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Siekiant peržiūrėti reguliarios kelių priežiūros trūkumo padarinius ekonomikai ir
saugumui, šiame tyrime apžvelgiama kelių dangų būklė ir kokybė ES bei per
kelerius pastaruosius metus nacionaliniuose biudžetuose užfiksuotos kelių
priežiūros tendencijos. Tyrimo autoriai nagrinėja pagrindines užregistruotų
nustatytų nuokrypių priežastis ir poveikį, kurį šie turi kelių saugumui. Todėl
tyrimo autoriai rekomenduoja, kokių veiksmų imtis ir kokia geriausia patirtimi
vadovautis, siekiant padėti užtikrinti, kad ES kelių dangos būtų saugios ir geros
kokybės.

IP/B/TRAN/FWC/2010-006/Lot1/C1/SC6 2014

PE 529.059 LT



Šį dokumentą užsakė Europos Parlamento Transporto ir turizmo komitetas.

AUTORIAI

Steer Davies Gleave - Roberta Frisoni, Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Christoph
Vollath, Louis Devenish, Federico Spano, Tomasz Sawicki, Soutra Carl, Rooney Lidia, João
Neri, Radu Silaghi, Andrea Stanghellini

ATSAKINGASIS ADMINISTRATORIUS

Piero Soave
B teminis skyrius. Struktūrinė ir sanglaudos politika
Europos Parlamentas
B-1047 Briuselis
E. paštas: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

REDAKTORIUS

Adrienn Borka

KALBOS

Originalas: EN

APIE REDAKCIJĄ

Norėdami susisiekti su teminiu skyriumi arba užsisakyti jo mėnesinį naujienlaiškį, rašykite
adresu: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

Rankraštis užbaigtas 2014 m. liepos mėn.
© European Union, 2014.

Šis dokumentas pateiktas internete adresu:
http://www.europarl.europa.eu/studies

DISCLAIMER

Už šiame dokumente išreikštas nuomones atsako tik autorius ir jos nebūtinai atitinka
oficialią Europos Parlamento poziciją.

Leidžiama atgaminti ir versti nekomerciniais tikslais tik nurodžius šaltinį, apie tai leidėją iš
anksto informavus ir jam nusiuntus kopiją.



ES kelių dangos. Reguliarios kelių priežiūros trūkumo poveikis ekonomikai ir saugumui
____________________________________________________________________________________________

3

SANTRAUKA

KELIŲ EISMO SAUGUMAS
Per keletą pastarųjų dešimtmečių kelių eismo saugumas Europoje padidėjo. 2010 m. 28 ES
valstybėse narėse žuvusiųjų keliuose skaičius buvo lygus beveik 31 500 ir sudarė tik
57 proc. nuo 54 949 žuvusiųjų 2001 m. Reikšmingų pokyčių šioje tendencijoje atsirado
2008–2010 m., kai žuvusiųjų keliuose skaičius sumažėjo 10 proc. per metus, palyginti su
4 proc. per metus 2001–2007 m. Nepaisant nemažo žuvusiųjų keliuose skaičiaus
sumažėjimo, ES nepasiekė 2003 m. nustatyto tikslo 2001–2010 m. žuvusiųjų keliuose
skaičių sumažinti 50 proc.

Be šio bendro žuvusiųjų keliuose skaičiaus nuosmukio, verta atkreipti dėmesį į tai, kad:

 žuvusiųjų keliuose skaičius sumažėjo nepaisant bendro keleivių gabenimo kelių
transportu augimo: 1995–2011 m. kelių transporto paklausa, matuojama keleivio
kilometrais, ES vidutiniškai padidėjo 1,1 proc. per metus;

 įvairiose valstybėse narėse padėtis labai skiriasi. Pietinėse ir rytinėse valstybėse
narėse žuvusiųjų keliuose skaičius paprastai aukštesnis už ES vidurkį;

 žuvusiųjų keliuose skaičiaus nuosmukis skiriasi pagal kelių eismo dalyvius: žuvusiųjų
keliuose skaičius nuolat mažėjo eismo įvykiuose, susijusiuose su automobiliais (-
45 proc.), krovininiais automobiliais (-40 proc.), dviratininkais (-33 proc.) ir
pėsčiaisiais (-34 proc.), o žuvusiųjų keliuose skaičius eismo įvykiuose, susijusiuose
su motociklais, nepakito;

 remiantis 2013 m. negalutiniais duomenimis, žuvusiųjų keliuose skaičius ir toliau
mažėja – ES iš viso užregistruota 26 000 žuvusiųjų. Remiantis preliminariais
duomenimis, žuvusiųjų keliuose skaičius, palyginti su 2012 m., sumažėjo 8 proc., po
to, kai 2011–2012 m. jis jau buvo sumažėjęs 9 proc.

Duomenys apie kelių eismo įvykius Europos lygmeniu kaupiami Europos centralizuotoje
duomenų bazėje apie kelių eismo įvykius CARE, kurioje teikiama informacija apie žūčių ir
sužeidimų atvejus visoje ES, gretinant nekonfidencialius ES valstybių narių duomenis ir
sujungiant juos į vieną centrinę duomenų bazę.

Priėmusi trečiąją Europos kelių eismo saugumo veiksmų programą (angl. European Road
Safety Programme, ERSAP), ES pripažino, kad žmogaus klaida – dažniausia kelių eismo
įvykių priežastis, tačiau negalima nuneigti ir kelių būklės bei priežiūros reikšmės. Kadangi
vairuotojai gali daryti klaidų – ir jie neišvengiamai jų daro – infrastruktūra turėtų būti
laipsniškai gerinama, kad būtų galima kelių eismo dalyvius veiksmingiau saugoti nuo jų
trūkumų.

IŠLAIDOS KELIŲ PRIEŽIŪRAI ES
Rinkti vienarūšę ir tikslią informaciją apie kelių priežiūrai ir investicijoms skirtas išlaidas
skirtingose valstybėse narėse sudėtinga, nes duomenų vienarūšiškumo lygmuo labai
menkas. Įvairiose valstybėse narėse keliai yra administruojami skirtingai, todėl atsakomybė
už skirtingų kelių tinklo dalių atitiktį priimtiniems standartams tenka įvairiems subjektams,
tokiems kaip nacionalinės ministerijos arba regioninės ar vietos valdžios institucijos. Be to,
kelių priežiūros ir investavimo apibrėžtis ne visada aiški, kai lyginamos skirtingos
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nacionalinės aplinkybės, todėl nelengva tiksliai nustatyti, ką reikia įrašyti į kiekvieną iš šių
dviejų kategorijų, ir dėl to ne visada sutampa tai, kaip skirtingos valstybės narės praneša
duomenis.

Siekiant įvertinti kelių darbuose pastaraisiais metais atliekamos kelių priežiūros raidą ES,
šiame tyrime suvesti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir (arba)
Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos (angl. International Transport Workers'
Federation, ITF) surinkti duomenys apie keliams skirtas išlaidas, Europos asfaltbetonio kelio
dangų asociacijos (angl. European Asphalt Pavement Association, EAPA) duomenys apie
asfaltbetonio gamybą ir speciali šalių pateikta informacija. Iš surinktų duomenų matyti, kad
ES 2006–2011 m. investicijų keliams lygmuo išliko gana pastovus. Daugiausia į kelius
investuota 2009 m., tačiau iki 2011 m. investicijų į kelius sumažėjo 7,1 proc. Kalbant apie
išlaidų, skiriamų kelių priežiūrai, lygmenį, analizėje teigiama, kad Italijoje, Airijoje,
Slovėnijoje ir Ispanijoje pastaraisiais metais kelių priežiūra vykdyta gerokai rečiau; tikėtina,
kad kelių priežiūra bus vykdoma mažiau taip pat ir Slovakijoje, Suomijoje, Čekijoje,
Jungtinėje Karalystėje, Portugalijoje ir Vengrijoje. Tuo pat metu kai kuriose ES valstybėse
narėse buvo užfiksuota, kad per tą patį laikotarpį išlaidų, skirtų kelių priežiūrai, padaugėjo;
taip nutiko Austrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Kroatijoje, Lietuvoje, Liuksemburge ir
Lenkijoje.

Krizės poveikis labiau jaučiamas, kai kelių infrastruktūros finansavimas daugiausia
priklauso nuo valdžios institucijų išlaidų, o ne kitų finansavimo šaltinių (pvz., mokami
keliai). Skirtingose valstybėse narėse viešųjų finansų padėtis ir pasirinkimai, susiję su
fiskaliniais ir biudžeto klausimais, turi skirtingų padarinių.

KELIŲ DANGŲ KOKYBĖS IR KELIŲ PRIEŽIŪROS PLANAVIMO
VERTINIMAS
Priėmus Direktyvą 2008/96/EB, ES buvo pirmąkart sukurta bendra kelių infrastruktūros
saugumo valdymo sistema. Vis dėlto ši direktyva taikoma tik transeuropinio transporto
tinklo (TEN-T) koridoriams, ją galima skirtingai aiškinti ir įgyvendinti ES ir joje daugiausia
dėmesio skiriama tik procedūriniams kelių eismo saugumo stebėsenos aspektams.

ES šiuos apribojimus pabandė įveikti atlikdama šiuos tyrimų projektus:

 „Pilot4safety“. ES sukūrė vadovą – ir jį papildė geriausios patirties pavyzdžiais, –
kuris galėtų būti pradžios tašku kuriant plačiai taikytiną priemonę, kuria būtų
standartizuojami operatyviniai nurodymai, kuriuos įgyvendintų kelių eismo
operatoriai ir nacionalinės valdžios institucijos;

 „WhiteRoads“. ES nustatė „baltuosius taškus“ (t. y. išilgai TEN-T koridoriaus
esančias kelių atkarpas, kuriose nepaisant didelio eismo srauto tiriamuoju
laikotarpiu nebuvo jokių eismo įvykių) ir juos ištyrė, kad nustatytų pagrindinius šių
taškų ypatumus, dėl kurių buvo pasiektas toks aukštas kelių saugumo lygis.

Projekto „WhiteRoads“ rezultatai rodo, kad geras kelių projektas, tinkamos kelių priežiūros
programos, patikimų eismo ženklų ir kelio ženklų įrengimas bei tinkamas apšvietimas yra
vieni pagrindinių aspektų, dėl kurių „baltuosiuose taškuose“ neįvyko eismo įvykių. Projektui
„WhiteRoads“ sukurtas kontrolinis sąrašas turėtų būti laikomas papildoma priemone
atliekant saugumo auditus ir patikras, kaip nurodyta Direktyvoje 2008/96/EB, ir taip pat
galėtų būti taikomas kitoms atitinkamoms kelių atkarpoms, kurios nėra TEN-T tinklo dalis.
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Kelios valstybės narės turi gerai parengtą kelių būklės stebėsenos ir intervencijos
pirmenybės nustatymo procedūrą. Vis dėlto daugeliu atveju ta procedūra netaikoma vietos
ar miestų keliams. „Baltųjų taškų“ priežiūra vykdoma atsižvelgiant į stebėsenos rezultatus;
taisyklės dėl pirmenybės teikimo priklauso nuo to, kaip įvertinami pasiekti rezultatai.

KELIŲ PRIEŽIŪROS SOCIALINIS IR EKONOMINIS POVEIKIS
Išlaidos kelių priežiūrai taip pat turi socialinį ir ekonominį poveikį. Kelionės trukmės
mažinimas, sietinas su laiku vykdoma kelių priežiūra, yra vienas plačiausiai pripažįstamų
ekonominės naudos, teikiamos atliekant kelių priežiūrą, pavyzdžių. Taip pat esama
įrodymų, kokią eismo įvykiai turi socialinę kainą – tai kiekybiškai įvertinta Prancūzijoje,
Lietuvoje ir Nyderlanduose atliktuose tyrimuose. Tyrimuose, kuriuose siekta kiekybiškai
įvertinti platesnį ekonominį kelių priežiūros poveikį, nurodoma, kad išlaidų, skiriamų kelių
priežiūrai, mažinimas gali smukdyti visą ekonomiką 100–250 proc.

PAGRINDINĖS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Atsižvelgiant į būsimus EP debatus dėl iniciatyvų, kurių ES imsis, siekdama išlaikyti kelių
dangų saugumą ir kokybę bei palyginti galimą neigiamą poveikį, atsirasiantį dėl
ekonomikos nuosmukio apribojus kelių priežiūrą, turėtų būti apsvarstyti šie veiksmai:

 toliau peržiūrint 2008 m. lapkričio 19 d. Kelių infrastruktūros saugumo direktyvą
2008/96/EB, bus svarbu remti naujus pakeitimus, leisiančius vienodžiau taikyti
direktyvą visoje Europos Sąjungoje ir išplėsti direktyvos techninę ir geografinę taikymo
sritį;

 Komisija raginama: pasiūlyti projekto „WhiteRoads“ patirtį išplėsti atsižvelgiant į kitas
kelių kategorijas ir pasinaudoti „baltųjų taškų“ vertinimo rezultatais, siekiant padidinti
saugumą pavojingiausiose kelių atkarpose; remti kontrolinio sąrašo (panašaus į tuos,
kurie buvo sukurti projektui „WhiteRoads“), kaip naujos papildomos priemonės,
taikytinos atliekant Direktyvoje 2008/96/EB nurodytus saugumo auditus ir patikras,
platinimą; skatinti saugumo auditus ir patikras taikyti kelių atkarpoms,
nepriklausančioms TEN-T tinklui;

 nustatyti veiksmus ir priemones, kurių gali būti imtasi vietos ir miestų keliams,
kuriuose didžiausia rizika saugumui ir kuriuose kai kuriose šalyse labiausiai apribota
kelių priežiūros veikla;

 padėti platinti gerosios patirties pavyzdžius, kuriuos pristatė keletas ES valstybių
narių ir kurie galėtų pagerinti išlaidų, skiriamų kelių priežiūrai visoje ES, veiksmingumą.


