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Treść

W niniejszym badaniu omówiono kwestie stanu i jakości nawierzchni dróg w UE
oraz odnotowane w ostatnich latach tendencje w polityce budżetowej państw
członkowskich związanej z działaniami w zakresie utrzymania dróg. Ma ono na
celu analizę konsekwencji braku regularnego utrzymania dróg dla gospodarki i
bezpieczeństwa. Autorzy zbadali główne przyczyny wykrytych różnic i ich wpływ
na bezpieczeństwo drogowe; zalecają dlatego szereg działań i najlepszych
praktyk, które powinny pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa i jakości
nawierzchni dróg w UE.
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STRESZCZENIE

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat bezpieczeństwo ruchu drogowego w UE poprawia
się. Liczba ofiar śmiertelnych w UE-28 w 2010 r. wyniosła niemal 31 500, co stanowiło
zaledwie 57% z 54 949 ofiar śmiertelnych odnotowanych w 2001 r. Ważny etap w tej
tendencji miał miejsce między rokiem 2008 i 2010, kiedy to liczba śmiertelnych ofiar
wypadków drogowych zmniejszyła się o 10% w stosunku rocznym w porównaniu do 4%
rocznie w latach 2001–2007. Pomimo znacznego spadku liczby ofiar Unia Europejska nie
osiągnęła ustanowionego w 2003 r. celu polegającego na zmniejszeniu liczby śmiertelnych
ofiar wypadków drogowych o 50% w latach 2001–2010.

Oprócz tego ogólnego spadku liczby ofiar śmiertelnych warto zauważyć, że:

 spadek ten miał miejsce pomimo ogólnego rozwoju drogowego transportu
pasażerskiego: między rokiem 1995 i 2011 popyt w transporcie drogowym,
mierzony w pasażerokilometrach, zwiększał się średnio o 1,1% rocznie w całej UE.

 Między poszczególnymi państwami członkowskimi istnieją jednak znaczne różnice.
W południowych i wschodnich państwach członkowskich wskaźniki śmiertelnych ofiar
wypadków są wyższe od średniej UE.

 Spadek liczby śmiertelnych ofiar wypadków jest różny dla różnych użytkowników
dróg: liczba ofiar śmiertelnych wypadków stale maleje w przypadku samochodów (-
45%), pojazdów ciężarowych (-40%), rowerzystów (-33%) i pieszych (-34%),
podczas gdy liczba śmiertelnych ofiar wypadków z udziałem motocykli pozostaje na
tym samym poziomie.

 Ze wstępnych danych za rok 2013 wynika, że liczba śmiertelnych ofiar wypadków
drogowych nadal maleje, jako że w UE odnotowano łącznie 26 000 ofiar
śmiertelnych. Dane te pokazują, że liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych
zmniejszyła się o 8% w porównaniu do 2012 r., podczas gdy między 2011 i 2012 r.
odnotowano spadek tej liczby o 9%.

Na szczeblu europejskim dane o wypadkach drogowych gromadzi się w scentralizowanej
europejskiej bazie danych o wypadkach drogowych CARE, która zawiera informacje o
ofiarach śmiertelnych i osobach rannych w całej UE, dzięki zestawieniu nietajnych danych z
państw członkowskich w jednej centralnej bazie danych.

Od przyjęcia trzeciego programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Unia
Europejska ustaliła, że najczęstszą przyczyną wypadków drogowych jest błąd ludzki,
chociaż nie bez znaczenia jest też stan i utrzymanie dróg. O ile kierowcy mogą popełniać
błędy i, co nieuniknione, popełniają je, należy stopniowo poprawiać stan infrastruktury, aby
skuteczniej chronić użytkowników dróg przed ich własnymi błędami.

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG W UE
Gromadzenie jednolitych i dokładnych informacji o wydatkach na utrzymanie dróg i na
inwestycje w drogi, dotyczących poszczególnych państw członkowskich jest trudne,
ponieważ stopień jednorodności danych jest minimalny.  Zarządzanie drogami odbywa się
w różnych państwach członkowskich na różnych zasadach, przez co utrzymanie
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poszczególnych odcinków sieci dróg na zadowalającym poziomie powierza się licznym
podmiotom, np. ministerstwom centralnym i organom regionalnym lub lokalnym. Poza tym
definicja działań w zakresie utrzymania dróg i inwestycji w drogi nie zawsze jest jasna z
uwagi na różne uwarunkowania krajowe, co utrudnia dokładne ustalenie tego, co należy
uwzględnić w każdej z tych dwóch kategorii, i powoduje rozbieżności w sposobie
przedstawiania danych przez poszczególne państwa członkowskie.

Aby ocenić ewolucję robót drogowych przeprowadzonych w ramach utrzymania dróg w UE
w ostatnich latach, autorzy badania przeanalizowali zestaw danych o wydatkach na drogi
opracowany przez OECD/ITF, dane o produkcji asfaltu dostarczone przez EAPA i informacje
dotyczące poszczególnych państw. Ze zgromadzonych danych wynika, że inwestycje w
drogi utrzymały się w UE w latach 2006–2011 na stosunkowo stabilnym poziomie.
Inwestycje w drogi osiągnęły najwyższy poziom w 2009 r., ale do roku 2011 odnotowano
ich spadek o 7,1%.  W odniesieniu do poziomu wydatków na utrzymanie dróg analiza
pokazuje, że w ostatnich latach we Włoszech, w Irlandii, Słowenii i Hiszpanii podejmowano
znacznie mniej działań w zakresie utrzymania dróg, a tendencja spadkowa spodziewana
jest też na Słowacji, w Finlandii, Republice Czeskiej, Zjednoczonym Królestwie, Portugalii i
na Węgrzech. W tym samym okresie w niektórych państwach członkowskich UE
odnotowano wzrost wydatków na utrzymanie dróg, a mianowicie  w Austrii, Niemczech,
Francji, Chorwacji, na Litwie, w Luksemburgu i Polsce.

Skutki kryzysu były bardziej odczuwalne tam, gdzie finansowanie infrastruktury drogowej
zależy w dużym stopniu od rządu, a nie od innych źródeł (np. opłat drogowych). Stan
finansów publicznych różnych państw członkowskich, a także podjęte decyzje fiskalne i
budżetowe doprowadziły do różnych wyników.

OCENA JAKOŚCI NAWIERZCHNI DRÓG I PLANOWANIE DZIAŁAŃ W
ZAKRESIE UTRZYMANIA DRÓG
Wraz z zatwierdzeniem dyrektywy 2008/96/WE po raz pierwszy w UE stworzono wspólne
ramy zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Dyrektywa ta ma jednak
zastosowanie wyłącznie do korytarzy TEN-T, jest w różny sposób interpretowana i
wdrażana w UE i skupia się jedynie na proceduralnych aspektach monitorowania
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

UE podjęła próbę pokonania tych ograniczeń za pomocą następujących projektów
badawczych:

 Pilot4safety – opracowano podręcznik uzupełniony zestawem najlepszych praktyk,
który mógłby posłużyć za punkt wyjścia dla stworzenia kompleksowego narzędzia
standaryzacji zaleceń operacyjnych wdrażanych przez zarządców dróg i organy
krajowe;

 WhiteRoads – określono „białe punkty”, tzn. odcinki dróg w sieci TEN-T, gdzie w
badanym okresie nie doszło do żadnego wypadku pomimo dużego natężenia ruchu,
oraz przeanalizowano je pod kątem ustalenia najważniejszych cech, które pozwoliły
osiągnąć tak wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na tych odcinkach.

Wyniki projektu WhiteRoads pokazują, że kluczowymi aspektami przyczyniającymi się do
sukcesu białych punktów są m.in.: dobry projekt drogi, odpowiednie programy w zakresie
utrzymania dróg, umieszczenie niezawodnych i spójnych znaków drogowych, w tym znaków
poziomych, oraz odpowiednie oświetlenie.   Listę kontrolną opracowaną w ramach projektu
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WhiteRoads należy uznać za nowe narzędzie, dodatkowe w stosunku do kontroli
bezpieczeństwa i inspekcji, o których mowa w dyrektywie 2008/96/WE, i można zastosować
do innych odnośnych odcinków dróg nienależących do sieci TEN-T.

Kilka państw członkowskich dysponuje utrwaloną procedurą monitorowania warunków
drogowych i ustalania działań priorytetowych. Jednak w wielu przypadkach nie obejmuje to
dróg lokalnych i miejskich. Tam, gdzie działania w zakresie utrzymania dróg są skutkiem
procesu monitorowania, zasady dotyczące ustalania kolejności priorytetów zależą od oceny
wyników.

SKUTKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZE UTRZYMANIA DRÓG
Wydatki na utrzymanie dróg również powodują istotne skutki społeczno-gospodarcze o
szerszym zasięgu. Skrócenie czasu podróży związane z terminową realizacją działań w
zakresie utrzymania dróg jest jedną z najpowszechniej uznanych korzyści społecznych
utrzymania dróg.  Istnieją też dowody na społeczny koszt wypadków drogowych, który
określono w ujęciu ilościowym w badaniach we Francji, na Litwie i w Holandii.    Z badań
mających na celu ilościowe ujęcie szerszych skutków społecznych działań w zakresie
utrzymania dróg wynika, że zmniejszenie wydatków na utrzymanie dróg może mieć wpływ
na rozumianą szerzej gospodarkę rzędu 100–250%.

GŁÓWNE WNIOSKI I ZALECENIA
W świetle przyszłych debat PE nad inicjatywami, które powinna podjąć UE, aby przyczynić
się do utrzymania bezpieczeństwa i jakości nawierzchni dróg oraz przedstawić na zasadzie
kontrastu ewentualny negatywny wpływ spowodowany ograniczeniami działań w zakresie
utrzymania dróg wynikającymi z pogorszenia koniunktury gospodarczej, należy wziąć pod
uwagę następujące działania:

 Ważne będzie, aby w bieżącym przeglądzie dyrektywy 2008/96/WE z dnia 19
listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury
drogowej poprzeć wprowadzenie zmian pozwalających na bardziej jednolite wdrażanie
dyrektywy w całej UE oraz rozszerzyć zakres techniczny i geograficzny jej stosowania.

 Apeluje się do Komisji, aby: zaproponowała wykorzystanie doświadczeń związanych z
projektem WhiteRoads również w odniesieniu do innych kategorii dróg oraz
wykorzystanie wyników oceny białych punktów do poprawy bezpieczeństwa na
najbardziej niebezpiecznych odcinkach; poparła rozpowszechnienie listy kontrolnej
podobnej do listy opracowanej w ramach projektu WhiteRoads jako nowego narzędzia,
dodatkowego w stosunku do kontroli bezpieczeństwa i inspekcji, o których mowa w
dyrektywie 2008/96/WE; zachęcała do jej stosowania na odcinkach dróg nienależących
do sieci TEN-T;

 określiła działania i środki, które mogłyby skupiać się na drogach lokalnych i
miejskich, na których bezpieczeństwo jest najbardziej zagrożone i na których, w
przypadku pewnych państw, najbardziej ogranicza się działania w zakresie utrzymania
dróg;

 pomogła rozpowszechnić dobre praktyki wprowadzone przez kilka państw
członkowskich UE, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia opłacalności działań w
zakresie utrzymania dróg w całej UE.


