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Trki težkih tovornih vozil
Izjava Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2011 o trkih težkih tovornih vozil

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 123 Poslovnika,

A. ker težka tovorna vozila predstavljajo 3 % evropskega voznega parka, vendar pa so vzrok 
14 % nesreč s smrtnim izidom, kar pomeni skupaj več kot 4000 smrtnih žrtev letno v 27 
državah članicah Evropske unije,

B. ker v Evropi vsako leto zaradi mrtvih kotov pri težkih tovornih vozilih umre približno 400 
ljudi, večinoma nezaščitenih uporabnikov cest, kot so kolesarji, motoristi in pešci, 

C. ker bi marsikatero od teh smrti lahko preprečili s celovito namestitvijo ogledal ali čedalje 
cenejših sistemov s kamerami in zasloni, aktivnimi sistemi za opozarjanje voznika, 
naprednimi sistemi za zaviranje v sili in sistemi za opozarjanje pred zapustitvijo voznega 
pasu,

D. ker kljub povečanim zahtevam po vidljivosti v direktivah 2003/97/ES in 2007/38/ES za 
novo registrirana težka tovorna vozila ter težka tovorna vozila, ki so že v uporabi, ostaja 
število nevarnih mrtvih kotov pri težkih tovornih vozilih veliko,

E. ker so zahteve iz leta 2007 kljub prizadevanjih EU za zmanjšanje smrtnih žrtev na cestah za 
polovico manjše od tistih iz leta 2003, države članice pa so jih nezadostno izpolnjevale,

1. poziva Komisijo, naj pospeši ocenjevanje Direktive 2007/38/ES in jo ponovno pregleda, da 
bi jo uskladila s tehnološkim razvojem in z najnovejšimi zahtevami glede opreme za 
posredno gledanje za novo registrirane tovornjake, s čimer bi zagotovili optimalno stopnjo 
varnosti, 

2. poziva Komisijo, naj zagotovi, da ne bodo dovoljene nobene izjeme glede obvezne 
namestitve naprednih sistemov za zaviranje v sili in sistemov za opozarjanje pred 
zapustitvijo voznega pasu v skladu z Uredbo o splošni varnosti (ES) št.661/2009;

3. naroči svojemu predsedniku, naj to pisno izjavo skupaj z imeni podpisnikov1 posreduje 
Svetu in Komisiji.

1 Seznam podpisnikov je objavljen v Prilogi 2 k zapisniku z dne 10. marca 2011 (P7_PV(2011)03-
10(ANN2)).


