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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 

op te nemen: 

1. stelt met spijt vast dat in 2016 in de hele Europese Unie 25 500 mensen in 

verkeersongevallen om het leven zijn gekomen en nog eens 135 000 mensen ernstig 

gewond zijn geraakt; 

2. erkent dat er binnen de Unie resultaten zijn behaald dankzij de de EU-wetgeving inzake 

de veiligheid van voertuigen die in de loop der jaren is ingevoerd en die tot een verlaging 

van het aantal verkeersongevallen en van de daaraan verbonden kosten heeft geleid; 

benadrukt dat het aantal dodelijke ongevallen de afgelopen jaren evenwel niet is gedaald 

en is van mening dat er meer inspanningen moeten worden gedaan als we de EU-

doelstelling om het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 te halveren, willen behalen; 

3. wijst erop dat inzittenden van auto's weliswaar steeds beter beschermd worden, maar dat 

het aantal doden onder onbeschermde weggebruikers toeneemt; is van mening dat er bij 

toekomstige maatregelen meer aandacht moet zijn voor kwetsbare weggebruikers zoals 

voetgangers en fietsers; 

4. erkent dat het verbeteren van de verkeersveiligheid in de EU van essentieel belang is voor 

het terugdringen van het aantal doden en ernstig gewonden in verkeersongevallen in de 

Europese Unie; is dan ook ingenomen met de door de Commissie gepubliceerde lijst van 

veiligheidstechnologieën die bij de volgende herziening van de regels zullen worden 

meegenomen; 

5. is van mening dat de voordelen van betere veiligheidsnormen en -uitrusting alleen 

werkelijkheid kunnen worden als de bestaande en toekomstige bepalingen daadwerkelijk 

worden toegepast en gehandhaafd; vraagt in dit verband om meer Europees toezicht op 

typegoedkeuringsinstanties en technische diensten in de Unie; vraagt bovendien om meer 

en onafhankelijkere post-market surveillance van voertuigen op wegen in de Unie om 

ervoor te zorgen dat zij aan de veiligheidscriteria blijven voldoen; 

6. is van mening dat er voor verbetering van de verkeersveiligheid een coherente en 

geïntegreerde aanpak nodig is en verzoekt om inpassing van verkeersveiligheidsthema's in 

alle relevante beleidsdomeinen, waaronder milieu-educatie, consumentenbeleid en 

politiële en justitiële samenwerking; 

7. wijst erop dat in een coherent verkeersveiligheidsbeleid rekening wordt gehouden met alle 

factoren, zoals onder meer bestuurdersgedrag, weginfrastructuur en veiligheidsapparatuur 

in voertuigen; acht het daarom essentieel dat er hoogwaardige vergelijkende gegevens 

komen die, met inachtneming van de bescherming van de persoonsgegevens van 

gebruikers, gebruikt kunnen worden voor het voorkomen van bepaalde gedragingen en 

voor de ontwikkeling van technologische oplossingen; 

8. is van mening dat bij de technische controles in de lidstaten moet worden geverifieerd of 

de veiligheidsapparatuur van voertuigen volledig functioneert; wijst erop dat deze 

verplichting niet alleen voor de actieve maar ook voor de passieve veiligheidselementen 
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moet gelden; 

9. benadrukt dat wanneer gevallen van niet-conformiteit worden vastgesteld, Europese 

consumenten moeten kunnen rekenen op snelle, passende en gecoördineerde 

correctiemaatregelen, waaronder indien nodig de terugroeping van voertuigen in heel de 

Unie; is van mening dat de marktdeelnemers aansprakelijk moeten worden gesteld voor 

alle schade die de eigenaars van voertuigen ten gevolge van de niet-conformiteit van deze 

voertuigen of door een terugroepactie hebben opgelopen; 

10. is van mening dat een volledige kosten-batenanalyse door de Commissie in de vorm van 

een adequate effectbeoordeling vooraf essentieel is voor alle nieuwe 

veiligheidsbepalingen van de Unie en dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan 

een zorgvuldige afweging van de te verwachten kosten voor de industrie tegen de bredere 

maatschappelijke voordelen van het redden van levens en het voorkomen van 

verwondingen; pleit er daarnaast voor dat de uitvoering van nieuwe EU-bepalingen inzake 

verkeersveiligheid wordt afgestemd op de activiteiten van de Economische Commissie 

van de Verenigde Naties voor Europa (VN-ECE); beveelt aan dat Europa als wereldleider 

op dit gebied ambitieus blijft met als doel tot strengere internationale veiligheidsnormen te 

komen en het aantal verkeersongevallen terug te dringen; is van mening dat een dergelijk 

doel bevorderlijk kan zijn voor innovatie en investeringen in de EU, het 

concurrentievermogen van onze bedrijven kan versterken en de werkgelegenheid kan 

stimuleren; 

11. is van mening dat eventuele nieuwe EU-veiligheidsmaatregelen in verhouding moeten 

staan tot de ontwerp- en productie-uitdagingen waarmee fabrikanten van kleine en op 

maat gemaakte voertuigen worden geconfronteerd; 

12. is ingenomen met het feit dat bijna alle auto's die door het consumententestprogramma 

Euro NCAP worden getest, vijf sterren krijgen, en dat de meeste autofabrikanten erin zijn 

geslaagd om aan de nieuwe Euro NCAP-vereisten te voldoen; merkt evenwel op dat niet 

alle in Europa verkochte autotypes worden onderworpen aan de Euro NCAP-test en dat 

niet alle auto's van hetzelfde type met dezelfde specificatie worden verkocht, wat 

onduidelijk kan zijn voor de consument en aanleiding kan geven tot een vals gevoel van 

vertrouwen in het voertuig met betrekking tot de werkelijke prestatie van het gekochte 

model; wijst daarom nogmaals op het belang van een solide onderliggende basis van 

verplichte veiligheidsvoorschriften, waarmee wordt gegarandeerd dat de in de Europese 

Unie gebruikte en verkochte voertuigen over alle nodige veiligheidsuitrusting beschikken; 

13. is ingenomen met de verbeteringen die door de markt aangestuurde technologische 

ontwikkelingen al voor de verkeersveiligheid in de EU hebben opgeleverd, en zet aan tot 

voortgezette exploratie van de mogelijkheden die de digitale revolutie op dit vlak biedt, 

met inachtneming van de wetgeving van de Unie, onder meer inzake 

gegevensbescherming en privacy; acht het van belang dat het beginsel van eigendom van 

gegevens nader wordt bestudeerd; vraagt dat continu onderzoek wordt gedaan naar en 

nieuwe normen ontwikkeld worden op het vlak van autonome noodremsystemen, 

assistentie voor lane keeping en detectie achteraan voor motorvoertuigen, 

goedzichtcabines en dodehoekcamera's en -detectie vooraan voor vrachtwagens; verzoekt 

om een betere en doeltreffendere verzameling en uitwisseling van informatie en gegevens 

tussen alle belanghebbenden met betrekking tot onderzoek naar de oorzaken van 
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ongevallen, en om de vrije verzameling en uitwisseling van deze gegevens met het oog op 

verdere analyse; is van mening dat de EU de komende jaren ondersteuning kan bieden 

voor de ontwikkeling van geheel autonome voertuigen, die voor een omwenteling in de 

automobielsector zullen zorgen, vooral op het vlak van de verkeersveiligheid; 

14. verzoekt de Commissie voorstellen te doen voor voorschriften in het kader van de 

typegoedkeuringsprocedures, met als doel voetgangers en fietsers meer bewust te maken 

van en beter te beschermen tegen zware voertuigen met grote dode hoeken; wijst op de 

voorschriften in de richtlijn inzake afmetingen en gewichten (Richtlijn 96/63/EG, als 

gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2015/719), en vraagt dat het aan de Commissie verleende 

mandaat wordt herzien met als doel te garanderen dat het beantwoordt aan het beoogde 

doel, of middels nieuwe wetgeving wordt verlengd zodat de nodige rechtszekerheid 

bestaat om op dit gebied te kunnen optreden; 

15. verzoekt de Commissie te overwegen om in haar toekomstige voorstellen voor alle 

voertuigen controleapparatuur voor bandenspanning verplicht te stellen, evenals de 

aanwezigheid van een brandblusser, een brandhamer en gordelknippers; 

16. is ingenomen met het verplichte karakter van de voorschriften waarnaar de classificatie-

instantie streeft, wat immers zou kunnen bijdragen tot gelijkere beschermingsniveaus, en 

benadrukt het belang daarvan; 

17. is ingenomen met de door de Commissie in december gepubliceerde lijst van 

veiligheidstechnologieën die bij de volgende herziening van de regels zullen worden 

meegenomen; beseft dat het in de standaarduitrusting opnemen van rijhulptechnologieën 

zoals automatische noodremsystemen en intelligente snelheidsassistentie Europa ook op 

weg zal helpen naar hogere automatiseringsniveaus; wenst dat die uitrusting 

gestandaardiseerd en onafhankelijk getest wordt als voorbereiding op de invoering van 

zelfrijdende voertuigen; 

18. blijft erbij dat de EU en haar onderzoekscentra een leidende rol moeten spelen bij de 

ontwikkeling van autonome voertuigen, die voor een omwenteling in de automobielsector 

zullen zorgen, vooral op het vlak van de verkeersveiligheid, waar ze naar verwachting 

jaarlijks duizenden levens zullen redden en tegelijkertijd zullen bijgedragen tot de 

digitalisering van de interne markt; 

19. erkent de meerwaarde van het inbouwen, waar toepasselijk, in oudere voertuigen van 

extra veiligheidsuitrusting die bij nieuwere modellen tot de standaarduitrusting behoort; is 

van mening dat belastingverlagingen en lagere verzekeringspremies ter stimulering van 

dergelijke aanpassingen een doeltreffend middel zou kunnen vormen om de veiligheid van 

voertuigen in Europa te verhogen. 
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