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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Every European citizen is involved in traffic and use the infrastructure, either direct or 
indirect. Therefore it is every citizen's right to feel safe whenever he or she uses the road 
infrastructure. Of all road-users the most vulnerable groups are the least protected. That 
includes pedestrians, cyclists, motorcycle-drivers and others. It is crucial that their interests 
are taken into highest consideration in all infrastructure building and evaluation.  

Much progress has been made in terms of vehicle safety. Car occupants run a much lower risk 
of death or injury in case of crash than ten years ago. Therefore, the next step must be to 
lower the risks also for vulnerable road-users. Separating different categories of road-users in 
traffic could be an important action and should be looked into.

Especially important is that the risks for vulnerable road-users are lowered in all member 
states. Some countries have a high level of safety, while others are lacking the relevant safety
measures required. One group of vulnerable road-users who are showing an alarming and 
increasing rate of accidents is motor-cyclists. This group goes against the flow of lowering the 
road-fatalities in the European Union. Therefore it is of utter importance that measures will be 
taken to protect this group.

It seems important as well to protect not only roads but also infrastructures related to road 
safety - like communication centers, early warning centers, or traffic management centers -
which are involved in the regulation of the traffic, and to include - in the spirit of the EPCIP -
in the audits on security, not only the unsafe features but the potential weaknesses of a project 
or existing road infrastructure.

Finally, we also have to recall that vulnerability of road infrastructures is more obvious in the 
framework of unexpected events rather than in their usual working; in this respect, it seems 
crucial to include clearly when necessary the need of audits and controls not only until the 
beginning of operations but also when they reach their top speed and in case of exceptional 
circumstances.

The European parliament deems it necessary that the scope of the proposed directive is 
extended in such both directions, to ensure that safety is integrated in all phases of planning, 
design and operation - including exceptional circumstances - of road infrastructure in the 
Trans-European Network (TEN-T), also to include all categories of vulnerable road-users.
This is an important effort if we are to succeed in lowering the deaths on our roads.

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne recomandă Comisiei pentru transport 
şi turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 2

(2) în Cartea sa albă din 12 septembrie 2001 
intitulată „Politica europeană în domeniul 
transporturilor în orizontul lui 2010: 
momentul deciziilor”, Comisia a semnalat 
necesitatea de a realiza evaluări de impact 
asupra siguranţei şi operaţiuni de audit în 
domeniul siguranţei rutiere, în vederea 
identificării şi gestionării tronsoanelor 
rutiere cu risc ridicat din cadrul Comunităţii. 
Aceasta fixează, de asemenea, obiectivul de 
a reduce la jumătate numărul persoanelor 
decedate pe drumurile europene între 2001 şi 
2010;

(2) în Cartea sa albă din 12 septembrie 2001 
intitulată „Politica europeană în domeniul 
transporturilor în orizontul lui 2010: 
momentul deciziilor”, Comisia a semnalat 
necesitatea de a realiza evaluări de impact 
asupra siguranţei şi operaţiuni de audit în 
domeniul siguranţei rutiere, în vederea 
identificării, gestionării şi protejării 
tronsoanelor rutiere şi infrastructurilor 
rutiere cu risc ridicat din cadrul Comunităţii. 
Aceasta fixează, de asemenea, obiectivul de 
a reduce la jumătate numărul persoanelor 
decedate pe drumurile europene între 2001 şi 
2010;

Amendamentul 2
Considerentul 3

(3) în Comunicarea sa intitulată „Program de
acţiune european destinat siguranţei rutiere -
Reducerea la jumătate a numărului de 
victime rutiere în Uniunea Europeană până 
în 2010: o responsabilitate comună”, 
Comisia desemnează infrastructura rutieră ca 
fiind al treilea pilon al politicii de siguranţă 
rutieră, ceea ce ar trebui să reprezinte o 
contribuţie importantă la îndeplinirea 
obiectivului comunitar de reducere a 
accidentelor;

(3) în Comunicarea sa intitulată „Program de 
acţiune european destinat siguranţei rutiere -
Reducerea la jumătate a numărului de 
victime rutiere în Uniunea Europeană până 
în 2010: o responsabilitate comună”, 
Comisia desemnează infrastructura rutieră ca 
fiind al treilea pilon al politicii de siguranţă 
rutieră, ceea ce ar trebui să reprezinte o 
contribuţie importantă la îndeplinirea 
obiectivului comunitar de reducere a 
accidentelor, ţinând cont în mod deosebit de 
utilizatorii rutieri vulnerabili;

Amendamentul 3
Considerentul 4

(4) instituirea unor proceduri adecvate este (4) instituirea unor proceduri adecvate este 

  
1 Nepublicat încă în JO.
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esenţială pentru îmbunătăţirea siguranţei 
infrastructurii rutiere în cuprinsul reţelei 
rutiere transeuropene. Evaluările de impact 
asupra siguranţei rutiere ar trebui să 
demonstreze, la nivel strategic, implicaţiile 
asupra siguranţei rutiere ale diferitelor 
alternative de planificare a unui proiect de 
infrastructură. În plus, operaţiunile de audit 
în domeniul siguranţei rutiere ar trebui să 
prezinte detaliat riscurile unui proiect de 
infrastructură rutieră. Trebuie stabilite, prin 
urmare, procedurile care trebuie urmate în 
aceste două domenii, în scopul sporirii 
siguranţei infrastructurilor rutiere din 
cuprinsul reţelei rutiere transeuropene, cu 
excepţia tunelurilor rutiere care sunt 
reglementate de Directiva 2004/54/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind cerinţele minime de 
siguranţă pentru tunelurile din Reţeaua 
rutieră transeuropeană;

esenţială pentru îmbunătăţirea siguranţei 
infrastructurii rutiere în cuprinsul reţelei 
rutiere transeuropene. Evaluările de impact 
asupra siguranţei rutiere ar trebui să 
demonstreze, la nivel strategic, implicaţiile 
asupra siguranţei rutiere ale diferitelor 
alternative de planificare a unui proiect de 
infrastructură. În plus, operaţiunile de audit 
în domeniul siguranţei rutiere ar trebui să 
prezinte detaliat riscurile şi/sau potenţialele 
deficienţe ale unui proiect de infrastructură 
rutieră. Trebuie stabilite, prin urmare, 
procedurile care trebuie urmate în aceste 
două domenii, în scopul sporirii siguranţei 
infrastructurilor rutiere din cuprinsul reţelei 
rutiere transeuropene, cu excepţia tunelurilor 
rutiere care sunt reglementate de Directiva 
2004/54/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
cerinţele minime de siguranţă pentru 
tunelurile din Reţeaua rutieră 
transeuropeană;

Amendamentul 4
Considerentul 5

(5) gradul de siguranţă rutieră, în condiţiile 
actuale, ar trebui sporit prin orientarea 
investiţiilor către tronsoanele rutiere unde se 
înregistrează cea mai mare densitate de 
accidente sau potenţialul cel mai ridicat de 
reducere a numărului de accidente. În 
vederea adaptării comportamentului 
conducătorilor auto şi a asigurării unui grad 
sporit de respectare a regulilor de circulaţie, 
îndeosebi a limitărilor de viteză, aceştia ar 
trebui să fie avertizaţi atunci când se apropie 
de un tronson rutier cu risc ridicat;

(5) gradul de siguranţă rutieră, în condiţiile 
actuale, ar trebui sporit prin orientarea 
investiţiilor către tronsoanele rutiere unde se 
înregistrează cea mai mare densitate de 
accidente sau potenţialul cel mai ridicat de 
reducere a numărului de accidente. În 
vederea adaptării comportamentului 
conducătorilor auto şi a asigurării unui grad 
sporit de respectare a regulilor de circulaţie, 
îndeosebi a limitărilor de viteză, aceştia ar 
trebui să fie avertizaţi atunci când se apropie 
de un tronson rutier cu risc ridicat. Ar trebui 
să se ţină cont în mod deosebit de 
utilizatorii rutieri vulnerabili;

Amendamentul 5
Considerentul 6

(6) gestionarea siguranţei reţelei prezintă un (6) gestionarea siguranţei reţelei prezintă un 
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potenţial ridicat în perioada imediat 
următoare punerii sale în aplicare. După 
remedierea tronsoanelor rutiere cu risc 
ridicat şi luarea măsurilor corective, accentul 
ar trebui să cadă pe măsurile preventive 
constând în realizarea unor inspecţii în 
materie de siguranţă. Aceste inspecţii 
realizate cu regularitate sunt esenţiale pentru 
prevenirea pericolelor la care pot fi expuşi 
toţi utilizatorii drumurilor, în special cei 
vulnerabili, sau care pot apărea în cazul unor 
lucrări rutiere;

potenţial ridicat în perioada imediat 
următoare punerii sale în aplicare. După 
remedierea tronsoanelor rutiere cu risc 
ridicat şi luarea măsurilor corective, accentul 
ar trebui să cadă pe măsurile preventive 
constând în realizarea unor inspecţii în 
materie de siguranţă. Aceste inspecţii 
realizate cu regularitate sunt esenţiale pentru 
prevenirea pericolelor la care pot fi expuşi 
toţi utilizatorii drumurilor, în special cei 
vulnerabili, sau care pot apărea în cazul unor 
lucrări rutiere. Datorită rolului lor esenţial 
în situaţiile de criză, se va acorda o atenţie 
deosebită infrastructurilor de gestionare a 
traficului şi sistemelor de comunicare 
aferente.

Amendamentul 6
Considerentul 8

(8) în vederea garantării unui grad ridicat de 
siguranţă rutieră, statele membre ar trebui să 
aplice liniile directoare cu privire la 
gestionarea siguranţei infrastructurii. 
Comunicarea acestor linii directoare către 
Comisie şi raportarea periodică cu privire la 
aplicarea lor ar trebui să pregătească terenul 
pentru o îmbunătăţire sistematică a 
siguranţei infrastructurii la nivel comunitar 
şi să constituie baza pentru trecerea treptată 
către un sistem mai eficient. Rapoartele cu 
privire la aplicarea liniilor directoare ar 
trebui, de asemenea, să permită statelor 
membre să identifice soluţiile cele mai 
eficiente, iar culegerea sistematică de date 
provenind din studii înainte/după ar trebui să 
permită găsirea măsurilor celor mai eficiente 
pentru acţiunile viitoare;

(8) în vederea garantării unui grad ridicat de 
siguranţă rutieră, statele membre ar trebui să 
aplice liniile directoare cu privire la 
gestionarea siguranţei infrastructurii. 
Comunicarea acestor linii directoare către 
Comisie şi raportarea periodică cu privire la 
aplicarea lor ar trebui să pregătească terenul 
pentru o îmbunătăţire sistematică a 
siguranţei infrastructurii la nivel comunitar 
şi să constituie baza pentru trecerea treptată 
către un sistem mai eficient. Rapoartele cu 
privire la aplicarea liniilor directoare ar 
trebui, de asemenea, să permită statelor 
membre să identifice soluţiile cele mai 
eficiente, iar culegerea sistematică de date 
provenind din studii înainte/după ar trebui să 
permită găsirea măsurilor celor mai eficiente 
pentru acţiunile viitoare. Ar trebui să se ţină 
cont în mod deosebit de utilizatorii rutieri 
vulnerabili;

Amendamentul 7
Articolul 1 alineatul (2) primul paragraf

(2) Prezenta directivă se aplică drumurilor (2) Prezenta directivă se aplică drumurilor şi 
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care fac parte din Reţeaua rutieră 
transeuropeană, fie că acestea se află în faza 
de proiectare, de construcţie sau de 
exploatare.

infrastructurilor aferente care fac parte din 
Reţeaua rutieră transeuropeană, fie că 
acestea se află în faza de proiectare, de 
construcţie sau de exploatare.

Amendamentul 8
Articolul 2 punctul 4

(4) „operaţiune de audit în domeniul 
siguranţei rutiere” înseamnă o verificare 
tehnică detaliată şi sistematică, din punct de 
vedere al siguranţei, a caracteristicilor de 
proiectare proprii unui plan de infrastructură 
rutieră în toate etapele, de la planificare la 
începutul exploatării;

(4) „operaţiune de audit în domeniul 
siguranţei rutiere” înseamnă o verificare 
tehnică detaliată şi sistematică, din punct de 
vedere al siguranţei, a caracteristicilor de 
proiectare proprii unui plan de infrastructură 
rutieră în toate etapele, de la planificare la 
începutul exploatării, şi a infrastructurilor 
care contribuie la reglementarea acestora;

Amendamentul 9
Articolul 2 punctul 7

(7) „inspecţie în materie de siguranţă” 
înseamnă o verificare periodică, sub aspectul 
siguranţei, a unei căi rutiere deschise 
circulaţiei;

(7) „inspecţie în materie de siguranţă” 
înseamnă o verificare periodică, sub aspectul 
siguranţei, a unei căi rutiere deschise 
circulaţiei şi a infrastructurilor de 
reglementare a acesteia;

Amendamentul 10
Articolul 2 punctul 9a (nou)

(9a) „utilizatori rutieri vulnerabili” includ 
pietoni, biciclişti şi motociclişti, dar nu 
exclud, neapărat, alte grupuri care ar putea 
fi considerate vulnerabile;

Amendamentul 11
Articolul 4 alineatul (3)

(3) Auditul este parte integrantă a procesului 
de concepere a proiectului de infrastructură 
în stadiul de fezabilitate, al proiectării 
preliminare, al proiectării detaliate, precum 

(3) Auditul este parte integrantă a procesului 
de concepere a proiectului de infrastructură 
în stadiul de fezabilitate, al proiectării 
preliminare, al proiectării detaliate, precum 
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şi în cel anterior exploatării şi de la începutul 
acesteia.

şi în cel anterior exploatării şi de la începutul 
acesteia, şi în etapa de reglementare, în 
timp ce funcţionează la capacitate maximă 
şi/sau în circumstanţe excepţionale.

Amendamentul 12
Articolul 4 alineatul (4)

(4) Statele membre garantează că auditorul 
prezintă, într-un raport de audit pentru 
fiecare stadiu al proiectului de infrastructură, 
aspectele legate de proiectare care prezintă 
importanţă pentru siguranţă, precum şi o 
serie de recomandări în vederea eliminării 
riscurilor identificate. În cazul în care, în 
urma identificării unor riscuri în cursul 
operaţiunii de audit, proiectul nu este 
corectat înainte de încheierea etapei 
respective, în conformitate cu indicaţiile din 
anexa II, autoritatea competentă prezintă 
motivele corespunzătoare într-o anexă la 
raport.

(4) Statele membre garantează că auditorul 
prezintă, într-un raport de audit pentru 
fiecare stadiu al proiectului de infrastructură, 
aspectele legate de proiectare care prezintă 
importanţă pentru siguranţă, precum şi o 
serie de recomandări în vederea eliminării 
riscurilor identificate. Se ţine cont în mod 
deosebit de utilizatorii rutieri vulnerabili. În 
cazul în care, în urma identificării unor 
riscuri în cursul operaţiunii de audit, 
proiectul nu este corectat înainte de 
încheierea etapei respective, în conformitate 
cu indicaţiile din anexa II, autoritatea 
competentă prezintă motivele 
corespunzătoare într-o anexă la raport.

Amendamentul 13
Articolul 5 alineatul (1)

(1) Statele membre garantează 
sistematizarea reţelei rutiere în exploatare 
după criteriul siguranţei. Acestea garantează 
că gestionarea tronsoanelor rutiere cu risc 
ridicat şi a siguranţei reţelei se realizează pe 
baza unei analize anuale a exploatării reţelei 
rutiere, în conformitate cu anexa III.

(1) Statele membre garantează 
sistematizarea reţelei rutiere în exploatare 
după criteriul siguranţei. Acestea garantează 
că gestionarea tronsoanelor rutiere cu risc 
ridicat şi a siguranţei reţelei se realizează pe 
baza unei analize anuale a exploatării reţelei 
rutiere, în conformitate cu anexa III. Se ţine 
cont în mod deosebit de utilizatorii rutieri 
vulnerabili.

Amendamentul 14
Articolul 5 alineatul (3) al doilea paragraf

Pentru fiecare din tronsoanele rutiere 
menţionate la alineatul 3, statele membre 
evaluează potenţialul de reducere a 

Pentru fiecare din tronsoanele rutiere 
menţionate la alineatul 3, statele membre 
evaluează potenţialul de reducere a 
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numărului de persoane grav rănite şi 
decedate în următorii trei ani, pe care îl 
prezintă măsurile corective prevăzute la 
punctul 3 literele (e) şi (f) din anexa III, 
precum şi costurile aferente fiecăreia dintre 
aceste măsuri. 

numărului de persoane grav rănite şi 
decedate în următorii trei ani, pe care îl 
prezintă măsurile corective prevăzute la 
punctul 3 literele (e) şi (f) din anexa III, 
precum şi costurile aferente fiecăreia dintre 
aceste măsuri. Se ţine cont în mod deosebit 
de utilizatorii rutieri vulnerabili.

Amendamentul 15
Articolul 6 alineatul (1)

(1) Statele membre garantează realizarea 
unor inspecţii în materie de siguranţă a 
tronsoanelor rutiere menţionate la articolul 1
alineatul (2), în scopul identificării riscurilor 
legate de siguranţa rutieră şi al prevenirii 
accidentelor.

(1) Statele membre garantează realizarea 
unor inspecţii în materie de siguranţă a 
tronsoanelor rutiere şi a infrastructurilor 
menţionate la articolul 1 alineatul (2), în 
scopul identificării riscurilor legate de 
siguranţa rutieră şi al prevenirii accidentelor.

Amendamentul 16
Articolul 6 alineatul (2)

2. Inspecţiile în materie de securitate cuprind 
inspecţii de rutină şi inspecţii ale lucrărilor 
rutiere. Acestea sunt realizate în funcţie de 
criteriile specificate în anexa III.

2. Inspecţiile în materie de securitate cuprind 
inspecţii de rutină, inspecţii ale lucrărilor 
rutiere şi inspecţii în circumstanţe 
excepţionale. Acestea sunt realizate în 
funcţie de criteriile specificate în anexa III.


