
IEKŠPOLITIKAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS

POLITIKAS DEPARTAMENTS B: STRUKTURĀLĀ UN KOHĒZIJAS
POLITIKA

TRANSPORTS UN TŪRISMS

ES CEĻU SEGUMI: CEĻU REGULĀRAS
UZTURĒŠANAS TRŪKUMA IETEKME UZ

EKONOMIKU UN DROŠĪBU

KOPSAVILKUMS

Kopsavilkums

Šajā pētījumā uzmanība ir pievērsta ES ceļu seguma stāvoklim un kvalitātei un
aplūkotas tendences saistībā ar valstu budžetos paredzētajiem ceļu uzturēšanas
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uzturēšanas trūkuma radīto ietekmi uz ekonomiku un drošību. Pētījuma autori
pēta galvenos reģistrēto identificēto izmaiņu iemeslus un to radīto ietekmi uz
ceļu satiksmes drošību. Tādēļ viņi iesaka vairākus pasākumus un labāko praksi,
kas palīdzētu saglabāt ES ceļu seguma drošību un kvalitāti.
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KOPSAVILKUMS

CEĻU SATIKSMES DROŠĪBA
Ceļu satiksmes drošība Eiropā pēdējās desmitgadēs ir uzlabojusies. Kopējais ceļu satiksmes
negadījumos bojāgājušo skaits 2010. gadā visās ES dalībvalstīs bija aptuveni 31 500, kas ir
tikai 57 % no 2001. gadā reģistrētajiem 54 949 bojāgājušajiem. Būtisks pavērsiens šajā
ziņā bija vērojams laika posmā no 2008. līdz 2010. gadam, kad ceļu satiksmes
negadījumos bojāgājušo skaits samazinājās par 10 % gadā salīdzinājumā ar 4 % gadā laika
posmā no 2001. un 2007. gadam. Neraugoties uz šo ievērojamo samazinājumu, ES
nesasniedza 2003. gadā noteikto mērķi, t. i., par 50 % samazināt ceļu satiksmes
negadījumos bojāgājušo skaitu laikā posmā no 2001. līdz 2010. gadam.

Papildus šim vispārējam ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaita samazinājumam ir
vērts pieminēt arī to, ka:

 šis samazinājums ir panākts, neraugoties uz pasažieru autopārvadājumu nozares
vispārējo attīstību — no 1995. līdz 2011. gadam pieprasījums pēc
autopārvadājumiem, mērot to pasažierkilometros, pieauga vidēji par 1,1 % gadā
visā ES;

 dažādās dalībvalstīs situācija ievērojami atšķiras. Dienvidu un austrumu dalībvalstīs
ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits parasti ir augstāks nekā ES vidējais
rādītājs;

 ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaita samazinājums katrā satiksmes
dalībnieku kategorijā ir atšķirīgs: bojāgājušo skaits ir pastāvīgi samazinājies vieglo
automašīnu (–45 %), kravas automobiļu (–40 %), riteņbraucēju (–33 %) un gājēju
(–34 %) kategorijā, savukārt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo motociklistu
skaits saglabājas nemainīgs;

 provizoriskie dati par 2013. gadu liecina, ka ceļu satiksmes negadījumu skaits
samazinās, un ES kopējais reģistrētais bojāgājušo skaits ir 26 000. Ņemot vērā šos
indikatīvos rādītājus, var secināt, ka salīdzinājumā ar 2012. gadu ceļu satiksmes
negadījumos bojāgājušo skaits ir samazinājies par 8 % un laika posmā no 2011. līdz
2012. gadam samazinājums ir bijis par 9 %.

Dati par ceļu satiksmes negadījumiem Eiropā tiek apkopoti datubāzē "CARE", kas ir
centralizēta Eiropas ceļu satiksmes negadījumu datubāze, kurā iekļauta informācija par
bojāgājušo un cietušo skaitu visā ES un kurā vienuviet ir salīdzināti nekonfidenciāli dati, kas
saņemti no ES dalībvalstīm.

Kopš trešās Eiropas ceļu satiksmes drošības rīcības programmas pieņemšanas, ES ir
atzinusi, ka cilvēku pieļautas kļūdas ir visbiežākais ceļu satiksmes negadījumu iemesls,
tomēr arī ceļu stāvoklim un uzturēšanai ir svarīga nozīme. Autovadītāji var pieļaut un
neizbēgami pieļauj kļūdas, un tādēļ, lai satiksmes dalībniekus efektīvāk aizsargātu pret viņu
pašu kļūdaino rīcību, būtu pakāpeniski jāuzlabo infrastruktūras stāvoklis.
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CEĻU UZTURĒŠANAS IZDEVUMI ES
Ir sarežģīti no dažādām dalībvalstīm iegūt viendabīgu un precīzu informāciju par ceļu
uzturēšanai paredzētajiem izdevumiem un ieguldījumiem, jo datu viendabīguma pakāpe ir
minimāla. Ceļu apsaimniekošana katrā dalībvalstī atšķiras, un par ceļu tīkla uzturēšanu
dažādos tā posmos, ievērojot pieņemamus standartus, ir atbildīgas vairākas struktūras,
piemēram, ministrijas un reģionālās vai vietējās iestādes. Turklāt, salīdzinot atšķirīgās
dalībvalstu sistēmas, ceļu uzturēšanas un ieguldījumu darbību definīcija ne vienmēr ir
skaidra, un tas izraisa grūtības precīzi noteikt, kas tieši jāiekļauj katrā no abām
kategorijām, tādējādi ir pretrunas starp veidiem, kādos katra dalībvalsts nodrošina
informāciju.

Lai novērtētu, kā pēdējos gados Eiropas Savienībā ir attīstījušies ar ceļu uzturēšanas
darbiem saistītie pasākumi, šajā pētījumā ir iekļautas ESAO Starptautiskā Transporta
foruma sagatavotās datu kopas par ceļiem paredzētajiem izdevumiem, EAPA dati par
asfalta ražošanu un konkrēta informācija par katru valsti. Apkopotie dati ļauj secināt, ka
Eiropas Savienībā laika posmā no 2006. līdz 2011. gadam ieguldījumu līmenis ceļu tīklā ir
bijis salīdzinoši stabils. Visaugstākais ceļiem paredzēto ieguldījumu līmenis bija 2009. gadā,
taču līdz 2011. gadam tas pazeminājās par 7,1 %. Salīdzinot ceļu uzturēšanai paredzēto
izdevumu līmeņus, var secināt, ka Itālijā, Īrijā, Slovēnijā un Spānijā pēdējos gados ceļu
uzturēšanas pasākumi ir būtiski samazinājušies un to samazināšanās tendence vērojama
arī Slovākijā, Somijā, Čehijā, Apvienotajā Karalistē, Portugālē un Ungārijā. Savukārt
vairākās ES dalībvalstīs, piemēram, Austrijā, Vācijā, Francijā, Horvātijā, Lietuvā,
Luksemburgā un Polijā šajā pašā laika posmā ceļu uzturēšanai paredzētie izdevumi ir
palielinājušies.

Krīze smagāk ietekmēja tās valstis, kur ceļu infrastruktūras finansējums ir cieši saistīts ar
valsts izdevumiem, nevis citiem finansējuma avotiem (piem., maksas ceļiem). Stāvoklis
dažādu dalībvalstu publisko finanšu jomā un izvēlētie fiskālie un budžeta risinājumi ir
devuši atšķirīgus rezultātus.

CEĻU SEGUMA KVALITĀTES UN UZTURĒŠANAS PASĀKUMU
PLĀNOŠANAS NOVĒRTĒJUMS
Pieņemot Direktīvu 2008/96/EK, pirmo reizi ES tika izveidota kopēja ceļu infrastruktūras
drošības pārvaldības sistēma. Taču šī direktīva attiecas tikai uz TEN-T koridoriem, ES
dalībvalstīs tā tiek interpretēta un īstenota atšķirīgi un tā pievēršas tikai ceļu drošības
uzraudzības procedurālajiem aspektiem.

ES centās pārvarēt šos ierobežojumus ar šādu pētniecības projektu palīdzību:

 Pilot4safety, kura gaitā tika izstrādāta rokasgrāmata, iekļaujot tajā arī labākās
prakses apkopojumu, kas varētu būt sākumpunkts, lai izstrādātu visaptverošu
dokumentu, kas ļautu standartizēt nepieciešamās darbības, kuras jāīsteno ceļu
uzturētājiem un valstu iestādēm;

 WhiteRoads , kura gaitā tika noteikti drošie posmi, t. i., TEN-T tīkla ceļu posmi,
kuros pētījuma periodā netika reģistrēts neviens ceļu satiksmes negadījums,
neraugoties uz noslogotajām satiksmes plūsmām. Tās tika pētītas, lai noteiktu
būtiskākos parametrus, kas ļauj šajos posmos sasniegt tik augstu satiksmes
drošības līmeni.
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Projekta WhiteRoads rezultāti pierāda to, ka laba ceļu konstrukcija, atbilstošas autoceļu
uzturēšanas programmas, pārdomātu un vienveidīgu ceļazīmju uzstādīšana, ceļu
marķējums un piemērots apgaismojums ir nozīmīgi aspekti, kas nosaka augstos drošības
rādītājus drošajos posmos. Projekta WhiteRoads gaitā izveidotais kontrolsaraksts būtu
jāuzskata par jaunu papildinstrumentu, kas izmantojams Direktīvā 2008/96/EK paredzēto
ceļu satiksmes drošības auditu un inspekciju veikšanas laikā un kuru varētu attiecināt arī uz
citiem svarīgiem ceļu posmiem, kuri nav iekļauti TEN-T tīklā.

Vairākās dalībvalstīs ir labi veidota procedūra ceļu stāvokļa uzraudzībai un intervences
pasākumu prioretizēšanai. Tomēr daudzos gadījumos tā neattiecas uz vietējas nozīmes vai
pilsētu ceļiem. Ja ceļu uzturēšanas pasākumi tiek veikti atbilstīgi uzraudzības procesa
rezultātiem, prioretizēšanas noteikumi ir atkarīgi no tā, kā tiek novērtēti pamatrādītāji.

CEĻU UZTURĒŠANAS SOCIĀLEKONOMISKĀ IETEKME
Ceļu uzturēšanai paredzētajiem izdevumiem ir arī ievērojami plašāka sociālekonomiskā
ietekme. Viens no visatzītākajiem ceļu uzturēšanas ekonomiskajiem ieguvumiem ir īsāks
ceļā pavadītais laiks, kas jāsaista ar ceļu uzturēšanas savlaicīgu veikšanu. Ir arī pierādījumi
par ceļu satiksmes negadījumu radītajām sociālajām izmaksām, kas ir kvantitatīvi
novērtētas Francijā, Lietuvā un Nīderlandē veiktajos pētījumos. Pētījumi, kuru mērķis bija
kvantitatīvi noteikt plašāku ekonomisko ietekmi, ko rada ceļu uzturēšanas pasākumi,
liecina, ka ceļu uzturēšanai paredzēto izdevumu samazināšana var ietekmēt ekonomiku
plašākā mērogā par 100 % līdz 250 %.

GALVENIE KONSTATĒJUMI UN IETEIKUMI
Ņemot vērā turpmākās EP debates par ES iniciatīvām, kas sāktas, lai nodrošinātu ceļu
seguma drošību un kvalitāti un akcentētu iespējamo negatīvo ietekmi, ko rada ceļu
uzturēšanai paredzēto līdzekļu samazināšana ekonomikas lejupslīdes dēļ, būtu jāņem vērā
šādas darbības.

 Pārskatot 2008. gada 19. novembra Direktīvu 2008/96/EK par ceļu
infrastruktūras drošības pārvaldību, būs svarīgi atbalstīt tādu izmaiņu ieviešanu,
kuras ļaus viendabīgāk piemērot šo direktīvu visā ES un paplašināt tās tehnisko un
ģeogrāfisko piemērošanas jomu.

 Aicinājums Komisijai: nākt klajā ar priekšlikumu par projekta WhiteRoads īstenošanas
laikā gūtās pieredzes attiecināšanu arī uz citām ceļu kategorijām un izmantot drošo
posmu novērtējumu rezultātus, lai uzlabotu drošības līmeni visbīstamākajos ceļu
posmos; atbalstīt tāda kontrolsaraksta izplatīšanu, kas būtu līdzīgs projekta
WhiteRoads īstenošanas gaitā izstrādātajam kontrolsarakstam un kas būtu jauns
papildinstruments Direktīvā 2008/96/EK paredzētajiem ceļu satiksmes drošības
auditiem un inspekcijām; sekmēt šā instrumenta piemērošanu tajos ceļu posmos, kuri
nav iekļauti TEN-T tīklā.

 Jānosaka darbības un pasākumi, ko varētu attiecināt uz tiem vietējas nozīmes un
pilsētu ceļiem, kuri ir ceļi ar ļoti augstu drošības riska pakāpi un kuriem paredzētie
uzturēšanas pasākumi dažās valstīs tiek samazināti.

 Palīdzēt izplatīt labāko praksi, ko īsteno vairākas ES dalībvalstis un kas visā ES
varētu uzlabot ceļu uzturēšanas pasākumu izmaksu lietderību.


