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O ČO IDE?

Napriek úspechu predchádzajúcich programov EÚ nie sú európske cesty ani zďaleka bezpečné – v roku 2009 na nich pri dopravných 
nehodách prišlo o život 35 000 osôb a viac ako 1,7 milióna bolo zranených.

AKÉ SÚ PRÍNOSY NÁVRHU?

Cieľom nových usmernení EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky je znížiť počet úmrtí na európskych cestách o 50 % do roku 2020. 

Na splnenie tohto cieľa sa v usmerneniach počíta s mixom opatrení, ktoré by mali zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, 
vozidiel a infraštruktúry. Usmernenia sa opierajú o spoluprácu členských štátov, výmenu osvedčených postupov, výskum a štúdie, 
kampane na zvyšovanie povedomia a v určitých prípadoch o možnú reguláciu. 

Konkrétne sa opatrenia zamerajú na:

•  podporu bezpečnejšej jazdy účastníkov cestnej premávky. Tento cieľ by sa mal dosiahnuť vytvorením európskej stratégie 
vzdelávania a odbornej prípravy o cestnej bezpečnosti; 

•  zavedenie celoeurópskych právnych predpisov o bezpečnosti na cestách, aby sa zaručilo, že so všetkými občanmi eÚ sa bude 
zaobchádzať rovnako v prípade, keď porušia dopravné predpisy;

•  podporu členských štátov EÚ pri uplatňovaní predpisov o bezpečnosti, ktoré už platia pre hlavné cesty a tunely, aj na 
bočné cesty; 

•  uznávanie technických kontrol vo všetkých členských štátoch EÚ (napr. keď vaše auto absolvuje technickú prehliadku na 
Slovensku, táto bude automaticky platiť v celej EÚ); 

•  zvýšenie bezpečnosti zraniteľnejších účastníkov cestnej premávky – najmä motocyklistov. Tento cieľ by sa mal dosiahnuť 
zlepšením komunikácie medzi orgánmi a účastníkmi cestnej premávky a zavedením pravidelných kontrol motocyklov, 
mopedov atď;

•  zlepšenie nástrojov na zber informácií o nehodách a ich analýzu, aby sa zlepšil monitoring pokroku v oblasti bezpečnosti 
na cestách v členských štátoch EÚ, a aby sa získali údaje na vývoj nových opatrení v tejto oblasti.

PREČO EÚ KONÁ V TEJTO OBLASTI?

•  Chce nadviazať na dosiahnutý pokrok – vďaka programu EÚ na obdobie rokov 2001 – 2010 sa podarilo zachrániť viac ako 
78 000 životov.

•  Problémy súvisiace s bezpečnosťou na cestách sú rovnaké vo všetkých členských štátoch EÚ a EÚ môže vnútroštátnym vládam 
pomôcť pri spolupráci a výmene informácií.

KEDY BY MALI USMERNENIA EÚ PRE BEZPEČNOSŤ  
CESTNEJ PREMÁVKY NADOBUDNÚŤ ÚČINNOSŤ?

Postupne od roku 2011 do 2020. 

Zhrnutie pre občanov 
Usmernenia EÚ pre bezpečnosť cestnej  
premávky 2011 – 2020
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OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU 
HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV 

Smerom k európskemu priestoru bezpenosti cestnej premávky: politické usmernenia 
pre bezpenos cestnej premávky na roky 2011 – 2020 

ÚVOD 

Bezpenos cestnej premávky je vekým spoloenským problémom. V roku 2009 zomrelo na 
cestách Európskej únie viac než 35 000 udí, t.j. ekvivalent stredne vekého mesta, a najmenej 
1,5 mil. osôb bolo na cestách zranených. Náklady pre spolonos sú obrovské, priom v roku 
2009 predstavovali približne 130 miliárd EUR1. 

Vo svojom oznámení „Európa 2020 – Stratégia na zabezpeenie inteligentného, udržateného 
a inkluzívneho rastu“2 Komisia zdôraznila význam sociálnej súdržnosti, ekologickejšieho 
hospodárstva, vzdelania a inovácií pre Európu. Tieto ciele by sa mali odrazi v rôznych 
aspektoch európskej dopravnej politiky, ktorá by mala smerova k zabezpeeniu udržatenej 
mobility pre všetkých obanov, znižovaniu emisií uhlíka v doprave a plnému využitiu 
technologického pokroku. Bezpenos cestnej premávky bude hra dôležitú úlohu 
v pripravovanej Bielej knihe o dopravnej politike na roky 2010 – 2020, pretože zníženie potu 
obetí cestnej premávky je kúom k zlepšeniu celkovej výkonnosti dopravného systému a 
k splneniu potrieb a oakávaní obanov a spoloností. 

Je teda nutné uplatni ucelený holistický a integrovaný prístup s prihliadnutím na súinnos 
s ostatnými politickými ciemi. Politiky bezpenosti cestnej premávky na miestnej, 
vnútroštátnej, európskej alebo medzinárodnej úrovni by mali integrova príslušné ciele iných 
verejných politík a naopak. 

Navrhované politické usmernenia zohadujú v plnej miere výsledky získané v priebehu 
tretieho akného programu pre bezpenos cestnej premávky na roky 2001-2010, v ktorých sa 
ukázalo, že aj napriek významnému pokroku, ktorý sa dosiahol v oblasti bezpenosti cestnej 
premávky, je potrebné pokraova v tomto úsilí a naalej ho posilova. 

Európske politické usmernenia pre bezpenos cestnej premávky do roku 2020 sa usiluje 
poskytnú všeobecný rámec riadenia, ako aj nároné ciele, ktorými by sa mali riadi 
vnútroštátne alebo miestne stratégie. Poda princípu subsidiarity by sa mali opísané opatrenia 
vykonáva na najvhodnejšej úrovni a prostredníctvom najvhodnejších prostriedkov. 

V rámci týchto politických usmernení sa Komisia domnieva, že tieto tri opatrenia by sa mali 
vykona prioritne: 

– vytvori štruktúrovaný a koherentný rámec pre spoluprácu, ktorý vychádza z najlepších 
postupov v rámci lenských štátov a ktorý je nutnou podmienkou na úinné zavedenie 
politických usmernení týkajúcich sa bezpenosti cestnej premávky na roky 2011 – 2020, 

                                                 
1 Vypoítané na základe štatistickej hodnoty džky života v rámci štúdie HEATCO (6. rámcový program 

v oblasti výskumu a technického rozvoja). 
2 KOM(2010) 2020. 
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– vyrieši naliehavú a rastúcu potrebu zníženia potu zranení spôsobených dopravnými 
nehodami pomocou stratégie pre zranenia a prvú pomoc, 

– zlepši bezpenos zranitených úastníkov cestnej premávky, najmä motocyklistov, 
v ktorých prípade sú štatistiky nehôd obzvláš znepokojujúce. 

2. HODNOTENIE EX POST TRETIEHO EURÓPSKEHO AKNÉHO PROGRAMU PRE 
BEZPENOS CESTNEJ PREMÁVKY  

Komisia 2. júna 2003 prijala tretí európsky akný program pre bezpenos cestnej premávky 
(RSAP - European action programme for road safety), ktorý obsahuje ambiciózny cie zníži 
poet úmrtí pri dopravných nehodách do roku 2010 na polovicu, ako aj 62 návrhov 
na konkrétne opatrenia v oblasti bezpenosti vozidiel, bezpenosti infraštruktúry a 
bezpenosti úastníkov premávky. S cieom analyzova dosah, úrove zavedenia a úinnos 
RSAP sa vykonalo hodnotenie ex post (dokument je k dispozícii na webovej stránke: 
http://ec.europa.eu/roadsafety). Hoci prvotný cie sa pravdepodobne nesplní do konca roka 
2010, RSAP bol silným katalyzátorom úsilia lenských štátov zlepši bezpenos cestnej 
premávky. 

Vývoj smrtených nehôd v EÚ 
v rokoch 1990 – 2010  
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3. ZÁSADY A CIELE 

3.1. Zásady 

Snaha o najprísnejšie normy bezpenosti cestnej premávky v rámci Európy 

Politika bezpenosti cestnej premávky musí ma v centre svojich opatrení obanov: má ich 
povzbudi, aby prebrali hlavnú zodpovednos za svoju bezpenos a bezpenos ostatných. 
Politika EÚ v oblasti bezpenosti cestnej premávky sa zameriava na zvýšenie úrovne 
bezpenosti cestnej premávky a na zaistenie bezpenej a ekologickej mobility obanov v celej 
Európe. Mala by podporova spravodlivos medzi úastníkmi cestnej premávky a pomocou 
cieleného úsilia zlepši bezpenos zranitenejších úastníkov cestnej premávky. 

Integrovaný prístup k bezpenosti cestnej premávky 
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Pripravovanú politiku bezpenosti cestnej premávky by mali zohadni iné politiky EÚ 
a v rámci jej cieov by sa zase mali zohadova ich ciele. Bezpenos cestnej premávky má 
okrem iného úzke väzby s politikami v oblasti energetiky, životného prostredia, 
zamestnanosti, vzdelávania, mládeže, verejného zdravia, výskumu, inovácií a technológií, 
justície, poisovníctva3, obchodu a zahraniných vecí. 

Subsidiarita, proporcionalita a spoloná zodpovednos 

Otázka riadenia zohráva kúový význam: v súlade so zásadami subsidiarity a 
proporcionality, ktoré sú v oblasti bezpenosti cestnej premávky zakotvené v koncepcii 
spolonej zodpovednosti, sa budú záväzky a konkrétne opatrenia vyžadova poda potreby na 
úrovni európskych inštitúcií, lenských štátov, regionálnych a miestnych orgánov a aktérov v 
obianskej spolonosti, a to poda ich oblasti pôsobnosti. Európska charta bezpenosti cestnej 
premávky je dobrým príkladom záväzkov prijatých príslušnými aktérmi.  

3.2. Cie 

S ohadom na dosiahnutie ciea vytvori spoloný priestor bezpenosti cestnej premávky 
Komisia navrhuje pokraova vo svojom úsilí zameranom na zníženie celkového potu 
úmrtí na cestách v Európskej únii do roku 2020 na polovicu zaínajúc v roku 20104. 
Vzhadom na dosiahnutý pokrok v niekokých lenských štátoch za posledných desa rokov 
predstavuje takýto spoloný cie výrazné zvýšenie úrovne ambícií v porovnaní s nesplneným 
cieom súasného RSAP a bude dáva jasný signál o odhodlaní Európy na ceste k bezpenosti 
cestnej premávky. 

Komisia vyzýva lenské štáty, aby s prihliadnutím na svoje špecifické východiská, potreby a 
okolnosti prispeli prostredníctvom svojej vnútroštátnej stratégie bezpenosti cestnej premávky 
k dosiahnutiu spoloného ciea. Svoje úsilie by mali zamera na oblasti, v ktorých je ich 
výkon najnižší a ako ukazovate použi výsledky dosiahnuté v týchto oblastiach najlepšími 
lenskými štátmi. Osobitné vnútroštátne ciele by sa tak mohli stanovi napríklad 
prostredníctvom ciea nepresiahnu uritý poet úmrtí v cestnej premávke na milión 
obyvateov. Tento prístup by mal zníži rozdiely medzi jednotlivými lenskými štátmi a 
poskytnú obanom jednotnejšiu úrove bezpenosti cestnej premávky v rámci EÚ. 

Pokia ide o stanovenie ciea pre zníženie potu ažkých zranení v cestnej premávke, ktorý 
bol navrhnutý poas verejnej konzultácie5, Komisia sa domnieva, že je to zaujímavý návrh. V 
tejto fáze nie je vzhadom na chýbajúce spoloné definície ažkých a ahkých zranení možné 
stanovi celoeurópsky cie. Hne ako sa dosiahne dostatoný pokrok v tejto oblasti, Komisia 
navrhne doplni spoloný „cie zníženia potu zranení“ k európskym politickým 
usmerneniam pre bezpenos cestnej premávky do roku 2020. 

                                                 
3 Odvetvie poisovníctva môže prispie k bezpenosti cestnej premávky prostredníctvom školiacich 

akcií, ako aj pomocou poistiek. Napríklad schémy Pay-as-you-Drive (PAYD – „pla poda toho, koko 
jazdíš“), pri ktorých prémia závisí od množstva najazdených kilometrov, by mohli vies k znaným 
úsporám na nákladoch súvisiacich s nehodami, ako aj k zníženiu emisií CO2 z osobných automobilov.  

4 Keže výsledky za rok 2010 zatia nie sú známe, bude tento odkaz založený na odhadoch z údajov 
dostupných v roku 2009. 

5 Verejná konzultácia na prípravu alších politických usmernení pre bezpenos cestnej premávky sa 
konala od júla do decembra 2009. Zahala sériu tematických seminárov, internetových konzultácií a 
konferenciu so zainteresovanými stranami. V jej priebehu bolo prostredníctvom internetu alebo 
písomných príspevkov doruených približne 550 odpovedí. 
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4. STRATEGICKÉ CIELE 

Úastník cestnej premávky je prvým lánkom v reazci bezpenosti cestnej premávky. Bez 
ohadu na existujúce technické opatrenia závisí úinnos politiky bezpenosti cestnej 
premávky dlhodobo od správania úastníkov. Z tohto dôvodu sú dôležité vzdelávanie, 
odborná príprava a presadzovanie. Systém bezpenosti cestnej premávky však musí 
zohadova aj udské chyby a nevhodné správanie a o najviac ich napráva – nulové riziko 
neexistuje. Všetky zložky, najmä vozidlá a infraštruktúra, by preto mali „prívetivé“ voi 
úastníkom cestnej premávky, aby sa mohlo predís dôsledkom týchto zlyhaní a obmedzi ich 
pre úastníkov cestnej premávky, najmä pre tých najviac zranitených. 

Na nasledujúce desaroie bolo stanovených sedem cieov. Pre každý z týchto cieov budú 
navrhnuté opatrenia na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Komisia zabezpeí kontinuitu s 
tretím RSAP, a to najmä v prípadoch, v ktorých hodnotenie ex-post urilo opatrenia, v ktorých 
uplatovaní sa bude pokraova. 

Cie . 1: Zlepši vzdelávanie a odbornú prípravu úastníkov cestnej premávky 

Poas tretieho RSAP boli zavedené dôležité právne predpisy, pokia ide o vodiské preukazy 
a odbornú prípravu profesionálnych vodiov. Dosah týchto nedávnych opatrení sa bude 
hodnoti v nadchádzajúcich rokoch. Poas konzultácie s odborníkmi a poas verejnej 
konzultácie sa však zdôraznila potreba zlepši kvalitu systému vodiských preukazov a 
odbornej prípravy s osobitným zameraním na mladých zaínajúcich vodiov. 

Pokia ide o odbornú prípravu vodiov, súasný prístup zostáva skutone príliš roztrieštený a 
špecializovaný. Komisia navrhuje podporova širší prístup a pohad na vzdelávanie a odbornú 
prípravu ako na všeobecný proces, celoživotné „vzdelávacie kontinuum“. Mali by sa 
podporova interaktívne metódy a získanie autonómie, priom by sa mala primerane 
zohadni potreba udrža náklady na vodiský preukaz na primeranej úrovni. 

• Vzdelávanie pred skúškou 

Cieom je za podmienok maximálnej bezpenosti podpori praktické skúsenosti ešte pred 
samotnou skúškou. Komisia sa bude zaobera niekokými možnosami, najmä zaradením 
jazdy pod dohadom inštruktora do procesu vedúceho k vydaniu vodiského preukazu. 
Preskúma sa možnos zavedenia harmonizovaných minimálnych požiadaviek pre osoby 
podieajúce sa na vzdelávaní, ako napríklad sprevádzajúce osoby a inštruktorov.  

• Skúška na získanie vodiského preukazu 

Skúška na získanie vodiského preukazu by nemala by obmedzená na kontrolu vedomostí 
uchádzaa o zákone o cestnej premávke alebo jeho schopnos vykonáva úkony. Komisia 
zváži, ako zahrnú širšie vodiské zrunosti alebo dokonca posúdenie hodnôt a správania 
vo vzahu k bezpenosti cestnej premávky (uvedomenie si rizík) a obrannej, energeticky 
efektívnej jazde (posilnenie kúových prvkov ekologickej jazdy v rámci uebných osnov pre 
teoretické a praktické skúšky). 

• Odborná príprava po získaní vodiského preukazu 

Mala by sa preskúma možnos nadväzujúcej odbornej prípravy neprofesionálnych vodiov 
po získaní vodiského preukazu, a to najmä preto, lebo so starnúcou európskou populáciou 
bude ma otázka zachovania spôsobilosti starších osôb na jazdu oraz väší význam. Možné 
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opatrenia v tejto oblasti budú musie zohadova osoby so zdravotným postihnutím a právo 
starších osôb na mobilitu a prijatie alternatívnych riešení. 

Opatrenie: 

Komisia bude v prípadnej spolupráci s lenskými štátmi pracova na rozvoji spolonej 
stratégie vzdelávania a odbornej prípravy v rámci bezpenosti cestnej premávky vrátane 
integrácie „odborného výcviku“ do procesu pred získaním vodiského preukazu, ako aj na 
vypracovaní spoloných minimálnych požiadaviek pre inštruktorov autoškoly. 

Cie . 2: Zvýši presadzovanie pravidiel cestnej premávky 

Poda hodnotenia ex post tretieho RSAP je presadzovanie stále kúovým faktorom 
pri vytváraní podmienok na výrazné zníženie potu úmrtí a zranení, najmä ak sa zabezpeí 
jeho intenzívne uplatovanie a rozsiahle publikovanie. Vo verejnej konzultácii sa tiež 
potvrdilo, že presadzovanie by malo by jedným z kúových prvkov nových politických 
usmernení bezpenosti cestnej premávky. Poas uplatovania predchádzajúceho programu sa 
nevyužil plný potenciál programu európskej stratégie presadzovania, najmä kvôli stagnácii 
v súvislosti s návrhom Komisie týkajúcim sa cezhraniného presadzovania.  

Takáto stratégia by sa mala zaklada na týchto pilieroch: 

• Cezhraniná výmena informácií v oblasti bezpenosti cestnej premávky 

Práca na návrhu smernice o uahení presadzovania pravidiel v oblasti bezpenosti cestnej 
premávky, ktorá sa zaala v roku 2008, by mala pokraova. S cieom uahi výmenu 
informácií o priestupkoch v rámci bezpenosti cestnej premávky je navrhovaný text6 krokom 
vpred na ceste k rovnakému zaobchádzaniu s osobami, ktoré sa dopustili priestupku. 

• Kampane o presadzovaní 

Zvýšená koordinácia a zdieanie najlepších postupov pomáhajú tomu, aby presadzovanie a 
kontroly boli výrazne efektívnejšie. Princíp kampaní cielených kontrol, ktoré už boli 
organizované v rámci niekokých lenských štátov a medzi nimi, by sa mal podporova a 
zovšeobecni. Navyše skúsenosti ukazujú, že najúinnejšie sú výsledky získané spojením 
politiky kontroly s informáciami o úastníkoch premávky. Komisia bude preto aj naalej 
podporova informané opatrenia a zvyšovanie povedomia, a to najmä u mladých udí. 

• Technológia vozidiel v záujme presadzovania 

Technologické výdobytky, ako sú palubné systémy, ktoré poskytujú informácie v skutonom 
ase o prevládajúcich obmedzeniach rýchlosti, by mohli prispie k zlepšeniu dodržiavania 
obmedzení rýchlosti Vzhadom na to, že ahké úžitkové vozidlá sú na cestách oraz 
poetnejšie, ím sa zvyšuje riziko, že budú úastníkmi nehôd, možnos montáže 
obmedzovaov rýchlosti v týchto vozidlách by sa mala preskúma v súlade so zásadami, ktoré 
už identifikovala Komisia7, priom zohadní aj spoloný úžitok pre životné prostredie a 
klímu. Pokia ide o vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu, sankcie by mali by sprevádzané 

                                                 
6 Ak zohadníme príslušné právne predpisy EÚ o ochrane osobných údajov. 
7 KOM(2009) 593 v konenom znení. 
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preventívnymi opatreniami. Komisia bude teda skúma, do akej miery sú vhodné opatrenia na 
zavedenie povinnej inštalácie zariadení na zistenie koncentrácie alkoholu v krvi, ktoré po 
prekroení uritej hodnoty zabránia naštartova vozidlo, a to napríklad pokia ide 
o profesionálnu dopravu (školské autobusy a podobne). 

• Vnútroštátne ciele presadzovania 

Úinnos politík v oblasti bezpenosti cestnej premávky závisí do znanej miery od intenzity 
kontrol dodržiavania požiadaviek bezpenosti. Európska komisia podporuje stanovenie 
vnútroštátnych cieov kontroly, ktoré majú by zalenené do „vnútroštátnych plánov 
presadzovania“8. 

Opatrenia: 

• Komisia bude spolupracova s Európskym parlamentom a Radou na zavedení 
cezhraninej výmeny informácií v oblasti bezpenosti cestnej premávky. 

• Komisia bude pracova na rozvoji spolonej stratégie presadzovania pravidiel 
bezpenosti cestnej premávky vrátane: 

1. možnosti zavies obmedzovae rýchlosti v ahkých komerných vozidlách a v 
niektorých špecifických prípadoch povinnú inštaláciu zariadení na zistenie 
koncentrácie alkoholu v krvi, 

2. vypracovania vnútroštátnych plánov presadzovania.  

Cie . 3: Bezpenejšia cestná infraštruktúra  

K najvyššiemu potu smrtených nehôd dochádza na vidieckych a mestských cestách (v roku 
2008 to bolo 56 % a 44 % smrtených nehôd v porovnaní so 6 % smrtených nehôd na 
dianiciach). Preto by sa mal nájs spôsob na postupné rozširovanie príslušných zásad 
bezpeného riadenia infraštruktúry na vedajšej cestnej sieti lenských štátov pri zohadnení 
zásady subsidiarity. 

Komisia zabezpeí, aby sa do žiadosti o financovanie z fondov EÚ v súvislosti s cestnou 
infraštruktúrou v lenských štátoch zalenili požiadavky bezpenosti. Bude sa skúma 
rozšírenie tejto zásady na vonkajšiu pomoc. 

Opatrenia: 

Komisia: 

1. zabezpeí, že európske fondy bude poskytnuté iba na infraštruktúru, ktorá je 
v súlade so smernicou o bezpenosti cestnej premávky a so smernicou o 
bezpenosti tunelov, 

                                                 
8 Pozri odporúanie Komisie 2004/345/ES o presadzovaní pravidiel bezpenosti cestnej premávky, (Ú. v. 

EÚ L 111, 17.4.2004, s. 75). 
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2. podporí uplatnenie príslušných zásad týkajúcich sa riadenia bezpenosti 
infraštruktúry na vedajších cestách lenských štátov, najmä zdieaním 
najlepších postupov. 

Cie . 4: Bezpenejšie vozidlá 

V období poas tretieho RSAP sa zaznamenal významný pokrok v oblasti bezpenosti 
vozidiel. Hoci sa zvýšila bezpenos automobilov iastone vaka všeobecnému využívaniu 
pasívnych bezpenostných zariadení, ako sú bezpenostné pásy a airbagy, a vaka zavedeniu 
elektronických bezpenostných systémov, ostatným vozidlám, najmä motocyklom, nebola 
venovaná rovnaká pozornos. Okrem toho v nadchádzajúcich rokoch bude treba rieši nové 
bezpenostné problémy s cieom zohadni narastajúci poet vozidiel využívajúcich 
alternatívne zdroje energie.  

• Vozidlá súasnosti 

V posledných rokoch boli prijaté alebo sa pripravujú9 mnohé technické normy a požiadavky 
na bezpenos vozidiel. Ich vplyv bude plne viditený až v nasledujúcom desaroí. 

Po uvedení na trh by vozidlá mali naalej spa bezpenostné normy po celú dobu svojej 
životnosti. Komisia vyhodnotí a navrhne, poda potreby po posúdení vplyvu, opatrenia v 
oblasti harmonizácie a postupného posilovania právnych predpisov EÚ o kontrole 
technického stavu vozidiel10 a o cestnej technickej kontrole11. Koneným cieom by mohlo 
by, aby sa dospelo k vzájomnému uznávaniu kontrol vozidiel medzi lenskými štátmi. 

V súasnosti údaje o vozidle (typové schválenie, registrácia, výsledky kontrol at.) existujú 
v každom lenskom štáte v rôznych podobách. Komisia preskúma zriadenie európskej 
elektronickej platformy s cieom uahi výmenu informácií. 

• Vozidlá zajtrajška 

Ako sa uvádza v oznámení Komisie o „európskej stratégii pre isté a energeticky úsporné 
vozidlá“12, rozvoj a zavádzanie vozidiel s alternatívnym pohonom predstavuje hlavnú prioritu 
pre nasledujúce desaroie s cieom zníži dosah cestnej dopravy na životné prostredie. 
Niektoré z týchto vozidiel však majú vlastnosti, pre ktoré sa radikálne líšia od konvenných 
vozidiel a ktoré môžu ma vplyv na bezpenos. Vzhadom na jednoznané urenie vplyvu na 
všetky príslušné faktory (ako je infraštruktúra a zranitení úastníci) a riešenia, ktoré sa majú 
poskytnú (výskum, štandardizácia at.), je preto potrebný integrovaný a koordinovaný 
prístup. 

Významný prínos k bezpenosti cestnej premávky sa oakáva aj od zavedenia tzv. „systémov 
spolupráce“, v ktorých rámci si vozidlá vymieajú dáta a zabezpeujú interakciu s 
infraštruktúrou a alšími okolitými vozidlami, aby boli vodii optimálne informovaní, ím sa 
znižuje riziko nehôd a dopravné toky celkovo plynú hladšie.  

Opatrenia: 

                                                 
9 Napríklad bezpenos motocyklov sa bude rieši prostredníctvom návrhu nariadenia o homologizácii 

dvoj-, troj- a štvorkoliek. 
10 Ú. v. EÚ L 141, 6.6.2009, s. 12. 
11 Ú. v. ES L 203, 10.8.2000, s. 1. 
12 KOM(2010) 186. 
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Komisia: 

1. predloží návrhy na podporu pokroku v oblasti aktívnej a pasívnej bezpenosti 
vozidiel, ako napríklad motocyklov a elektrických vozidiel, 

2. predloží návrhy so zreteom na postupnú harmonizáciu a posilnenie kontrol 
technického stavu a cestných technických kontrol, 

3. alej posúdi vplyv a prínosy systémov spolupráce na urenie najprínosnejších 
aplikácií a odporuí vhodné opatrenia na ich synchronizované zavádzanie. 

Cie . 5: Podporova využívanie moderných technológií na zvýšenie bezpenosti 
cestnej premávky  

Mnohé štúdie a výskumné innosti v oblasti inteligentných dopravných systémov (ITS) boli 
vykonané poas obdobia, na ktoré sa vzahuje tretí RSAP. ITS majú potenciál zohráva 
dôležitú úlohu pri zlepšovaní dopravnej bezpenosti, napríklad prostredníctvom prijatia 
systémov na zisovanie incidentov a na dohad nad premávkou, ktoré sú schopné v reálnom 
ase poskytnú úastníkom cestnej premávky informácie.  

V rámci realizácie svojho akného plánu pre ITS13 a navrhovanej smernice o ITS14 Komisia 
navrhne predovšetkým technické špecifikácie potrebné na výmenu dát a informácií medzi 
vozidlami (V2V), medzi vozidlami a infraštruktúrou (V2I) a medzi infraštruktúrami (I2I). 
Predmetom alšieho posúdenia by mala by aj možnos rozšíri uplatovanie pokroilých 
systémov pomoci pre vodia (ADAS), ako sú varovanie o odboení z jazdného pruhu, 
upozornenie na nebezpeenstvo kolízie alebo systém rozpoznávania chodcov, a to ich 
dodatonou inštaláciou do už existujúcich komerných a/alebo súkromných vozidiel. Aby sa 
mohol úplne využi ich potenciál, musí sa podpori zrýchlené zavádzanie a všeobecné prijatie 
týchto aplikácií zvyšujúcich bezpenos na trhu. 

V najbližších siedmich rokoch by mali ITS rozhodujúcim spôsobom prispie k zvýšeniu 
efektívnosti a rýchlosti záchrany, a to najmä prijatím celoeurópskej služby tiesového volania 
vo vozidlách eCall15. S cieom zlepši najmä záchranné akcie motocyklistov, ažkých 
nákladných vozidiel a autobusov by sa mal preskúma vplyv a priestor pre rozšírenie využitia 
systému eCall. 

Nakoniec aj napriek pozitívnemu prínosu k bezpenosti cestnej premávky rozvoj ITS, 
predovšetkým palubných systémov a prenosných zariadení, vyvoláva rad otázok z hadiska 
bezpenosti (rozptýlenie pozornosti, vplyv na odbornú prípravu at.), ktoré bude treba alej 
zváži. 

Opatrenia: 

V rámci uplatovania akného plánu ITS a navrhovanej smernice ITS bude Komisia 
spolupracova s lenskými štátmi s cieom:  

                                                 
13 KOM(2008) 886. 
14 KOM(2008) 887. 
15 Pozri KOM(2009) 434.  
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1. vyhodnoti, i je možné dodatone vybavi komerné a súkromné automobily 
pokroilými systémami pomoci pre vodia, 

2. urýchli zavádzanie eCall a posúdi jeho rozšírenie na alšie vozidlá. 

Cie . 6: Zlepši záchranné služby a služby po zranení 

Zatia o sa poet smrtených nehôd v rokoch 2001 až 2010 znížil, poet zranených osôb je 
stále vemi vysoký, ako znázoruje uvedená tabuka. Ako zainteresované strany opakovane 
zdôraznili v priebehu verejnej konzultácie, zníženie potu zranení by malo by jedným z 
prioritných opatrení v rámci Európy v nasledujúcom desaroí. Zranenia na cestách sa uznali 
ako veký problém verejného zdravia na medzinárodnej úrovni, najmä vaka Svetovej 
zdravotníckej organizácii16 a v rámci Desaroia OSN pre opatrenia bezpenosti cestnej 
premávky. 

Vývoj smrtených nehôd, nehôd a zranení v EÚ
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Znižovanie závažnosti zranení pri dopravných nehodách si vyžaduje zavedenie mnohých 
rôznorodých opatrení týkajúcich sa napríklad bezpenosti vozidla a infraštruktúry, ITS, 
dostupnosti záchranných služieb, rýchlosti a koordinácie zásahu, úinnosti prvej pomoci a 
rehabilitácie at. 

Preto bude Komisia rozvíja prvky globálnej stratégie opatrení týkajúcich sa zranení na 
cestách a prvej pomoci s pomocou pracovnej skupiny združujúcej príslušných aktérov, 
zástupcov medzinárodných a mimovládnych organizácií, vládnych odborníkov a 
predstaviteov Komisie. 

Spoiatku sa budú snaži nájs spoloné vymedzenie definícií a pojmov vzahujúcich sa 
na obete a zisti, aké kroky treba podniknú na zlepšenie prevencie a intervencie vrátane ich 
sociálno-ekonomického dosahu. Na tomto základe by sa mohli uri presné opatrenia, ako je 
vzájomná výmena osvedených postupov, príprava pokynov pre prípady zásahu, spoloný 
prístup k vymedzeniu ažkého a ahkého zranenia, podpora tvorby zmiešaných záchranných 
jednotiek medzi lenskými štátmi at. 

                                                 
16 Svetová správa o prevencii zranení v rámci cestnej premávky, Svetová zdravotnícka organizácia, 2004. 
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Opatrenie: 

V spolupráci s lenskými štátmi a alšími aktérmi v oblasti bezpenosti cestnej premávky 
Komisia navrhne vypracovanie globálnej stratégie opatrení pre zranenia na cestách a prvú 
pomoc. 

Cie . 7: Ochrana zranitených úastníkov cestnej premávky  

Poet smrtených nehôd a ažkých zranení, ktorým elia zranitení úastníci cestnej 
premávky, ako sú vodii motocyklov a mopedov, cyklisti a chodci, je vemi vysoký a v 
niektorých európskych štátoch stále rastie. V roku 2008 predstavovali títo zranitení úastníci 
45 % z celkového potu úmrtí na cestách a štatistiky (pozri graf nižšie) ukazujú, že im až do 
súasnosti nebola venovaná dostatoná pozornos. 

Vývoj smrtených nehôd v EÚ 
v rokoch 2001 - 2008
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Ostatní úastníci sú prirodzene „zranitení“ (napríklad starší udia, malé deti, osoby 
so zdravotným postihnutím) bez ohadu na ich úlohu v premávke (chodci, vodii, cestujúci). 
Ich zranitenos je vysoká najmä v mestských oblastiach17. 

• Dvojkolesové motorové vozidlá (PTW) 

V tejto stále rastúcej skupine užívateov je najažšie dosiahnu významné zníženie nehôd a 
smrtených nehôd. Najmä, ako ukazuje graf nižšie, zníženie úrovne smrtených nehôd 
motocyklistov je menšie než úrove smrtených nehôd ostatných úastníkov cestnej 
premávky18. 

                                                 
17 Osoby nad 65 rokov predstavovali v roku 2008 28 % smrtených nehôd na cestách v mestských 

oblastiach. 
18 Napríklad v rokoch 2001 až 2008 sa znížila úmrtnos na cestách v prípade dvojkolesových motorových 

vozidiel len o 4 % v porovnaní s 35 % v prípade vodiov a spolujazdcov. 
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Vývoj smrtených nehôd v EÚ 
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Problém bezpenosti motocyklistov by sa mal rieši prostredníctvom škály opatrení s cieom: 

1. Zvýši povedomie o vodioch dvojkolesových motorových vozidiel medzi ostatnými 
úastníkmi cestnej premávky. 

2. Podpori výskum a technický vývoj zameraný na zvýšenie bezpenosti vodiov 
dvojkolesových motorových vozidiel a zníženie následkov nehôd, ako normy pre 
osobné ochranné vybavenie, airbagy, využitie príslušných aplikácií ITS (napríklad 
eCall), postupná inštalácia pokroilých brzdových systémov, zodpovedajúce 
opatrenia proti nevhodnej manipulácii at. Komisia navrhne rozšíri platné právne 
predpisy EÚ týkajúce sa kontrol technického stavu aj na dvojkolesové motorové 
vozidlá. Napokon by sa malo aj naalej pokraova v prebiehajúcich snahách o 
lepšie prispôsobenie cestnej infraštruktúry dvojkolesovým motorovým vozidlám 
(napríklad bezpenejšie zvodidlá). 

3. Povzbudi lenské štáty, aby zamerali presadzovanie na dodržiavanie maximálnej 
rýchlosti, zákaz jazdy pod vplyvom alkoholu, používanie prilieb, manipuláciu a 
jazdu dvojkolesovým motorovým vozidlom bez riadneho preukazu. 

• Chodci, cyklisti 

V roku 2008 poet úmrtí cyklistov a chodcov predstavoval 27 % z celkového potu úmrtí na 
cestách (47 % v mestských oblastiach). Pre mnoho potenciálnych cyklistov skutoné alebo 
vnímané riziká súvisiace s bezpenosou cestnej premávky predstavujú aj naalej 
rozhodujúcu prekážku. Orgány štátnej a miestnej správy sa oraz viac podieajú na podpore 
cyklistiky a chôdze, o si bude vyžadova väšiu pozornos venovanú otázkam bezpenosti 
cestnej premávky. 

Od roku 2003 boli na úrovni EÚ zavedené právne predpisy na zníženie rizika zranení 
(napríklad predné štruktúry vozidiel na absorpciu energie, pokroilé brzdové systémy, zrkadlá 
na odstránenie mtveho uhla at.). Budú sa musie preskúma aj alšie opatrenia (napríklad 
lepšia viditenos, riadenie rýchlosti, vhodná infraštruktúra pre nemotorizovanú dopravu, 
oddelenie nebezpenej zmiešanej dopravy at.). Keže problém je hlavne v súvislosti s 
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mestskou správou, väšina opatrení sa bude musie vykona na miestnej úrovni v súlade s 
akným plánom Komisie o mestskej mobilite19. Vzhadom na osobitný prospech jazdy na 
bicykli v oblasti životného prostredia, klímy, preaženia dopravy a verejného zdravia má 
význam zamyslie sa, i sa v tejto oblasti nedá urobi viac. 

• Staršie osoby a osoby s postihnutím 

V roku 2008 predstavovali smrtené nehody starších osôb 20 % všetkých smrtených nehôd 
na cestách (z toho 40 % ako chodci). Starnutie populácie naliehavo zdôrazuje potrebu 
posúdi zranitenos starších osôb v cestnej premávke. Takisto sú vysoko ohrozené osoby s 
postihnutím. Keže vedomosti v tejto oblasti sú stále vemi obmedzené, sú potrebné cielené 
snahy v oblasti výskumu, napríklad aj v súvislosti s lekárskymi kritériami na posúdenie 
schopnosti vies motorové vozidlo. 

Opatrenia: 

• Komisia predloží príslušné návrhy s cieom: 

1. monitorova a alej rozvíja technické normy na ochranu zranitených 
úastníkov cestnej premávky, 

2. zahrnú kontrolu dvojkolesových motorových vozidiel do rámca kontrol 
vozidiel. 

3. zvýši bezpenos cyklistov a iných zranitených úastníkov cestnej 
premávky, napríklad podporou zriadenia primeranej infraštruktúry. 

• lenské štáty by mali rozvíja výmenu informácií, komunikáciu a dialóg medzi 
úastníkmi cestnej premávky a príslušnými orgánmi. Komisia prispeje k tomuto úsiliu.  

5. IMPLEMENTÁCIA EURÓPSKYCH POLITICKÝCH USMERNENÍ PRE BEZPENOS 
CESTNEJ PREMÁVKY NA ROKY 2011 – 2020 

5.1 Zlepšenie záväzkov všetkých zúastnených strán prostredníctvom prísnejšieho 
riadenia 

• Priority pre implementáciu právnych predpisov EÚ v oblasti bezpenosti cestnej 
premávky 

S viac ako tuctom právnych nástrojov o bezpenosti cestnej premávky sú právne predpisy EÚ 
v podstate zavedené. Komisia zamýša uprednostni monitorovanie úplného a správneho 
uplatovania právnych predpisov EÚ o bezpenosti cestnej premávky lenskými štátmi. 

• Vytvorenie otvoreného rámca pre spoluprácu medzi lenskými štátmi a Komisiou 

S cieom vykonáva politiku EÚ týkajúcu sa bezpenosti cestnej premávky a monitorova 
dosiahnutý pokrok by mal by zriadený štruktúrovaný rámec pre otvorenú spoluprácu medzi 
lenskými štátmi a Komisiou. Zahal by: 

                                                 
19 KOM(2009) 490. 
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– rozvoj vnútroštátnych plánov pre bezpenos cestnej premávky v lenských štátoch. Tieto 
plány by mali opisova prostriedky na dosiahnutie spoloného ciea, vypracova asový 
harmonogram a zverejova podrobnosti o vnútroštátnom pláne. Mohli by zaha aj 
špecifické vnútroštátne ciele poda ich konkrétnej situácie.  

– úzku spoluprácu medzi Komisiou a lenskými štátmi na úely monitorovania pokroku 
dosiahnutého pri plnení spoloných cieov a zlepšovania zhromažovania údajov, 
zdieania skúseností, budovania partnerstiev a výmeny najlepších postupov. 

5.2 Spoloné nástroje na monitorovanie a hodnotenie efektívnosti politík bezpenosti 
cestnej premávky 

• Zlepšenie monitorovania prostredníctvom zhromažovania údajov a analýz 

Poda rozhodnutia Rady z roku 199320 majú lenské štáty povinnos oznamova Komisii 
údaje o dopravných nehodách s následkami zranenia alebo smrti, ktoré sa vyskytujú na ich 
území, a to s cieom vytvori databázu Spoloenstva – databázu CARE. 

Kvalita a porovnatenos dát CARE sú vo všeobecnosti vyhovujúce s výnimkou 
porovnatenosti údajov o zranených. Vea práce navyše zostáva v súvislosti s vystavením 
riziku a ukazovatemi výkonnosti.  

Dostupné údaje a vedomosti o bezpenosti cestnej premávky v Európe boli integrované a 
sprístupnené verejnosti na internete prostredníctvom Európskeho observatória bezpenosti 
cestnej premávky (ERSO). Takýto integrovaný nástroj zohráva kúovú úlohu pri 
monitorovaní uplatovania politiky bezpenosti cestnej premávky, hodnotení jej vplyvu a 
navrhovaní nových iniciatív. Komisia sa preto bude usilova o alší rozvoj ERSO vrátane 
akcií v oblasti komunikácie a informovania obanov o otázkach bezpenosti cestnej 
premávky.  

• Zvýšenie informovanosti o nehodách a rizikách 

Technické vyšetrovanie nehôd môže prinies cenné výsledky, pokia ide o skúsenosti, ktoré 
sú užitoné pre budúci rozvoj bezpenosti v cestnej doprave. Pre leteckú, železninú a 
námornú dopravu vyžaduje rámec EÚ vytvorenie nezávislých technických vyšetrovacích 
orgánov v lenských štátoch. 

Komisia preskúma, do akej miery by sa mohli princípy a metódy uplatované pri technickom 
vyšetrovaní nehôd v iných druhoch dopravy aplikova v oblasti cestnej dopravy tak, aby 
zohadovali jej osobitnú povahu. 

Pridaná hodnota vývoja a inštalácie prístrojov na záznam údajov o udalostiach (tzv. iernych 
skriniek) najmä v profesionálnych vozidlách, ktoré už boli spomenuté v treom RSAP, budú 
preskúmané s prihliadnutím na sociálno-ekonomický dosah. 

Opatrenia: 

• Komisia bude spolupracova s lenskými štátmi s cieom: 
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1. podpori budovanie partnerstiev (twinning) a iné druhy spolupráce v záujme 
zvýšenia úrovne bezpenosti v lenských štátoch, 

2. zlepši zber a analýzu údajov, pokia ide o nehody, a rozvíja úlohu 
Európskeho observatória bezpenosti cestnej premávky. 

• Komisia bude: 

3. pozorne monitorova správnu implementáciu právnych predpisov EÚ v 
oblasti bezpenosti cestnej premávky, 

4. skúma potrebu spoloných zásad pre technické vyšetrovanie dopravných 
nehôd. 

6. ZÁVER  

Navrhované politické usmernenia predstavujú plán možných opatrení pripravovaných na 
alšie desaroie. Dotknuté subjekty zdôraznili najmä v priebehu konzultácií so 
zainteresovanými stranami mieru, do akej Európa vytvorením rámca pre opatrenia a 
ambiciózne ciele stimulovala snahy na všetkých úrovniach a umožnila dosiahnutie 
významných výsledkov.  

Navrhované politické usmernenia poskytuje všeobecný rámec, v ktorom sa môžu podniknú 
konkrétne iniciatívy na rôznych úrovniach: európskej, vnútroštátnej, regionálnej alebo 
miestnej. Jednotlivé opatrenia by mali podlieha riadnemu posúdeniu vplyvu v súlade so 
stanovenými zásadami EÚ o lepšej právnej regulácii. Úlohou Komisie bude predklada 
návrhy týkajúce sa záležitostí, v ktorých má EÚ kompetencie, a vo všetkých ostatných 
prípadoch podporova iniciatívy podnikané na rôznych úrovniach a výmenu informácií, 
identifikova a podporova najlepšie dosiahnuté výsledky a starostlivo sledova dosiahnutý 
pokrok. 

 




