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Ongelukken met vrachtwagens
Verklaring van het Europees Parlement van 10 maart 2011 over ongelukken met 
vrachtwagens

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 123 van zijn Reglement,

A. overwegende dat vrachtauto's 3% vormen van het wagenpark van de EU, maar betrokken 
zijn bij 14% van de dodelijke ongelukken, waarbij jaarlijks in de 27 lidstaten van de EU 
ruim 4 000 doden vallen,

B. overwegende dat in Europa ieder jaar zo'n 400 mensen omkomen, veelal onbeschermde 
weggebruikers zoals fietsers, motorrijders en voetgangers, vanwege de dode hoek van 
vrachtwagens,

C. overwegende dat veel van deze dodelijke ongelukken voorkomen kunnen worden door de 
volledige plaatsing van spiegels of steeds goedkoper wordende 
camerabewakingsapparatuur, actieve waarschuwingssystemen, geavanceerde 
noodremsystemen en waarschuwingssystemen voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook,

D. overwegende dat vrachtwagens nog steeds beschikken over een aanzienlijke en gevaarlijke 
dode hoek, ondanks de aangescherpte zichtbaarheidseisen van Richtlijn 2003/97/EG en 
Richtlijn 2007/38/EG voor respectievelijk nieuwe en reeds in gebruik zijnde vrachtwagens,

E. overwegende dat de eisen uit 2007 minder scherp zijn dan de eisen uit 2003 en onvoldoende 
ten uitvoer zijn gelegd door de lidstaten, ondanks de ambitie van de EU om dodelijke 
verkeersongelukken met de helft te verminderen,

1. dringt er bij de Commissie op aan om de herziening van Richtlijn 2007/38/EG te versnellen 
en deze herziening uit te voeren overeenkomstig de technologische ontwikkelingen en de 
nieuwste eisen ten aanzien van apparatuur voor indirect zicht voor nieuwe vrachtwagens, 
zodat een optimaal veiligheidsniveau wordt gewaarborgd;

2. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat er geen uitzonderingen worden 
toegelaten als het gaat om de verplichte plaatsing van geavanceerde noodremsystemen en 
waarschuwingssystemen voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook, overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 661/2009 met betrekking tot de algemene veiligheid;

3. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars1, te doen 
toekomen aan de Raad en de Commissie.

1 De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in bijlage 2 bij de notulen van 10 maart 2011 
(P7_PV(2011)03-10(ANN2)).


