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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om europeisk trafiksäkerhet 2011–2020 

(2010/2235(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Hållbara framtida transporter: ett 

integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem” (KOM(2009)0279), 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Mot ett europeiskt område för 

trafiksäkerhet: politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011–2020” (KOM(2010)0389), 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 2 och 3 december 2010 om kommissionens 

meddelande ”Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet: politiska riktlinjer för 

trafiksäkerhet 2011–2020” (16951/10), 

– med beaktande av kommissionens utvärdering1 om det tredje åtgärdsprogrammet för 

trafiksäkerhet, 

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution ”Improving global road safety” av 

den 10 maj 2010 (64/255), 

– med beaktande av sin resolution av den 29 september 2005 om det europeiska 

åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet: ”Att halvera antalet dödsoffer i trafiken i 

Europeiska unionen till år 2010: ett gemensamt ansvar”2, 

– med beaktande av sin resolution av den 27 april 2006 om trafiksäkerhet: ”eCall åt 

medborgarna”3, 

– med beaktande av sin resolution av den 18 januari 2007 om det tredje europeiska 

åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet – halvtidsöversyn4, 

– med beaktande av sin resolution av den 23 april 2009 om handlingsplanen för intelligenta 

transportsystem5, 

– med beaktande av sin resolution av den 23 april 2009 om handlingsplanen för rörlighet i 

städerna6, 

– med beaktande av sin resolution av den 18 maj 2010 om sanktioner för allvarliga 

överträdelser av sociallagstiftningen inom vägtransportsektorn7, 

                                                 
1 ”The preparation of the European Road Safety Action Program 2011-2020.” 
2 EUT C 227 E, 21.9.2006, s. 609. 
3 EUT C 296 E, 6.12.2006, s. 268. 
4 EUT C 244 E, 18.10.2007, s. 220. 
5 EUT C 184 E, 8.7.2010, s. 43. 
6 EUT C 184 E, 8.7.2010, s. 50. 
7 Antagna texter, P7_TA(2010)0175. 
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– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2010 om hållbara framtida transporter1, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-.../2011), och av 

följande skäl: 

A. Under 2009 omkom mer än 35 000 människor i trafikolyckor i Europeiska unionen och 

1 500 000 människor skadades. 

B. Samhällets följdkostnader för trafikolyckor beräknas till 130 miljarder euro per år. 

C. Målet i det tredje åtgärdsprogrammet om att halvera antalet dödsolyckor i trafiken i EU 

till slutet av 2010 uppnåddes visserligen inte, men likväl registrerades en avsevärd 

minskning av antalet dödsfall i trafiken i EU. 

D. I EU finns det alltjämt en relativt hög social tolerans för trafikolyckor, och trafiken kräver 

varje år offer i en storleksordning som motsvarar 250 störtade medelstora trafikflygplan. 

E. Trafiksäkerhet är en uppgift för hela samhället. 

F. Endast 27,5 procent av de åtgärder som anges i det tredje åtgärdsprogrammet har 

genomförts fullt ut. 

G. Kommissionen lade inte fram ett förslag till ett nytt åtgärdsprogram innan det 

tredje åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet löpte ut. 

H. Sannolikheten att omkomma i trafiken är för fotgängare 9 gånger, för cyklister 7 gånger 

och för motorcyklister 18 gånger högre per tillryggalagd kilometer än för passagerarna i 

en personbil. 

I. Ungefär 55 procent av dödsolyckorna sker på landsvägar, 36 procent i tätortsområden och 

6 procent på motorvägar. 

J. Kollektivtrafiken är mångdubbelt säkrare än den motoriserade individuella trafiken. 

K. Europeiska unionen står inför demografiska förändringar och särskild hänsyn måste tas till 

äldre personers behov av rörlighet. 

L. Ny teknisk utveckling bland annat när det gäller hybridfordon och eldrift ställer nya krav 

på räddningstjänster. 

M. Europeiska, nationella, regionala och lokala åtgärder måste gå hand i hand. 

Grundprinciper 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande, men uppmanar kommissionen 

att till slutet av år 2011 vidareutveckla de initiativ som presenterats till ett fullvärdigt 

                                                 
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0260. 
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åtgärdsprogram som omfattar en detaljerad åtgärdskatalog med tydliga tidsplaner och 

övervakningsinstrument för en regelbunden uppföljning samt en halvtidsutvärdering. 

2. Europaparlamentet håller med kommissionen om att det krävs ett samstämmigt, 

övergripande och integrerat grepp för att öka trafiksäkerheten och begär att 

trafiksäkerhetsfrågor integreras i alla relevanta politikområden. 

3. Europaparlamentet föreslår att en europeisk samordnare inrättas för trafiksäkerheten i EU 

till år 2014. 

4. Europaparlamentet betonar att det korrekta genomförandet av redan beslutade lagar och 

åtgärder måste ägnas särskild uppmärksamhet, men att möjligheterna till 

lagstiftningsåtgärder på EU-nivå ännu inte har utnyttjats fullt ut. 

5. Europaparlamentet stöder helt och fullt målet att senast till år 2020 halvera antalet 

dödsolyckor i trafiken i EU jämfört med år 2010, och efterlyser dessutom fler tydliga och 

mätbara mål för denna period, däribland särskilt att minska antalet i trafiken 

 omkomna barn upp till 14 år med 60 procent, och   

 personer med livshotande skador med 40 procent på grundval av en EU-omfattande 

enhetlig definition som snarast bör utarbetas. 

Etiska aspekter 

6. Europaparlamentet betonar att varje medborgare i EU inte enbart har rätt till säker trafik 

utan framför allt även har en skyldighet att genom sitt beteende medverka till 

trafiksäkerheten. 

7. Europaparlamentet framhåller återigen att det krävs en kompletterande, långsiktig strategi 

med en vidare tidshorisont än i det aktuella meddelandet och med målet att undvika 

samtliga dödsoffer i trafiken (nollvisionen). Parlamentet uppmanar kommissionen att 

utveckla de centrala delarna av denna strategi och lägga fram den inom tre år. 

Bästa praxis och genomförande i nationella planer 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda utbytet av bästa praxis för att i 

ökad utsträckning kunna integrera den i nationella trafiksäkerhetsplaner. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera den europeiska 

trafiksäkerhetsstadgan och främja upprättandet av liknande stadgor på regional och lokal 

nivå. 

10. Europaparlamentet betonar att tydliga, kvantifierbara mål ger extra impulser och 

uppmuntran till att förbättra trafiksäkerheten och är ovillkorliga inslag för att kunna 

jämföra medlemsstaternas resultat samt för övervakning och utvärdering av åtgärder. 

11. Europaparlamentet ger kommissionen sitt stöd att verka för att medlemsstaterna ska 

utarbeta nationella trafiksäkerhetsplaner och begär att utarbetandet och offentliggörandet 

av dessa planer enligt samordnade, gemensamma riktlinjer ska göras obligatoriskt. 
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Parlamentet betonar dock att medlemsstaterna bör få stort utrymme att anpassa respektive 

åtgärder, program och målsättningar till de olika nationella förutsättningarna. 

Bättre indikatorer och uppgifter  

12. Europaparlamentet anser att högkvalitativa och jämförbara uppgifter är en grundläggande 

förutsättning för en framgångsrik trafiksäkerhetspolitik. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast till slutet av år 2013 tillämpa en 

uppsättning kompletterande harmoniserade indikatorer på grundval av SafetyNet-projektet 

med vars hjälp en förbättrad övervakning och relevanta jämförelser av medlemsstaternas 

resultat kan genomföras. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till år 2012 utarbeta ett förslag för att 

förbättra uppgiftsunderlaget för olycks- och skadeorsaker. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom två år utarbeta harmoniserade 

definitioner av ”livshotande”, ”allvarliga” och ”lindriga skador” för att få jämförbarhet 

mellan åtgärderna och deras resultat i medlemsstaterna. 

16. Europaparlamentet begär att ett EU-centrum för övervakning av trafiken inrättas som 

samlar dataposter från redan existerande databaser och kunskaper från EU-projekt som 

SafetyNet eller DaCoTa och gör lättbegripliga sammanställningar som uppdateras varje år 

och görs tillgängliga för alla. 

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att iaktta redan existerande åtaganden om 

rapportering av uppgifter. 

Åtgärdsområden 

Förbättring av trafikanternas utbildning och beteende 

18. Europaparlamentet betonar att trafiksäkerhet i hög grad är beroende av försiktighet, 

hänsyn och ömsesidig respekt samt att gällande bestämmelser iakttas. 

19. Europaparlamentet anser att konceptet för livslångt lärande även bör få ökad betydelse i 

trafiken. 

20. Europaparlamentet begär att utbildningen i högre grad uppmärksammar de viktigaste 

dödsorsakerna i trafiken, som för hög hastighet, alkohol- och narkotikamissbruk, bristande 

användning av bilbälten eller annan skyddande utrustning samt användande av mobila 

enheter. 

21. Som en åtgärd för återanpassning rekommenderar Europaparlamentet montering av 

alkolås i fordon som används av trafikanter som gör sig skyldiga till överträdelser under 

påverkan av alkohol. 



 

PR\855504SV.doc 7/12 PE456.969v01-00 

 SV 

Harmonisering och genomförande av trafikregler 

22. Europaparlamentet efterlyser konsekvent harmonisering av vägmärken och trafikregler till 

år 2013. 

23. Europaparlamentet anser att ett effektivt genomförande av gällande regler är en hörnsten i 

EU:s trafiksäkerhetspolitik och uppmanar i detta sammanhang medlemsstaterna att 

utarbeta årliga nationella mål för kontroller på områden som fortkörning, alkohol- och 

narkotikamissbruk och användning av bilbälten. 

24. Europaparlamentet begär att kontrollsystem införs med vars hjälp även motorcyklisters 

hastighetsöverträdelser systematiskt kan registreras och beivras. 

Säkrare väginfrastruktur  

25. Europaparlamentet stöder helt och fullt kommissionens initiativ att generellt endast ge 

EU-medel till infrastruktur som uppfyller kraven i direktiven om trafiksäkerhet och 

tunnelsäkerhet. 

26. Europaparlamentet påpekar att de vanliga skyddsräckena längs vägkanten är en dödsfara 

för motorcyklister och uppmanar medlemsstaterna att på farliga delsträckor snarast 

påbörja en upprustning med övre och undre balk. 

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fastställa och 

genomföra lämpliga åtgärder för att undvika olyckor på landsvägar och på landsbygden 

och minska skadornas allvar. 

28. Europaparlamentet framhåller betydelsen av att iaktta kör- och vilotider och uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla tillräckligt säkra parkeringsplatser 

som uppfyller sociala minimikrav för yrkesmässiga långväga godstransporter. 

Säkrare fordon på marknaden 

29. Europaparlamentet rekommenderar obligatorisk användning av alkolås i alla yrkesfordon 

för person- och godstransporter. 

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom två år lägga fram en rapport om 

huruvida förbättrat passagerarskydd med förstärkta A-, B- och C-stolpar i fordon inkräktar 

på förarens runtomsikt och om detta påverkar säkerheten för de mest sårbara trafikanterna. 

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom två år lägga fram en rapport om 

säkerhetsrelevanta aspekter på elektromobilitet. 

32. Europaparlamentet uppmanar fordonstillverkare att vid utvecklingen av elbilar och annan 

ny framdrivningsteknik rikta särskild uppmärksamhet på att såväl passagerare som 

frivilliga och räddningstjänster vid en olycka effektivt skyddas mot nya risker. 

33. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bättre övervaka importen av 

fordonstillbehör och reservdelar med avseende på om de är lämpliga och uppfyller höga 

europeiska konsumentskyddsstandarder. 
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34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom två år definiera gemensamma 

standarder för den tekniska utredningen efter svåra olyckor. 

Modern teknik för fordon, infrastruktur och nödtjänster 

35. Europaparlamentet begär att gällande trafikregler i respektive medlemsstater finns 

tillgängliga före och under resan med hjälp av till exempel intelligenta transportsystem. 

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta ett förslag om att förse fordon 

med ”intelligenta system för hastighetsassistans” som omfattar en tidsplan, 

godkännandeförfaranden och den väginfrastruktur som krävs. 

37. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att påskynda införandet av ”eCall” 

och uppmanar kommissionen att inom de närmaste två åren undersöka om detta även kan 

omfatta motorcyklar, tunga nyttofordon och bussar och i så fall lägga fram ett förslag om 

det. 

Skydda de mest sårbara trafikanterna 

38. Europaparlamentet uttalar sig för att det ska göras obligatoriskt att medföra varningsvästar 

för alla passagerare i fordon och att ha varningsvästar för bättre synlighet för cyklister. 

39. Europaparlamentet kräver att skyddet av de mest sårbara trafikanterna, som fotgängare, 

cyklister, barn och äldre, ägnas mer uppmärksamhet och betraktas som en integrerad del 

av trafiksäkerheten. 

40. Europaparlamentet rekommenderar att skydda barn upp till tre års ålder i bakåtvända 

bilbarnstolar. 

41. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 
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MOTIVERING 

1. Bakgrund 

 

Under de senaste åren har Europas vägar blivit betydligt säkrare. Mellan åren 2001 och 2009 

minskade antalet dödsfall i trafiken i EU med 36 procent, vilket det tredje europeiska 

åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet har bidragit avsevärt till. Tack vare dessa framsteg har 

nästan 80 000 människoliv räddats sedan 2001. Även om målet om en halvering av antalet 

dödsolyckor per år i trafiken inte uppnåddes så är dessa siffror uppmuntrande, men framför 

allt bör de inspirera till fler åtgärder. År 2009 omkom alltjämt 35 000 människor på Europas 

vägar och 1,5 miljoner skadades, en del av dem allvarligt och ofta med bestående 

funktionshinder. Dessa trafikolyckor får enorma följdkostnader för samhället och näringslivet 

(ca 130 miljarder euro år 2009). Därtill kommer den mänskliga förlusten, de anhörigas sorg, 

de skadades lidande och de dramatiska konsekvenserna för de drabbades liv. 

 

När 35 000 människor omkommer i vägtrafiken är det ungefär lika många som om 

250 fullsatta medelstora trafikflygplan skulle störta. Det är ett scenario som är omöjligt att 

föreställa sig. Men de dödliga farorna i vägtrafiken accepteras eller förträngs alltjämt i stor 

utsträckning av samhället. De tragedier som varje dag utspelas på vägarna i EU ignoreras i 

stor utsträckning.  

 

2. Kommissionens meddelande 

Strax innan det tredje åtgärdsprogrammet löpte ut lade kommissionen fram ett meddelande 

där den redogör för sina strategiska mål till år 2020.  

Kommissionens centrala mål är åter att halvera antalet dödsolyckor i trafiken i 

Europeiska unionen till år 2020 (referensår 2010).  

För att uppnå detta mål ställer kommissionen upp sju strategiska mål: 

 Bättre trafikundervisning och kvalitet på körkortsprov och körkortsutbildning.  

 Bättre efterlevnad av trafikregler. 

 Säkrare väginfrastruktur.  

 Bättre säkerhetsåtgärder för last- och personbilar. 

 Utveckling av intelligenta fordon. 

 Bättre räddningstjänst och första hjälp. 

 Skydd av sårbara trafikanter, särskilt motorcyklister. 

 

Med dessa riktlinjer vill kommissionen skapa allmänna ramar och målsättningar för nationella 

och lokala strategier. I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör de olika åtgärderna vidtas på 

lämpligast nivå och på lämpligast sätt enligt principen om delat ansvar.  
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3. Kritik och förslag till förbättringar 

 

3.1 Bättre samordning av åtgärderna 

 

Föredraganden stöder i princip de målsättningar som kommissionen ställt upp och de åtgärder 

som presenterats i stora drag. Det samma gäller för kommissionens uppfattning att det behövs 

ett samstämmigt, övergripande och integrerat grepp för att öka trafiksäkerheten som omfattar 

alla trafikanter och alla berörda parter och som skapar synergieffekter med andra politiska 

mål. Men detta initiativ kräver maximal samordning, precis som integrationen av 

trafiksäkerhetsfrågor i alla relevanta politikområden och den effektiva kopplingen mellan 

lokal, regional, nationell och europeisk nivå vid förberedelse och genomförande av 

åtgärderna. De nuvarande strukturerna på EU-nivå gör att den konsekventa utvidgningen av 

detta integrerade initiativ förefaller osannolik. Föredraganden föreslår därför att en europeisk 

samordnare för trafiksäkerhet inrättas, där de olika initiativen och nivåerna kan sammanstråla, 

med kommissionens stöd. Samordnaren kan framför allt bidra med användbara 

förmedlingstjänster för samarbetet mellan de olika nivåerna. 

 

3.2 Nollvisionen  
 

Målet att halvera antalet dödolyckor till år 2020 understöds till fullo. Men det innebär att 

år 2020 kommer fortfarande ungefär 15 000 människor att falla offer för trafikolyckor. 

Således skulle priset för EU-medborgarnas mobilitet bli förfärligt högt. Varje människa som 

omkommer eller skadas i en trafikolycka är ett offer för mycket. Även om det inte finns någon 

absolut säkerhet är målet att endast halvera antalet dödsolyckor – hur ambitiöst det än må vara 

för den angivna perioden – i etiskt hänseende tvivelaktigt. Kommissionen bör därför äntligen 

anta Europaparlamentets begäran och ställa upp det långsiktiga målet om att helt undvika 

dödsolyckor i trafiken (nollvisionen), såsom redan flera stater gör på nationell nivå. EU måste 

börja konkretisera denna vision och utarbeta en strategi med ett perspektiv som är längre än 

10-årsperspektivet. 

 

3.3 Mer ambitiösa mål och konkreta åtgärder 

 

Inom den tidsram som meddelandet omfattar behöver EU dessutom en rad betydligt 

konkretare åtgärder även för att uppnå det ambitiösa målet att minska antalet dödsolyckor i 

trafiken med 50 procent. Detta beror framför allt på att det i takt med ökande framgångar blir 

allt svårare att uppnå en ytterligare minskning av antalet dödsfall och olyckor i trafiken. Mot 

denna bakgrund är många av de åtgärder som kommissionen anger alltför vaga, har för låg 

ambitionsnivå och motsvarar inte de kommande utmaningarna.  

 

Det är beklagligt att kommissionen inte lade fram ett förslag till ett nytt fjärde åtgärdsprogram 

innan det tredje åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet löpte ut. I stället har den nu lagt fram ett 

strategiskt meddelande med långt svagare verkan. Som referensram är detta otillräckligt. 

Kommissionen bör därför till slutet av år 2011 vidareutveckla de initiativ som presenterats till 

ett fullvärdigt nytt åtgärdsprogram som omfattar en detaljerad åtgärdskatalog med tydliga 

tidsplaner och övervakningsinstrument för en uppföljning och en halvtidsutvärdering.  
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Därutöver bör på EU-nivå ytterligare två tydliga och mätbara mål ställas upp till år 2020: Att 

minska antalet i trafiken 

 

• omkomna barn upp till 14 år med 60 procent, och 

• personer med livshotande skador med 40 procent.  

 

För det senare målet måste en EU-omfattande harmoniserad definition utarbetas. En möjlig 

kategori skulle till exempel kunna utgöras av den grupp personer som fått livshotande skador, 

där intensivvård efter en olycka kan användas som definition. För utarbetandet av denna 

definition måste en tidsfrist fastställas.  

 

3.4 Bättre indikatorer och uppgifter om trafiksäkerhet  
 

Gränsöverskridande jämförelser och bedömning av respektive åtgärders framsteg och 

effektivitet på trafiksäkerhetsområdet är nödvändiga. 

 

Dessa jämförelser ska endast genomföras med högkvalitativa och jämförbara uppgifter och 

indikatorer från alla medlemsstater och med lämpliga utvärderingsinstrument. Trots avsevärda 

framsteg finns det här ett behov av förbättringar. Det har redan genomförts många 

EU-finansierade forskningsprojekt för att utveckla bättre uppsättningar av indikatorer 

(t.ex. SafetyNet). Resultaten från dessa forskningsprojekt bör användas för att med hjälp av 

bättre och mer omfattande dataposter få en djupare förståelse av åtgärdernas effekter och 

verkningssätt.  

 

Det finns framför allt ett avsevärt behov av uppgifter när det gäller analys av skade- och 

olycksorsaker. EU bör snarast möjligt ta initiativ till en EU-omfattande harmoniserad statistik 

över olycksorsaker. Dit hör en harmoniserad analys av olycksdata med ett standardiserat 

formulär och en EU-stödd detaljerad olyckfallsforskning i representativa transportområden i 

alla medlemsstater för att få ännu bättre kunskaper. För utarbetandet går det att utnyttja 

bestående erfarenheter som redan har gjorts i enskilda medlemsstater. 

 

Därutöver bör de insamlade uppgifterna från alla medlemsstater sammanställas på central nivå 

på ett lättbegripligt sätt och i största möjliga utsträckning vara offentligt tillgängliga, samtidigt 

som man säkerställer ett långgående personuppgiftsskydd.  

 

3.5 Nationella och EU-omfattande mål 

 

Tydliga kvantifierbara målsättningar kan även ge ytterligare impulser och uppmuntran till att 

förbättra trafiksäkerheten i medlemsstaterna – framför allt om harmoniserade uppgifter gör 

det möjligt att regelbundet jämföra resultaten och utvärdera respektive nationell politik, och 

om uppgifterna offentliggörs. Här skulle EU kunna göra det obligatoriskt för varje 

medlemsstat att utarbeta och offentliggöra nationella trafiksäkerhetsplaner i enlighet med 

harmoniserade gemensamma riktlinjer. Den konkreta utformningen av dessa planer med 

avseende på nationella mål och åtgärder bör i enlighet med subsidiaritetsprincipen i stor 

utsträckning tillhöra respektive medlemsstats behörighetsområde.  
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3.6 Trafikbeteende 

 

Medborgarna i EU har rätt till höga standarder för trafiksäkerheten. Politiken måste bidra till 

detta, särskilt när det gäller efterlevnaden av trafikreglerna. 

 

Samtidigt finns det en skyldighet för varje trafikant att personligen bidra till en säkrare trafik. 

Alla kan medverka. Åtgärder för att förbättra trafikbeteendet är således särskilt viktiga.  

 

Hit hör till exempel åtgärder för att förbättra utbildningen av unga oerfarna förare, till 

exempel beledsagad körträning från och med 17 år ålder som för närvarande med framgång 

tillämpas i Tyskland, eller införandet av en flerstegsmodell för körkortsprov där praktiska 

körövningar ingår även efter det man fått körkort. Begreppet livslångt lärande bör få starkare 

genomslag i trafiken. Endast om trafikanter kontinuerligt fortbildar sig kan de i framtiden 

hålla jämna steg med nya fordonsfunktioner och mer komplicerade trafiksituationer. Man bör 

även kräva de kunskaper som trafikanter genom körkortsutbildningen fått i första hjälpen 

aktualiseras regelbundet. 

 

Men det gäller också att genomföra trafikpsykologiska åtgärder för bestående 

beteendeförändringar hos trafikanter som gör sig skyldiga till överträdelser, som till exempel 

allmänt införande av ett harmoniserat poängsystem.  

 

Dessutom har EU en mycket lovvärd europeisk trafiksäkerhetsstadga där många redan deltar 

med frivilliga åtaganden. De kommunikationsstrukturer mellan deltagarna som har etablerats 

genom denna stadga bör utvidgas och i större utsträckning användas för EU-omfattande 

trafiksäkerhetskampanjer. 

 

3.7 Konkreta individuella åtgärder 

 

Förutom de krav som Europaparlamentet framfört flera gånger föreslår föredraganden en rad 

kompletterande individuella åtgärder för att ytterligare främja trafiksäkerheten i EU. På grund 

av Europaparlamentets översättningskrav är omfånget för förslaget till detta 

initiativbetänkande begränsat. Därför kunde inte alla förslag tas upp. Föredraganden 

förbehåller sig därför rätten att under förfarandets gång föreslå kompletteringar som särskilt 

koncentreras till: 

 Däcktryck/obligatoriska vinterdäck. 

 Tillhandahållande av relevant information om bärgning för frivilliga och yrkesmässiga 

räddningstjänster. 

 Åtgärder för utbildning och fortbildning av trafikanter.  

 Trafiksäkerhetskampanjer. 

 Åtgärder för skydd av de mest sårbara trafikanterna. 

 Tekniska åtgärder på personbilar, nyttofordon. 

 Låsningsfria bromsar för motorcyklar. 

 Trötthetsvarnare. 

 Varningsvästar nattetid utanför tätorter. 

 Enhetlig promillegräns. 

 Elcyklar. 


