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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по петиции

24.6.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0771/2019, внесена от I.M.F., с испанско гражданство, 
относно нуждата да се насърчава поставянето на мантинели на територията на 
Европейския съюз

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава поставянето на мантинели с цел предпазване на 
велосипедисти и мотористи да бъде основен приоритет и ЕС да настоява подобни 
защитни мерки да станат част от националното законодателство и да гарантира, че тази 
форма на защита се прилага правилно. Вносителят на петицията смята, че трябва да бъде 
създадена европейска зона за ефективна и действителна пътна безопасност. Освен това 
вносителят на петицията твърди, че участниците в пътното движение са дискриминирани 
в зависимост от превозното средство, което използват.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 декември 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 24 юни 2020 г.

Коментари на Комисията 

Европейският съюз упражни своята компетентност по отношение на безопасността на 
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пътната инфраструктура посредством Директива 2008/96/ЕО1, която наскоро беше 
преразгледана. Тази директива изисква установяването и прилагането на процедури за 
гарантиране на безопасността на пътната инфраструктура в рамките на нейния обхват, 
независимо дали по време на етапа на проектиране, в процеса на изграждане или 
експлоатация.

Директивата обаче не предписва никакви конкретни строителни или технически 
решения. Характеристиките и инсталирането на мантинели или крайпътни бариери не са 
уредени в правото на ЕС. 

Директива 2008/96/ЕО беше наскоро изменена. С преразгледаната Директива (EС) 
2019/19362 в обхвата на сега действащите правила ще бъдат включени автомагистралите 
и другите първокласни пътища извън трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). 
Правилата ще обхванат и пътищата извън градските райони, които са построени с 
финансиране от ЕС.

От държавите членки се изисква да извършват оценка на пътната безопасност на цялата 
мрежа най-малко веднъж на всеки пет години. Оценката на цялостната мрежа се използва 
за оценка на риска от произшествия. От органите се изисква да използват констатациите 
от оценката за извършването на по-целенасочени инспекции на пътната безопасност или 
за предприемането на преки коригиращи действия. 

Директивата изисква от органите на държавите членки систематично да отчитат 
специфичните потребности на мотоциклетистите, велосипедистите и пешеходците в 
управлението на безопасността на своите пътища. Тези разпоредби ще задължат 
държавите членки да направят внимателна оценка на необходимостта от монтирането на 
допълнителни мантинели.

Законодателството на ЕС обаче не обхваща техническите спецификации, приложими за 
бариерите, инсталирани по пътищата на ЕС. Като се има предвид принципът на 
субсидиарност и голямото разнообразие от пътни и климатични условия и видове 
пътища в ЕС, не би било подходящо този аспект да се регламентира на равнището на ЕС.

Съществува стандарт на ЕС, EN 1317-8, който определя сертифицирането на пътните 
бариери за защита на мотоциклетистите в случай на катастрофа.

Заключение

Комисията счита, че е постигнат значителен напредък с прегледа на Директивата 
относно управлението на безопасността на инфраструктурата. Държавите членки се 
призовават да вземат предвид специфичните потребности във връзка с безопасността на 
уязвимите участници в пътното движение в своите процедури за безопасност. При все 
това техническите изисквания, приложими за инфраструктурата, и по-специално тези, 
които се отнасят до монтирането на бариери по пътищата и техните характеристики, 

1 Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно 
управлението на безопасността на пътните инфраструктури, ОВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 59 – 67.
2 Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. за изменение на 
Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури, OВ L 305, 
26.11.2019 г., стр. 1 – 16.
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продължават да бъдат регулирани на равнището на държавите членки.


