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KORTFATTAD MOTIVERING

Alla europeiska medborgare rör sig på något sätt i trafiken och använder sig av 
infrastrukturen, antingen direkt eller indirekt. Det är därför en rättighet för varje medborgare 
att kunna känna sig säker när han eller hon använder vägarna. Av alla trafikanter är de mest 
utsatta grupperna de minst skyddade, till exempel fotgängare, cyklister och motorcyklister. 
Det är mycket viktigt att ta största hänsyn till dessa gruppers intressen i samband med 
vägbyggen och utvärdering av sådana projekt. 

Fordonen har blivit mycket säkrare. Biltrafikanter löper mycket mindre risk att råka ut för 
dödsolyckor och personskador vid kollisioner nu än för tio år sedan. Nästa steg måste därför 
vara att minska riskerna även för oskyddade trafikanter. Att skilja de olika kategorierna av 
trafikanter från varandra i trafiken skulle kunna vara en viktig åtgärd som bör diskuteras.

Det är särskilt viktigt att se till att riskerna för oskyddade trafikanter minskas i samtliga 
medlemsstater. I vissa länder är säkerheten hög, medan andra länder inte uppfyller de 
nödvändiga kraven på säkerhet. En grupp av oskyddade trafikanter som visar en alarmerande 
ökning av antalet olyckor som de är inblandade i är motorcyklister. Denna grupp går emot den 
utveckling som innebär att antalet dödsolyckor i trafiken i Europeiska unionen minskas. Det 
är därför ytterst viktigt att vidta åtgärder för att skydda denna grupp.

Det förefaller vara angeläget att inte enbart öka säkerheten på vägarna utan även i fråga om 
annan infrastruktur som är kopplad till vägsäkerheten, till exempel trafikinformations- och 
trafikledningscentraler och system för tidig varning som ingår trafikstyrningen, samt att – i 
EPCIP:s anda – i samband med trafiksäkerhetsrevisionerna inte enbart kartlägga 
säkerhetsbrister utan även låta revisionerna omfatta undersökning av potentiella svagheter i ett 
vägprojekt eller i det befintliga vägnätet.

Slutligen måste vi komma ihåg att vägnätets sårbarhet blir mer påtaglig i samband med 
oförutsedda händelser än i dess vanliga funktion. Med tanke på detta förefaller det vara 
mycket viktigt att uttryckligen ange att det eventuellt finns behov av revisioner och kontroller 
av vägprojekt inte bara tills vägarna tas i drift utan även när de används fullt ut och om 
särskilda förhållanden råder.

Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att utöka det föreslagna direktivets räckvidd i 
båda dessa riktningar för att se till att säkerhetsaspekterna integreras i alla faser av 
projektering och drift – även under särskilda förhållanden – av vägar i det transeuropeiska 
transportnätet samt att låta direktivet omfatta alla kategorier av oskyddade trafikanter. Detta är 
en viktig insats för att vi skall lyckas minska dödsolyckorna på våra vägar.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 2

(2) 2001 publicerade kommissionen 
vitboken Den gemensamma 
transportpolitiken fram till 2010 – Vägval 
inför framtiden. Där framhålls behovet av att 
undersöka möjligheten att utföra 
kontinuerliga granskningar av 
trafiksäkerheten samt undersökningar av 
olika åtgärders potentiella effekt, liksom 
behovet av en tydligare utmärkning av de 
platser där det sker flest olyckor. Man satte 
också upp målet att vid utgången av 2010 ha 
halverat antalet dödsoffer på gemenskapens 
vägar räknat från 2001.

(2) 2001 publicerade kommissionen 
vitboken Den gemensamma 
transportpolitiken fram till 2010 – Vägval 
inför framtiden. Där framhålls behovet av att 
undersöka möjligheten att utföra 
kontinuerliga granskningar av 
trafiksäkerheten samt undersökningar av 
olika åtgärders potentiella effekt, liksom 
behovet av en tydligare utmärkning av de 
platser och vägar där det sker flest olyckor
samt att skydda dessa. Man satte också upp 
målet att vid utgången av 2010 ha halverat 
antalet dödsoffer på gemenskapens vägar 
räknat från 2001.

Ändringsförslag 2
Skäl 3

(3) 2003 publicerade kommissionen 
meddelandet Europeiskt åtgärdsprogram för 
trafiksäkerhet – Att halvera antalet dödsoffer 
i trafiken i Europeiska unionen till år 2010: 
ett gemensamt ansvar. Kommissionen 
fastslog där att vägarna utgör det tredje 
elementet i trafiksäkerhetspolitiken. Man 
framhöll också att säkrare vägar bör vara ett 
viktigt inslag i åtgärderna för att uppnå 
gemenskapens eftersträvade minskning av 
trafikolyckorna.

(3) 2003 publicerade kommissionen 
meddelandet Europeiskt åtgärdsprogram för 
trafiksäkerhet – Att halvera antalet dödsoffer 
i trafiken i Europeiska unionen till år 2010: 
ett gemensamt ansvar. Kommissionen 
fastslog där att vägarna utgör det tredje 
elementet i trafiksäkerhetspolitiken. Man 
framhöll också att säkrare vägar bör vara ett 
viktigt inslag i åtgärderna för att uppnå 
gemenskapens eftersträvade minskning av 
trafikolyckorna. Särskild hänsyn bör tas till 
oskyddade trafikanter.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 3
Skäl 4

(4) Att utforma välfungerande metoder för 
att åstadkomma säkrare vägar i det 
transeuropeiska transportnätet är en central 
uppgift. Genom trafiksäkerhetsanalyser och 
säkerhetsklassningar kan man på 
planeringsstadiet visa vilka effekter olika 
vägutformningar får för säkerheten i 
vägprojekt. Genom trafiksäkerhetsrevisioner 
kan man i detalj kartlägga riskbehäftade 
egenskaper redan på projekteringsstadiet. 
Man bör därför utforma metoder som skall 
följas inom dessa två områden för att göra 
det transeuropeiska vägnätet säkrare. 
Undantagna är de vägtunnlar som omfattas 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/54/EG av den 29 april 2004 om 
minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i 
det transeuropeiska vägnätet.

(4) Att utforma välfungerande metoder för 
att åstadkomma säkrare vägar i det 
transeuropeiska transportnätet är en central 
uppgift. Genom trafiksäkerhetsanalyser och 
säkerhetsklassningar kan man på 
planeringsstadiet visa vilka effekter olika 
vägutformningar får för säkerheten i 
vägprojekt. Genom trafiksäkerhetsrevisioner 
kan man i detalj kartlägga riskbehäftade 
egenskaper och/eller potentiella svagheter 
redan på projekteringsstadiet. Man bör 
därför utforma metoder som skall följas 
inom dessa två områden för att göra det 
transeuropeiska vägnätet säkrare. 
Undantagna är de vägtunnlar som omfattas 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/54/EG av den 29 april 2004 om 
minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i 
det transeuropeiska vägnätet.

Ändringsförslag 4
Skäl 5

(5) Befintliga vägars säkerhet bör ökas 
genom koncentration av investeringarna till 
olycksdrabbade sträckor eller sträckor med 
den största potentialen för olycksminskning. 
Förare bör varnas när de närmar sig 
olycksdrabbade vägsträckor så att de kan 
anpassa sitt beteende och bättre följa 
trafikreglerna, framför allt fartgränser.

(5) Befintliga vägars säkerhet bör ökas 
genom koncentration av investeringarna till 
olycksdrabbade sträckor eller sträckor med 
den största potentialen för olycksminskning. 
Förare bör varnas när de närmar sig 
olycksdrabbade vägsträckor så att de kan 
anpassa sitt beteende och bättre följa 
trafikreglerna, framför allt fartgränser. 
Särskild hänsyn bör tas till oskyddade 
trafikanter.

Ändringsförslag 5
Skäl 6

(6) Kartläggning av olycksdrabbade sträckor 
och efterföljande åtgärder får stor effekt 
omedelbart efter genomförandet. Därefter 
blir det säkerhetsinspektionerna som får den 
viktiga rollen. Regelbundna inspektioner är 

(6) Kartläggning av olycksdrabbade sträckor 
och efterföljande åtgärder får stor effekt 
omedelbart efter genomförandet. Därefter 
blir det säkerhetsinspektionerna som får den 
viktiga rollen. Regelbundna inspektioner är 
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ett viktigt sätt att förebygga risker för alla 
vägtrafikanter, däribland särskilt utsatta 
grupper. Det gäller även vid vägarbeten.

ett viktigt sätt att förebygga risker för alla 
vägtrafikanter, däribland särskilt utsatta 
grupper. Det gäller även vid vägarbeten.
Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
trafikledningssystem och tillhörande 
informationssystem, eftersom dessa spelar 
en viktig roll i krissituationer.

Ändringsförslag 6
Skäl 8

(8) För att garantera att vägarna håller hög 
säkerhet bör medlemsstaterna lägga fast 
riktlinjer. Genom att medlemsstaterna 
meddelar dessa riktlinjer till kommissionen 
och med jämna mellanrum redovisar deras 
tillämpning kan man på ett metodiskt sätt 
arbeta för säkrare vägar i gemenskapen och 
bygga upp ett system som blir allt 
effektivare med tiden. Varje medlemsstats 
redovisning av sin tillämpning av 
riktlinjerna ger dessutom övriga 
medlemsstater möjlighet att se vilka 
lösningar som lämpar sig bäst för dem. 
Genom systematisk insamling av data från 
före-efter-studier kan man välja de 
effektivaste lösningarna för framtida 
åtgärder.

(8) För att garantera att vägarna håller hög 
säkerhet bör medlemsstaterna lägga fast 
riktlinjer. Genom att medlemsstaterna 
meddelar dessa riktlinjer till kommissionen 
och med jämna mellanrum redovisar deras 
tillämpning kan man på ett metodiskt sätt 
arbeta för säkrare vägar i gemenskapen och 
bygga upp ett system som blir allt 
effektivare med tiden. Varje medlemsstats 
redovisning av sin tillämpning av 
riktlinjerna ger dessutom övriga 
medlemsstater möjlighet att se vilka 
lösningar som lämpar sig bäst för dem. 
Genom systematisk insamling av data från 
före-efter-studier kan man välja de 
effektivaste lösningarna för framtida 
åtgärder. Särskild hänsyn bör tas till 
oskyddade trafikanter.

Ändringsförslag 7
Artikel 1, punkt 2, stycke 1

2. Direktivet skall tillämpas på de vägar som 
bildar det transeuropeiska vägnätet, vare sig 
de håller på att konstrueras eller byggas eller 
är i bruk.

2. Direktivet skall tillämpas på de vägar som 
bildar det transeuropeiska vägnätet samt på 
tillhörande infrastruktur, vare sig de håller 
på att konstrueras eller byggas eller är i 
bruk.

Ändringsförslag 8
Artikel 2, led 4

(4) trafiksäkerhetsrevision: ingående (4) trafiksäkerhetsrevision: ingående 
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metodisk säkerhetskontroll av egenskaperna 
hos utformningen av ett vägprojekt 
omfattande alla faser från projektering till 
idrifttagande,

metodisk säkerhetskontroll av egenskaperna 
hos utformningen av ett vägprojekt 
omfattande alla faser från projektering till 
idrifttagande samt den infrastruktur som 
bidrar till organisationen av dessa faser,

Ändringsförslag 9
Artikel 2, led 7

(7) säkerhetsinspektion: regelbunden 
säkerhetskontroll av vägar som är i bruk,

(7) säkerhetsinspektion: regelbunden 
säkerhetskontroll av vägar som är i bruk och 
av infrastruktur som används för 
trafikstyrningen,

Ändringsförslag 10
Artikel 2, led 9a (nytt)

(9a) Oskyddade trafikanter: fotgängare, 
cyklister, mopedister och motorcyklister 
samt även andra trafikantgrupper som 
skulle kunna betraktas som oskyddade,

Ändringsförslag 11
Artikel 4, punkt 3

3. Trafiksäkerhetsrevisionen skall ingå som 
en integrerad del i hela projekteringen, som 
omfattar genomförbarhetsstudie, inledande 
projektering, detaljerad utformning, 
garantibesiktning av trafiksäkerhet samt 
första driftfas.

3. Trafiksäkerhetsrevisionen skall ingå som 
en integrerad del i hela projekteringen, som 
omfattar genomförbarhetsstudie, inledande 
projektering, detaljerad utformning, 
garantibesiktning av trafiksäkerhet samt 
första driftfas, men trafiksäkerhetsrevision 
skall även genomföras när en väg används 
i full utsträckning och/eller när särskilda 
förhållanden råder.

Ändringsförslag 12
Artikel 4, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall sörja för att 
trafiksäkerhetsrevisorn redovisar 
säkerhetskritiska utformningselement i en 

4. Medlemsstaterna skall sörja för att 
trafiksäkerhetsrevisorn redovisar 
säkerhetskritiska utformningselement i en 
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revisionsrapport för varje fas av 
vägprojektet, samt förslag för att avhjälpa de 
säkerhetsbrister som konstaterats. Om 
säkerhetsbrister konstateras under loppet av 
trafiksäkerhetsrevisionen men utformningen 
inte åtgärdas före slutet av respektive fas 
enligt bilaga II, skall skälen till detta anges 
av det behöriga organet i en bilaga till 
revisionsrapporten.

revisionsrapport för varje fas av 
vägprojektet, samt förslag för att avhjälpa de 
säkerhetsbrister som konstaterats. Särskild 
hänsyn skall tas till oskyddade trafikanter.
Om säkerhetsbrister konstateras under loppet 
av trafiksäkerhetsrevisionen men 
utformningen inte åtgärdas före slutet av 
respektive fas enligt bilaga II, skall skälen 
till detta anges av det behöriga organet i en 
bilaga till revisionsrapporten.

Ändringsförslag 13
Artikel 5, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall sörja för att 
befintliga vägnät görs säkrare. De skall sörja 
för att olycksdrabbade vägsträckor kartläggs 
och åtgärdas på basis av en årlig 
undersökning av vägnätet enligt bilaga III.

1. Medlemsstaterna skall sörja för att 
befintliga vägnät görs säkrare. De skall sörja 
för att olycksdrabbade vägsträckor kartläggs 
och åtgärdas på basis av en årlig 
undersökning av vägnätet enligt bilaga III. 
Särskild hänsyn skall tas till oskyddade 
trafikanter.

Ändringsförslag 14
Artikel 5, punkt 3, stycke 2

För varje sträcka som avses i punkt 3 skall 
medlemsstaterna uppskatta den potential 
som åtgärder enligt punkt 3 e) och 3 f) i
bilaga III har när det gäller att minska det 
antal dödsoffer och svåra personskador som 
inträffar under loppet av tre år efter det att 
åtgärderna vidtagits, samt kostnaden för 
respektive åtgärd.

För varje sträcka som avses i punkt 3 skall 
medlemsstaterna uppskatta den potential 
som åtgärder enligt punkt 3 e) och 3 f) i 
bilaga III har när det gäller att minska det 
antal dödsoffer och svåra personskador som 
inträffar under loppet av tre år efter det att 
åtgärderna vidtagits, samt kostnaden för 
respektive åtgärd. Särskild hänsyn skall tas 
till oskyddade trafikanter.

Ändringsförslag 15
Artikel 6, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall sörja för att 
säkerhetsinspektioner görs av de vägar som 
avses i artikel 1.2 för att kartlägga risker för 
vägarnas säkerhet och förebygga olyckor.

1. Medlemsstaterna skall sörja för att 
säkerhetsinspektioner görs av de vägar och 
den infrastruktur som avses i artikel 1.2 för 
att kartlägga risker för vägarnas säkerhet och 
förebygga olyckor.
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Ändringsförslag 16
Artikel 6, punkt 2

2. Säkerhetsinspektioner skall omfatta 
rutinmässiga inspektioner och inspektioner 
av vägarbeten. De skall göras enligt 
kriterierna i bilaga III.

2. Säkerhetsinspektioner skall omfatta 
rutinmässiga inspektioner, inspektioner av 
vägarbeten och inspektioner under 
särskilda förhållanden. De skall göras 
enligt kriterierna i bilaga III.


