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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la siguranța rutieră în Europa 2011-2010
(2010/2235(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Un viitor sustenabil pentru 
transporturi: către un sistem integrat, bazat pe tehnologie și ușor de utilizat” 
(COM(2009)0279), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Un spațiu european de siguranță 
rutieră: orientări pentru politica de siguranță rutieră 2011-2020” (COM(2010)0389),

– având în vedere concluziile Consiliului din 2 și 3 decembrie privind comunicarea 
Comisiei „Un spațiu european de siguranță rutieră: orientări pentru politica de siguranță 
rutieră 2011-2020” (16951/10),

– având în vedere studiul de evaluare1 al Comisiei privind al treilea Program de acțiune 
destinat siguranței rutiere,

– având în vedere Rezoluția Adunării generale a ONU „Improving global road safety” din 
10 mai 2010 (64/255),

– având în vedere Rezoluția sa din 29 septembrie 2005 privind Programul de acțiune 
european destinat siguranței rutiere: reducerea la jumătate a numărului victimelor 
accidentelor rutiere în Uniunea Europeană până în 2010: un efort comun2,

– având în vedere Rezoluția sa din 27 aprilie 2006 privind siguranța rutieră: răspândirea 
sistemului eCall printre cetățeni3,

– având în vedere Rezoluția sa din 18 ianuarie 2007 privind al treilea Program de acțiune 
destinat siguranței rutiere – evaluarea intermediară4,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 aprilie 2009 privind Planul de acțiune pentru sisteme 
de transport inteligente5,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 aprilie 2009 referitoare la un plan de acțiune privind 
mobilitatea urbană6,

– având în vedere Rezoluția sa din 18 mai 2010 referitoare la sancțiunile pentru încălcările 

                                               
1 „The preparation of the European Road Safety Action Program 2011-2020” (Pregătirea Programului de acțiune 
european destinat siguranței rutiere 2011-2020).
2 JO C 227 E, 21.9.2006, p. 609.
3 JO C 296 E, 6.12.2006, p. 268.
4 JO C 244 E, 18.10.2007, p. 220.
5 JO C 184 E, 8.7.10, p. 43.
6 JO C 184 E, 8.7.10, p. 50.
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grave ale normelor sociale în domeniul transportului rutier1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2010 referitoare la un viitor sustenabil pentru 
transporturi2,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A7-0000/2011),

A. întrucât în anul 2009 peste 35 000 de oameni au murit în accidente pe străzile din 
Uniunea Europeană, iar 1 500 000 de oameni au fost vătămați;

B. întrucât costurile pentru societate sunt estimate la 130 de miliarde anual;

C. întrucât obiectivul menționat în cadrul celui de al treilea Program de acțiune de a reduce 
la jumătate numărul victimelor accidentelor rutiere în UE până în 2010 nu a fost realizat, 
însă s-a înregistrat o scădere considerabilă a persoanelor decedate în accidente de 
circulație în UE;

D. întrucât în UE încă mai există o toleranță relativ mare a societății față de accidentele de 
circulație, iar, în fiecare an, numărul persoanelor care ajung victime ale traficului rutier 
corespunde unui număr de 250 de prăbușiri de avioane de transport de dimensiune medie;

E. întrucât siguranța rutieră este o sarcină care revine întregii societăți;

F. întrucât doar 27,5 % din măsurile notificate în cadrul celui de al treilea Program de 
acțiune au fost transpuse pe deplin;

G. întrucât Comisia a pierdut ocazia să prezinte un proiect privind un nou program de
acțiune înainte de expirarea celui de al treilea Program destinat siguranței rutiere;

H. întrucât probabilitatea de a fi ucis în traficul rutier este de 9 ori mai mare pentru pietoni, 
de 7 ori mai mare pentru cicliști și de 18 ori mai mare pentru motocicliști pentru fiecare 
kilometru parcurs decât pentru călătorii dintr-un autoturism;

I. întrucât aproximativ  55 % din accidentele fatale au loc pe drumurile naționale, 36 % în 
zonele urbane și 6 % pe autostrăzi;

J. întrucât transportul public de persoane este de câteva ori mai sigur decât transportul 
individual motorizat;

K. întrucât Uniunea Europeană se află în fața unei schimbări demografice, iar necesităților 
privind mobilitatea persoanelor în vârstă trebuie să li se acorde o atenție deosebită;

L. întrucât noile dezvoltări tehnice, printre care cele referitoare la autovehiculele hibrid și 
electrificarea motoarelor, pun echipajele de salvare în fața unor noi provocări;

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0175.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0260.
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M. întrucât măsurile europene, naționale, regionale și locale trebuie să meargă mână în mână,

Baze

1. salută comunicarea Comisiei, însă solicită Comisiei să dezvolte în continuare abordările 
prezentate într-un program de acțiune cu valoare deplină până la sfârșitul lui 2011, care să 
cuprindă un catalog detaliat de măsuri cu calendare și instrumente de monitorizare clare 
destinate unui control regulat al eficienței, precum și o evaluare intermediară;

2. este de acord cu interpretarea Comisiei, conform căreia pentru sporirea siguranței rutiere 
este nevoie de o abordare coerentă, globală și integrată, și solicită includerea intereselor 
siguranței rutiere în toate domeniile politice relevante;

3. propune crearea până în 2014 a funcției de coordonator pentru siguranța rutieră în UE;

4. subliniază faptul că trebuie acordată o atenție deosebită transpunerii reglementare a 
legilor și a măsurilor deja stabilite, dar menționează că libertatea de acțiune pentru 
măsurile legislative la nivelul UE încă nu a fost epuizată;

5. susține în mod expres obiectivul ca până în 2020 numărul total al victimelor accidentelor 
rutiere să fie redus în UE față de 2010 la jumătate, și solicită în plus pentru această 
perioadă de timp alte obiective clare și măsurabile, printre care mai ales reducerea 
numărului de

 copii cu vârsta până la 14 ani uciși în circulația rutieră cu 60 %, precum și 

 persoane vătămate foarte grav cu 40 % pe baza unei definiții care trebuie enunțată 
rapid și care trebuie să fie unitară la nivelul UE;

Aspecte etice

6. subliniază faptul că fiecare cetățean al UE are nu doar dreptul la o circulație rutieră 
sigură, ci mai ales și obligația de a se implica pentru a contribui prin propriul 
comportament la siguranța rutieră;

7. reiterează opinia sa că este nevoie de o strategie complementară, de lungă durată, care să 
treacă dincolo de orizontul temporal al acestei comunicări și care să aibă drept scop 
evitarea tuturor victimelor unui accident rutier („Vision Zero”); solicită Comisiei să 
elaboreze elementele de bază ale acestei strategii și să le prezinte în decursul următorilor 
trei ani;

Cele mai bune practici și transpunerea în planurile naționale

8. solicită Comisiei să forțeze realizarea schimbului de cele mai bune practici, pentru ca 
acestea să poată fi incluse mai des în planurile naționale de siguranță a circulației;

9. solicită Comisiei să evalueze carta europeană a siguranței rutiere și să încurajeze crearea 
unor carte similare pe plan regional și local;

10. subliniază faptul că obiectivele clare, cuantificabile oferă impulsuri și stimulente 
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suplimentare în vederea îmbunătățirii siguranței rutiere și reprezintă elemente 
indispensabile pentru realizarea unei comparații a performanțelor între statele membre, 
precum și pentru monitorizarea și evaluarea măsurilor;

11. sprijină Comisia în activitatea sa vizând întocmirea unor planuri naționale destinate 
siguranței rutiere de către statele membre; solicită obligativitatea întocmirii și publicării 
acestor planuri conform orientărilor comune, armonizate; subliniază însă faptul că statelor 
membre ar trebui să li se lase o marjă de acțiune vastă pentru a adapta respectivele 
măsuri, programe și obiective la diversele realități naționale;

Îmbunătățirea indicatorilor și a datelor 

12. consideră că datele comparabile și de o valoare ridicată din punct de vedere calitativ 
reprezintă o premisă de bază pentru o politică privind siguranța rutieră de succes;

13. solicită Comisiei să utilizeze până la sfârșitul lui 2013 un set de indicatori suplimentari, 
armonizați pe baza proiectului SafetyNet, prin care poate fi efectuată o mai bună 
monitorizare, precum și comparații ale performanțelor între statele membre;

14. solicită Comisiei să elaboreze până în 2012 o propunere privind îmbunătățirea situației 
datelor cu privire la cauzele accidentelor și leziunilor;

15. solicită Comisiei să elaboreze în decurs de doi ani definiții armonizate pentru termenii 
„pericol de moarte”, „ușor vătămați” și „grav vătămați” pentru a permite realizarea unei 
comparații a măsurilor și a rezultatelor acestora în statele membre;

16. solicită crearea unui Observator european autentic al siguranței rutiere, care face legătura 
între seturile de date din bazele de date deja existente, precum și între cunoștințele din 
proiectele UE, cum ar fi SafetyNet sau DaCoTa, le pregătește inteligibil și le actualizează 
anual, punându-le la dispoziția tuturor persoanelor;

17. solicită statelor membre să respecte obligațiile deja existente privind transmiterea de date;

Câmpurile de acțiune

Îmbunătățirea formării și a comportamentului participanților la traficul rutier

18. subliniază faptul că siguranța rutieră depinde în mare măsură de atenție, considerație și 
respect reciproc, precum și de respectarea regulamentelor în vigoare;

19. consideră că conceptul învățării de-a lungul vieții ar trebui să aibă o valoare mai mare și 
în traficul rutier;

20. solicită acordarea unei atenții sporite, în cazul formării și pregătirii, celor mai importante 
cauze de deces din circulația rutieră, precum viteza excesivă, abuzul de alcool și de 
droguri, lipsa centurii de siguranță sau a altui echipament de protecție, precum și folosirea 
aparatelor mobile;

21. recomandă introducerea în autovehiculele participanților la trafic, care consumă alcool, a 
sistemelor de blocare a pornirii autovehiculului atunci când șoferul a consumat alcool, ca 
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măsură de reintegrare;

Armonizarea și aplicarea dispozițiilor privind traficul rutier

22. solicită armonizarea consecventă a indicatoarelor și a regulilor rutiere până în 2013;

23. consideră că aplicarea eficientă a reglementărilor în vigoare constituie un pilon central al 
politicii europene privind siguranța rutieră; invită în acest context statele membre să 
stabilească obiective naționale anuale pentru controalele cu privire la depășirea vitezei, 
abuzul de alcool și de droguri și folosirea centurii de siguranță;

24. solicită introducerea sistemelor de control cu ajutorul cărora pot fi detectate sistematic și 
sancționate și încălcările limitelor de viteză de către motocicliști;

Crearea unor infrastructuri rutiere mai sigure 

25. susține în mod expres abordarea Comisiei privind acordarea de fonduri europene doar în 
favoarea acelor infrastructuri care sunt conforme cu directivele UE privind siguranța 
rutieră și siguranța tunelurilor;

26. indică faptul că parapetele obișnuite de protecție de pe marginea drumului reprezintă un 
pericol de moarte pentru motocicliști și solicită statele membre să introducă rapid pe 
tronsoanele de drum critice o dotare suplimentară cu grindă superioară și subgrindă; 

27. solicită Comisiei și statelor membre să identifice și să transpună măsuri adecvate care să 
contribuie la evitarea accidentelor de pe drumurile naționale și de pe cele rurale și care să 
diminueze gravitatea pagubelor;

28. subliniază importanța respectării duratei de conducere și de repaus și solicită Comisiei și 
statelor membre să pună la dispoziție locuri de parcare suficient de sigure și 
corespunzătoare standardelor minime sociale destinate transportului profesional de marfă;

Introducerea în circulație de autovehicule sigure

29. recomandă utilizarea obligatorie a sistemelor de blocare a pornirii autovehiculului atunci 
când șoferul a consumat alcool în toate autovehiculele de transport profesional de 
persoane și de marfă;

30. solicită Comisiei să prezinte, în termen de doi ani, un raport privind chestiunea referitoare 
la măsura în care protecția îmbunătățită a pasagerilor prin pilonii A, B și C ai 
autovehiculului prejudiciază vizibilitatea de jur împrejur a șoferului, precum și dacă acest 
lucru are o influență asupra siguranței participanților mai vulnerabili la trafic;

31. solicită Comisiei să prezinte, în termen de doi ani, un raport privind aspectele relevante 
pentru siguranță ale electromobilității;

32. solicită producătorilor de autovehicule să acorde o atenție deosebită, în momentul 
dezvoltării mașinilor electrice și a altor tehnologii noi de propulsie, faptului ca în cazul 
unui accident atât pasagerii, cât și persoanele care acordă prim ajutor și echipajele de 
salvare să fie protejate de noi surse de pericol;
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33. invită statele membre să supravegheze mai intens importul de accesorii și piese de schimb 
pentru autovehicule pentru a determina dacă acestea sunt compatibile și respectă înaltele 
standarde europene de protecție a consumatorilor;

34. solicită Comisiei ca, în termen de doi ani, să definească standarde comune pentru 
controlul tehnic după producerea de accidente grave;

Folosirea de tehnologii moderne pentru autovehicule, infrastructură și serviciile de 
urgență

35. solicită ca regulile în vigoare privind traficul rutier din statele membre să fie puse la 
dispoziție înainte și în timpul deplasării cu autovehiculul, de exemplu cu ajutorul 
sistemelor inteligente de transport;

36. solicită Comisiei să elaboreze o propunere privind dotarea autovehiculelor cu „sisteme 
inteligente de asistență pentru controlul vitezei”, care să includă un orar, proceduri de 
omologare și infrastructura rutieră necesară în acest sens;

37. salută accelerarea introducerii sistemului „e-call” anunțată de Comisie și solicită 
Comisiei să verifice și, dacă este cazul, să propună în decursul următorilor doi ani 
extinderea acestuia asupra motocicliștilor, autocamioanelor grele și autobuzelor;

Protejarea participanților mai vulnerabili la trafic

38. se declară în favoarea impunerii obligativității transportării de veste reflectorizante pentru 
toți pasagerii din autovehicul, precum și a purtării de veste reflectorizante de către 
cicliști;

39. solicită să se țină cont de protecția participanților mai vulnerabili la trafic, precum 
pietonii, cicliștii, copiii și persoanele în vârstă, ca parte integrantă a siguranței rutiere;

40. recomandă ca, copiii cu vârsta de până la trei ani să fie asigurați în autovehicule în scaune 
pentru copii așezate cu spatele;

41. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Contextul propunerii

Străzile Europei au devenit în ultimii ani considerabil mai sigure. Între 2001 și 2009 numărul 
victimelor accidentelor de circulație din UE a scăzut cu 36 %. Al treilea Program de acțiune 
destinat siguranței rutiere 2001-2010 a avut o contribuție decisivă în acest sens. Aproape 
80 000 de vieți omenești au putut fi salvate începând cu 2001 ca urmare a acestor progrese. 
Chiar dacă nu a fost atins obiectivul de reducere la jumătate a numărului victimelor anuale ale 
accidentelor rutiere, aceste cifre sunt încurajatoare. Acestea ar trebui să reprezinte mai ales un 
impuls pentru alți pași. În 2009 tot au mai murit 35 000 de oameni pe străzile Europei, iar 1,5 
milioane au fost parțial rănite grav, acestea rămânând deseori cu handicapuri. Costurile 
sociale și economice ale acestor accidente rutiere sunt enorme (aproximativ 130 de miliarde 
de euro în anul 2009). Se adaugă pierderea umană, durerea rudelor, suferința celor răniți și 
cotitura dramatică din viața celor afectați.

35 000 de morți în trafic – acest lucru corespunde în traficul aerian unui număr de 
aproximativ 250 de avioane medii de transport complet ocupate. Un scenariu de neimaginat. 
Pericolul mortal din traficul rutier este însă în continuare acceptat sau refulat în mare parte de 
societate. Tragedia cotidiană de pe străzile UE rămâne în mare măsură neluată în seamă. 

2. Comunicarea Comisiei

Cu puțin timp înainte de expirarea celui de al treilea Program de acțiune, Comisia a prezentat 
o comunicare în care își prezintă obiectivele strategice până în 2020. 

Obiectivul central al Comisiei este din nou reducerea la jumătate până în 2020 (anul de 
referință 2010) a numărului total de persoane decedate în accidente rutiere în Uniunea 
Europeană.  

Pentru a realiza acest obiectiv, Comisia își propune șapte obiective strategice:

 îmbunătățirea educației rutiere și a calității obținerii permisului de conducere și a 
pregătirii la școala de șoferi

 o mai bună aplicare a regulilor privind traficul rutier

 infrastructuri mai sigure 

 măsuri de siguranță îmbunătățite pentru camioane și autoturisme

 dezvoltarea unor autovehicule inteligente

 îmbunătățirea serviciilor de urgență și de prim ajutor

 protecția participanților la trafic mai vulnerabili, mai ales a motocicliștilor.

Comisia dorește să stabilească prin intermediul acestor orientări un cadru general de 
reglementare și obiective în funcție de care să fie orientate strategiile naționale sau locale. 
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Conform principiului subsidiarității, diferitele măsuri trebuie puse în aplicare la nivelul cel 
mai adecvat în temeiul principiului răspunderii partajate. 

3. Punctele de critică și propunerile de îmbunătățire

3.1 O mai bună coordonare a măsurilor

Raportorul susține în principiu obiectivele anunțate de Comisie și măsurile schițate în linii 
generale. Același lucru este valabil în privința opiniei Comisiei conform căreia, în vederea 
sporirii siguranței rutiere, este necesară o abordare coerentă, unitară și integrată, care să îi 
cuprindă pe toți participanții la trafic și pe toate părțile afectate și care să aibă în vedere 
sinergiile cu alte obiective politice. Acest fapt, precum și includerea intereselor siguranței 
rutiere în toate domeniile politice relevante și legătura eficientă între nivelul local, regional, 
național și cel european la pregătirea și transpunerea măsurilor, necesită o dimensiune 
maximă de coordonare. Prin structurile actuale de la nivelul UE, dezvoltarea consecventă a 
acestei abordări integrate pare improbabilă. Raportorul propune, prin urmare, crearea funcției 
de coordonator pentru siguranța rutieră. În opinia acestuia, firele diferitelor abordări și 
niveluri ar trebui să fuzioneze, acestea fiind susținute de Comisie. Coordonatorul ar putea 
presta servicii utile de mediere pentru a asigura colaborarea dintre nivelurile respective.

3.2 „Vision Zero” 

Reducerea la jumătate anunțată a numărului de persoane decedate în accidentele rutiere până 
în 2020 este susținută în mod expres. Acest lucru înseamnă însă că în 2020 în jur de 15 000 de 
oameni vor fi în continuare victime ale accidentelor rutiere. Prețul pentru mobilitatea 
cetățenilor UE ar fi astfel înspăimântător de mare. Fiecare om care a fost ucis sau vătămat 
într-un accident rutier este o victimă prea mult. Cu toate că nu există nicio siguranță absolută, 
obiectivul reducerii la jumătate a numărului de persoane decedate în accidente rutiere este 
îndoielnic din punct de vedere etic, oricât de ambițios ar fi acesta pentru perioada menționată. 
Prin urmare, Comisia ar trebui să adopte în sfârșit solicitarea Parlamentului European și să 
anunțe pe termen lung obiectivul privind evitarea completă a persoanelor decedate în 
accidente rutiere („Vision Zero”), astfel cum procedează mai multe state la nivel național. UE 
trebuie să înceapă să concretizeze această viziune și să elaboreze o strategie a cărui orizont să 
se întindă dincolo de perioada de 10 ani.

3.3 Obiective ambițioase și măsuri concrete

UE are nevoie, în cadrul orizontului temporal al acestei comunicări, și de un mănunchi 
concret de măsuri pentru a-și realiza obiectivul ambițios de reducere cu 50 % a persoanelor 
decedate în accidentele rutiere. Acest lucru este necesar mai ales deoarece, odată cu sporirea 
succeselor, este din ce în ce mai greu să se realizeze o scădere suplimentară a numărului de 
persoane decedate în accidente rutiere și accidente. În acest context, multe măsuri anunțate de 
Comisie rămân prea vagi, prea puțin ambițioase și nu sunt la înălțimea provocărilor care 
urmează să apară. 

Este regretabil faptul că Comisia nu a reușit să prezinte un proiect pentru un nou, al patrulea 
program de acțiune înaintea expirării celui de al treilea program de acțiune. În schimb, aceasta 
a prezentat doar o comunicare mult mai slabă în ceea ce privește efectul ei strategic. Acest 
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lucru nu este suficient pentru a fi considerat drept cadru de referință. Comisia ar trebui așadar 
să dezvolte abordările prezentate până la sfârșitul lui 2011 într-un program de acțiune cu 
valoare deplină, care să cuprindă un catalog detaliat de măsuri cu calendare și instrumente de 
monitorizare clare destinate unui control regulat al eficienței, precum și o evaluare 
intermediară. 

În plus, pe plan european ar trebui să mai fie anunțate alte două obiective clare și măsurabile 
până în 2010: reducerea numărului de

• copii cu vârsta de până la 14 ani uciși în circulația rutieră cu 60 %, precum și
• persoane vătămate foarte grav cu 40 %.

În vederea atingerii celui din urmă obiectiv, este necesară dezvoltarea unei definiții 
armonizate la nivel european. O categorie posibilă ar putea fi, de exemplu, grupul persoanelor 
vătămate foarte grav, pentru care este caracteristic faptul că trebuie tratate intensiv din punct 
de vedere medical după producerea unui accident. În vederea elaborării acestei definiții, 
trebuie să existe un termen concret. 

3.4 Îmbunătățirea indicatorilor și datelor privind siguranța rutieră

Comparațiile transfrontaliere și evaluarea progreselor sau a eficienței respectivelor măsuri din 
domeniul siguranței rutiere sunt indispensabile.

Acestea trebuie efectuate doar cu ajutorul unor date cu o valoare ridicată din punct de vedere 
calitativ și comparabile și cu indicatori din toate statele membre, precum și cu ajutorul 
instrumentelor adecvate de evaluare. În ciuda progreselor considerabile înregistrate, există 
necesitatea unei îmbunătățiri ulterioare. Au existat deja numeroase proiecte de cercetare 
finanțate de UE, care au contribuit la dezvoltarea unor seturi de indicatori îmbunătățiți (de 
exemplu, SafetyNet). Rezultatele acestor proiecte de cercetare ar trebui folosite pentru a 
obține, cu ajutorul unor seturi de date mai bune și mai cuprinzătoare, o imagine mai detaliată 
asupra efectelor și a modului de funcționare a măsurilor. 

Există o nevoie considerabilă de date comparabile, în special în cazul analizării cauzelor 
vătămărilor și accidentărilor. UE ar trebui să ofere, cât mai rapid posibil, un impuls în vederea 
realizării unei statistici armonizate pe plan european a cauzelor accidentelor. Aceasta include 
dezvoltarea unei analize armonizate a datelor privind accidentele prin intermediul unui 
formular standardizat, precum și a unei cercetări detaliate finanțate de UE cu privire la 
accidentele produse în spațiile rutiere reprezentative ale tuturor statelor membre, cu scopul de 
a dobândi cunoștințe și mai bune. Experiențele existente din fiecare stat membru ar putea fi 
folosite în acest sens.

În plus, datele prelevate din toate statele membre ar trebui pregătite într-un mod inteligibil 
într-un centru și făcute accesibile publicului cât mai mult posibil, păstrând un grad ridicat de 
protecție a datelor cu caracter personal. 

3.5 Obiectivele naționale și la nivelul UE

Obiectivele clare, cuantificabile pot oferi, de asemenea, impulsuri și stimulente suplimentare 
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în vederea îmbunătățirii siguranței rutiere din statele membre – mai ales în cazul în care datele 
armonizate facilitează realizarea de comparații regulate ale performanței și evaluarea 
politicilor naționale respective, iar acestea sunt publicate. UE ar putea introduce în această 
privință obligativitatea pentru fiecare stat membru de a întocmi și publica planuri naționale 
pentru siguranța rutieră conform orientărilor comune armonizate. Dezvoltarea concretă a 
acestor planuri sub forma unor obiective și măsuri naționale ar trebui să rămână, în mare 
măsură, de competența statelor membre respective, în temeiul principiului subsidiarității. 

3.6 Comportamentul în circulația rutieră

În domeniul siguranței rutiere, cetățenii UE au dreptul la standarde înalte. Politica trebuie să-
și aducă contribuția în acest sens, în special în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor privind 
traficul rutier. 
În același timp, există obligativitatea pentru fiecare participant la trafic să contribuie personal 
la un trafic rutier sigur. Oricine poate contribui. Măsurile privind îmbunătățirea 
comportamentului rutier prezintă, în consecință, o importanță deosebită. 

Acestea includ, de exemplu, măsurile privind îmbunătățirea formării începătorilor în materie 
de conducere a autovehiculelor, precum conducerea unui autovehicul însoțit de o altă 
persoană începând cu vârsta de 17 ani, care este aplicat în prezent cu succes în Germania sau 
introducerea modelului în mai multe faze în momentul dobândirii permisului de conducere, 
care prevede elemente de pregătire practice și după momentul obținerii permisului de 
conducere. Conceptul învățării de-a lungul vieții ar trebui să se impună mai mult în circulația 
rutieră. Doar dacă participantul la trafic se perfecționează continuu, poate acesta să țină pasul 
pe viitor cu noile funcții ale autovehiculelor și cu situațiile rutiere complexe. Participanții la 
trafic ar trebui să-și împrospăteze la intervale de timp regulate și cunoștințele privind primul 
ajutor dobândite odată cu obținerea permisului de conducere.

Este vorba însă și despre punerea în aplicare a măsurilor rutiere de natură psihologică privind 
schimbarea durabilă a comportamentului frapant al participanților la trafic, precum 
introducerea unui sistem armonizat de puncte general valabil. 

În plus, UE dispune de o cartă europeană privind siguranța rutieră demnă de laudă la care 
participă deja multe persoane pe baza unui angajament voluntar. Structurile de comunicare 
create între participanți, odată cu această cartă, ar trebui extinse și folosite mai ferm pentru 
campaniile privind siguranța rutieră desfășurate la nivel european.

3.7 Măsuri individuale concrete:

Alături de solicitările repetate ale Parlamentului European, raportorul propune o serie de 
măsuri suplimentare pentru a face ca siguranța rutieră să avanseze în continuare în UE. Având 
în vedere cerințele de traducere impuse de Parlamentul European, conținutul acestui proiect 
de raport din proprie inițiativă este supus unei limitări. Din acest motiv, nu au putut fi 
adoptate toate propunerile. Raportorul își menține, așadar, dreptul de a propune completări în 
cursul procedurii care se concentrează mai ales pe:

 presiunea în anvelope/obligativitatea pneurilor de iarnă
 furnizarea de informații relevante pentru salvare personalului care acordă prim ajutor 

și echipajelor de salvare 
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 măsuri privind formarea și perfecționarea participanților la trafic 
 campanii privind siguranța rutieră
 măsuri privind protecția participanților vulnerabili la trafic
 măsuri tehnice pentru autoturisme, autovehicule de transport de mărfuri
 sisteme de antiblocare pentru motociclete
 avertizoare somnolență
 veste reflectorizante pe timpul nopții în afara localităților
 limită legală unitară de alcoolemie
 biciclete electrice de tip „pedelec” 


