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EURÓPA KÖZÚTJAIN BEKÖVETKEZETT KÖZLEKEDÉSI
HALÁLESETEK 40%-A MUNKÁVAL KAPCSOLATOS
A legfrissebb adatok szerint az Európai Unióban a közúti halálesetek száma nem csökkent az elmúlt három évben, ezért egy ETSC
jelentés1 szerint a munkaadóknak, a nemzeti kormányoknak és magának az Európai Uniónak is fel kell lépnie a munkával kapcsolatos
közúti balesetek kockázatának kezelése érdekében.
Az Európai Unióban 2016-ban 25671 fő vesztette életét a közutakon az EU közúti közlekedésbiztonsági adatai szerint, melyről az ETSC
nyáron publikált elemzést. Az áldozatok jelentős része munkával kapcsolatos baleset során vesztette életét. A pontos szám ugyan
nem ismert, de az Unió egész területére vonatkozó elemzések szerint az összes közúti baleseti halálozásnak akár a 40%-át is kiteheti a
munkához köthető közúti balesetek aránya.
Antonio Avenoso, az ETSC ügyvezető igazgatója a következőket mondta: „Bár rengeteg nagyszerű példa van szerte Európában a nagy,
illetve kisebb szervezetek körében, melyek kezdik komolyan venni a közúti közlekedés biztonságának kérdését, azonban még mindig
több ezer olyan szervezet létezik, amelyek szemet hunynak afelett a kockázat felett, amelyeknek az alkalmazottaik nap mint nap ki
vannak téve a közutakon. Sok vállalat a közúti kockázatkezelést tévesen tehernek tekinti lehetőség helyett. Ugyanakkor a kockázatok
csökkentése utazásmenedzseléssel, célzott képzéssel és biztonságosabb járművek vásárlásával csökkentheti a biztosítási költségeket,
a munkán kívül töltött napok számát, és javíthatja egy cég imázsát. Tehát mindamellett, hogy a munkáltatóknak többet kellene tenniük
mindezek érdekében, a jelentésünkben arra is rámutatunk, hogy ehhez a tagállami kormányok és az Európai Unió által nyújtott segítségre és támogatásra is szükségük van.”
(1. ETSC cikkhez)
A munkával kapcsolatos közúti balesetek csökkentésének első fontos lépése az adatgyűjtés továbbfejlesztése. A legtöbb uniós tagállamban a rendőrség nem rögzíti a közúti baleseti jegyzőkönyv kitöltésekor az utazás célját. A munkával kapcsolatos közúti halálnak
az EU-ban nincs egységes definíciója. Ez a probléma jelentőségének alábecsléséhez vezet
abban az esetben, ha sem a harmadik résztvevő elhalálozása, sem az ingázással kapcsolatos haláleset nem tartozik ebbe a kategóriába.
A szerzők azt is megemlítik, hogy a kormányzatnak és a hatóságoknak követendő példával kellene elöljárniuk, és munkával kapcsolatos közúti közlekedésbiztonsági menedzsment programot kellene adaptálniuk az alkalmazottaik számára, illetve a flottájuk vonatkozásában, a közbeszerzések során járműbiztonsági követelményeknek való megfelelést
is előírva.
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(2. ETSC cikkhez)

SVÁJC LETT A 2017-ES PIN-DÍJ NYERTESE
Jürg Röthlisberger, a Svájci Útügyi Hivatal igazgatója júniusban, ünnepélyes díjátadón vette át Svájc nevében az ETSC 2017-es PIN-díját.
A díj az európai közúti halálozások és súlyos sérülések számának csökkentése érdekében tett hosszú távú erőfeszítések elismeréséül
szolgál.
Svájcban a közúti halálozások számának 15%-os csökkenését regisztrálták 2016-ban. A közúti halálozások száma 2010 óta 34%-kal,
2001 óta 60%-kal csökkent. Európában tehát a tavalyi PIN-díjas Norvégia mellett Svájcban a legalacsonyabb a baleseti mortalitás:
26 közúti halálozás jut 1 millió lakosra. Svájc öt helyet lépett előre az ETSC rangsorában az elmúlt öt évben.
Forrás: ETSC
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Antonio Avenoso a díj átadását a következőképp kommentálta:
„Svájc megérdemli a nemzetközi elismerést, mert a közúti közlekedésbiztonság terén elért nagyszerű eredményei ellenére
sem ült a babérjain. 2013 óta a Via sicura program 20 új intézkedés bejelentését eredményezte. Svájcban most már zéró
tolerancia van érvényben a kezdő és hivatásos járművezetők
ittas vezetése tekintetében. Svájc javítja az infrastruktúra biztonságát, valamint jogszabályt dolgoz ki a fiatal, illetve friss
jogosítvánnyal rendelkezők baleseti kockázatának csökkentése érdekében. Reméljük, hogy Svájc díjazása pozitív üzenetet
hordoz más, a közlekedésbiztonság területén hagyományosan
vezető szerepet betöltő országok számára, mint pl. Hollandia,
Svédország, Egyesült Királyság, melyek az utóbbi években veszítettek a rangsoron belüli előkelő helyükből.”

Switzerland, PIN Award 2017
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AZ INFRASTRUKTÚRA BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATBAN AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG
AZ ALAGUTAK ÉS NYÍLT PÁLYÁK KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ MŰVELETEK
EGYÜTTES KEZELÉSÉNEK ELŐNYEIT HANGSÚLYOZTA
Az alagutak és nyílt közúti pályák biztonságáért felelős rendszerek lehetséges szinergiáit vizsgáló páneurópai projekt (ECOROADS)
zárójelentése alapján az alagutak, illetve nyílt pályák közlekedésbiztonságával foglalkozó szakemberek együttműködésével megvalósuló, összehangolt biztonsági beavatkozások kivitelezése nem csak lehetséges, de hasznos és - megfelelő tervezés esetén - költséghatékony is.
Az EU által finanszírozott ECOROADS (Effective and Coordinated Road Infrastructure Safety Operations = Hatékony és Összehangolt
Közúti Infrastrukturális Biztonsági Beavatkozások) projekt célja, hogy lebontsa a közúti infrastruktúra biztonsági irányításával és az
alagútbiztonsági vizsgálatokkal kapcsolatos, két különálló európai szabályrendszer értelmezéséből adódó korlátokat. A jelenlegi szabályok nem egyforma közlekedésbiztonsági auditot és ellenőrzést (RSA/RSI) írnak elő az alagutak, illetve nyílt pályák esetén. Ennek
felszámolása érdekében a projekt együttes megközelítést kíván kialakítani közös, részben közúti közlekedésbiztonsági, részben alagútbiztonsági szakértőkből álló ellenőrző csoportok felállításával.
Öt közös biztonsági műveletet hajtottak végre öt különböző európai útszakaszon nyílt közúti pályákon, átmeneti területeken és alagutakban. A műveleteket közúti és alagútbiztonsági szakértőkből álló nemzetközi csoportok végezték. A folyamatban 17 szakértő, 42
megfigyelő és 5 infrastruktúra-üzemeltető vett részt 2016 márciusa és októbere között.
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A jelentés megállapította, hogy a közös műveletek lehetséges biztonsági előnyei különösen fontosak a nyílt utak és az alagutak közötti átmeneti területeken. A szerzők
szerint nemzetközi szakértők bevonása az ellenőrző csoportokba szintén értéknövelő
tényező. A zárójelentés azt is ajánlja, hogy a tagállamok, mint felügyeleti hatóságok
kölcsönösen ismerjék el az egyes tagállamokban képesítést szerzett közúti biztonsági auditorokat és közlekedési felügyelőket, továbbá javasolja, hogy a jelenleg érvényben lévő európai infrastrukturális és alagútbiztonsági szabályozást terjesszék ki
Európa főbb autópályáira (TEN-T Program). Időszerű a beszámoló közzététele, mivel
az Európai Bizottság nemrég nyilvános konzultációt kezdeményezett az alagutak biztonságáról és a közúti infrastruktúra biztonságának irányításáról szóló két irányelv
felülvizsgálatáról, melyek az ECOROADS projekt vizsgálatának középpontjában álltak.

Fordította: Abonyi Nóra
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