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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Έκαστος Ευρωπαίος πολίτης συμμετέχει στην κυκλοφορία και τη χρήση της υποδομής, είτε 
αμέσως είτε εμμέσως. Είναι επομένως δικαίωμά του το να αισθάνεται ασφαλής οποτεδήποτε 
χρησιμοποιεί τις οδικές υποδομές. Μεταξύ όλων των χρηστών του οδικού δικτύου οι πλέον 
ευάλωτες ομάδες είναι εκείνοι με την ολιγότερη προστασία. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι πεζοί, 
οι ποδηλάτες, οι οδηγοί μοτοσυκλετών και άλλοι. Είναι επιτακτικό το να λαμβάνονται υπόψη 
στον μέγιστο βαθμό σε παντός είδους κατασκευή και αξιολόγηση της υποδομής.  

Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στην ασφάλεια των οχημάτων. Οι επιβαίνοντες διατρέχουν 
σήμερα πολύ μικρότερο κίνδυνο θανάτου ή τραυματισμού τους σε περίπτωση σύγκρουσης σε 
σύγκριση με δέκα χρόνια πριν. Κατά συνέπειαν το προσεχές βήμα πρέπει να είναι η μείωση των 
κινδύνων για τους ευάλωτους χρήστες των οδών. Ο διαχωρισμός των χρηστών των οδών σε 
διαφορετικές κατηγορίες σε κυκλοφορία θα μπορούσε να είναι σημαντική κίνηση και πρέπει να 
εξετασθεί.

Ειδική σημασία έχει το να μειωθούν οι κίνδυνοι για τους ευάλωτους χρήστες των οδών σε όλα τα 
κράτη μέλη. Μερικά κράτη μέλη έχουν υψηλό επίπεδο ασφαλείας, ενώ σε άλλα δεν υπάρχουν τα 
απαιτούμενα, σχετικά με την ασφάλεια μέτρα. Μία ομάδα ευάλωτων χρηστών των οδών που 
παρουσιάζουν ανησυχητικό και αυξανόμενο ποσοστό ατυχημάτων είναι οι μοτοσυκλεττιστές. Για 
την ομάδα αυτή δεν παρατηρείται η φθίνουσα τάση θανατηφόρων ατυχημάτων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Είναι άρα υψίστης σημασίας η λήψη μέτρων προς προστασία αυτής της ομάδας.

Φαίνεται σημαντικό επίσης το να τυγχάνουν προστασίας όχι μόνον οι οδοί αλλά και οι υποδομές 
που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια – όπως είναι κέντρα επικοινωνιών, κέντρα έγκαιρης 
προειδοποίησης ή κέντρα διαχείρισης της κυκλοφορίας – τα οποία συμβάλλουν στη διευθέτηση 
της κυκλοφορίας και να περιλαμβάνονται - κατά το παράδειγμα του έργου για την προστασία των 
υποδομών ζωτικής σημασίας (EPCIP) – στους ελέγχους σχετικά με την ασφάλεια όχι μόνον τα 
χαρακτηριστικά που δηλώνουν έλλειψη ασφαλείας αλλά και τα δυνάμει ελαττώματα ενός έργου ή 
της υφισταμένης οδικής υποδομής.

Τέλος πρέπει επίσης να υπενθυμίζεται ότι το ευάλωτο σε σχέση με τις οδικές υποδομές 
καθίσταται καταφανέστερο στο πλαίσιο απροσδόκητων γεγονότων και όχι κατά τη συνήθη 
λειτουργία τους· επ' αυτού φαίνεται ζωτικής σημασίας να περιλαμβάνεται ρητώς, όταν είναι 
απαραίτητη, η ανάγκη για τη διενέργεια ελέγχων όχι μόνον έως την έναρξη της λειτουργίας των 
υποδομών αλλά επίσης όταν φθάνουν την υψίστη ταχύτητα λειτουργίας τους και στην περίπτωση 
εξαιρετικών συνθηκών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί αναγκαίο να διευρυνθεί το πεδίο της προτεινόμενης οδηγίας 
προς αμφότερες τις ως άνω κατευθύνσεις· τούτο για να εξασφαλίζεται ότι η ασφάλεια 
ενσωματώνεται σε όλες τις φάσεις προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας –
περιλαμβανομένων και των εξαιρετικών συνθηκών – των οδικών υποδομών στο Διευρωπαϊκό 
Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T) και για να περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες ευάλωτων χρηστών 
των οδών. Τούτο συνιστά σημαντική προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί για να επιτύχουμε να 
μειώσουμε τον αριθμό θανάτων στους δρόμους μας.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Η Επιτροπή, στο Λευκό Βιβλίο της 12ης 
Σεπτεμβρίου 2001 με τίτλο "η Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Μεταφορών με ορίζοντα το έτος 
2010: η ώρα των επιλογών", διατύπωσε την 
άποψη ότι είναι αναγκαίο να 
πραγματοποιούνται εκτιμήσεις των 
επιπτώσεων και έλεγχοι της οδικής 
ασφάλειας, έτσι ώστε να εντοπίζονται και 
να αντιμετωπίζονται τα οδικά τμήματα 
υψηλού κινδύνου μέσα στην Κοινότητα. 
Έθεσε επίσης το στόχο να μειωθεί κατά το 
ήμισυ ο αριθμός των θανάτων στους 
ευρωπαϊκούς δρόμους μεταξύ 2001 και 
2010.

(2) Η Επιτροπή, στο Λευκό Βιβλίο της 12ης 
Σεπτεμβρίου 2001 με τίτλο "η Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Μεταφορών με ορίζοντα το έτος 
2010: η ώρα των επιλογών", διατύπωσε την 
άποψη ότι είναι αναγκαίο να 
πραγματοποιούνται εκτιμήσεις των 
επιπτώσεων και έλεγχοι της οδικής 
ασφάλειας, έτσι ώστε να εντοπίζονται, να
αντιμετωπίζονται και να προστατεύονται τα 
οδικά τμήματα υψηλού κινδύνου και οι 
οδικές υποδομές μέσα στην Κοινότητα. 
Έθεσε επίσης το στόχο να μειωθεί κατά το 
ήμισυ ο αριθμός των θανάτων στους 
ευρωπαϊκούς δρόμους μεταξύ 2001 και 
2010.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
“Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την 
οδική ασφάλεια - Μείωση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση του αριθμού των θυμάτων σε 
τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ από 
σήμερα έως το 2010: ένα ζήτημα που μας 
αφορά όλους” χαρακτήρισε τις οδικές 
υποδομές ως τον τρίτο πυλώνα της 
πολιτικής οδικής ασφάλειας, ο οποίος θα 
συμβάλει στο στόχο της Κοινότητας να 
μειωθούν τα ατυχήματα.

(3) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
“Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την 
οδική ασφάλεια - Μείωση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση του αριθμού των θυμάτων σε 
τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ από 
σήμερα έως το 2010: ένα ζήτημα που μας 
αφορά όλους” χαρακτήρισε τις οδικές 
υποδομές ως τον τρίτο πυλώνα της 
πολιτικής οδικής ασφάλειας, ο οποίος θα 
συμβάλει στο στόχο της Κοινότητας να 
μειωθούν τα ατυχήματα, λαμβάνοντας 
υπόψη ιδίως τους απροστάτευτους 
χρήστες των οδών.

  
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.
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Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Η διαμόρφωση κατάλληλων διαδικασιών 
είναι βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των οδικών υποδομών στο
διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Οι εκτιμήσεις 
των επιπτώσεων όσον αφορά την οδική 
ασφάλεια θα αποδείξουν, σε στρατηγικό 
επίπεδο, τις συνέπειες που μπορεί να έχουν 
στην οδική ασφάλεια οι διαφορετικές λύσεις 
σχεδιασμού ενός έργου υποδομής. Επίσης, 
οι έλεγχοι οδικής ασφάλειας θα αναδείξουν, 
με λεπτομέρειες, τα επισφαλή 
χαρακτηριστικά των έργων οδικής 
υποδομής. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να 
καθιερωθούν διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθούνται σε αυτά τα δύο πεδία, με 
σκοπό να αυξηθεί η ασφάλεια στις οδικές 
υποδομές του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, 
εξαιρουμένων όμως των οδικών σηράγγων, 
οι οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
2004/54/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ασφαλείας για τις σήραγγες του
διευρωπαϊκού οδικού δικτύου.

(4) Η διαμόρφωση κατάλληλων διαδικασιών 
είναι βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των οδικών υποδομών στο 
διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Οι εκτιμήσεις 
των επιπτώσεων όσον αφορά την οδική 
ασφάλεια θα αποδείξουν, σε στρατηγικό 
επίπεδο, τις συνέπειες που μπορεί να έχουν 
στην οδική ασφάλεια οι διαφορετικές λύσεις 
σχεδιασμού ενός έργου υποδομής. Επίσης, 
οι έλεγχοι οδικής ασφάλειας θα αναδείξουν, 
με λεπτομέρειες, τα επισφαλή 
χαρακτηριστικά και/ή τα δυνάμει 
ελαττώματα των έργων οδικής υποδομής. 
Κρίνεται επομένως σκόπιμο να καθιερωθούν 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται 
σε αυτά τα δύο πεδία, με σκοπό να αυξηθεί 
η ασφάλεια στις οδικές υποδομές του 
διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, 
εξαιρουμένων όμως των οδικών σηράγγων, 
οι οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
2004/54/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ασφαλείας για τις σήραγγες του 
διευρωπαϊκού οδικού δικτύου.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Οι επιδόσεις ασφάλειας των υπαρχόντων 
δρόμων πρέπει να βελτιωθούν μέσω της 
συγκέντρωσης των επενδύσεων στα οδικά 
τμήματα εκείνα όπου παρατηρείται υψηλό 
ποσοστό ατυχημάτων ή όπου υπάρχουν οι 
περισσότερες δυνατότητες μείωσης των 
ατυχημάτων. Οι οδηγοί, για να είναι σε θέση 
να προσαρμόσουν την συμπεριφορά τους 
και να εντείνουν τη συμμόρφωσή τους προς 
τους κανόνες κυκλοφορίας, ιδίως όσον 
αφορά τα όρια ταχύτητας, πρέπει να 
προειδοποιούνται ότι εισέρχονται σε οδικό 
τμήμα υψηλού κινδύνου.

(5) Οι επιδόσεις ασφάλειας των υπαρχόντων 
δρόμων πρέπει να βελτιωθούν μέσω της 
συγκέντρωσης των επενδύσεων στα οδικά 
τμήματα εκείνα όπου παρατηρείται υψηλό 
ποσοστό ατυχημάτων ή όπου υπάρχουν οι 
περισσότερες δυνατότητες μείωσης των 
ατυχημάτων. Οι οδηγοί, για να είναι σε θέση 
να προσαρμόσουν την συμπεριφορά τους 
και να εντείνουν τη συμμόρφωσή τους προς 
τους κανόνες κυκλοφορίας, ιδίως όσον 
αφορά τα όρια ταχύτητας, πρέπει να 
προειδοποιούνται ότι εισέρχονται σε οδικό 
τμήμα υψηλού κινδύνου. Πρέπει να 
ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη οι 
απροστάτευτοι χρήστες των οδών.
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Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Η διαχείριση της ασφάλειας του δικτύου 
προσφέρει μεγάλες δυνατότητες αμέσως 
μόλις τεθεί σε εφαρμογή. Αφού 
αντιμετωπιστούν τα οδικά τμήματα υψηλού 
κινδύνου και ληφθούν διορθωτικά μέτρα, οι 
επιθεωρήσεις ασφαλείας ως προληπτικό 
μέτρο πρέπει να αναλάβουν ακόμη πιο 
σημαντικό ρόλο. Οι τακτικές επιθεωρήσεις 
είναι ουσιαστικό εργαλείο για να 
αποφεύγονται πιθανοί κίνδυνοι για όλους 
τους χρήστες των οδών, προπαντός τους 
ευάλωτους, και στην περίπτωση εκτέλεσης 
οδικών έργων.

(6) Η διαχείριση της ασφάλειας του δικτύου 
προσφέρει μεγάλες δυνατότητες αμέσως 
μόλις τεθεί σε εφαρμογή. Αφού 
αντιμετωπιστούν τα οδικά τμήματα υψηλού 
κινδύνου και ληφθούν διορθωτικά μέτρα, οι 
επιθεωρήσεις ασφαλείας ως προληπτικό 
μέτρο πρέπει να αναλάβουν ακόμη πιο 
σημαντικό ρόλο. Οι τακτικές επιθεωρήσεις 
είναι ουσιαστικό εργαλείο για να 
αποφεύγονται πιθανοί κίνδυνοι για όλους 
τους χρήστες των οδών, προπαντός τους 
ευάλωτους, και στην περίπτωση εκτέλεσης 
οδικών έργων. Λόγω του ουσιώδους ρόλου 
που διαδραματίζουν όταν 
αντιμετωπίζονται κρίσιμες καταστάσεις, 
ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις υποδομές 
διαχείρισης της κυκλοφορίας και τα 
συστήματα επικοινωνίας.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Για να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
εφαρμόσουν κατευθύνσεις για τη διαχείριση 
της ασφάλειας των υποδομών. Η 
κοινοποίηση των κατευθύνσεων αυτών στην 
Επιτροπή και οι τακτικές εκθέσεις τους 
σχετικά με την εφαρμογή τους θα θέσουν τα 
θεμέλια για τη συστηματική βελτίωση της 
ασφάλειας των υποδομών σε κοινοτικό 
επίπεδο και θα θέσουν τη βάση για την 
εξέλιξη προς ένα αποτελεσματικότερο 
σύστημα συν τω χρόνο. Οι εκθέσεις για την 
εφαρμογή τους θα επιτρέψουν επίσης στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη να εντοπίζουν τις 
πλέον αποτελεσματικές λύσεις, ενώ η 
συστηματική συλλογή δεδομένων από 
προηγούμενες/επόμενες μελέτες θα 
επιτρέψει την επιλογή των πλέον 
αποτελεσματικών μέτρων σε μελλοντικές 
δράσεις. 

(8) Για να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
εφαρμόσουν κατευθύνσεις για τη διαχείριση 
της ασφάλειας των υποδομών. Η 
κοινοποίηση των κατευθύνσεων αυτών στην 
Επιτροπή και οι τακτικές εκθέσεις τους 
σχετικά με την εφαρμογή τους θα θέσουν τα 
θεμέλια για τη συστηματική βελτίωση της 
ασφάλειας των υποδομών σε κοινοτικό 
επίπεδο και θα θέσουν τη βάση για την 
εξέλιξη προς ένα αποτελεσματικότερο 
σύστημα συν τω χρόνω. Οι εκθέσεις για την 
εφαρμογή τους θα επιτρέψουν επίσης στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη να εντοπίζουν τις 
πλέον αποτελεσματικές λύσεις, ενώ η 
συστηματική συλλογή δεδομένων από 
προηγούμενες/επόμενες μελέτες θα 
επιτρέψει την επιλογή των πλέον 
αποτελεσματικών μέτρων σε μελλοντικές 
δράσεις. Πρέπει να ληφθούν ιδιαιτέρως 
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υπόψη οι απροστάτευτοι χρήστες των 
οδών.

Τροπολογία 7
Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
δρόμους που ανήκουν στο διευρωπαϊκό 
οδικό δίκτυο, είτε αυτοί είναι στο στάδιο του 
σχεδιασμού είτε υπό κατασκευή είτε έχουν 
παραδοθεί στην κυκλοφορία.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
δρόμους και τις συναφείς υποδομές που 
ανήκουν στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, είτε 
αυτοί είναι στο στάδιο του σχεδιασμού είτε 
υπό κατασκευή είτε έχουν παραδοθεί στην 
κυκλοφορία.

Τροπολογία 8
Άρθρο 2, σημείο 4

(4) “έλεγχος της οδικής ασφάλειας”, η 
λεπτομερής, συστηματική και τεχνική 
επαλήθευση της ασφάλειας των 
χαρακτηριστικών σχεδιασμού ενός οδικού 
έργου υποδομής, η οποία καλύπτει όλα τα 
στάδια, από το σχεδιασμό έως την έναρξη 
λειτουργίας του.

(4) “έλεγχος της οδικής ασφάλειας”, η 
λεπτομερής, συστηματική και τεχνική 
επαλήθευση της ασφάλειας των 
χαρακτηριστικών σχεδιασμού ενός οδικού 
έργου υποδομής, η οποία καλύπτει όλα τα 
στάδια, από το σχεδιασμό έως την έναρξη 
λειτουργίας του, καθώς και των υποδομών 
που συμβάλλουν στη διευθέτηση της 
λειτουργίας τους.

Τροπολογία 9
Άρθρο 2, σημείο 7

(7) “επιθεώρηση ασφαλείας”, η περιοδική 
εξέταση ενός δρόμου σε λειτουργία από 
άποψη ασφαλείας.

(7) “επιθεώρηση ασφαλείας”, η περιοδική 
εξέταση ενός δρόμου σε λειτουργία από 
άποψη ασφαλείας και των υποδομών 
διευθετήσεως της λειτουργίας του.

Τροπολογία 10
Άρθρο 2, σημείο (9 α) (νέο)

(9 α) 'Ευάλωτοι χρήστες οδικού δικτύου' οι 
πεζοί, ποδηλάτες και μοτοσυκλεττιστές, 
χωρίς να αποκλείονται κατ' ανάγκην άλλες 
ομάδες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
ευάλωτες.

Τροπολογία 11
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Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Ο έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της διαδικασίας σχεδιασμού του έργου 
υποδομής, από τη μελέτη σκοπιμότητας, την 
προμελέτη, τον λεπτομερή σχεδιασμό του, 
πριν την παράδοσή του στην κυκλοφορία 
και έως την αρχική λειτουργία του.

3. Ο έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της διαδικασίας σχεδιασμού του έργου 
υποδομής, από τη μελέτη σκοπιμότητας, την 
προμελέτη, τον λεπτομερή σχεδιασμό του, 
πριν την παράδοσή του στην κυκλοφορία 
και έως την αρχική λειτουργία του, αλλά και 
κατά το στάδιο της διευθετήσεως της 
λειτουργίας του, ενώ λειτουργεί στην 
υψίστη ταχύτητα και/ή στην περίπτωση 
όπου επικρατούν εξαιρετικές συνθήκες.

Τροπολογία 12
Άρθρο 4, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
ελεγκτής καθορίζει σχεδιαστικά στοιχεία 
κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια σε 
έκθεσή του για κάθε στάδιο του έργου 
υποδομής, όπως και προτάσεις διόρθωσης 
των τυχόν επισφαλών χαρακτηριστικών που 
θα εντοπισθούν. Εάν κατά τον έλεγχο 
εντοπισθούν επισφαλή χαρακτηριστικά αλλά 
δεν διορθωθεί ο σχεδιασμός πριν το τέλος 
του αντίστοιχου σταδίου, όπως αναφέρει το 
παράρτημα ΙΙ, ο αρμόδιος φορέας εκθέτει 
τους λόγους σε προσάρτημα της σχετικής 
έκθεσης .

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
ελεγκτής καθορίζει σχεδιαστικά στοιχεία 
κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια σε 
έκθεσή του για κάθε στάδιο του έργου 
υποδομής, όπως και προτάσεις διόρθωσης 
των τυχόν επισφαλών χαρακτηριστικών που 
θα εντοπισθούν. Λαμβάνονται ιδιαιτέρως 
υπόψη οι απροστάτευτοι χρήστες των 
οδών. Εάν κατά τον έλεγχο εντοπισθούν 
επισφαλή χαρακτηριστικά αλλά δεν 
διορθωθεί ο σχεδιασμός πριν το τέλος του 
αντίστοιχου σταδίου, όπως αναφέρει το 
παράρτημα ΙΙ, ο αρμόδιος φορέας εκθέτει 
τους λόγους σε προσάρτημα της σχετικής 
έκθεσης .

Τροπολογία 13
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
βελτίωση της ασφάλειας στο εν λειτουργία 
οδικό δίκτυο. Εξασφαλίζουν ότι η 
διαχείριση των οδικών τμημάτων υψηλού 
κινδύνου και η διαχείριση της ασφάλειας 
του δικτύου πραγματοποιούνται με βάση 
ετήσια επανεξέταση της λειτουργίας του 
οδικού δικτύου σύμφωνα με το παράρτημα 
ΙΙΙ.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
βελτίωση της ασφάλειας στο εν λειτουργία 
οδικό δίκτυο. Εξασφαλίζουν ότι η 
διαχείριση των οδικών τμημάτων υψηλού 
κινδύνου και η διαχείριση της ασφάλειας 
του δικτύου πραγματοποιούνται με βάση 
ετήσια επανεξέταση της λειτουργίας του 
οδικού δικτύου σύμφωνα με το παράρτημα 
ΙΙΙ. Λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι 
απροστάτευτοι χρήστες των οδών. 
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Τροπολογία 14
Άρθρο 5, παράγραφος 3, εδάφιο 2

Για κάθε τμήμα που εμπίπτει στην 
παράγραφο 3, τα κράτη μέλη εκτιμούν τις 
δυνατότητες διορθωτικών μέτρων, όπως 
προβλέπει το σημείο 3 στοιχεία ε) και στ) 
του παραρτήματος ΙΙΙ, με σκοπό να 
μειωθούν οι σοβαροί τραυματισμοί και οι 
θάνατοι κατά τα επόμενα τρία χρόνια, όπως 
επίσης εκτιμούν και το κόστος κάθε τέτοιου 
μέτρου. .

Για κάθε τμήμα που εμπίπτει στην 
παράγραφο 3, τα κράτη μέλη εκτιμούν τις 
δυνατότητες διορθωτικών μέτρων, όπως 
προβλέπει το σημείο 3, στοιχεία ε) και στ) 
του παραρτήματος ΙΙΙ, με σκοπό να 
μειωθούν οι σοβαροί τραυματισμοί και οι 
θάνατοι κατά τα επόμενα τρία χρόνια, όπως 
επίσης εκτιμούν και το κόστος κάθε τέτοιου 
μέτρου. Λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι 
απροστάτευτοι χρήστες των οδών.

Τροπολογία 15
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις ασφαλείας 
στους δρόμους που εμπίπτουν στο άρθρο 1 
παράγραφος 2, έτσι ώστε να εντοπίζονται οι 
κίνδυνοι οδικής ασφάλειας και να 
προλαμβάνονται τα ατυχήματα.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις ασφαλείας 
στους δρόμους και υποδομές που 
εμπίπτουν στο άρθρο 1, παράγραφος 2, έτσι 
ώστε να εντοπίζονται οι κίνδυνοι οδικής 
ασφάλειας και να προλαμβάνονται τα 
ατυχήματα.

Τροπολογία 16
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Οι επιθεωρήσεις ασφαλείας 
περιλαμβάνουν συνήθεις επιθεωρήσεις και
επιθεωρήσεις οδικών έργων. 
Πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα 
κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2. Οι επιθεωρήσεις ασφαλείας 
περιλαμβάνουν συνήθεις επιθεωρήσεις,
επιθεωρήσεις οδικών έργων και 
επιθεωρήσεις όταν επικρατούν εξαιρετικές 
συνθήκες. Πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ.
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