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BEKNOPTE MOTIVERING

Iedere Europese burger is al dan niet rechtstreeks betrokken bij verkeer en het gebruik van 
infrastructuur. Iedere burger heeft er dan ook recht op zich veilig te voelen als hij gebruik 
maakt van de wegeninfrastructuur. De meest kwetsbare groepen, o.m. voetgangers, fietsers, 
motorrijders en anderen, zijn van alle weggebruikers het minst beschermd. Het is essentieel
dat met hun belangen zo veel mogelijk rekening wordt gehouden bij de aanleg van alle 
infrastructuur en bij de evaluatie.

Op het gebied van de veiligheid van voertuigen is er veel vooruitgang geboekt. De inzittenden 
van auto's lopen, als zij een aanrijding hebben, een veel geringere kans dat zij overlijden of 
gewond raken dan tien jaar geleden. De volgende stap moet derhalve zijn ook voor kwetsbare 
weggebruikers het gevaar terug te dringen. Scheiding van de verschillende soorten 
weggebruikers in het verkeer zou een belangrijke maatregel kunnen zijn die nader onderzoek 
verdient.

Bijzonder belangrijk is dat het gevaar voor kwetsbare weggebruikers in alle lidstaten afneemt. 
In sommige landen is het veiligheidsniveau hoog, terwijl in andere de noodzakelijke 
veiligheidsmaatregelen ontbreken. Motorrijders vormen een groep kwetsbare weggebruikers 
waaronder zich een verontrustend en stijgend aantal ongelukken voordoet. Deze groep gaat in 
tegen de dalende trend in het aantal verkeersongevallen in de Europese Unie. Het is dan ook 
van het grootste belang dat er maatregelen worden genomen om deze groep te beschermen.

Het is eveneens belangrijk niet alleen wegen te beveiligen, maar ook infrastructuur die 
verband houdt met de veiligheid van wegen - zoals communicatiecentra, vroegtijdige-
waarschuwingscentra of centra voor de sturing van het verkeer - die een rol speelt bij de 
regeling van het verkeer, en - in de geest van het EPCIP - in de veiligheidscontroles niet 
alleen de onveilige aspecten, maar ook de mogelijke zwakke plekken van een project of een 
bestaande wegeninfrastructuur op te nemen.

Ten slotte zij er nogmaals op gewezen dat de kwetsbaarheid van wegeninfrastructuur
duidelijker op de voorgrond treedt in het kader van onverwachte gebeurtenissen dan wanneer 
zij zoals gebruikelijk werkt; in dit opzicht is het van wezenlijke betekenis zo nodig duidelijk 
aan te geven dat controle en toezicht niet alleen noodzakelijk zijn totdat de werkzaamheden 
beginnen, maar ook wanneer deze op topsnelheid draaien en als zich buitengewone 
omstandigheden voordoen.

Het Europees Parlement acht uitbreiding van het toepassingsgebied van het voorstel voor een 
richtlijn in deze beide richtingen wordt uitgebreid om ervoor te zorgen dat veiligheid deel 
vormt van alle fasen van planning, ontwerp en exploitatie - met inbegrip van buitengewone 
omstandigheden - van de wegeninfrastructuur in de trans-Europese netwerken (TEN-T), en 
eveneens alle categorieën kwetsbare weggebruikers omvat. Dit is een belangrijk initiatief als 
we erin willen slagen het aantal verkeersdoden terug te dringen.

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
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bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 2

(2) In het Witboek van 12 september 2001 
"Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 
2010: tijd om te kiezen" heeft de Commissie 
aangegeven dat 
veiligheidseffectbeoordelingen en 
veiligheidsaudits van wegen moeten worden 
uitgevoerd om risicogedeelten van wegen in 
de Gemeenschap te identificeren en te 
beheren. In dat Witboek stelt de Commissie 
zich ook tot doel het aantal slachtoffers op 
de communautaire wegen tussen 2001 en 
2010 te halveren.

(2) In het Witboek van 12 september 2001 
"Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 
2010: tijd om te kiezen" heeft de Commissie 
aangegeven dat 
veiligheidseffectbeoordelingen en 
veiligheidsaudits van wegen moeten worden 
uitgevoerd om risicogedeelten van wegen en 
wegeninfrastructuur in de Gemeenschap te 
identificeren, te beheren en te beschermen. 
In dat Witboek stelt de Commissie zich ook 
tot doel het aantal slachtoffers op de 
communautaire wegen tussen 2001 en 2010 
te halveren.

Amendement 2
Overweging 3

(3) In haar Mededeling "Europees 
actieprogramma voor verkeersveiligheid -
Terugdringing van het aantal 
verkeersslachtoffers in de Europese Unie 
met de helft in de periode tot 2010: een 
gedeelde verantwoordelijkheid" heeft de 
Commissie vastgesteld dat 
wegeninfrastructuur de derde pijler van het 
verkeersveiligheidsbeleid vormt. De 
wegeninfrastructuur moet een belangrijke 
bijdrage leveren tot de beoogde 
vermindering van het aantal ongevallen in de 
Gemeenschap.

(3) In haar Mededeling "Europees 
actieprogramma voor verkeersveiligheid -
Terugdringing van het aantal 
verkeersslachtoffers in de Europese Unie 
met de helft in de periode tot 2010: een 
gedeelde verantwoordelijkheid" heeft de 
Commissie vastgesteld dat 
wegeninfrastructuur de derde pijler van het 
verkeersveiligheidsbeleid vormt. De 
wegeninfrastructuur moet een belangrijke 
bijdrage leveren tot de beoogde 
vermindering van het aantal ongevallen in de 
Gemeenschap. Bijzondere aandacht 
verdienen onbeschermde 
verkeersdeelnemers.

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Amendement 3
Overweging 4

(4) Het vaststellen van passende procedures 
is van essentieel belang voor het verbeteren 
van de veiligheid van de 
wegeninfrastructuur van het trans-Europese 
vervoersnet. Uit veiligheidseffectanalyses 
van wegen moet blijken, op een strategisch 
niveau, welke gevolgen verschillende 
alternatieven voor de planning van een 
infrastructuurproject hebben op de 
verkeersveiligheid. Veiligheidsaudits van 
wegen moeten bovendien een gedetailleerd 
overzicht van onveilige kenmerken van een 
wegeninfrastructuurproject opleveren. 
Daarom moeten procedures worden 
vastgesteld voor dergelijke effectanalyses en 
audits, teneinde de veiligheid van de 
wegeninfrastructuur van het trans-Europese 
vervoersnet te verbeteren, met uitzondering 
van tunnels, die onder Richtlijn 2004/54/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 inzake 
minimumveiligheidseisen voor tunnels in het 
trans-Europese wegennet vallen.

(4) Het vaststellen van passende procedures 
is van essentieel belang voor het verbeteren
van de veiligheid van de 
wegeninfrastructuur van het trans-Europese 
vervoersnet. Uit veiligheidseffectanalyses 
van wegen moet blijken, op een strategisch 
niveau, welke gevolgen verschillende 
alternatieven voor de planning van een 
infrastructuurproject hebben op de 
verkeersveiligheid. Veiligheidsaudits van 
wegen moeten bovendien een gedetailleerd 
overzicht van onveilige kenmerken en/of 
mogelijke zwakke punten van een 
wegeninfrastructuurproject opleveren. 
Daarom moeten procedures worden 
vastgesteld voor dergelijke effectanalyses en 
audits, teneinde de veiligheid van de 
wegeninfrastructuur van het trans-Europese 
vervoersnet te verbeteren, met uitzondering 
van tunnels, die onder Richtlijn 2004/54/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 inzake
minimumveiligheidseisen voor tunnels in het 
trans-Europese wegennet vallen.

Amendement 4
Overweging 5

(5) De veiligheidsprestaties van bestaande 
wegen moeten worden verbeterd door de 
investeringen te focussen op de 
weggedeelten met het hoogste aantal 
ongevallen of het grootste potentieel om het 
aantal ongevallen te doen afnemen. De 
bestuurders moeten worden gewaarschuwd 
wanneer ze zich op een risicogedeelte van 
een weg begeven, zodat ze hun gedrag 
kunnen aanpassen en de verkeersregels, en 
met name de snelheidsbeperkingen, nog 
strikter kunnen naleven.

(5) De veiligheidsprestaties van bestaande 
wegen moeten worden verbeterd door de 
investeringen te focussen op de 
weggedeelten met het hoogste aantal 
ongevallen of het grootste potentieel om het 
aantal ongevallen te doen afnemen. De 
bestuurders moeten worden gewaarschuwd 
wanneer ze zich op een risicogedeelte van 
een weg begeven, zodat ze hun gedrag 
kunnen aanpassen en de verkeersregels, en 
met name de snelheidsbeperkingen, nog 
strikter kunnen naleven. Bijzondere 
aandacht verdienen onbeschermde 
verkeersdeelnemers.
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Amendement 5
Overweging 6

(6) Veiligheidsbeheer van het netwerk heeft 
meteen na de tenuitvoerlegging ervan een 
groot potentieel. Zodra risicogedeelten van 
wegen zijn aangepakt en 
verbeteringsmaatregelen zijn genomen, 
neemt het belang van veiligheidsinspecties 
als preventieve maatregel toe. Regelmatige 
inspecties zijn een doeltreffend instrument 
om gevaren te voorkomen voor alle 
weggebruikers, inclusief de zwakke 
weggebruikers, ook bij wegenwerken.

(6) Veiligheidsbeheer van het netwerk heeft 
meteen na de tenuitvoerlegging ervan een 
groot potentieel. Zodra risicogedeelten van 
wegen zijn aangepakt en 
verbeteringsmaatregelen zijn genomen, 
neemt het belang van veiligheidsinspecties 
als preventieve maatregel toe. Regelmatige 
inspecties zijn een doeltreffend instrument 
om gevaren te voorkomen voor alle 
weggebruikers, inclusief de zwakke 
weggebruikers, ook bij wegwerken. Wegens 
de wezenlijke rol die zij spelen in 
crisissituaties wordt bijzondere aandacht 
gegeven aan de infrastructuren voor 
verkeerssturing en de 
communicatiesystemen daarvan.

Amendement 6
Overweging 8

(8) Teneinde een hoog niveau van 
verkeersveiligheid te garanderen, moeten de 
lidstaten richtsnoeren inzake 
veiligheidsbeheer toepassen. De mededeling 
van deze richtsnoeren aan de Commissie en 
de regelmatige rapportering over de 
tenuitvoerlegging ervan baant de weg voor 
een systematische verbetering van de 
infrastructuurveiligheid op communautair 
niveau. Bovendien kan op basis daarvan in 
de loop van de tijd naar een doeltreffender 
systeem worden geëvolueerd. De 
rapportering over de tenuitvoerlegging van 
de richtsnoeren stelt andere lidstaten 
bovendien in staat de meest doeltreffende 
oplossingen te identificeren en de 
systematische verzameling van gegevens 
van voor/na-studies moet het mogelijk 
maken de meest doeltreffende maatregel te 
selecteren met het oog op toekomstige 
acties.

(8) Teneinde een hoog niveau van 
verkeersveiligheid te garanderen, moeten de 
lidstaten richtsnoeren inzake 
veiligheidsbeheer toepassen. De mededeling 
van deze richtsnoeren aan de Commissie en 
de regelmatige rapportering over de 
tenuitvoerlegging ervan baant de weg voor 
een systematische verbetering van de 
infrastructuurveiligheid op communautair 
niveau. Bovendien kan op basis daarvan in 
de loop van de tijd naar een doeltreffender 
systeem worden geëvolueerd. De 
rapportering over de tenuitvoerlegging van 
de richtsnoeren stelt andere lidstaten 
bovendien in staat de meest doeltreffende 
oplossingen te identificeren en de 
systematische verzameling van gegevens 
van voor/na-studies moet het mogelijk 
maken de meest doeltreffende maatregel te 
selecteren met het oog op toekomstige 
acties. Bijzondere aandacht verdienen 
onbeschermde verkeersdeelnemers.
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Amendement 7
Artikel 1, lid 2

2. Deze richtlijn is van toepassing op wegen 
die deel uitmaken van het trans-Europese 
wegennet en heeft zowel betrekking op 
wegen in de ontwerp- of aanlegfase als op 
wegen die reeds in gebruik zijn. Deze 
richtlijn is niet van toepassing op tunnels, 
die onder bepalingen van 
Richtlijn 2004/54/EG van het Europees 
Parlement en de Raad vallen.

2. Deze richtlijn is van toepassing op wegen 
en verwante infrastructuren die deel 
uitmaken van het trans-Europese wegennet 
en heeft zowel betrekking op wegen in de 
ontwerp- of aanlegfase als op wegen die 
reeds in gebruik zijn. Deze richtlijn is niet 
van toepassing op tunnels, die onder 
bepalingen van Richtlijn 2004/54/EG van 
het Europees Parlement en de Raad vallen.

Amendement 8
Artikel 2, definitie 4

4) "veiligheidsaudit van een weg": een 
gedetaileerde systematische en technische 
veiligheidscontrole van de 
ontwerpkenmerken van een 
infrastructuurproject voor een nieuwe weg 
of voor de verbetering van een bestaande 
weg, in alle fasen van het project, van 
planning tot ingebruikname;

4) "veiligheidsaudit van een weg": een 
gedetailleerde systematische en technische 
veiligheidscontrole van de 
ontwerpkenmerken van een 
infrastructuurproject voor een nieuwe weg 
of voor de verbetering van een bestaande 
weg, in alle fasen van het project, van 
planning tot ingebruikname en van de 
infrastructuur die bijdraagt tot regulering 
daarvan;

Amendement 9
Artikel 2, definitie 7

7) "veiligheidsinspectie": een periodieke 
inspectie van de veiligheid van een in 
gebruik zijnde weg;

7) "veiligheidsinspectie": een periodieke 
inspectie van de veiligheid van een in 
gebruik zijnde wegingebruikname en van de 
infrastructuur die bijdraagt tot regulering 
daarvan;

Amendement 10
Artikel 2, definitie 9 bis) (nieuw)

9 bis) "Kwetsbare weggebruikers": 
voetgangers, fietsers en tweewielige 
motorvoertuigen, zonder dat 
noodzakelijkerwijs andere groepen worden 
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uitgesloten die kwetsbaar kunnen worden 
geacht.

Amendement 11
Artikel 4, lid 3

3. De audit is een integrerend onderdeel van 
het ontwerpproces van het 
infrastructuurproject in de fasen van de 
haalbaarheidsstudie, het voorontwerp, het 
gedetailleerde ontwerp, de pre-
ingebruikname en het eerste gebruik.

3. De audit is een integrerend onderdeel van 
het ontwerpproces van het 
infrastructuurproject in de fasen van de 
haalbaarheidsstudie, het voorontwerp, het 
gedetailleerde ontwerp, de pre-
ingebruikname en het eerste gebruik, maar 
eveneens in de fase van regelgeving bij 
gebruik op maximumsnelheid, en/of in 
uitzonderlijke omstandigheden.

Amendement 12
Artikel 4, lid 4

4. De lidstaten zien er op toe dat de auditor 
in zijn auditverslag voor elke fase van het 
infrastructuurproject de veiligheidskritieke 
ontwerpelementen vermeldt en voorstellen 
doet om alle geïdentificeerde onveilige 
kenmerken te verbeteren. Wanneer tijdens 
de uitvoering van de audit onveilige 
kenmerken worden geïdentificeerd maar het 
ontwerp niet wordt verbeterd vóór het einde 
van de overeenkomstige fase, zoals vermeld 
in bijlage II, vermeldt de bevoegde entiteit 
de redenen hiervoor in een bijlage bij het 
auditverslag.

4. De lidstaten zien er op toe dat de auditor 
in zijn auditverslag voor elke fase van het 
infrastructuurproject de veiligheidskritieke 
ontwerpelementen vermeldt en voorstellen 
doet om alle geïdentificeerde onveilige 
kenmerken te verbeteren. Bijzondere 
aandacht verdienen onbeschermde 
verkeersdeelnemers. Wanneer tijdens de 
uitvoering van de audit onveilige kenmerken 
worden geïdentificeerd maar het ontwerp 
niet wordt verbeterd vóór het einde van de 
overeenkomstige fase, zoals vermeld in 
bijlage II, vermeldt de bevoegde entiteit de 
redenen hiervoor in een bijlage bij het 
auditverslag.

Amendement 13
Artikel 5, lid 1

1. De lidstaten garanderen de verbetering 
van de veiligheid van het in gebruik zijnde 
wegennet. Zij garanderen dat het beheer van 
risicogedeelten van wegen en het beheer van 
de veiligheid van het wegennet plaatsvinden 

1. De lidstaten garanderen de verbetering 
van de veiligheid van het in gebruik zijnde 
wegennet. Zij garanderen dat het beheer van 
risicogedeelten van wegen en het beheer van 
de veiligheid van het wegennet plaatsvinden 
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op basis van een jaarlijkse beoordeling van 
de exploitatie van het wegennet 
overeenkomstig bijlage III.

op basis van een jaarlijkse beoordeling van 
de exploitatie van het wegennet 
overeenkomstig bijlage III. Bijzondere 
aandacht verdienen onbeschermde 
verkeersdeelnemers.

Amendement 14
Artikel 5, lid 3

3. De lidstaten zien er op toe dat 
risicogedeelten van wegen en weggedeelten 
met een groot potentieel om ongevalskosten 
te besparen door inspectieteams worden 
beoordeeld. Minstens een lid van het 
inspectieteam moet aan de in artikel 9 
vastgestelde eisen voor auditors voldoen. 
Voor elk in lid 3 vermeld weggedeelte 
ramen de lidstaten het potentieel dat de in de 
punt 3, onder e) en f), van bijlage III 
vermelde verbeteringsmaatregelen bezitten 
om het aantal zwaargewonden en doden in 
de komende drie jaar te doen afnemen, 
alsook de kosten van elk van die 
maatregelen.

3. De lidstaten zien er op toe dat 
risicogedeelten van wegen en weggedeelten 
met een groot potentieel om ongevalskosten 
te besparen door inspectieteams worden 
beoordeeld. Minstens een lid van het 
inspectieteam moet aan de in artikel 9 
vastgestelde eisen voor auditors voldoen. 
Voor elk in lid 3 vermeld weggedeelte 
ramen de lidstaten het potentieel dat de in de 
punt 3, onder e) en f), van bijlage III 
vermelde verbeteringsmaatregelen bezitten 
om het aantal zwaargewonden en doden in 
de komende drie jaar te doen afnemen, 
alsook de kosten van elk van die 
maatregelen. Bijzondere aandacht 
verdienen onbeschermde 
verkeersdeelnemers.

Amendement 15
Artikel 6, lid 1

1. De lidstaten zien er op toe dat 
veiligheidsinspecties van de in artikel 1, lid 
2, vermelde wegen worden uitgevoerd 
teneinde de veiligheidsrisico's van de wegen 
te identificeren en ongevallen te voorkomen.

1. De lidstaten zien er op toe dat 
veiligheidsinspecties van de in artikel 1, lid 
2, vermelde wegen en infrastructuren 
worden uitgevoerd teneinde de 
veiligheidsrisico's van de wegen te 
identificeren en ongevallen te voorkomen.

Amendement 16
Artikel 6, lid 2

2. Deze veiligheidsinpecties bestaan uit 
routine-inspecties en inspecties van 
wegenwerken. Ze worden uitgevoerd 

2. Deze veiligheidsinspecties bestaan uit 
routine-inspecties en inspecties van 
wegwerken en inspecties in buitengewone 
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overeenkomstig de criteria van bijlage III. omstandigheden. Ze worden uitgevoerd 
overeenkomstig de criteria van bijlage III.
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