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Европейски парламент
2019-2024

Комисия по петиции

24.6.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0791/2019, внесена от A.F., с германско гражданство, 
относно укрепването на железопътните прелези с бариери1.

Резюме на петицията

 Вносителят на петицията призовава за оборудването на железопътните прелези, 
използвани от влакове, пътуващи с повече от 120 км/ч, с автоматични бариери, 
покриващи половината от пътя, вместо червени светлини. 

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

Комисията се ангажира напълно с осигуряването на висока степен на безопасност на 
железопътния транспорт на цялата територия на Съюза. Най-ефективният начин за 
намаляване на риска от злополуки на железопътните прелези е пълното премахване на 
тези прелези. В член 13 от насоките за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) се 
предоставя подкрепа за подобряване на прелезите в трансевропейската мрежа. За тази 
цел Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) подкрепя премахването на 
железопътните прелези и замяната им с мостове или подлези. Примери за подкрепени 
проекти са публикувани на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-horizontal-
priority/safe-and-secure-infrastructure?page=1.

Въпреки това не е възможно да се затворят всички железопътни прелези в ЕС или те да 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-horizontal-priority/safe-and-secure-infrastructure?page=1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-horizontal-priority/safe-and-secure-infrastructure?page=1
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се заменят с мост или подлез. В такива случаи рискът от злополуки може да бъде намален 
чрез предоставяне на подобрени предпазни средства. В този контекст автоматичните 
бариери или бариерите, покриващи половината от пътя, ще осигурят подобрение в 
сравнение със светофарите с червени светлини. МСЕ предоставя финансиране за пътна 
безопасност и цифровизация, което може да бъде използвано специално за 
железопътните прелези. Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) също така 
би могъл да покрива действия за премахване  на железопътните прелези или повишаване 
на безопасността на тези прелези.

Комисията участва активно и в кампании за повишаване на осведомеността1, 
организирани от Международния съюз на железниците (UIC) и от пътните органи и 
насочени към ползвателите на железопътни прелези, и по-специално в Международния 
ден за безопасно преминаване през железопътните прелези. По програмата за научни 
изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ е предоставено финансиране за инициативата 
„Безопасно преминаване през железопътни прелези“2 (по-безопасно преминаване през 
железопътни прелези чрез интегриране и оптимизиране на управлението и 
проектирането на инфраструктурата на железопътните прелези).

Вносителят на петицията следва също така да отбележи приемането на Директива (ЕС) 
2019/1936 от 23 октомври 2019 г. за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно 
управлението на безопасността на пътните инфраструктури (УБПИ). Държавите членки 
трябва да транспонират Директива (ЕС) 2019/1936 до 17 декември 2021 г.3 

Директивата за УБПИ определя процедури за националните пътни органи с цел да се 
гарантира, че съображенията за пътна безопасност са част от всички фази на 
планирането, проектирането и експлоатацията на пътната инфраструктура. В нея се 
определят насоки и най-добри практики, без на държавите членки да се налагат 
конкретни технически стандарти или мерки. Основните инструменти за управление са 
оценките на въздействието върху пътната безопасност (стратегически анализ на етапа на 
планиране), одитите на пътната безопасност (от проектирането до ранната 
експлоатация), управлението на безопасността на пътната мрежа (оценка на 
безопасността и класиране на пътищата, приоритизиране на коригиращите мерки) и 
инспекции за безопасност (периодични и целенасочени проверки).

Тъй като Директивата за УБПИ следователно има „процедурен“ характер, е важно да се 
отбележи, че отговорността за проектирането на пътищата и практическото прилагане на 
мерките за пътна безопасност на местно равнище остават изцяло в правомощията на 
държавите членки. Това по-специално важи и за индикативните разпоредби, въведени 
наскоро в рамките на Директива (ЕС) 2019/1936 за железопътните прелези, както е 
посочено в приложения IIa и III, които нямат задължителен характер за пътните органи 
на държавите членки.

Заключение

1 http://ilcad.org/IMG/pdf/quote_dg_move_elisabeth_werner_ilcad_2019_en.pdf
2 http://safer-lc.eu/
3 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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В този контекст, ако държава членка реши да оборудва всички железопътни прелези, 
които не могат да бъдат заменени, с автоматични бариери, покриващи половината от 
пътя, вместо със светофари с червени светлини, тя може да използва европейските 
фондове, които са на нейно разположение.


