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FORSLAG 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Transport- og 

Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. bemærker med beklagelse, at 25 500 mennesker i EU i 2016 mistede livet i trafikulykker, 

og at yderligere 135 000 blev alvorligt såret; 

2. anerkender det fremskridt, der er gjort i EU med hensyn til at nedbringe antallet af 

færdselsulykker og de hermed forbundne omkostninger takket være den lovgivning om 

køretøjers sikkerhed, der er blevet gennemført i årenes løb; understreger, at faldet i 

antallet af dræbte ikke desto mindre er stagneret i de senere år, og mener, at der bør sættes 

yderligere ind for at nå EU's mål om at halvere antallet af trafikdræbte mellem 2010 og 

2020; 

3. erkender, at bilpassagerer har nydt godt af forbedret køretøjssikkerhed, men at andelen af 

dræbte bløde trafikanter er stigende; mener, at der i fremtidige tiltag bør være fokus på 

sårbare trafikanter såsom fodgængere og cyklister; 

4. erkender, at en forbedret trafiksikkerhed i EU er afgørende for at nedbringe antallet af 

dødsulykker og alvorlige kvæstelser på vejene i Den Europæiske Union; glæder sig derfor 

over den liste over sikkerhedsteknologier, som Kommissionen har offentliggjort, og som 

skal indføjes i den næste revision af reglerne; 

5. mener, at fordelene ved forbedrede sikkerhedsstandarder og -udstyr kun kan indfries, hvis 

eksisterende og fremtidige bestemmelser gennemføres og håndhæves effektivt; opfordrer i 

denne henseende til øget kontrol på europæisk plan af typegodkendelsesmyndigheder og 

tekniske tjenester i Unionen; opfordrer desuden til øget og mere uafhængig overvågning 

efter markedsføringen i hele EU af køretøjer på vejene for at sikre, at de fortsat opfylder 

sikkerhedskravene; 

6. mener, at der for at forbedre trafiksikkerheden kræves en sammenhængende og integreret 

tilgang, og opfordrer til inddragelse af trafiksikkerhedsaspekter på alle relevante 

politikområder, herunder miljøbevidsthed, forbrugerpolitik og samarbejde på politi- og 

retsområdet; 

7. understreger, at en sammenhængende politik for trafiksikkerhed skal omfatte alle faktorer, 

eksempelvis førerens adfærd, vejinfrastrukturen og køretøjernes sikkerhedsudstyr; 

understreger, at det med henblik herpå er nødvendigt at have adgang til sammenlignelige 

data af høj kvalitet, der kan bruges til at forudse menneskelig adfærd, og at der udvikles 

tekniske løsninger, samtidig med at beskyttelsen af brugernes personoplysninger 

respekteres; 

8. mener, at de tekniske syn i medlemsstaterne bør omfatte kontrol af, om køretøjernes 

sikkerhedsudstyr fungerer fuldt ud; mener, at dette bør gælde for såvel aktivt som passivt 

sikkerhedsudstyr; 

9. understreger, at de europæiske forbrugere, når der konstateres manglende efterlevelse, bør 

kunne regne med hurtige, hensigtsmæssige og koordinerede korrigerende foranstaltninger, 
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herunder tilbagekaldelse af køretøjer i hele EU, hvis det er nødvendigt; mener, at de 

økonomiske aktører bør være ansvarlige for enhver skade, som ejere af berørte køretøjer 

lider som følge af manglende overholdelse eller efter en tilbagekaldelse; 

10. mener, at det er vigtigt, at Kommissionen i forbindelse med alle nye sikkerhedskrav i EU 

gennemfører en fuldstændig cost-benefit-analyse i form af en passende forudgående 

konsekvensanalyse, og at der bør tages særligt hensyn til at sikre ligevægten mellem de 

sandsynlige omkostninger for industrien og de bredere samfundsmæssige fordele ved at 

redde liv og forebygge skader; anbefaler endvidere, at gennemførelsen af nye EU-krav 

vedrørende færdselssikkerhed koordineres med FN's Økonomiske Kommission for 

Europas (UNECE) aktiviteter; anbefaler, at EU forbliver en ambitiøs global leder for at 

opnå højere globale sikkerhedsstandarder og nedbringe antallet af personer, der dræbes i 

trafikken; mener, at en sådan målsætning kan fremme innovation og investeringer i EU, 

stimulere vores erhvervslivs konkurrenceevne og være med til at skabe arbejdspladser; 

11. er af den opfattelse, at alle nye EU-sikkerhedsforanstaltninger skal stå i forhold til de 

design- og produktionsmæssige udfordringer, som små fabrikanter og specialfabrikanter 

står overfor; 

12. glæder sig over, at næsten alle personbiler, der testes i Euro-NCAP's 

forbrugerundersøgelsesprogram, tildeles fem stjerner, og at de fleste bilproducenter med 

succes har reageret på den udfordring, som opfyldelsen af de nye Euro-NCAP-krav udgør; 

bemærker dog, at ikke alle bilmodeller, der sælges i Europa, er testet af Euro-NCAP, og at 

ikke alle biler af samme type sælges med samme specifikationer, hvilket kan være uklart 

for forbrugerne og dermed give anledning til en falsk grad af tillid til køretøjet i forhold til 

den erhvervede models faktiske præstation; minder derfor om vigtigheden af en stærk 

underliggende standard for obligatoriske sikkerhedskrav, som sikrer, at alt nødvendigt 

sikkerhedsudstyr er til stede i den bilpark, der benyttes og sælges i Den Europæiske 

Union; 

13. glæder sig over de forbedringer, som den markedsdrevne teknologiske udvikling allerede 

har tilvejebragt for trafiksikkerheden i EU, og støtter den fortsatte afdækning af de 

muligheder, som den digitale revolution giver i så henseende, i overensstemmelse med 

EU-lovgivningen, eksempelvis lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger og 

privatlivets fred; mener, at det er vigtigt at udforske spørgsmålet om dataejerskab 

yderligere; opfordrer til fortsat forskning og udvikling af nye standarder inden for 

autonome nødbremsesystemer, vognbaneassistanceteknologi og teknologi til detektion af 

hindringer ved bakkemanøvrer til motorkøretøjer, samt, for så vidt angår store lastbiler, 

førerkabiner med godt udsyn og kameraer og sensorer til blinde vinkler monteret forrest 

på køretøjet; opfordrer til en bedre og mere effektiv indsamling og udveksling af 

oplysninger og data mellem alle interessenter for så vidt angår efterforskning af årsagerne 

til ulykker, hvor disse data indsamles og udveksles frit med henblik på yderligere analyse; 

mener, at EU kan støtte udviklingen af fuldstændigt selvkørende køretøjer i de kommende 

år, hvilket vil revolutionere automobilbranchen, navnlig med hensyn til vejsikkerhed; 

14. opfordrer Kommissionen til, for så vidt angår tunge erhvervskøretøjer med store blinde 

vinkler, at fremlægge krav, som skal indgå i typegodkendelsesprocesserne, med henblik 

på at forbedre opmærksomheden på fodgængere og cyklister samt disses sikkerhed; 

minder om kravene i vægt- og dimensionsdirektivet (direktiv 96/63/EF), som ændret ved 
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direktiv (EU) 2015/719, og opfordrer til revision af Kommissionens mandat for at sikre, at 

det fortsat er hensigtsmæssigt, eller at det bliver fornyet i fremtidig lovgivning for at sikre 

retssikkerhed for indsatser på dette område; 

15. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med fremtidige forslag at overveje krav om 

dæktryksovervågningssystemer, ildslukkere, hammere/vinduesglasbrydere og 

seleoverskærere i alle køretøjer; 

16. glæder sig over den bindende karakter af de foranstaltninger, som klassificeringsorganet 

tilstræber, og som vil kunne bidrage til mere ensartede beskyttelsesniveauer, og 

fremhæver betydningen heraf; 

17. glæder sig derfor over den liste over sikkerhedsteknologier, som Kommissionen 

fremlagde i december, og som skal indføjes i den næste revision af reglerne; erkender, at 

førerstøttesystemer såsom automatiske nødbremsesystemer og intelligent farttilpasning, 

såfremt de gøres til standardudstyr, også vil bidrage til at bringe Europa på vej mod en 

øget grad af automatisering; opfordrer til standardisering og uafhængig testning af sådant 

udstyr med henblik på at bane vejen for selvkørende køretøjer; 

18. fastholder, at EU og dets forskningscentre bør spille en ledende rolle i udviklingen af 

selvkørende køretøjer, hvilket vil revolutionere automobilsektoren, navnlig med hensyn til 

vejsikkerhed, idet teknikken forventes at spare tusindvis af menneskeliv hvert år, samt 

bidrage til digitaliseringen af det indre marked; 

19. anerkender merværdien af, hvor det er hensigtsmæssigt, at montere ekstra 

sikkerhedsudstyr, der findes i nyere bilmodeller, i ældre køretøjer; mener, at tilskyndelse 

til eftermontering gennem afgiftslettelser og lavere forsikringspræmier kan være et 

effektivt redskab til at forbedre køretøjers sikkerhed i Europa. 
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