana zraniteľných účastníkov premávky, najmä motocyklistov.

Prostredníctvom týchto usmernení by Komisia rada stanovila všeobecný regulačný rámec 
a ciele, podľa ktorých by sa mali orientovať vnútroštátne alebo miestne stratégie. Na základe 
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zásady subsidiarity by sa mali vykonať rôzne opatrenia na konkrétnej najvhodnejšej úrovni 
v súlade so zásadou spoločnej zodpovednosti. 

3. Kritické pripomienky a návrhy na zlepšenie

3.1 Lepšia koordinácia opatrení

Spravodajca v zásade podporuje vytýčené ciele Komisie a hrubo načrtnuté opatrenia. To sa 
týka aj názoru Komisie, že zvýšenie bezpečnosti dopravy si vyžaduje súdržný, celistvý 
a integrovaný prístup, ktorý zahŕňa všetkých účastníkov premávky a všetky zainteresované 
strany a zohľadňuje synergie s ďalšími politickými cieľmi. Vyžaduje si to však čo najvyššiu 
mieru koordinácie, podobne ako začlenenie významu bezpečnosti cestnej premávky do 
všetkých príslušných oblastí politiky a efektívne prepojenie miestnej, regionálnej, 
vnútroštátnej a európskej roviny pri príprave a vykonávaní opatrení. Vzhľadom na súčasné 
štruktúry na úrovni EÚ sa dôsledné rozvíjanie tohto integrovaného prístupu javí ako 
nepravdepodobné. Spravodajca preto navrhuje, aby sa vytvoril úrad európskeho koordinátora 
pre bezpečnosť cestnej premávky. Za podpory Komisie by mal byť miestom, v ktorom sa 
zbiehajú rôzne prístupy a úrovne. Tento koordinátor by mohol poskytovať najmä užitočné 
služby ako sprostredkovateľ medzi jednotlivými úrovňami.

3.2 Tzv. vízia nulovej úmrtnosti (Vision Zero) 

Dôraznú podporu má vytýčené zníženie počtu úmrtí na cestách do roku 2020 o polovicu. To 
však znamená, že v roku 2020 podľahne dopravným nehodám ešte stále asi 15 000 osôb. 
Cena za mobilitu občanov EÚ je teda hrozivo vysoká. Každý, kto zahynie alebo sa zraní pri 
dopravnej nehode, znamená jednu stratu navyše. Hoci absolútna bezpečnosť neexistuje, len 
cieľ zníženia počtu obetí nehôd na polovicu (aj keď pre dané obdobie vyznieva ambiciózne) 
je z etického hľadiska sporný. Komisia by preto mala konečne prijať požiadavku Európskeho 
parlamentu a v dlhodobom horizonte vytýčiť cieľ úplného predchádzania úmrtiam na cestách 
(Vision Zero), ako to už urobilo viacero štátov na vnútroštátnej úrovni. EÚ musí začať 
konkretizovať túto víziu a vypracovať stratégiu, ktorej časový horizont je dlhší ako 10 rokov.

3.3 Ambiciózne ciele a konkrétne opatrenia

Na dosiahnutie ambiciózneho cieľa znížiť počet obetí cestných dopravných nehôd o 50 % 
potrebuje EÚ v rámci časového horizontu uvedeného v tomto oznámení navyše omnoho 
konkrétnejší súbor opatrení. Dôvodom je najmä to, že s pribúdajúcimi úspechmi bude čoraz 
ťažšie dosiahnuť ďalšie zníženie počtu úmrtí na cestách a dopravných nehôd. Vzhľadom na 
tieto skutočnosti sú mnohé deklarované opatrenia Komisie stále príliš vágne, príliš málo 
ambiciózne a nezodpovedajú existujúcim výzvam. 

Je poľutovaniahodné, že Komisia nestihla predložiť pred skončením platnosti 3. akčného 
programu návrh nového, 4. akčného programu. Namiesto toho predložila iba strategické 
oznámenie, ktoré je z hľadiska účinnosti omnoho slabšie. To ako referenčný rámec 
nepostačuje. Komisia by preto mala do konca roka 2011 rozvinúť navrhnuté kroky do podoby 
plnohodnotného akčného programu, ktorý bude obsahovať podrobný zoznam opatrení 
s jasnými termínmi a nástrojmi na monitorovanie slúžiacimi pravidelnej kontrole úspešnosti, 
ako aj hodnotenie v polovici obdobia. 
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Okrem toho by sa na úrovni EÚ mali do roku 2020 vytýčiť ďalšie dva jasné a merateľné 
ciele: Znížiť v cestnej premávke počet

• detí vo veku do 14 rokov zabitých na cestách o 60 % a
• smrteľne zranených osôb o 40 %.

Druhý cieľ si vyžaduje vypracovanie celoeurópskej harmonizovanej definície. Jednou 
z kategórií by mohla byť napríklad skupina smrteľne zranených osôb, pre ktoré je 
charakteristická nevyhnutná intenzívna lekárska starostlivosť v dôsledku nehody. Na 
vypracovanie tejto definície sa musí stanoviť konkrétna lehota. 

3.4 Zlepšenie ukazovateľov a údajov o bezpečnosti cestnej premávky

Nadnárodné porovnania a hodnotenie pokroku či efektívnosti jednotlivých opatrení v oblasti 
bezpečnosti cestnej premávky sú nevyhnutnou podmienkou.

Dajú sa vykonať iba s využitím kvalitatívne hodnotných a porovnateľných údajov 
a ukazovateľov zo všetkých členských štátov, ako aj vhodných hodnotiacich nástrojov. 
Napriek výraznému pokroku je tu ešte čo zlepšovať. EÚ už financovala množstvo 
výskumných projektov, ktoré sa venovali vývoju zlepšených ukazovateľov (napr. SafetyNet). 
Výsledky týchto výskumných projektov by sa mali využiť nato, aby sa prostredníctvom 
lepších a obsažnejších súborov údajov dalo dôkladnejšie nahliadnuť na účinky a fungovanie 
opatrení. 

Porovnateľné údaje sú mimoriadne potrebné najmä v oblasti analýzy príčin zranení a nehôd. 
EÚ by mala dať čo najskôr podnet na celoeurópsku harmonizovanú štatistiku príčin 
nehodovosti. K tomu patrí vypracovanie harmonizovanej analýzy údajov z nehôd 
prostredníctvom štandardizovaného formulára, ako aj podrobný výskum nehôd za podpory 
EÚ, ktorý sa bude realizovať v reprezentatívnych dopravných zónach vo všetkých členských 
štátoch, aby sa tak získali lepšie poznatky. Na tento účel by sa mohli využiť existujúce 
skúsenosti v jednotlivých členských štátoch.

Zhromaždené údaje zo všetkých členských štátov by sa okrem toho mali zrozumiteľne 
spracúvať v jednom ústrednom mieste a mali by byť v čo najširšej miere prístupné verejnosti, 
pričom sa zachová vysoká úroveň ochrany osobných údajov. 

3.5 Vnútroštátne ciele a ciele na úrovni EÚ

Jasne kvantifikovateľné ciele môžu takisto predstavovať dodatočné podnety a motiváciu 
k zlepšeniu bezpečnosti cestnej premávky v členských štátoch, najmä keď harmonizované 
údaje umožňujú pravidelné porovnania výkonnosti a hodnotenie príslušných vnútroštátnych 
politík a zverejňujú ich. EÚ by v tomto ohľade mohla pre každý členský štát stanoviť 
povinnosť vypracúvať a zverejňovať vnútroštátne plány bezpečnosti cestnej premávky podľa 
spoločných harmonizovaných usmernení. Konkrétna podoba týchto plánov vo forme 
vnútroštátnych cieľov a opatrení by na základe zásady subsidiarity mala vo veľkej miere 
zostať v právomoci príslušných členských štátov. 
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3.6 Správanie v cestnej premávke

Občania EÚ majú právo na vysokú úroveň bezpečnosti cestnej premávky. K tomu musí 
prispieť aj politika, najmä pri presadzovaní predpisov v oblasti cestnej premávky. 
Zároveň je každý jeden účastník cestnej premávky povinný osobne prispievať k jej 
bezpečnosti. Každý môže prispieť. Opatrenia na zlepšenie správania v premávke majú teda 
mimoriadny význam. 

Patria k nim napríklad opatrenia na zlepšenie prípravy čerstvých držiteľov vodičských 
preukazov, ako je koncepcia sprevádzajúceho spolujazdca od 17 rokov, ktorá sa v súčasnosti 
úspešne uplatňuje v Nemecku, alebo zavedenie viacfázového modelu pri získavaní 
vodičského preukazu, ktorý počíta s prvkami praktického jazdného výcviku aj po získaní 
vodičského oprávnenia. Koncepcia celoživotného vzdelávania by sa mala výraznejšie 
presadzovať aj v cestnej doprave. Účastníci cestnej premávky môžu držať v budúcnosti krok 
s novými funkciami vozidiel a so zložitejšími dopravnými situáciami  len vďaka ďalšiemu 
nepretržitému vzdelávaniu. Takisto poznatky o poskytovaní prvej pomoci, nadobudnuté spolu 
s vodičským preukazom, by si účastníci cestnej premávky mali obnovovať v pravidelných 
intervaloch.

Ide však aj o vykonávanie dopravno-psychologických opatrení zameraných na trvalú zmenu 
správania nápadných účastníkov cestnej premávky, ako aj o všeobecné zavedenie 
harmonizovaného bodového systému. 

Okrem toho má EÚ veľmi chvályhodnú Chartu bezpečnosti cestnej premávky, na ktorej sa už 
mnohí záväzne zúčastňujú. Komunikačné štruktúry medzi zúčastnenými stranami, ktoré 
vďaka nej vznikli, by sa mali rozšíriť a výraznejšie využívať na celoeurópske kampane za 
bezpečnosť dopravy.

3.7 Konkrétne opatrenia

Popri opakovaných požiadavkách Európskeho parlamentu spravodajca navrhuje celý rad 
doplňujúcich opatrení s cieľom dosiahnuť ďalší pokrok v oblasti bezpečnosti cestnej 
premávky. Vzhľadom na požiadavky Európskeho parlamentu na preklad je rozsah návrhu 
tejto iniciatívnej správy obmedzený. Preto sa nemohli prijať všetky návrhy. Spravodajca si 
teda vyhradzuje navrhnúť v priebehu konania doplnenia, ktoré sa zameriavajú najmä na tieto 
oblasti:

 tlak v pneumatikách/povinné zimné pneumatiky,
 poskytovanie informácií, ktoré sú dôležité z hľadiska záchrany, pomocníkom 

a profesionálnym záchranárom,
 opatrenia na odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie účastníkov cestnej premávky, 
 kampane za bezpečnosť cestnej premávky,
 opatrenia na ochranu zraniteľných účastníkov premávky,
 technické opatrenia pre osobné a úžitkové vozidlá,
 protiblokovacie brzdné systémy pre motocykle,
 detektor únavy,
 reflexné vesty v nočných hodinách mimo zastavaných oblastí,
 jednotná hranica obsahu alkoholu,



PR\855504SK.doc 13/13 PE456.969v01-00

SK

 elektrické bicykle.


