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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Todos os cidadãos europeus são afectados pelo tráfego e utilizam, directa ou indirectamente, 
as infra-estruturas. Têm, por isso, todo o direito de se sentirem em segurança quando utilizam
as infra-estruturas rodoviárias. De todos os utentes das estradas, os mais vulneráveis são os 
menos protegidos, nomeadamente, ciclistas, motociclistas, etc. É crucial que os seus 
interesses sejam tidos na mais alta consideração aquando da construção e avaliação das infra-
estruturas.

Têm-se registado grandes progressos em termos de segurança dos veículos. Os ocupantes dos 
automóveis correm muito menor risco de morte ou ferimento em caso de colisão do que há 10 
anos. Por isso, o próximo passo deve visar a redução dos riscos também para os utentes da 
estrada vulneráveis. A divisão dos utentes da estrada em diferentes categorias poderia ser uma 
medida importante, devendo por isso ser analisada.

Em especial, importa que os riscos para os utentes da estrada sejam reduzidos em todos os 
Estados-Membros. Alguns países têm um elevado nível de segurança, enquanto outros 
carecem das devidas medidas de segurança. Um grupo de utentes vulneráveis que apresenta 
taxas alarmantes e crescentes de sinistralidade é o dos motociclistas. Este grupo contraria a 
tendência geral de redução da sinistralidade rodoviária na União Europeia, sendo por isso da 
maior importância tomar medidas para o proteger.

Afigura-se importante proteger não só as estradas, mas também as infra-estruturas 
relacionadas com a sua segurança, como centros de comunicação, centros de alerta precoce ou 
centros de gestão do tráfego, que estão envolvidas na regulamentação da circulação, e - no 
espírito do Programa Europeu para a Protecção das Infra-estruturas Críticas (PEPIC) - incluir 
nas auditorias de segurança não só as deficiências, como também as potenciais fraquezas de 
um projecto ou infra-estrutura rodoviária já existente.

Por último, importa igualmente relembrar que a vulnerabilidade das infra-estruturas 
rodoviárias é mais óbvia no âmbito de acontecimentos inesperados do que durante o seu 
funcionamento normal. A este respeito, afigura-se crucial incluir claramente, sempre que 
necessário, a necessidade de realizar auditorias e controlos, não só até à sua entrada em
serviço, mas também quando são utilizadas à velocidade máxima e em circunstâncias 
excepcionais. 

O Parlamento Europeu considera necessário alargar o âmbito de aplicação da proposta de 
directiva nestas dois sentidos para garantir que a segurança seja integrada em todas as fases do 
planeamento, concepção e exploração - incluindo circunstâncias excepcionais - das 
infra-estruturas rodoviárias na Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T), de modo a incluir 
todas as categorias de utentes vulneráveis. Trata-se de um esforço importante para conseguir
reduzir o número de mortes nas nossas estradas.

ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
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alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 2

(2) No Livro Branco de 12 de Setembro de 
2001 “A política Europeia de transportes no 
horizonte 2010: a hora das opções”, a 
Comissão exprimiu a necessidade de se 
realizarem auditorias e estudos de impacto 
no domínio da segurança rodoviária, para 
identificar e gerir troços de risco elevado no 
território da União Europeia. Estabeleceu 
também como meta reduzir a metade o 
número de mortes nas estradas comunitárias 
entre 2001 e 2010.

(2) No Livro Branco de 12 de Setembro de 
2001 “A política Europeia de transportes no 
horizonte 2010: a hora das opções”, a 
Comissão exprimiu a necessidade de se 
realizarem auditorias e estudos de impacto 
no domínio da segurança rodoviária, para 
identificar, gerir e proteger troços de risco 
elevado e infra-estruturas rodoviárias no 
território da União Europeia. Estabeleceu 
também como meta reduzir a metade o 
número de mortes nas estradas comunitárias 
entre 2001 e 2010.

Alteração 2
Considerando 3

(3) Na sua comunicação “Programa de 
Acção Europeu – Reduzir para metade o 
número de vítimas da estrada na União 
Europeia até 2010: uma responsabilidade de 
todos”, a Comissão identificou a infra-
estrutura rodoviária como o terceiro pilar da 
política de segurança rodoviária, que deve 
dar um importante contributo para a meta 
comunitária de redução da sinistralidade.

(3) Na sua comunicação “Programa de 
Acção Europeu – Reduzir para metade o 
número de vítimas da estrada na União 
Europeia até 2010: uma responsabilidade de 
todos”, a Comissão identificou a infra-
estrutura rodoviária como o terceiro pilar da 
política de segurança rodoviária, que deve 
dar um importante contributo para a meta 
comunitária de redução da sinistralidade. 
Deve ser dada uma particular atenção aos 
utentes vulneráveis.

Alteração 3
Considerando 4

(4) Definir os procedimentos adequados é 
um instrumento essencial para melhorar a 

(4) Definir os procedimentos adequados é 
um instrumento essencial para melhorar a 

                                               
1 Ainda não publicado em JO.



PA\662879PT.doc 5/9 PE 388.411v01-00

PT

segurança da infra-estrutura rodoviária na 
rede rodoviária transeuropeia. As avaliações 
de impacto na segurança rodoviária devem 
demonstrar, a nível estratégico, as 
implicações que as diferentes alternativas de 
planeamento de um projecto de infra-
estrutura têm para a segurança rodoviária. 
Por outro lado, as deficiências em matéria de 
segurança num projecto de infra-estrutura 
rodoviária devem ser identificadas em 
pormenor por auditorias. Justifica-se, por 
conseguinte, estabelecer procedimentos a 
adoptar nestes dois domínios, com o 
objectivo de aumentar a segurança das infra-
estruturas na rede rodoviária transeuropeia. 
Os túneis rodoviários, que são objecto da 
Directiva 2004/54/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 
2004, relativa aos requisitos mínimos de 
segurança para os túneis da rede rodoviária 
transeuropeia, devem ser excluídos.

segurança da infra-estrutura rodoviária na
rede rodoviária transeuropeia. As avaliações 
de impacto na segurança rodoviária devem 
demonstrar, a nível estratégico, as 
implicações que as diferentes alternativas de 
planeamento de um projecto de infra-
estrutura têm para a segurança rodoviária. 
Por outro lado, as deficiências e/ou 
potenciais fraquezas em matéria de 
segurança num projecto de infra-estrutura 
rodoviária devem ser identificadas em 
pormenor por auditorias. Justifica-se, por 
conseguinte, estabelecer procedimentos a 
adoptar nestes dois domínios, com o 
objectivo de aumentar a segurança das infra-
estruturas na rede rodoviária transeuropeia. 
Os túneis rodoviários, que são objecto da 
Directiva 2004/54/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 
2004, relativa aos requisitos mínimos de 
segurança para os túneis da rede rodoviária 
transeuropeia, devem ser excluídos.

Alteração 4
Considerando 5

(5) O desempenho das estradas existentes, 
em termos de segurança, deve ser 
melhorado, concentrando investimentos nos 
troços com a maior sinistralidade ou o maior 
potencial de redução de acidentes. Para 
poderem adaptar o seu comportamento e 
cumprir melhor as regras de circulação, com 
destaque para os limites de velocidade, os 
condutores devem ser avisados antes de 
entrarem em troços de risco elevado.

(5) O desempenho das estradas existentes, 
em termos de segurança, deve ser 
melhorado, concentrando investimentos nos 
troços com a maior sinistralidade ou o maior 
potencial de redução de acidentes. Para 
poderem adaptar o seu comportamento e 
cumprir melhor as regras de circulação, com 
destaque para os limites de velocidade, os 
condutores devem ser avisados antes de 
entrarem em troços de risco elevado. Deve 
ser dada uma particular atenção aos 
utentes vulneráveis.

Alteração 5
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Considerando 6

(6) A gestão da segurança da rede regista um 
potencial elevado imediatamente após a sua 
aplicação. Uma vez tratados os troços de 
risco elevado e tomadas medidas correctivas, 
as inspecções de segurança, como medida 
preventiva, devem assumir um papel mais 
destacado. As inspecções regulares são um 
instrumento essencial para prevenir 
eventuais perigos para todos os utentes da 
estrada, incluindo os mais vulneráveis, e 
também no caso de obras rodoviárias.

(6) A gestão da segurança da rede regista um 
potencial elevado imediatamente após a sua 
aplicação. Uma vez tratados os troços de 
risco elevado e tomadas medidas correctivas, 
as inspecções de segurança, como medida 
preventiva, devem assumir um papel mais 
destacado. As inspecções regulares são um 
instrumento essencial para prevenir 
eventuais perigos para todos os utentes da 
estrada, incluindo os mais vulneráveis, e 
também no caso de obras rodoviárias.
Devido ao papel essencial que 
desempenham em caso situações críticas, 
convém dedicar uma atenção particular às 
infra-estruturas de gestão do tráfego e 
respectivos sistemas de comunicação.

Alteração 6
Considerando 8

(8) A fim de garantir um nível elevado de 
segurança rodoviária, os Estados-Membros 
devem aplicar orientações sobre a gestão da 
segurança da infra-estrutura. A notificação 
dessas orientações à Comissão e o relatório 
regular da sua aplicação devem abrir 
caminho a uma melhoria sistemática da 
segurança da infra-estrutura a nível 
comunitário e proporcionar uma base para a 
evolução gradual rumo a um sistema mais 
eficaz. O relatório de aplicação das 
orientações deve, por outro lado, permitir a 
outros Estados-Membros identificarem as 
soluções mais eficazes, enquanto a recolha 
sistemática de dados provenientes de 
estudos, prévios ou subsequentes, deve 
permitir seleccionar a medida mais eficaz 
para futuras acções.

(8) A fim de garantir um nível elevado de 
segurança rodoviária, os Estados-Membros 
devem aplicar orientações sobre a gestão da 
segurança da infra-estrutura. A notificação 
dessas orientações à Comissão e o relatório 
regular da sua aplicação devem abrir 
caminho a uma melhoria sistemática da 
segurança da infra-estrutura a nível 
comunitário e proporcionar uma base para a 
evolução gradual rumo a um sistema mais 
eficaz. O relatório de aplicação das 
orientações deve, por outro lado, permitir a 
outros Estados-Membros identificarem as 
soluções mais eficazes, enquanto a recolha 
sistemática de dados provenientes de 
estudos, prévios ou subsequentes, deve 
permitir seleccionar a medida mais eficaz 
para futuras acções. Deve ser dada uma 
particular atenção aos utentes vulneráveis.
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Alteração 7
Artigo 1, nº 2, parágrafo 1

2. A presente directiva aplica-se às estradas 
integradas na rede rodoviária transeuropeia, 
quer estejam em fase de projecto ou de 
construção ou em serviço.

2. A presente directiva aplica-se às estradas 
e infra-estruturas conexas integradas na 
rede rodoviária transeuropeia, quer estejam 
em fase de projecto ou de construção ou em 
serviço.

Alteração 8
Artigo 2, alínea 4)

(4) “Auditoria de segurança rodoviária”: 
verificação técnica, pormenorizada e 
sistemática, numa perspectiva de segurança, 
das características de concepção de um 
projecto de infra-estrutura rodoviária, 
abrangendo todas as fases, desde o 
planeamento até à entrada em serviço;

(4) “Auditoria de segurança rodoviária”: 
verificação técnica, pormenorizada e 
sistemática, numa perspectiva de segurança, 
das características de concepção de um 
projecto de infra-estrutura rodoviária, 
abrangendo todas as fases, desde o 
planeamento até à entrada em serviço, e das 
infra-estruturas que contribuem para a sua 
regulamentação;

Alteração 9
Artigo 2, alínea 7)

(7) “Inspecção de segurança”: exame 
periódico da segurança de uma estrada em 
serviço;

(7) “Inspecção de segurança”: exame 
periódico da segurança de uma estrada em 
serviço e das suas infra-estruturas de 
regulamentação;

Alteração 10
Artigo 2, alínea 9 bis) (novo)

(9 bis) "Utentes da estrada vulneráveis", 
peões, ciclistas e motociclistas, sem excluir 
necessariamente as demais categorias 
susceptíveis de serem consideradas
vulneráveis.
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Alteração 11
Artigo 4, nº 3

3. A auditoria fará parte integrante do 
processo de concepção do projecto de 
infra-estrutura, nas fases de viabilidade, 
concepção preliminar, projecto de pormenor, 
pré-abertura e funcionamento inicial.

3. A auditoria fará parte integrante do 
processo de concepção do projecto de 
infra-estrutura, nas fases de viabilidade, 
concepção preliminar, projecto de pormenor, 
pré-abertura e funcionamento inicial, mas 
também na fase da regulamentação da sua 
utilização à velocidade máxima e/ou em
circunstâncias excepcionais.

Alteração 12
Artigo 4, nº 4

4. Os Estados-Membros assegurarão que o 
auditor defina elementos conceptuais críticos 
de segurança num relatório de auditoria para 
cada fase do projecto de infra-estrutura, bem 
como propostas de correcção de deficiências 
de segurança eventualmente identificadas. 
Se forem identificadas deficiências de 
segurança no decurso da auditoria mas o 
projecto não for rectificado antes do final da 
fase em questão, em conformidade com o 
anexo II, as razões serão expostas pela 
entidade competente num anexo ao relatório. 

4. Os Estados-Membros assegurarão que o 
auditor defina elementos conceptuais críticos 
de segurança num relatório de auditoria para 
cada fase do projecto de infra-estrutura, bem 
como propostas de correcção de deficiências 
de segurança eventualmente identificadas. 
Deve ser dada uma particular atenção aos 
utentes vulneráveis. Se forem identificadas 
deficiências de segurança no decurso da 
auditoria mas o projecto não for rectificado 
antes do final da fase em questão, em 
conformidade com o anexo II, as razões 
serão expostas pela entidade competente 
num anexo ao relatório.

Alteração 13
Artigo 5, nº 1

1. Os Estados-Membros assegurarão o 
reforço da segurança da rede rodoviária em 
serviço. Assegurarão que a gestão dos troços 
de risco elevado e a gestão da segurança da 
rede se processem com base num exame 
anual do funcionamento da rede rodoviária, 
em conformidade com o anexo III.

1. Os Estados-Membros assegurarão o 
reforço da segurança da rede rodoviária em 
serviço. Assegurarão que a gestão dos troços 
de risco elevado e a gestão da segurança da 
rede se processem com base num exame 
anual do funcionamento da rede rodoviária, 
em conformidade com o anexo III. Deve ser 
dada uma particular atenção aos utentes 
vulneráveis.



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

PT

Alteração 14
Artigo 5, nº 3, parágrafo 2

Para cada troço referido no parágrafo 
anterior, os Estados-Membros calcularão o 
potencial das medidas correctivas previstas 
no ponto 3, alíneas e) e f), do anexo III para 
reduzir acidentes graves e mortais ao longo 
dos três anos seguintes, assim como os 
custos de cada uma dessas medidas. 

Para cada troço referido no parágrafo 
anterior, os Estados-Membros calcularão o 
potencial das medidas correctivas previstas 
no ponto 3, alíneas e) e f), do anexo III para 
reduzir acidentes graves e mortais ao longo 
dos três anos seguintes, assim como os 
custos de cada uma dessas medidas. Deve 
ser dada uma particular atenção aos 
utentes vulneráveis

Alteração 15
Artigo 6, nº 1

1. Os Estados-Membros assegurarão a 
realização de inspecções de segurança nas 
estradas referidas no n.º 2 do artigo 1.º, para 
identificar os riscos de segurança rodoviária 
e prevenir acidentes.

1. Os Estados-Membros assegurarão a 
realização de inspecções de segurança nas 
estradas e das infra-estruturas referidas no 
n.º 2 do artigo 1.º, para identificar os riscos 
de segurança rodoviária e prevenir acidentes.

Alteração 16
Artigo 6, nº 2

2. As inspecções de segurança 
compreenderão inspecções de rotina e
inspecções das obras rodoviárias. Serão 
realizadas em conformidade com os critérios 
estabelecidos no anexo III.

2. As inspecções de segurança 
compreenderão inspecções de rotina,
inspecções das obras rodoviárias e
inspecções efectuadas em circunstâncias 
excepcionais. Serão realizadas em 
conformidade com os critérios estabelecidos 
no anexo III.


