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Rezumat

Studiul examinează condițiile și calitatea suprafețelor rutiere din UE, precum și
tendințele înregistrate în cadrul bugetelor naționale în ceea ce privește
activitățile de întreținere a drumurilor din ultimii ani, în scopul analizării
consecințelor neefectuării întreținerii regulate a drumurilor asupra economiei și
siguranței. Autorii investighează cauzele principale care au dus la variațiile
înregistrate care au fost identificate și efectele ulterioare asupra siguranței
rutiere și recomandă, prin urmare, o serie de acțiuni și bune practici care să
contribuie la menținerea siguranței și calității suprafețelor rutiere din UE.
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SINTEZĂ

SIGURANȚA RUTIERĂ

Siguranța rutieră din Europa s-a îmbunătățit în decursul ultimelor decenii. Numărul
deceselor la nivelul UE-28 a fost în 2010 de aproximativ 31 500, adică numai 57 % din cele
54 949 de decese înregistrate în 2001. O etapă semnificativă în cadrul acestei tendințe a
avut loc între 2008 și 2010, când numărul deceselor cauzate de accidentele rutiere a scăzut
cu 10 % pe an față de 4 % pe an în perioada 2001-2007. În ciuda reducerii substanțiale,
UE nu a îndeplinit obiectivul stabilit în 2003, respectiv reducerea cu 50 % a deceselor
cauzate de accidentele rutiere în perioada 2001-2010.

Pe lângă această reducere generală a numărului deceselor rutiere, trebuie să se
menționeze următoarele aspecte:

 Reducerea s-a realizat în ciuda unei creșteri generale a transportului rutier de
călători: între 1995 și 2011, cererea de transport rutier de călători, măsurată în
călători-kilometru, a crescut în medie cu 1,1 % pe an la nivelul UE.

 Situația variază substanțial de la un stat membru al altul. Statele membre din sudul
și estul UE tind să aibă rate ale accidentelor mortale mai ridicate decât media
Uniunii.

 Scăderea numărului deceselor variază în funcție de participanții la trafic: numărul
deceselor a scăzut constant în cazul autoturismelor (-45 %), vehiculelor pentru
transportul de mărfuri (-40 %), cicliștilor (-33 %) și pietonilor (-34 %), în timp ce
numărul deceselor în urma accidentelor de motocicletă a rămas constant.

 Datele provizorii pentru 2013 indică faptul că numărul deceselor cauzate de
accidentele rutiere continuă să scadă, întrucât s-a înregistrat un număr total de
26 000 de decese în UE. Pe baza cifrelor preliminare, numărul deceselor rutiere a
scăzut cu 8 % față de 2012, în urma scăderii cu 9 % din perioada 2011-2012.

Datele privind accidentele rutiere la nivel european sunt colectate în CARE, baza de date
europeană centralizată privind accidentele rutiere, care conține informații privind decesele
și vătămările corporale în UE, reunind date neconfidențiale de la statele membre ale UE
într-o bază de date centrală.

De la adoptarea celui de al 3-lea program de acțiune european pentru siguranța rutieră, UE
a recunoscut că eroarea umană este cauza cea mai frecventă a accidentelor rutiere, însă
impactul stării drumurilor și al întreținerii nu este neglijabil. Întrucât șoferii pot și, în mod
inevitabil, comit erori, ar trebui ca starea infrastructurilor să fie îmbunătățită treptat, pentru
o protejare mai eficace a utilizatorilor împotriva propriilor lor deficiențe.

CHELTUIELILE DE ÎNTREȚINERE A DRUMURILOR ÎN UE
Colectarea unor informații omogene și exacte privind întreținerea drumurilor și cheltuielile
de investiții de la diferitele state membre este dificilă deoarece gradul de omogenitate a
datelor este minim. Drumurile sunt administrate în mod diferit în diversele state membre,
prin urmare responsabilitatea menținerii diferitelor tronsoane ale rețelei de drumuri la
standarde acceptabile este atribuită unei multitudini de organisme, precum ministere
naționale, regionale sau autorități locale. Mai mult, definiția întreținerii drumurilor și a
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activităților de investiții nu este întotdeauna clară când se compară contexte naționale
diferite, făcând problematică detectarea exactă a elementelor care trebuie să fie
înregistrate în fiecare dintre cele două categorii, creând discrepanțe în modul de raportare a
datelor la nivelul diferitelor state membre.

Pentru a evalua evoluția activităților de întreținere privind lucrările rutiere în UE în ultimii
ani, acest studiu a reunit setul de date privind cheltuielile cu drumurile elaborat de
OCDE/FFI, datele privind producția de asfalt raportate de EAPA și informații specifice
fiecărei țări. Datele colectate arată că nivelurile investițiilor rutiere au rămas relativ stabile
în UE în perioada 2006-2011. Investițiile rutiere au înregistrat valoarea cea mai ridicată în
2009, însă au scăzut cu 7,1 % până în 2011. În ceea ce privește nivelurile cheltuielilor de
întreținere, analiza sugerează prezența unei reduceri semnificative a activităților de
întreținere în Italia, Irlanda, Slovenia și Spania în ultimii ani, precum și o posibilă tendință
descendentă în Slovacia, Finlanda, Republica Cehă, Regatul Unit, Portugalia și Ungaria. În
același timp, o creștere a cheltuielilor de întreținere pare să se fi înregistrat într-un număr
de state membre ale UE în decursul aceleiași perioade: este cazul Austriei, Germaniei,
Franței, Croației, Lituaniei, Luxemburgului și Poloniei.

Impactul crizei a fost mai mare în zonele în care finanțarea infrastructurii rutiere depinde în
mare măsură de cheltuielile publice mai degrabă decât de alte surse de finanțare (de
exemplu, drumurile cu taxă). Starea finanțelor publice a diferitelor state membre și deciziile
bugetare luate au dus la rezultate diferite.

EVALUAREA CALITĂȚII SUPRAFEȚELOR RUTIERE ȘI PLANIFICAREA
ACTIVITĂȚILOR DE ÎNTREȚINERE

Odată cu aprobarea Directivei 2008/96/CE, s-a creat pentru prima dată în UE un cadru
comun pentru gestionarea siguranței infrastructurii rutiere. Directiva se aplică, însă, numai
coridoarele TEN-T, face obiectul diferitelor interpretări și puneri în aplicare la nivelul UE și
se axează numai pe aspectele procedurale ale monitorizării siguranței rutiere.

UE a încercat să depășească aceste limite prin intermediul următoarelor proiecte de
cercetare:

 Pilot4safety, care a elaborat un manual, completat de o colecție de bune practici ce
ar putea constitui un punct de plecare pentru dezvoltarea unui instrument
cuprinzător care să standardizeze specificațiile operaționale ce trebuie puse în
aplicare de operatorii rutieri și autoritățile naționale

 WhiteRoads, care a identificat „zonele albe”, respectiv tronsoanele de drum de-a
lungul rețelei TEN-T pe care nu s-a produs niciun accident în timpul perioadei
studiului, în ciuda fluxurilor ridicate de trafic, și le-a studiat pentru a identifica
principalele trăsături care au făcut posibil ca aceste tronsoane să atingă un astfel de
nivel de siguranță rutieră.

Rezultatele proiectului WhiteRoads arată că proiectarea drumurilor, prezența programelor
de întreținere corespunzătoare, instalarea unor sisteme de semnalizare a traficului fiabile și
omogene, a unor marcaje rutiere, precum și a unei iluminări adecvate se numără printre
aspectele-cheie care determină succesul zonelor albe. Lista de verificare elaborată în cadrul
proiectului WhiteRoads ar trebui să fie considerată ca un instrument nou și complementar
auditurilor și inspecțiilor de siguranță stabilite în Directiva 2008/96/CE și s-ar putea aplica
și altor tronsoane rutiere relevante care nu fac parte din rețeaua TEN-T.
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Mai multe state membre au o procedură bine stabilită pentru monitorizarea stării
drumurilor și stabilirea priorității intervențiilor. Cu toate acestea, în mul te cazuri acest lucru
nu se aplică și drumurilor locale sau urbane. În cazul în care activitățile de întreținere
rutieră se efectuează conform rezultatelor procesului de monitorizare, regulile de stabilire a
priorității depind de modul de evaluare a rezultatelor.

IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC AL ÎNTREȚINERII DRUMURILOR
Cheltuielile de întreținere a drumurilor determină, de asemenea, un impact socio -economic
substanțial mai amplu. Reducerea timpului necesar deplasării asociată cu întreținerea
efectuată în timp util este unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale întreținerii
drumurilor. Există, de asemenea, dovezi ale costului social al accidentelor rutiere, care a
fost cuantificat în studii din Franța, Lituania și Țările de Jos. Studiile care au urmărit
cuantificarea impactului economic mai amplu al activităților de întreținere a drumurilor
indică faptul că reducerea cheltuielilor de întreținere rutieră poate avea un efect asupra
economiei în ansamblu cu o pondere de 100 %-250 %.

PRINCIPALELE REZULTATE ȘI RECOMANDĂRI
Având în vedere viitoarele dezbateri ale Parlamentului privind inițiativele pe care UE
urmează să le ia pentru a contribui la menținerea siguranței și a calității suprafețelor rutiere
și pentru a contracara posibilele efecte negative generate de reducerile din activitățile de
întreținere a drumurilor, cauzate de recesiunea economică, ar trebui să se ia în considerare
următoarele acțiuni:

 În cadrul revizuirii în curs a Directivei 2008/96/CE din 19 noiembrie 2008 privind
gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, va fi important să se sprijine
introducerea unor modificări care să permită o aplicare mai omogenă la nivelul UE și să
se extindă domeniul de aplicare tehnic și geografic al directivei.

 Se solicită Comisiei: să propună extinderea experienței acumulate în proiectul
WhiteRoads la alte categorii de drumuri și să folosească rezultatele evaluării zonelor
albe pentru a îmbunătăți performanțele în materie de siguranță ale celor mai
periculoase tronsoane; să sprijine diseminarea unei liste de verificare similare cu cele
elaborate în cadrul proiectului WhiteRoads, ca un instrument nou și complementar
auditurilor și inspecțiilor de siguranță stabilite în Directiva 2008/96/CE; să stimuleze
aplicarea acestora pentru tronsoanele de drum din afara rețelei TEN-T.

 Să identifice acțiuni și măsuri care ar putea viza drumurile locale și urbane, care
prezintă cel mai înalt grad de risc și care, în anumite țări, fac obiectul celei mai
importante reduceri în materie de activități de întreținere.

 Să contribuie la diseminarea bunelor practici pe care mai multe state membre UE
le-au introdus și care ar putea contribui la îmbunătățirea rentabilității activității de
întreținere la nivelul UE.


