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ОБОБЩЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТ ПО ПЪТИЩАТА

Безопасността по пътищата в Европа е в процес на подобряване през последните
десетилетия. Броят на смъртните случаи в ЕС-28 през 2010 г. беше почти 31 500, или
едва 57% от смъртните случаи, регистрирани през 2001 г. В тази насока беше
отбелязана крачка напред в периода между 2008 и 2010 г., когато броят на смъртните
случаи спадна с 10% годишно в сравнение с 4% годишно за периода между 2001 и
2007 г. Независимо от съществения спад ЕС не е постигнал целта, набелязана през
2003 г., за 50% занижаване на смъртните случаи за периода от 2001 до 2010 г.

В допълнение към този общ спад в смъртните случаи по пътищата си заслужава да се
отбележи следното:

 Спадът е постигнат въпреки общо нарастване на автомобилния пътнически
транспорт: между 1995 и 2011 г. търсенето в областта на автомобилния
транспорт, измерено в километри, е нараснало със средно 1.1% на година в
рамките на ЕС.

 Положението се различава съществено в отделните държави членки. При
южните и източните държави членки се отбелязва тенденция към по-висок
процент на смъртните случаи спрямо средната стойност за ЕС.

 Намаляването на броя на смъртните случаи варира в зависимост от участниците
в движението по пътищата: намалял е броят на смъртните случаи при леките
автомобили (-45%), товарните превозни средства (-40%), колоездачите (-33%)
и пешеходците (-34%), като същевременно броят на смъртните случаи при
произшествията с мотоциклети е останал стабилен.

 Прогнозните данни за 2013 г. сочат, че смъртните случаи по пътищата
продължават да намаляват, като в рамките на ЕС са регистрирани общо 26 000
смъртни случаи. Въз основа на предварителните данни, броят на смъртните
случаи по пътищата е намалял с 8% в сравнение с 2012 г., след спада от 9%
между 2011 и 2012 г.

Данните за произшествията по пътищата се събират в CARE, централизираната база
данни на ЕС за произшествията по пътищата, която предоставя данни относно
смъртните случаи и злополуките в ЕС, cъбирайки неповерителни данни от държавите -
членки на ЕС в една централизирана база данни.

От момента на приемането на 3та Европейска програма за действие за пътна
безопасност, ЕС призна, че човешката грешка е най-често срещаната причина за
злополуките по пътищата, но че отражението на условията и поддръжката на пътищата
не е за пренебрегване. Предвид това, че водачите на МПС могат и неизбежно допускат
грешки, условията на инфраструктурата следва постепенно да бъдат подобрявани, за
да защитават по-ефективно ползвателите от техните собствени слабости.

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПЪТИЩАТА В ЕС

Набирането на хомогенна и точна информация за поддръжката на пътищата и за
разходите за инвестиции в отделните държави членки е трудно, тъй като степента на
хомогенност на данните е минимална. Въпросите, свързани с пътищата, се уреждат по
различен начин в отделните държави членки, като по този начин отговорността за
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запазването на отделните сектори на пътната мрежа в рамките на приемливи
стандарти се разпределя между редица органи, като национални министерства,
регионални или местни органи. В допълнение към това определението за поддръжка
на пътищата и инвестиционни дейности не е винаги ясно при сравняването на
различните национални ситуации, като създава проблем за ясното определяне на
нуждите, които трябва да се впишат в двете категории, и създават различия в начита,
по който се отчитат данните в отделните държави членки.

За да се оцени напредъкът на дейностите по поддръжка в областта на пътната мрежа в
ЕС през последните години това проучване е обединило набора от данни за разходите,
свързани с пътищата, произведени от ОИСР/Международния форум за транспорта
(ITF), данните за производство на асфалт от Европейската асоциация за полагане на
асфалт (ЕАРА) и специфичната за всяка държава информация. Събраните данни
показват, че равнищата на инвестициите за пътищата са останали относително
стабилни в ЕС през периода 2006-2011 г. Инвестициите, свързани с пътищата, са
отбелязали най-високата си стойност през 2009 г., но са спаднали със 7.1% до 2011 г.
Що се отнася до равнищата на разходите за поддръжка, анализът подсказва наличието
на значително намаляване на дейностите по поддръжка в Италия, Ирландия, Словения
и Испания през последните години, както и вероятна тенденция към намаляване също
така в Словакия, Финландия, Чешката република, Обединеното кралство, Португалия и
Унгария. Същевременно, сякаш се наблюдава увеличаване на разходите за поддръжка
в редица държави - членки на ЕС през същия период: такъв е случаят с Австрия,
Германия, Франция, Хърватия, Литва, Люксембург и Полша.

Отражението на кризата е по-голямо, когато финансирането на пътната
инфраструктура зависи в голяма степен от държавните разходи, а не толкова от други
източници на финансиране (например платените пътища). Състоянието на публичните
финанси на отделните държави членки и изборът на данъчен и бюджетен подход са
довели до различни резултати.

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПЪТНИТЕ НАСТИЛКИ И ПЛАНИРАНЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДДРЪЖКА

С одобрението на Директива 2008/96/ЕО за първи път в ЕС беше създадена обща
рамка относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури. Тази
директива обаче се прилага само за коридорите на TEN-T и е предмет на различно
тълкуване и прилагане в ЕС, като съсредоточава своето внимание само върху
процедурните аспекти на наблюдението на безопасността по пътищата.

ЕС направи опит да превъзмогне тези ограничения със следните изследователски
проекти:

 Pilot4safety разработи ръководство, допълнено от набор от най-добри практики,
които биха могли да бъдат изходната точка за разработването на всеобхватен
инструмент, който да стандартизира прилагането на оперативните предписания
от пътните оператори и националните органи.

 WhiteRoads, набеляза кои са  „белите петна“, които представляват участъците
от пътищата по продължението на TEN-T, по които не са възниквали никакви
произшествия по време на периода на проучването, въпреки големите потоци
на движение, и ги проучи, за да установи ключовите елементи, позволили на
тези сектори да отбележат такава висока степен на безопасност по пътищата.
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Резултатите от  проекта WhiteRoads показват, че доброто пътно проектиране,
наличието на адекватни програми за поддръжка, поставянето на надеждни и
еднотипни пътни знаци и пътна маркировка, както и подходящото осветление са сред
ключовите аспекти, определящи успеха на „белите петна“. Съставеният контролен
списък в рамките на проекта WhiteRoads следва да се разглежда като нов и допълващ
инструмент за провеждането на одитите и инспекциите за безопасността, посочени в
Директива 2008/96/EО, и може да се прилага също така за други съответни пътни
участъци, които не принадлежат към мрежата TEN-T.

Редица държави членки имат добре съставена процедура за наблюдение на условията
по пътищата и изготвяне на приоритети за намеса. В редица случаи обаче това не
обхваща местните или градските пътища. Когато дейностите по поддръжка на
пътищата се провеждат съобразно резултатите от процеса на наблюдение, правилата
за избиране на приоритети зависят от начина на оценяване на постиженията.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПОДДРЪЖКАТА НА
ПЪТИЩАТА

Разходите за поддръжката на пътищата водят също така до съществено социално-
икономическо въздействие. Намаляването на времето за пътуване, съчетано с
навременна поддръжка, е една от най-широко признатите икономически ползи от
поддръжката на пътищата. Съществува също така доказателство за социалната цена на
злополуките по пътищата, която е количествено измерена в проучвания във Франция,
Литва и Нидерландия. В проучвания, целящи придаването на количествена стойност
на по-широкото икономическо отражение на дейностите по поддръжка на пътищата, се
посочва, че намаляването на разходите за поддръжка на пътищата може да доведе до
отражение върху икономиката в по-широк аспект в диапазон от 100% до 250%.

КЛЮЧОВИ КОНСТАТАЦИИ И ПРЕПОРЪКИ

Във връзка с бъдещите разисквания в ЕП относно инициативите, които трябва да се
предприемат от ЕС, за да се подпомогне опазването на безопасността и качеството на
пътните настилки и да се ограничи възможното отрицателно въздействие, вследствие
на намаляването на дейностите за поддръжка на пътищата поради икономически
проблеми, следва да се обмисли предприемането на следните действия:

 В хода на текущото преразглеждане на Директива 2008/96/ЕО относно
управлението на безопасността на пътните инфраструктури oт 19 ноември
2008 г.,  ще бъде важно да се подкрепи въвеждането на промени, които да
позволят по-еднообразно прилагане в ЕС и да се разшири техническият и
географският обхват на директивата.

 Призовава Комисията: да предложи разширяване на приложното поле на опитите
от проекта WhiteRoads, така че да обхване други категории пътища и да използва
резултатите от оценката на „белите петна“, за да подобри регистрираните данни
относно безопасността по най-опасните сектори; да подкрепя разпространяването
на контролен списък, сходен с онези, изготвяни в WhiteRoads, в качеството на
нов и допълнителен инструмент за одитите и инспекциите, свързани с
безопасността, както е посочено в Директива 2008/96/EО; да стимулира тяхното
прилагане по участъците от пътя извън TEN-T.
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 да определи кои са действията и мерките, които биха могли да съсредоточат своя
обхват върху местните и градските пътища, които бележат най-високата степен
на риск и, в някои държави, са обект на най-сериозните ограничения на
дейностите по поддръжка.

 да подпомогне разпространяването на добрите практики, които редица
държави - членки на ЕС са въвели и които могат да подпомогнат подобряването на
разходната ефективност на дейностите по поддръжка в ЕС.


