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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNYA

az európai közúti közlekedésbiztonsági cselekvési programról: a közúti balesetek halálos 
áldozatainak felére csökkentése az Európai Unióban 2010-re: megosztott felelősség
(2004/2162(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság „Európai közlekedéspolitika 2010-re: ideje dönteni” című fehér 
könyvére (COM(2001)0370 - C5-0658/2001), és az erről szóló február 12-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a Bizottság „Információs és kommunikációs technológiák a biztonságos és 
intelligens járművek számára” című közleményére (COM(2003)0542 - C5-0658/2001),

– tekintettel a Bizottság COM(2003)0311. számú közleményére és 2004. októberi, "20 000 
élet megmentése útjainkon" című közleményére,

– tekintettel a közúti közlekedésbiztonság területén történő végrehajtásról szóló, 2004. 
április 6-i 2004/345/EK bizottsági ajánlásra,

 – tekintettel a 2003. december 5-i veronai nyilatkozatra, valamint a 2004. évi második 
veronai konferencia következtetéseire és az EU közlekedési minisztereinek ezt követő 
azon kötelezettségvállalására, hogy a közúti közlekedésbiztonságot elsődleges fontosságú 
területnek tekintik,

- tekintettel a 2004. január 29-i európai közúti közlekedésbiztonsági chartára,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0225/2005),

A. mivel a halálos áldozatot követelő közúti balesetek számának 2010-ig felére történő 
csökkentése, valamint az Európai Bizottság folyamatban lévő időközi vizsgálatai 
üdvözlendőek,

B. mivel az e-Safety (e-biztonság) elnevezésű fórum fontos munkát végez jelentős számú 
résztvevő bevonásával,

C. mivel a gyorshajtással, az alkoholfogyasztással és a biztonsági övvel kapcsolatos 
jogszabályok végrehajtásának a legjobb gyakorlatok cseréjén kell alapulniuk,

D. mivel egyetemesen elismert tény, hogy a sebességkorlátozások túllépése vagy a nem az 
útviszonyoknak megfelelő vezetés, az alkohol, a kábítószerek vagy bizonyos gyógyszerek 
hatása alatt történő vezetés és a biztonsági öv megfelelő használatának mellőzése 
veszélyezteti a közúti közlekedésbiztonságot, figyelembe véve az ezen tényezők miatt 
bekövetkező halálesetek és sérülések, illetve tartós fogyatékkal járó esetek számát; mivel 

1 HL C 43. E, 2004.2.19., 250. o.
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számos erőfeszítésre került már sor, de a halálesetek magas száma azt mutatja, hogy még 
sok teendő van a 2010-re kitűzött cél elérése érdekében,

E. mivel a közúti közlekedésbiztonság tekintetében az EU-nak az alapszerződésekben 
meghatározott kötelezettségei vannak, és felhatalmazással bír arra, hogy intézkedjen 
azokon a területeken, amelyeken az uniós fellépés hozzáadott értéket képviselhet a 
tagállamok által meghozott intézkedések mellett, és hasonlóképpen más életbevágóan 
fontos ügyekben, mint amilyen a biztonsági övek használata vagy a vezetői engedélyek; 
mivel ezen felül bővült az uniós fellépés hatóköre, és így 80 millióval több polgárra terjed 
ki,

F. mivel a helyes gyakorlat cseréjének különösen fontos szerepet kell játszania a közúti 
balesetek megelőzésében, amelyek 65%-a városban, 30%-a városon kívül és mindössze 
5%-a következik be autópályákon,

G. tekintettel arra a tényre, hogy az EU-ban a közúti balesetek több mint 40 000 halálesethez 
vezettek, és – az elfogadhatatlan emberi szenvedés mellett – arra, hogy a kapcsolódó 
közvetlen és közvetett költségeket 180 milliárd euróra, vagy az EU GNP-jének 2%-ára 
becsülik;

H. elégedetten megjegyezve, hogy az a tény, hogy a járművek ma négyszer annyira 
biztonságosak, mint 1970-ben, jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a 15 tagú EU-ban a 
halálesetek száma 1970 óta 50%-al csökkent egy olyan időszakban, amelynek során a 
forgalom volumene megháromszorozódott;

I. aggódva amiatt, hogy néhány tagállamban, különösen a tíz új tagállam többségében 
alacsony a közúti közlekedésbiztonság szintje; megjegyezve, hogy ha minden tagállam 
elérné ugyanazt az eredményt, amit az Egyesült Királyság vagy Svédország, a halálos 
balesetek száma a 25 tagú EU-ban egy év alatt 17 000-rel csökkenne, amely 39%-os 
csökkenést és így nagy előrelépést jelentene, de amely még mindig elmaradna a kitűzött 
50%-os céltól;

1. hangsúlyozza valamennyi résztvevő, nevezetesen az EU, a tagállamok, a regionális és 
helyi önkormányzatok, az iparág, a szervezetek és az egyének olyan konkrét pozitív és 
következetes intézkedések meghozatala iránti megosztott felelősségét, amelyek javítják a 
közúti közlekedésbiztonságot annak érdekében, hogy a közúti balesetek áldozatainak 
számát 2010-re a felére lehessen csökkenteni, ezzel elérve a közös célkitűzést; 
hangsúlyozza, hogy a szubszidiaritás elvét teljes mértékben tiszteletben kell tartani 
anélkül, hogy azt az önelégültségre vagy a cselekvés elmaradására irányuló kifogásként 
használnák fel az Európa által a szükséges stratégiai keretrendszer kialakításában játszott 
fontos szerep figyelembevételével;

2. üdvözli a közúti közlekedésbiztonsági cselekvési program végrehajtásában a tagállamok 
által tett előrelépések tervezett, Európai Bizottság általi félidős értékelését;

3. sürgeti a Bizottságot, hogy a környezetvédelmi cselekvési program időközi felülvizsgálata 
során javasoljon egy átfogó és állandó EU közúti közlekedésbiztonsági keretrendszert, 
amelyben részletesen felsorolja a közúti közlekedésbiztonság valamennyi lényeges 
területét, bemutatja az EU és a tagállamok célkitűzéseit és kísérő intézkedéseit, a fejlődést 
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a célokhoz méri és évente széles körben közzéteszi;

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a COM(2003) 311. számú közlemény nem tartalmazta a 
második közúti közlekedésbiztonsági cselekvési program (1997-2001) értékelését, mivel 
az értékelés lényegbevágó a hibák megismétlődésének elkerüléséhez; sajnálatát fejezi ki 
továbbá, hogy a közlemény nem tárgyalja a városi területek sajátos közúti 
közlekedésbiztonsági problémáit;

5. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos 
hosszú távú koncepciót, amely túlmutat 2010-en és leírja azokat a szükséges lépéseket, 
amelyek a közúti balesetekből eredő halálesetek és súlyos sérülések teljes elkerüléséhez 
vezetnek ("nulla elv"); 

6. úgy véli, hogy a helyes gyakorlatok cseréje és a közös politikák összehangolása a 
stratégiák sokkal jobb összehangolását, a rosszul teljesítőket a "házuk táján rendet tenni" 
elv kényszerítő nyomása alá helyező megdönthetetlen adatok terjesztését és az 
eddigieknél strukturáltabb szemléletmódot igényel; úgy ítéli meg, hogy a közös 
szemléletmód kialakításához szükséges alapvető feladatok többek között az alábbiakat 
jelentik: 

 adatok, illetve biztonsági teljesítménymutatók gyűjtése, elemzése és közzététele
 a baleseti statisztikák összehangolása (és ezt követően egy uniós adatbázisba történő 

belefoglalása)
 közösségi szintű közúti közlekedésbiztonsági kampányok lebonyolítása,
 kutatási programok ösztönzése és új technológiák esetleges bevezetése szoros 

együttműködésben az iparággal és más résztvevőkkel
 a határokon átnyúló információcsere erősítése és a közösségi jogszabályok, például a 

közúti közlekedésben a vezetési és pihenőidővel kapcsolatos jogszabályok 
végrehajtásának ellenőrzése, valamint a jogszabályok egységesebb értelmezésének és 
alkalmazásának ösztönzése;

7. azon a véleményen van, hogy egy európai közúti közlekedésbiztonsági ügynökség, amely 
egyértelmű, jogszabályban foglalt felelősséggel bírna a közúti közlekedésbiztonság minden 
területéért (úthasználók, járművek és infrastruktúra), segíthetne az európai uniós közúti 
közlekedésbiztonsági erőfeszítések következetességének és összehangolásának 
javításában; ajánlja, hogy az ügynökség foglalja magában a tervezett megfigyelőközpontot 
és legyenek konkrét feladatai a legjobb gyakorlatok kialakítása és előmozdítása, valamint a 
határokon átnyúló információcsere növelése terén; ismételten megerősíti a 
közlekedéspolitikai fehér könyvről szóló európai parlamenti állásfoglalásban már 
hangoztatott támogatását egy ilyen ügynökség létrehozása iránt;

8. felkéri az Európai Bizottságot, hogy két éven belül tegyen jelentést az Európai 
Parlamentnek arról, hogy a függetlenségre és szakértelemre vonatkozó szempontok 
figyelembevételével milyen intézményi keret lenne a legalkalmasabb a közúti 
közlekedésbiztonsággal kapcsolatos intézkedések értékelésére és elősegítésére;

9. felhívja az EU soros elnökségét, hogy 2005-ben rendezze meg a harmadik veronai 
konferenciát, indítsa el a veronai folyamatot és foglalja bele azt a javasolt európai uniós 
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közúti közlekedésbiztonsági keretrendszerbe; azt várja, hogy a veronai folyamat segíteni 
fog a szükséges politikai vezető szerep kialakításában, ahogy azt a cardiffi és lisszaboni 
folyamatok is tették, azáltal, hogy a felső szintű politikai döntéshozókat ösztönzi arra, hogy 
elkötelezzék magukat a közúti balesetek számának csökkentése mellett; továbbá úgy ítéli 
meg, hogy a teljesítménymutatók és a tagállamok által lefolytatott szakértői értékelések 
hatékonyak lehetnek, ha a „megnevezni, dicsérni és elmarasztalni” elvnek megfelelően 
alkalmazzák azokat, így politikai nyomást gyakorolva a célul kitűzött biztonsági szintek 
elérése érdekében;

10.rámutat arra, hogy a magas szintű elkötelezettség a közúti közlekedésbiztonság 
tekintetében – ahogy azt Franciaországban mostanában megmutatták, ahol egy 2002-ben 
indított kampány két év alatt 30%-al csökkentette a halálos balesetek számát – rövid idő 
alatt jelentős eredményekre vezethet; kéri, hogy nagyobb legyen a politikai elkötelezettség 
a közúti közéekedésbiztonság tekintetében szerte az Európai Unióban;

11. üdvözli az európai közúti közlekedésbiztonsági chartát, mivel az egyértelműen bemutatja, 
hogy a közúti közlekedésbiztonság megosztott felelősség, továbbá lehetőséget biztosít az 
érintett szereplőknek a kötelezettségvállalásra; aggódik azonban amiatt, hogy a charta nem 
vonzott annyi támogatót és nem kapott annyi nyilvánosságot, mint azt kezdetben 
tervezték; javasolja a charta kiegészítését egy új, európai és nemzeti szintű 
kezdeményezéssel az érintett vállalkozás marketingjével kapcsolatosan; kéri, hogy az 
európai intézmények is megfelelő pénzügyi forrásokat különítsenek el és alakítsanak ki 
megerősített kommunikációs sratégiát, hogy több szereplő érdeklődését felkeltsék, mint 
például a kis- és középvállalkozásokét, valamint terjesszék a legjobb gyakorlatokat 
minden területen; kéri, hogy a legjobban teljesítők évente közúti közlekedésbiztonsági 
díjat kapjanak széles körben népszerűsített rendezvényeken; felhívja a Bizottságot, hogy 
tanulmányozza annak a lehetőségét, hogy miként lehet elérni az egyes polgárokat 
személyes közúti közlekedésbiztonsági kötelezettségvállalások révén; 

12. meggyőződése, hogy csak a közúti közlekedésbiztonság valamennyi területére, 
nevezetesen valamennyi úthasználóra, a közlekedési szolgáltatások igénybevevőire, és 
különösen a vezetőre (fizikai állapot, oktatás, (magatartás), a járműre (felszerelésére, a 
biztonsági rendelkezésekre, karbantartásra) és az infrastruktúrára (az úthálózatok állapota 
és karbantartása, a közúthasználat intenzitása, utak építése, közlekedési jelzések) kiterjedő 
integrált rendszerszerű megközelítés - a tömegközlekedés szélesebb körű használatára 
irányuló kezdeményezésekkel együtt - és a hatékony tagállami jogalkotás vezethet jelentős 
és tartós eredményekhez;

13. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és regionális hatóságaikat, hogy a közúti 
közlekedésbiztonsági képzésüket, jogi szabályozásukat és ellenőrző intézkedéseiket a 
nagyobb kockázatú csoportokra összpontosítsák, mint amilyenek a tehergépjármű- és az 
autóbuszsofőrök és a 25 év alatti férfi személygépkocsi-vezetők;

14. úgy ítéli meg, hogy nagy jelentőségű a vezetők, oktatók és végrehajtók alapos és magas 
szintű képzése; felhívja az Európai Bizottságot, hogy mozdítsa elő a képzést már az 
általános iskolától kezdődően, hogy csökkentse a halálozási arányt a fiatalok körében, 
valamint ösztönözze az egész életen át tartó oktatást, kellő tekintettel az olyan jellegzetes 
csoportok igényeire, mint az idősek, a fogyatékkal élők vagy a bevándorlók; támogatja a 
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közösségi szintű kampányokat, amelyek különösen a szabályokat leggyakrabban 
megsértőket célozzák és hangsúlyt fektetnek a legsúlyosabb halálokokra, mint például a 
gyorshajtásra, az ittas vezetésre és a biztonsági öv használatának mellőzésére; az európai 
jogosítvány gyors bevezetését kéri nem utolsósorban azzal a szándékkal, hogy bizonyos 
idő elteltével lehetővé tegye a vezetők fizikai és szellemi képességeinek és vezetői 
tudásának ellenőrzését;

15. emlékeztet arra, hogy számos halálos baleset a vezetők fáradtságának következménye, 
ahogy azt egy brit tanulmány igazolta2, amely úgy találta, hogy a fáradtság a balesetek 
20%-ának okozója a főútvonalakon és autópályákon tett hosszú utazások során; felhívja a 
Bizottságot, hogy tegyen közzé statisztikát az átfogó európai helyzetről és támogassa az 
ezen probléma megoldására irányuló intézkedéseket; 

16. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és regionális hatóságaikat, hogy kitüntetett 
figyelmet szenteljenek a veszélyeztetett úthasználók, mint például a gyalogosok és a 
kerékpárosok védelmére és biztonságára;

17. aggódik a veszélyeztetett úthasználók biztonsága miatt; beleértve a fiatalokat, akik 
körében a halálozási arány különösen magas; megállapítja, hogy a halálos baleset 
kockázata a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok esetében 17-szer akkora, mint 
a személygépjárművel történő utazáskor, valamint hogy a gyaloglás és a kerékpározás 
kilencszer kockázatosabb;  hangsúlyozza, hogy a biztonsági követelményeket jelentősen 
javítani kell nemcsak a személygépjárművek tulajdonosai, hanem a "gyengébb" 
úthasználók, mint például a gyalogosok, a kerékpárosok és a motorkerékpárosok körében 
is; kiemeli a közúti közlekedésbiztonsági oktatásra, jogalkotásra és a magasabb 
kockázatnak kitett csoportokkal kapcsolatos ellenőrző intézkedésekre való összpontosítás 
szükségességét egy holisztikusabb megközelítés révén; felhívja a Bizottságot, hogy 
javasoljon hatékony intézkedéseket annak biztosítására, hogy minden veszélyeztetett 
úthasználó a lehető legjobb védelemben részesüljön - mint például vészjelző fények a 
kétkerekű járművek biztonsága érdekében; fenntartja, hogy minden úthasználót 
tájékoztatni kell a kockázatokról és azok csökkentésének módjáról; üdvözli a 
gyermekülések értékelésére irányuló, EU által finanszírozott új programot (NPACS), 
amely összehangolt tesztelési és értékelési eljárásokat állapít meg; felhívja az Európai 
Bizottságot annak kivizsgálására, hogy a gyermekek biztonsága kaphat-e nagyobb 
szerepet a Közösség közlekedésbiztonsági politikájában, illetve lehet-e kiemelt figyelmet 
fordítani a gyalogosok biztonságára az Euro NCAP töréstesztek és a gyalogosok 
biztonságáról szóló irányelv második szakaszának bevezetése során;

18. úgy ítéli meg, hogy a megfelelő, rendszeres végrehajtás kiemelkedő fontossággal bír a 
közúti közlekedésbiztonság javításában; 

19. rámutat arra, hogy a meglévő közúti közlekedési szabályok betartásának érvényre juttatása 
jelentősen javítaná a közúti közlekedésbiztonságot, mivel a legtöbb baleset a közlekedési 
szabályok megszegésének következménye; különösen hangsúlyozza a 
sebességkorlátozással, a véralkoholszinttel, a gyógyszer- és kábítószer-fogyasztással, 
valamint a biztonsági övek és bukósisakok használatával kapcsolatos szabályok 

2 http://www.thinkroadsafety.gov.uk/
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betartásának fontosságát, megállapítva, hogy ezek elsősorban a tagállamok hatáskörébe 
tartoznak, de sürgős koordinációra és a legjobb gyakorlat terjesztésére van szükség; 
különösen üdvözli az Európai Bizottság 0,5 mg/ml-es legnagyobb megengedett 
véralkoholszintre irányuló ajánlását és minden tagállamot arra ösztönöz, hogy fogadja el 
ezt a maximális határt; sürgeti a tagállamokat, hogy gyorsan alkalmazzák a végrehajtásról 
szóló, 2004. április 6-i bizottsági ajánlást3; felhívja a Bizottságot, hogy kísérje 
figyelemmel az ajánlás végrehajtását és szükség esetén támogassa azokat a tagállamokat, 
amelyeknek nem sikerül végrehajtaniuk az ajánlást; felhívja a Bizottságot, hogy a 
cselekvési program félidős értékelésekor tegyen jelentést a végrehajtás szintjéről;

Határokon átnyúló végrehajtás

tudatában van annak, hogy a közúti közlekedéssel kapcsolatos jogszabályok határokon 
átnyúló végrehajtása az olyan egységes rendszer hiányában, amelynek segítségével 
valamely tagállam hatóságai üldözhetik a más tagállamokból származó jogsértőket, nem 
kielégítő4,  sürgeti az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki javaslatot egy 
megvalósítható közösségi szintű kampányra annak biztosítása érdekében, hogy a vezetők 
betartsák a közúti közlekedési szabályokat abban az EU-tagállamban, ahol közlekednek; 
sürgeti a Bizottságot, hogy dolgozzon ki javaslatot egy megvalósítható közösségi szintű 
megközelítési módra, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok figyelemmel kísérjék a 
szabálysértéseket és a kiszabott büntetéseket; megállapítja, hogy a pénzbírságok 
tekintetében mind a lehetséges jogalkotás alapját5, mind az információcsere rendszerének 
szükséges keretét6 ki kell alakítani; 

20. üdvözli az egészségügyi csomagokon kötelezően egységesített, a gyógyszerek hatásának 
európai osztályozásán alapuló piktogramok feltüntetésének az ötletét;

21. rámutat a holtterek veszélyére; kéri, hogy kerüljön sor gyors, kis költséggel járó 
intézkedésekre, valamint, hogy a tehergépjárműveket a holttereket megszüntető tükrökkel 
szereljék fel; felhívja a Bizottságot, hogy fontolja meg, mennyire kivitelezhető és 
szükséges a közösségi jogszabályok felülvizsgálata annak érdekében, hogy a gyártók 
számára lehetővé váljon középső A pillérek bevezetése, amelyek jobb látóteret 

3 A gyorshajtással, az ittas vezetéssel és a biztonsági öv használatával kapcsolatos szabályok rendőrségi 
végrehajtása 2010-re a Bizottság becslései szerint 6000 haláleset és 14 000 sérülés elkerülésében segíthet.

4 Erre jó példa az, hogy a 2003-ban elindított francia nemzeti gyorshajtás-végrehajtási rendszer működésének 
első négy hónapjában a feljegyzett szabálysértések körülbelül 25%-át Franciaországon kívül nyilvántartott 
járművekkel követték el (VERA 2 2004:1), míg ezek a járművek az összforgalomnak csak 10%-át jelentik. 

5 A Tanács által 2005. február 25-én elfogadott tanácsi kerethatározat a pénzbírságok kölcsönös elismerése 
elvének alkalmazásáról (COPEN 24).

6 Az EUCARIS a 2000. június 29-i többoldalú szerződésen alapuló rendszer. Egy olyan infrastruktúrát jelent, 
amelyen keresztül a résztvevő országok kereshetnek más olyan országok adatbázisaiban, amelyek nyilvántartást 
vezetnek vezetői engedélyekről és/vagy járművekkel kapcsolatos információkról www.eucaris.com
RESPER: a Bizottság és a Tanács által felállított hálózat az európai vezetői engedélyekkel kapcsolatos 
információk és adatok megosztására.



RR\573322HU.doc 9/19 PE 355.435v02-00

HU

biztosítanak;

22. emlékeztet arra, hogy egy fiatalabb gépjárműállomány egyben biztonságosabb is lenne; 
sajnálja, hogy a személygépkocsiknak az Európai Unióban történő megadóztatásáról szóló 
bizottsági közlemény (COM(2002)0431) és az azt követően az Európai Parlament által 
elfogadott állásfoglalás nem adott alkalmat a regisztrációs adóknak az éves úthasználati 
díjjal való javasolt felváltására, így nem tette lehetővé a belső piac működésének javítását, 
valamint a fiatalabb és biztonságosabb gépjárművek gyorsabb elterjedését;

23. szeretné megőrizni a történelmi járművek által képviselt kulturális örökséget; sürgeti 
tehát, hogy a tervezett jogszabály vegyen tekintetbe minden, a történelmi járművek 
használatát – és így egyúttal megőrzését – érintő akaratlan, ám esetlegesen negatív hatást;

24. emlékeztet arra, hogy egy balesetveszélyes közúthálózat és egy olyan úthálózat, amely 
nem csökkenti a lehető legkisebbre a balesetek következményeit, jelentős biztonsági 
kockázatot hordoz magában; elismeri, hogy az utakat fel kell újítani ahhoz, hogy ki tudják 
szolgálni a jelenlegi forgalmi szinteket, és olyan szabványok szerint kell építeni őket, 
amelyek figyelembe veszik valamennyi úthasználó igényeit, beleértve a veszélyeztettebb 
úthasználókat is; nyomatékosan támogatja az Európai Bizottság azon törekvéseit, hogy a 
baleseti gócpontok, a közösségi jelzések, az autósoknak szóló tájékoztatás és az 
ellenintézkedések összehangolt meghatározását vezesse be; 

25. a biztonságos infrastruktúra-irányításról szóló keretirányelvet hasznos eszköznek tekinti a 
közúti közlekedésbiztonság rendszerszerű megközelítésének megvalósítása 
vonatkozásában; úgy ítéli meg, hogy egy ilyen irányelvnek meg kell állapítania, hogy 
milyen működési eljárások szükségesek az új és meglévő utak tervezési, építési és 
működési szakaszában annak biztosításához, hogy azok megfeleljenek valamennyi 
biztonsági előírásnak, ösztönözzék a nemzeti programokat a magas baleseti kockázattal 
járó útszakaszok javítására, különösen a szintbeli kereszteződések felszámolása révén és 
hozzájáruljanak szakértői hálózatok felállításához, ami lehetővé teszi a „legjobb európai” 
szemléletmód kialakítását az utak tervezésével és irányításával kapcsolatban; 
hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak rendszeresen számításba kell venniük minden vezető 
biztonságát (a motorkerékpárosokét, a kerékpárosokét, a nehéz gépjárművekét, stb.) és a 
balesetmegelőzést, amikor közutakat terveznek és építenek;

26. utasítja a Bizottságot arra, hogy fordítson nagyobb figyelmet az európai közúti 
közéekedésbiztonsági cselekvési program összehangolására a környezetvédelmi 
cselekvési programmal, és javasolja a biztonsági és környezetvédelmi kritériumok 
belefoglalását a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) finanszírozásáról készített 
értékelésekbe; javasolja a közúti jelzések és a tájékoztatás alapvető harmonizációját mint 
első megteendő lépést az egységes színű, alakú, betűformájú és szimbólumokkal 
rendelkező közúti jelzések európai rendszere felé, amelyet az utak intelligens 
forgalomirányítási és tájékoztatási rendszerekkel való felszerelése követhet; 

27. megállapítja, hogy az Euro Test platform képes arra, hogy elősegítse számos, a közösségi 
mobilitást értékelő és összehasonlító program kidolgozását a mobilitási infrastruktúrával 
kapcsolatos termékekre és szolgáltatásokra, illetve hogy növelje a polgári tudatosságot; 
különösen üdvözli az EuroRAP (Európai Útértékelési Program) és az EuroTAP (Európai 
Alagútértékelési Program) elnevezésű programokat; kéri az EuroRAP és EuroTAP 
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programok gyors kiterjesztését valamennyi EU-tagállamra és minden főbb útra és 
alagútra, valamint a legjobb gyakorlattal kapcsolatos iránymutatások közzétételét; 
támogatja, hogy az EU iránymutatásaival összhangban "biztonsági pontokat" jelöljenek ki 
az EU-n belüli minden főbb közúton;

28. tudomásul veszi az EuroTest 2005 felmérés eredményeit a közúti jelzésekről, amely 
feltárta, hogy a gépkocsivezetők 91%-a szeretné, ha a közúti jelek a közúti 
közlekedésbiztonság javítása céljából szerte Európában összehangoltabbak lennének; 
felhívja a Bizottságot, hogy válaszképpen foganatosítson hatékony intézkedéseket, hogy 
javítson a forgalomirányító jelzőberendezéseken és a vezetők viselkedésén, és hogy e 
tekintetben gondoskodjon a vezetők tájékoztatásáról; felhívja a Bizottságot, hogy 
kezdeményezze az ENSZ forgalomirányító rendszerekről szóló 1968-as Bécsi 
Egyezményének az egységes értelmezését az Európai Unión belül; sürgeti a Bizottságot, 
hogy vizsgálja ki a feltárt problémákat, mint amilyen a közúti jelzések túlzott száma és a 
jelzések hiányos megértése; támogatja a tagállamokban használt forgalomirányító 
rendszerekről szóló felhasználóbarát és naprakész információk nyújtását, megkönnyítve 
ezzel a határokon átnyúló forgalmat; úgy véli, hogy az ilyen tájékoztatást könnyen 
elérhetővé kell tenni egy uniós internetes honlapon, amely minden hivatalos uniós nyelven 
hozzáférhető;

29. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 112-es közös segélyhívó számot nem minden európai 
polgár ismeri; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy értékeljék, hogy az európai 
nagyközönség jelenleg mennyire van tisztában az egységes európai segélyhívó számmal, 
illetve hogy milyen azoknak a szolgáltatásoknak a minősége, amelyek a bajba került 
polgárok számára ezen a számon keresztül rendelkezésére állnak; felkéri a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy az értékelés alapján javasoljanak intézkedéseket az Európai Unión 
belüli helyzet javítására;

30. kéri egy előzetes költséghatékonysági elemzés elkészítését minden olyan intézkedés 
esetében, amely jelentős pénzügyi hatással bír, illetve minden meghozandó lényeges 
intézkedés esetében; ajánlja, hogy – amennyiben az intézkedésből származó előny 
valószínűleg jelentéktelen – a Bizottság adjon magyarázatot arra, hogy miért jutott az 
adott következtetésre;

31. felhívja a figyelmet arra a szerepre, amelyet a biztosító társaságok tölthetnek be a 
kereskedelmi forgalomban bekövetkező közúti balesetek csökkentésében; a biztosítási 
bónuszrendszer a szállítmányozási cégek ösztönzésének megfelelő módja arra, hogy 
elsőbbséget adjanak a közúti közlekedésbiztonságnak és ezáltal a közúti balesetek száma 
csökkentésének; 

32. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a harmadik közúti közekedésbiztonsági cselekvési 
program nem fektet különös hangsúlyt a közúti közlekedésbiztonsági problémákra a sűrűn 
lakott térségekben és nem említi meg, hogy a tömegközlekedés miként járulhat hozzá a 
közúti balesetek számának csökkenéséhez; meg van győződve róla, hogy a helyes 
gyakorlatok megosztása milyen hatalmas lehetőséget jelent a városi térségek számára 
egész Európában; megerősített intézkedéseket kér a legjobb gyakorlatok terjesztésére és a 
kutatások fokozására; ezzel összefüggésben hangsúlyozza az útgeometriával, az 
infrastruktúratervezéssel és a közlekedési jelzésekkel kapcsolatos közös szabványok 
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kialakításának fontos szerepét a közúti közlekedésbiztonság tekintetében; 

33. tudatában van annak, hogy számos ígéretes technológiát nem lehet azonnal bevezetni;  
ezért felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot azon elsődleges fontosságú területekre, 
amelyekre a technológiai kutatást összpontosítani kell, valamint a bevezetésükre 
vonatkozó ütemtervre; ragaszkodik ahhoz, hogy mind a prioritási lista, mind az ütemterv 
csak akkor készüljön el, amikor már sor került a költség-haszon elemzésre; kéri, hogy az 
elsődlegesen fontos tevékenységek rövid, közép és hosszú távra is szóljanak és 
zökkenőmentesen illeszkedjenek a veronai folyamatba;

34. úgy ítéli meg, hogy az olyan technológiák, mint amilyen a telematika, hosszú távon 
biztosítják a végzetes balesetek majdnem teljes megelőzésének a lehetőségét; kéri tehát, 
hogy minden érintett fél intenzíven kutasson és működjön együtt, hogy előmozdítsák a 
legígéretesebb technológiák gyors bevezetését;

35. tudatában van annak a ténynek, hogy sok új technológia bevezetése költségesnek 
bizonyulhat, és hogy az új autók vásárlói nem mindig képesek vagy hajlandóak megfizetni 
a teljes árat, még ha a társadalmi-gazdasági költségmegtakarítás magasabb is lenne, mint a 
jármű költségének növekedése; felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együtt (és 
egyben a belső piac működésének védelme érdekében) határozza meg a pénzügyi és 
egyéb ösztönzőket a hatékony megoldások bevezetésének felgyorsítására és növelésére a 
megújított és részletesebb EuroNCAP (európai újautó-értékelési program) révén;

36. úgy véli, hogy a technológiák hatalmas választékából a következő megoldások 
érdemelnek kitüntetett figyelmet:

 Biztonsági öv emlékeztetők és fejlett korlátozó rendszerek, azzal a megjegyzéssel, 
hogy Svédországban a személygépkocsikban helyet foglalók 95%-a beköti a 
biztonsági övet, miközben a halálos balesetet szenvedők fele nem kötötte be 
biztonsági övet; támogatja tehát a biztonsági öv emlékeztetők kötelező felszerelését a 
vezetői ülésekbe minden új járműben, megfelelő kivételekkel a városi 
tömegközlekedés esetében, és az ilyen emlékeztetők kiterjesztését az utasok üléseire 
is;

 Elektronikus stabilitás-ellenőrzés (ESC), rámutat arra, hogy a világméretű kutatás 
eredményei egybehangzóan mutatják, hogy az olyan gépjármű-stabilitás ellenőrző 
rendszereknek, mint amilyen az ESC7, jelentős életmentő tulajdonságai vannak; 
támogatja az ESC rendszerek - lehetőleg önkéntes megállapodás útján történő - gyors 
bevezetését, valamint a jármű-stabilitási rendszerek nemzetközileg harmonizált 
érvényesítési tesztjének kifejlesztését;

 Sebességkorlátozó rendszerek, megállapítja a vezetőknek tájékoztatást adó 
sebességcsökkentő technológiák, a felhasználó által megválasztható sebesség-
korlátozók, és az Intelligens Sebesség Alkalmazkodás (ISA) bevezetésének 
lehetőségét, amelyek ideiglenesen kötelező rendszerként a balesetek számát körülbelül 

7 Az Egyesült Államok nemzeti közúti közlekedésbiztonsági hivatala felveti, hogy az egyéni személygépkocsi-
balesetekből származó halálesetek számát 30%-kal lehetne csökkenteni, ha minden személygépkocsit 
felszerelnének ESC-vel.
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35%-kal csökkenthetnék8; kéri a sebességfigyelmeztető rendszerek bevezetését a 
személygépkocsikban, és végső fokon az ISA bevezetését, amikor azt a nemzeti 
hatóságok megfelelőnek tartják; támogatja a közös műszaki szabványokat, valamint a 
sebességkorlátozással kapcsolatos adatok elérhetővé tételét a digitális térképek 
számára az egész EU-ban;

 Alkoholzárak, megállapítja, hogy az alkohollal kapcsolatos közúti balesetek száma 
évente mintegy 10 000; sürgeti a Bizottságot, hogy ösztönözze megbízható 
alkoholzárak bevezetését; érdemesnek tartja a lépésről lépésre történő megközelítést, a 
visszaeső jogsértők rehabilitációjára vonatkozó intézkedésekkel, az önkéntes 
intézkedésekkel és a kereskedelmi szállítással kezdve;

 e-hívás, emlékeztet arra, hogy az e-hívások (segélyhívások) képesek arra, hogy 
jelentősen csökkentsék a halálos balesetek számát, a sérülések komolyságát és a 
balesetek után fellépő stresszállapotot a segítségnyújtó szolgáltatások válaszának 
felgyorsítása révén; üdvözli az új autók 2009-ig e-hívási rendszerrel való 
felszerelésére irányuló cselekvési programot és - amennyiben költséghatékonynak 
bizonyul - kéri annak kiterjesztését a személygépjárművekre és a veszélyes árukat 
szállító járművekre;

37. támogatja a felülvizsgált, átfogó EuroNCAP bevezetését a Bizottsággal való 
együttműködés további pénzügyi támogatással történő megerősítése és a program 
munkájában való aktívabb részvétel révén; kéri, hogy az EuroNCAP terjedjen ki egyéb 
passzív biztonsági szempontokra, mint például a nyakcsigolyák védelmére és a járművek 
kompatibilitására frontális ütközés esetén; továbbá megállapítja, hogy az aktív biztonsági 
rendszerek még mindig jórészt feltáratlan lehetőséget jelentenek, és hogy a legígéretesebb 
megoldásokat bele kellene foglalni az EuroNCAP eljárásba;

38. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamoknak.

8 Intelligens közlekedési rendszerek és közúti biztonság, CTSE 1999
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INDOKOLÁS

1. Road Safety in Europe

The incredible mobility offered by the road network is indispensable for a well-functioning 
society. Unfortunately, there is a darker side to the success story: Road traffic accidents 
remain the main cause of death for the under 50 years age group. Additionally, the direct and 
indirect costs in EU25 are around €200 billion, i.e. 2% of EU GNP with 43.000 fatalities 
estimated for 2004. Without any doubt there is a strong case for vigorous action to promote 
road safety. The trend in the enlarged EU has been positive, but gives no reason for 
complacency:

Over three decades (1970-2000) road traffic has tripled while the number of fatalities has 
been halved. However, the situation remains unacceptable. It is also to be noted that road 
safety records of most of the ten new Member States are lagging far behind the EU15. The 
gap between the best- and worst-performing Member States is widening making the Baltic 
States 8 times as unsafe as the UK.

2. a. The 3rd Road Safety Action Programme

The Third Road Safety Action Programme was published in June 2003. It sets up EU-
wide targets for the period 2003-2010. The Commission’s Programme has identified 
60 measures to be implemented at EU level, most of them of non-legislative nature. In 
its Communication9 he European Commission proposes setting as a target halving the 
number of fatalities down to 25.000 until 2010. The very long term objective is the 
Nordic "vision zero". 

b.The Systems Approach

The so-called systems approach to road safety recognises that, the driver (as well as 
other road users), the vehicle and the road infrastructure make up three components of 
a dynamic system. Within this system safety is a shared responsibility that should 
involve all the stakeholders. Successful road safety management should try to identify 
all sources of design weakness that contribute to crash occurrence or to making 
crashes fatal or serious so as to mitigate the consequences10. It also recognises that a 
degree of road user error is inevitable and should be "tolerated" by making the system 
as a whole more "forgiving".

9 European Road Safety Action Programme Halving the number of road accident victims in the European Union 
by 2010: A shared responsibility (COM (2003) 311 final)
10 This conceptual framework for road safety follows the matrix developed by William Hadden, former 
Administrator of the US National Highway Safety Administration.
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Driver Vehicle Road
Pre-crash
Crash
Post Crash

Progress in road safety in industrialised countries since 1970 is mainly derived from 
systematic improvements across the matrix involving:

 Safer drivers (enforcement of speed limits, drink-driving laws, improved driver 
training and licensing etc);

 Safer cars (crash test standards, air bags, seatbelts etc.);
 Safer roads (road design and maintenance, safety barriers, vertical and horizontal 

signalling, safety audits etc.).

3. Recommendations

All in all, your rapporteur welcomes the Communication on the Road Safety Action 
Programme and its worthy target of halving deaths on our roads. The numerous initiatives in 
the area of eSafety promise also substantial improvements in the future. Concentrating our 
efforts on some key areas will already mean tremendous progress. 

Your rapporteur considers that legislation at EU level should provide added value over and 
above what national means can provide. In almost each and every topic, and in particular 
where there is no room for EU legislation, there is nevertheless a great potential for EU-wide 
action. EU leadership can ensure a policy environment favourable to the implementation of 
road safety in national action plans.

a. Actions to Be Undertaken

A Comprehensive European Road Safety Enhancement Framework

Your rapporteur suggests a comprehensive and permanent EU Road Safety Framework to be 
designed by the Commission within the imminent mid-term review of the Programme. To 
evaluate progress, performance indicators must be part of the Framework. A "name, fame and 
shame" approach demonstrating who is reaching or missing the targets is liable to create 
necessary political pressure. This Framework should be closely integrated with the Verona 
Process of the Council and be regularly updated in order to remain effective, adaptive and 
ambitious enough. Close cooperation with all relevant stakeholders should be provided for. 

The Framework would necessarily need to contain a clear division of responsibilities, 
challenging but realistic timeframes and prioritisation based on cost-effectiveness. To reach 
the targets the Commission, or the European Road Safety Agency, should prepare a list of 
priority actions after a thorough impact assessment, feasibility, collateral damage and 
benefits. A detailed time schedule for short term, medium term and long term activities at EU 
and Member State level should also be stated in an unambiguous way. 
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European Road Safety Agency vs. European Road Safety Observatory?

The Commission has proposed a Road Safety Observatory that will collect, analyse and 
publish any possible data and scientific knowledge on road safety. However, that can only be 
a first step and only a small part of the tasks of the Agency. The Agency would establish rules 
and norms, adopt type approval schemes, operate cross-border information systems (driving 
licence, vehicle registration) and most importantly draft and disseminate best practice 
guidelines within a structured framework. 

Repeating the demand already expressed by the European Parliament, your rapporteur favours 
the establishment of an Agency, which could be entrusted with all the above-mentioned tasks. 

Action for the Short and the Long Run

Actions should be carefully time-tabled: improvement in behaviour must be our short term 
priority since fast results can be obtained thanks to enforcement and campaigns making road 
users comply with the law. Thereafter measures need to be taken to ensure sustainable road 
safety by acting on training and education of users, on the vehicle park and on the road 
infrastructure. 

In the longer term technological solutions can offer remedies to most safety hazards. 
Therefore, it seems fit to put our efforts on furthering such technologies which can 
dramatically reduce accident risk or the consequences of accidents. 

New technologies should preferably be based on world-wide standards. They must be 
conceived so that the vehicles possessing the technology can easily co-exist with ones without 
the technology. To make the introduction of novel technologies attractive, the Member States 
could be allowed to lower VAT, road charges or other taxation for vehicles fulfilling certain 
EU guidelines (e.g. based on the European New Car Assessment Programme, EuroNCAP). 
Any such programme must not impinge on the single market. 

The eSafety Programme11 is an excellent initiative for developing and introducing safety 
technologies. It provides for structured co-operation between industry, the Commission and 
other stakeholders and should consequently be encouraged.

b. Specific Areas of the Systems Approach

Behaviour

Since most of road accidents are due to violations of essential rules, behaviour is by far the 
issue offering the highest potential for short term results. If everybody followed all traffic 
rules, road fatalities would be cut by more than 90 %. If everybody wore a seat belt, complied 

11 COM (2003) 542
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with the legal speed limits and did not drive under the influence of alcohol, fatalities would be 
cut by more than 60 %12 and we will already achieve the Commission's target of halving road 
deaths. 

Enforcement is however mainly an issue for the Member States. These actions must be 
conducted within a framework that fully respects the principle of subsidiarity. Thus the 
approach taken by the Commission in its Recommendation13 - calling for national plans based 
on best practice in the enforcement of speed, alcohol and seat belt legislation - is laudable.

Vehicle

Over less than ten years vehicles have achieved huge improvements in passive safety 
(EuroNCAP since 1997 and the SARAC project). Even though there is room for further 
improvement in passive safety (e.g. seat belt reminders, day time running lights, elimination 
of dead angles, conspicuity of heavy goods vehicles, better pedestrian protection), the future 
lies in the improvement of active safety thanks to the wide implementation of electronic 
devices (“smart cars”). However, since - without specific incentives - these innovations will 
only slowly penetrate the market, their impact will be very progressive. In speeding up the 
process and sequencing it optimally the eSafety Programme is of utmost importance.

It is also a fact that a younger car fleet would by default also mean a drastically safer one. It is 
therefore regrettable that a recent Commission Communication14 has not given rise to the 
suggested replacement of registration taxes by annual circulation taxes. Such a tax overhaul 
would improve the functioning of the internal market and enhance the introduction of newer 
and safer cars.

The cost of safety-enhancing technologies ranges from negligible to fairly high, and so does 
availability and acceptability to the public. The Commission should study their socio-
economic impact as related to the cost and rank them. Steps should then be taken in 
consultation with the stakeholders, e.g. within the eSafety Forum, to identify the best way to 
implement them in practice, either through the type-approval system or through alternative 
means such as voluntary commitments and tax incentives. The result should be a roadmap for 
implementation over the foreseeable future. 

Infrastructure

12 Elvik&Asmussen 2000 estimate that full compliance to speed limits would reduce fatalities by 40% in 
Sweden; According to Nilsson (2001) Japanese & Danish statistics indicate that fatality risk is decreased by 75-
80% - in Europe the proportion of fatalities for not wearing seatbelt is 15-60%. Fatalities where drivers are under 
the influence of alcohol range usually between 5-20% of fatalities; here the risk reduction would be more than 
90%. Naturally one can not add these up as often the same person speeds, is drunk and does not wear seat belt 
i.e. 40% + (12…48%) + (5…20) but it would be safe to say that in EU15 the effect would be more than 60%. In 
addition if people followed the give way regulations, signals, always maintain such a speed that the vehicle can 
be stopped in the area currently seen, etc. the effect would surely be more than 90%.

13 2004/345/EC
14 COM (2002) 431
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The road infrastructure has not at all kept up with traffic growth. Roads should be upgraded to 
accommodate the current traffic levels. You rapporteur thinks that safety improvements to the 
road network get far too little resources both at national and European level when public 
funds are shared between different transport modes.

Even the most modern infrastructure must be built according to the limitations of the driver. 
Driver errors can be avoided and their consequences mitigated by means of a systematic 
inclusion of road safety issues at any stage of the design, construction and operation of roads. 
The needed safety impact assessments, audits and inspections are very cost effective. 
Therefore, as it is already the case for environmental issues, safety issues should become a 
prerequisite for road construction and road operation. A European framework Directive on 
safe infrastructure management applicable to the TEN road network would contribute to the 
emergence of a culture of safe road engineering without impinging on subsidiarity. Such a 
Directive is thus supported by your rapporteur since it is a crucial missing link to cover all 
domains of road safety.

c. The Future

Much has been achieved, but of course setting targets is not enough. Time has come for the 
Commission to fully implement the Road Safety Action Programme. Thereafter new priorities 
must be identified and forcefully tackled, preferably in a structured and systematic way as 
suggested by your rapporteur. Much improvement potential lies in the following issues:

 Young road users and their education,

 Introduction of cost-effective intelligent safety systems,

 Motorcycle riding and other vulnerable road users,

 The particular issues linked with the less performing Member States.

Though the economist John Maynard Keynes once said that "In the long term we are all 
dead." it is our duty to make the roads safer through both short and long term measures. The 
safety of our children and grandchildren depends on our actions today. Thus one thing is 
clear: we must not collect cheap points by avoiding necessary but sometimes unpopular 
action. No single death on the road is for a good cause!
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