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KORT BEGRUNDELSE

Alle EU-borgere er involveret i trafikken og bruger infrastrukturen, enten direkte eller 
indirekte. Derfor har enhver borger ret til at føle sig sikker, når han eller hun bruger 
vejinfrastrukturen. Af alle dem, der benytter vejene, er det de mest sårbare grupper, der er de 
mindst beskyttede. Denne gruppe omfatter fodgængere, cyklister, motorcyklister og andre. 
Det er afgørende, at der tages det højeste hensyn til deres interesser i al opbygning og 
evaluering af infrastruktur.

Der er gjort mange fremskridt inden for færdselssikkerhed. Bilpassagerer løber en langt 
mindre risiko for død og ulykke i tilfælde af sammenstød end for ti år siden. Derfor skal næste 
skridt være at mindske risikoen også for de sårbare vejbrugere. Det kunne være et vigtigt træk 
at adskille de forskellige kategorier af vejbrugere i trafikken, og denne mulighed bør 
undersøges nærmere.

Det er navnlig vigtigt, at risiciene for sårbare vejbrugere sænkes i alle medlemsstater. Nogle 
lande har et højt sikkerhedsniveau, mens andre mangler de relevante tiltrængte 
foranstaltninger. Motorcyklisterne udgør en gruppe af sårbare vejbrugere, som viser en 
alarmerende og stigende ulykkeshyppighed. Denne gruppe går imod strømmen med at sænke 
trafikdødsfaldene i Den Europæiske Union. Derfor er det yderst vigtigt, at der træffes 
foranstaltninger for at beskytte denne gruppe.

Det synes ligeledes vigtigt at beskytte ikke alene vejene, men ligeledes infrastrukturer 
relateret til færdselssikkerhed - som f.eks. kommunikationscentre, tidlige varslingscentre eller 
trafikforvaltningscentre - som er involveret i regulering af trafikken. I tråd med EPCIP's ånd 
(program for beskyttelse af europæisk kritisk infrastruktur) skal revisioner af sikkerheden ikke 
alene omfatte de usikre træk, men ligeledes de potentielle svagheder i et projekt eller en 
eksisterende vejinfrastruktur.

Endelig skal vi også minde om, at vejinfrastrukturers sårbarhed er mere iøjnefaldende inden 
for rammerne af uventede hændelser sammenlignet med deres almindelige funktion. I denne 
henseende er det vigtigt, at man klart medtager behovet for revisioner og kontroller, når det er 
nødvendigt, ikke alene indtil operationerne er igangsat, men også når de når op på deres 
tophastighed og i tilfælde af særlige omstændigheder.

Europa-Parlamentet anser det for nødvendigt, at anvendelsesområdet for forslaget til 
direktiv udvides i begge disse to retninger for at sikre, at sikkerheden integreres i alle faser af 
planlægning, design og funktion - herunder usædvanlige omstændigheder - af vejinfrastruktur 
i de transeuropæiske net (TEN-T), således at de også omfatter alle kategorier af sårbare 
vejbrugere. Dette er en vigtig bestræbelse, hvis det skal lykkes os at bringe antallet af 
trafikdødsofre ned.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Transport- og 
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Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2

(2) Kommissionen nævnte i sin hvidbog af 
12. september 2001 ”Den Europæiske 
transportpolitik frem til 2010 - De svære 
valg” behovet for at gennemføre 
sikkerhedsmæssige konsekvensanalyser og 
trafiksikkerhedsrevisioner for at udpege og
forvalte vejstrækninger i Fællesskabet, hvor 
risikoen er høj. Målet om at halvere antallet 
af trafikdræbte på Fællesskabets veje 
mellem 2001 og 2010 blev også fastsat i 
denne.

(2) Kommissionen nævnte i sin hvidbog af 
12. september 2001 ”Den Europæiske 
transportpolitik frem til 2010 - De svære 
valg” behovet for at gennemføre 
sikkerhedsmæssige konsekvensanalyser og 
trafiksikkerhedsrevisioner for at udpege og 
at beskytte vejstrækninger og 
vejinfrastrukturer i Fællesskabet, hvor 
risikoen er høj. Målet om at halvere antallet 
af trafikdræbte på Fællesskabets veje 
mellem 2001 og 2010 blev også fastsat i 
denne.

Ændringsforslag 2
Betragtning 3

(3) I sin meddelelse - ”Europæisk 
handlingsprogram for trafiksikkerheden -
Halvering af antallet af trafikofre i Den 
Europæiske Union inden 2010: en fælles 
opgave” udpegede Kommissionen 
vejinfrastrukturen som den tredje søjle i 
trafiksikkerhedspolitikken, der bør yde et 
betydeligt bidrag til at opfylde EU’s mål om 
at nedbringe antallet af ulykker.

(3) I sin meddelelse - ”Europæisk 
handlingsprogram for trafiksikkerheden -
Halvering af antallet af trafikofre i Den 
Europæiske Union inden 2010: en fælles 
opgave” udpegede Kommissionen 
vejinfrastrukturen som den tredje søjle i 
trafiksikkerhedspolitikken, der bør yde et 
betydeligt bidrag til at opfylde EU’s mål om 
at nedbringe antallet af ulykker, idet der 
tages særligt hensyn til ubeskyttede 
vejbrugere.

Ændringsforslag 3
Betragtning 4

(4) Indførelsen af egnede procedurer er (4) Indførelsen af egnede procedurer er 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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afgørende som værktøj til at forbedre 
sikkerheden i det transeuropæiske vejnets 
infrastruktur. Trafiksikkerhedsmæssige 
konsekvensanalyser i forbindelse med 
projektplanlægningen bør på et strategisk 
niveau påvise konsekvenserne for 
trafiksikkerheden af forskellige varianter af 
et infrastrukturprojekt. Desuden bør 
trafiksikkerhedsrevisioner på en udførlig 
måde afdække sikkerhedskompromitterende 
faktorer i et vejinfrastrukturprojekt. Der bør 
derfor etableres procedurer for disse to 
områder med henblik på at øge sikkerheden i 
vejinfrastrukturen på det transeuropæiske 
vejnet, men vejtunneller bør dog ikke være 
omfattet, når de hører under Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2004/54/EF 
om minimumssikkerhedskrav for tunneler i 
det transeuropæiske vejnet.

afgørende som værktøj til at forbedre 
sikkerheden i det transeuropæiske vejnets 
infrastruktur. Trafiksikkerhedsmæssige 
konsekvensanalyser i forbindelse med 
projektplanlægningen bør på et strategisk 
niveau påvise konsekvenserne for 
trafiksikkerheden af forskellige varianter af 
et infrastrukturprojekt. Desuden bør 
trafiksikkerhedsrevisioner på en udførlig 
måde afdække sikkerhedskompromitterende 
faktorer og/eller potentielle svagheder i et 
vejinfrastrukturprojekt. Der bør derfor 
etableres procedurer for disse to områder 
med henblik på at øge sikkerheden i 
vejinfrastrukturen på det transeuropæiske 
vejnet, men vejtunneller bør dog ikke være 
omfattet, når de hører under Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2004/54/EF 
om minimumssikkerhedskrav for tunneler i 
det transeuropæiske vejnet.

Ændringsforslag 4
Betragtning 5

(5) De eksisterende vejes sikkerhedsmæssige 
resultater bør forbedres ved at målrette
investeringer mod vejstrækninger med den 
højeste ulykkestæthed eller med de bedste 
muligheder for at forebygge ulykker. For at 
sætte trafikanterne i stand til at tilpasse deres 
adfærd og forbedre overholdelsen af 
færdselsreglerne, navnlig hvad angår 
hastighedsbegrænsninger, bør de advares, 
når de nærmer sig en vejstrækning med høj 
risiko.

(5) De eksisterende vejes sikkerhedsmæssige 
resultater bør forbedres ved at målrette 
investeringer mod vejstrækninger med den 
højeste ulykkestæthed eller med de bedste 
muligheder for at forebygge ulykker. For at 
sætte trafikanterne i stand til at tilpasse deres 
adfærd og forbedre overholdelsen af 
færdselsreglerne, navnlig hvad angår 
hastighedsbegrænsninger, bør de advares, 
når de nærmer sig en vejstrækning med høj 
risiko. Der skal tages særligt hensyn til 
ubeskyttede vejbrugere i trafikken.

Ændringsforslag 5
Betragtning 6

(6) Forvaltning af nettets sikkerhed kan 
skabe mærkbare resultater allerede 
umiddelbart efter indførelsen. Når 
vejstrækninger med høj risiko er blevet 
gransket, og der er truffet afhjælpende 

(6) Forvaltning af nettets sikkerhed kan 
skabe mærkbare resultater allerede 
umiddelbart efter indførelsen. Når 
vejstrækninger med høj risiko er blevet 
gransket, og der er truffet afhjælpende 
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forholdsregler, bør forebyggende 
sikkerhedsinspektioner få en mere betydende 
rolle. Jævnlige inspektioner er et vigtigt 
redskab til at forebygge mulige farer for alle 
trafikanter, herunder bløde trafikanter, bl.a. 
ved vejarbejder.

forholdsregler, bør forebyggende 
sikkerhedsinspektioner få en mere betydende 
rolle. Jævnlige inspektioner er et vigtigt 
redskab til at forebygge mulige farer for alle 
trafikanter, herunder bløde trafikanter, bl.a. 
ved vejarbejder. Man skal især være 
opmærksom på infrastrukturer for 
færdselsforvaltning samt disses 
kommunikationssystemer på grund af deres 
afgørende rolle i krisesituationer.

Ændringsforslag 6
Betragtning 8

(8) For at sikre et højt 
trafiksikkerhedsniveau bør medlemsstaterne 
anvende retningslinjer for forvaltning af 
vejinfrastrukturs sikkerhed. Anmeldelsen af 
sådanne retningslinjer til Kommissionen og 
regelmæssig rapportering om 
gennemførelsen af disse bør bane vejen for 
en systematisk forbedring af sikkerheden i 
infrastrukturen på EF-plan og med tiden 
danne grundlag for at effektivisere systemet. 
Rapporteringen om gennemførelsen af 
retningslinjerne vil endvidere gøre det 
muligt for andre medlemsstater at finde frem 
til, hvilke løsninger der er mest effektive for 
dem, og den systematiske indsamling af data 
fra forudgående og opfølgende 
undersøgelser bør gøre det muligt at 
udvælge de mest effektive forholdsregler 
med henblik på den fremtidige indsats.

(8) For at sikre et højt 
trafiksikkerhedsniveau bør medlemsstaterne 
anvende retningslinjer for forvaltning af 
vejinfrastrukturs sikkerhed. Anmeldelsen af 
sådanne retningslinjer til Kommissionen og 
regelmæssig rapportering om 
gennemførelsen af disse bør bane vejen for 
en systematisk forbedring af sikkerheden i 
infrastrukturen på EF-plan og med tiden 
danne grundlag for at effektivisere systemet. 
Rapporteringen om gennemførelsen af 
retningslinjerne vil endvidere gøre det 
muligt for andre medlemsstater at finde frem 
til, hvilke løsninger der er mest effektive for 
dem, og den systematiske indsamling af data 
fra forudgående og opfølgende 
undersøgelser bør gøre det muligt at 
udvælge de mest effektive forholdsregler 
med henblik på den fremtidige indsats. Der 
skal tages særligt hensyn til ubeskyttede 
vejbrugere i trafikken.

Ændringsforslag 7
Artikel 1, stk. 2, første afsnit

2. Dette direktiv gælder for veje, som udgør 
en del af det transeuropæiske vejnet, uanset 
om de er i projekterings-, anlægs- eller 
driftsfasen.

2. Dette direktiv gælder for veje og 
beslægtede infrastrukturer, som udgør en 
del af det transeuropæiske vejnet, uanset om 
de er i projekterings-, anlægs- eller 
driftsfasen.
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Ændringsforslag 8
Artikel 2, stk. 4

(4) “trafiksikkerhedsrevision”: En udførlig, 
systematisk og teknisk kontrol af 
sikkerhedsaspektet ved et 
vejinfrastrukturprojekts designmæssige 
karakteristika, som omfatter alle faser fra 
planlægning til ibrugtagning.

(4) “trafiksikkerhedsrevision”: En udførlig, 
systematisk og teknisk kontrol af 
sikkerhedsaspektet ved et 
vejinfrastrukturprojekts designmæssige 
karakteristika, som omfatter alle faser fra 
planlægning til ibrugtagning, og af de 
infrastrukturer, der bidrager til deres 
regulering.

Ændringsforslag 9
Artikel 2, stk. 7

(7) “sikkerhedsinspektion”: En periodisk 
gennemgang af sikkerhedsaspektet af en vej 
i drift.

(7) “sikkerhedsinspektion”: En periodisk 
gennemgang af sikkerhedsaspektet af en vej
i drift og af dens 
reguleringsinfrastrukturer.

Ændringsforslag 10
Artikel 2, stk. 9 a (nyt)

(9a) "Sårbare vejbrugere" omfatter 
fodgængere, cyklister og tohjulede 
motorkøretøjer, men det udelukker ikke 
nødvendigvis andre grupper, som kunne 
betragtes som sårbare.

Ændringsforslag 11
Artikel 4, stk. 3

3. Revisionen udgør en integrerende del af 
projekteringen af infrastrukturprojektet 
under gennemførlighedsundersøgelsen, 
skitseprojekteringen, detailprojekteringen, 
fasen umiddelbart forud for ibrugtagningen 
og den første del af driftsfasen.

3. Revisionen udgør en integrerende del af 
projekteringen af infrastrukturprojektet 
under gennemførlighedsundersøgelsen, 
skitseprojekteringen, detailprojekteringen, 
fasen umiddelbart forud for ibrugtagningen 
og den første del af driftsfasen, men 
ligeledes på det stadie i reguleringen, hvor 
det fungerer i topfart, og/eller i tilfælde af 
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særlige omstændigheder.

Ændringsforslag 12
Artikel 4, stk. 4

4. Medlemsstaterne tilser, at revisoren i en 
revisionsrapport fastlægger, hvilke 
designelementer der er afgørende for 
sikkerheden i hver af infrastrukturprojektets 
faser, og stiller forslag til, hvordan påviste 
sikkerhedskompromitterende faktorer 
afhjælpes. Konstateres der 
sikkerhedskompromitterende faktorer i 
forbindelse med revisionen, uden at der 
træffes afhjælpende forholdsregler inden 
udløbet af den pågældende fase, jf. bilag II, 
anfører den kompetente instans årsagerne 
hertil i et bilag til rapporten.

4. Medlemsstaterne tilser, at revisoren i en 
revisionsrapport fastlægger, hvilke 
designelementer der er afgørende for 
sikkerheden i hver af infrastrukturprojektets 
faser, og stiller forslag til, hvordan påviste 
sikkerhedskompromitterende faktorer 
afhjælpes. Der skal tages særligt hensyn til 
ubeskyttede vejbrugere i trafikken. 
Konstateres der 
sikkerhedskompromitterende faktorer i 
forbindelse med revisionen, uden at der 
træffes afhjælpende forholdsregler inden 
udløbet af den pågældende fase, jf. bilag II, 
anfører den kompetente instans årsagerne 
hertil i et bilag til rapporten.

Ændringsforslag 13
Artikel 5, stk. 1

1. Medlemsstaterne tilser, at sikkerheden i 
det eksisterende vejnet forbedres. De tilser, 
at forvaltningen af vejstrækninger med høj 
risiko og nettets sikkerhed udføres på 
grundlag af en årlig gennemgang af driften 
af vejnettet i overensstemmelse med bilag 
III.

1. Medlemsstaterne tilser, at sikkerheden i 
det eksisterende vejnet forbedres. De tilser, 
at forvaltningen af vejstrækninger med høj 
risiko og nettets sikkerhed udføres på 
grundlag af en årlig gennemgang af driften 
af vejnettet i overensstemmelse med bilag 
III. Der skal tages særligt hensyn til 
ubeskyttede vejbrugere i trafikken.

Ændringsforslag 14
Artikel 5, stk. 3, andet afsnit

For hver af de i stk. 3 omhandlede 
strækninger giver medlemsstaterne et 
overslag over mulighederne for med 
afhjælpende forholdsregler, jf. pkt. 3, litra e) 
og f), i bilag III, at reducere antallet af 
ulykker med personskade og dødsulykker i 
de følgende tre år sammen med 

For hver af de i stk. 3 omhandlede 
strækninger giver medlemsstaterne et 
overslag over mulighederne for med 
afhjælpende forholdsregler, jf. pkt. 3, litra e) 
og f), i bilag III, at reducere antallet af 
ulykker med personskade og dødsulykker i 
de følgende tre år sammen med 



PA\662879DA.doc 9/9 PE 388.411v01-00

DA

omkostningerne ved hver af disse 
forholdsregler.

omkostningerne ved hver af disse 
forholdsregler. Der skal tages særligt 
hensyn til ubeskyttede vejbrugere i 
trafikken.

Ændringsforslag 15
Artikel 6, stk.1

1. Medlemsstaterne tilser, at der foretages 
sikkerhedsinspektioner på de veje, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, med henblik på 
at fastslå trafiksikkerhedsmæssige risici og 
forebygge ulykker.

1. Medlemsstaterne tilser, at der foretages 
sikkerhedsinspektioner på de veje og 
infrastrukturer, der er omhandlet i artikel 1, 
stk. 2, med henblik på at fastslå 
trafiksikkerhedsmæssige risici og forebygge 
ulykker.

Ændringsforslag 16
Artikel 6, stk.2

2. Sikkerhedsinspektioner skal omfatte 
rutineinspektioner og inspektioner af 
vejarbejder. De foretages i 
overensstemmelse med kriterierne i bilag III.

2. Sikkerhedsinspektioner skal omfatte 
rutineinspektioner og inspektioner af 
vejarbejder og inspektioner under særlige 
omstændigheder. De foretages i 
overensstemmelse med kriterierne i bilag III.


