
P7_TA(2011)0102

Произшествия с тежкотоварни превозни средства
Декларация на Европейския парламент от 10 март 2011 г. относно произшествията 
с тежкотоварни превозни средства

Европейският парламент,

– като взе предвид член 123 от своя правилник,

А. като има предвид, че тежкотоварните превозни средства представляват 3 % от 
автомобилния парк на ЕС, но причиняват 14 % от фаталните произшествия, което 
възлиза на над 4 000 инцидента с фатален край годишно в 27-те държави-членки на 
Европейския съюз,

Б. като има предвид, че в Европа всяка година около 400 души, най-вече незащитени 
участници в движението по пътищата, като велосипедисти, мотоциклетисти и 
пешеходци, загиват поради „невидимата зона“ при тежкотоварните превозни 
средства. 

В. като има предвид, че много от тези инциденти могат да бъдат избегнати чрез пълно 
оборудване с огледала или поставяне на все по-евтините устройства за видео 
наблюдение, системи за активно предупреждение, модерни системи за аварийно 
спиране и за предупреждение за напускане на пътната лента,

Г. като има предвид, че около тежкотоварните превозни средства остава значителна и 
опасна невидима зона, въпреки повишените изисквания за видимост съгласно 
директиви 2003/97/ЕО и 2007/38/ЕО съответно за новорегистрирани тежкотоварни 
превозни средства и за тежкотоварни превозни средства в движение,

Д. като има предвид, че изискванията от 2007 г. са по-леки от тези от 2003 г. и не се 
прилагат в достатъчна степен от държавите-членки, въпреки целите на ЕС за 
намаляване на пътнотранспортните произшествия наполовина,

1. Призовава Комисията да ускори своята оценка на Директива 2007/38/ЕО и да я 
преработи в съответствие с технологичния напредък и най-новите изисквания за 
оборудване за непряко виждане за новорегистрирани товарни автомобили, за да 
осигури оптимално равнище на безопасност; 

2. Призовава Комисията да гарантира, че няма да се допуска освобождаване от 
изискванията за задължително оборудване с модерни системи за аварийно спиране 
и системи за предупреждение за напускане на пътното платно в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 661/2009 относно общата безопасност;

3. Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от 
списък с имената на подписалите я лица1, на Съвета и на Комисията.

1 Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 2 към протокола от заседанието на 10 март 
2011 г. (P7_PV(2011)03-10(ANN2)).




