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Nehody ťažkých nákladných vozidiel
Vyhlásenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2011 o nehodách ťažkých nákladných 
vozidiel

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A. keďže ťažké nákladné vozidlá tvoria 3 % všetkých vozidiel EÚ, ale zapríčiňujú 14 % 
smrteľných nehôd a počet úmrtí na cestách v 27 členských štátoch Európskej únie ročne 
presahuje 4 000,

B. keďže v dôsledku mŕtveho uhla pri ťažkých nákladných vozidlách v Európe každoročne 
zomiera približne 400 ľudí, väčšinou nechránených účastníkov cestnej premávky, ako sú 
cyklisti, motocyklisti a chodci, 

C. keďže mnohým z týchto smrteľných nehôd sa dá predísť kompletnou montážou zrkadiel 
alebo čoraz lacnejších kamerových zariadení pripojených k monitoru, aktívnych systémov 
varovania, zdokonalených systémov núdzového brzdenia a systémov výstrahy pred 
vybočením z jazdného pruhu,

D. keďže aj napriek zvýšeným požiadavkám na viditeľnosť stanoveným v smernici 
2003/97/ES pre novo registrované ťažké nákladné vozidlá a v smernici 2007/38/ES pre 
ťažké nákladné vozidlá v obehu vznikajú okolo ťažkých nákladných vozidiel značné 
a nebezpečné mŕtve uhly,

E. keďže požiadavky stanovené v smernici z roku 2007 sú miernejšie v porovnaní 
s požiadavkami smernice z roku 2003 a napriek úsiliu EÚ znížiť počet smrteľných nehôd 
na cestách o polovicu ich členské štáty neplnili v dostatočnej miere,

1. naliehavo vyzýva Komisiu, aby urýchlila svoje posúdenie smernice 2007/38/ES 
a prepracovala ju s cieľom zladiť jej ustanovenia s technologickým pokrokom 
a s najnovšími požiadavkami na novo registrované nákladné vozidlá, pokiaľ ide 
o zariadenia na nepriame videnie, aby sa zabezpečila optimálna úroveň bezpečnosti; 

2. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že v súlade s nariadením o všeobecnej 
bezpečnosti (ES) č. 661/2009 sa neposkytnú žiadne výnimky, pokiaľ ide o povinné 
vybavovanie vozidiel zdokonalenými systémami núdzového brzdenia a systémami 
výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto vyhlásenie spolu so zoznamom podpísaných 
poslancov1 postúpil Rade a Komisii.

1 Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 2 k zápisnici z 10. marca 2011 
(P7_PV(2011)03-10(ANN2)).


