
 
Ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo statistika
ES (infografika)
 
ES gūst labus rezultātus ceļu satiksmes drošības jomā, bet kuras valstis ir drošākās?
Uzziniet satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu pēc valsts, vecuma, dzimuma un
citiem rādītājiem.
 
Katru gadu tūkstošiem cilvēku zaudē dzīvību vai gūst smagus miesas bojājumus negadījumos
uz ES ceļiem. Laikā no 2010. gada līdz 2020. gadam ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo
skaits ES ir samazinājies par 36 %. Salīdzinājumā ar 2019. gadu, kad bojā gāja 22 800 cilvēku,
2020. gadā uz ES ceļiem dzīvību zaudēja par 4000 mazāk cilvēku.
 
Provizoriskie dati liecina, ka 18 ES valstīs ir reģistrēts mazākais līdz šim bojāgājušo skaits.
 
Zviedrijā joprojām ir drošākie ceļi (18 bojāgājušie uz 1 miljonu iedzīvotāju), savukārt Rumānija
ziņoja par augstāko rādītāju 2020. gadā (85 bojāgājušie uz 1 miljonu cilvēku). ES vidējais
rādītājs bija 42 bojāgājušie uz vienu miljonu salīdzinājumā ar pasaules vidējo rādītāju — vairāk
nekā 180 bojāgājušajiem.
 
Pandēmijas laikā satiksme nepārprotami samazinājās, lai gan šie samazināšanās apmēri ir grūti
izmērāmi.
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2018. gadā 12 % cilvēku, kas gājuši bojā uz ES ceļiem, bija vecumā no 18 līdz 24 gadiem, un
šajā vecuma grupā ietilpst tikai 8 % Eiropas iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka jaunieši ir nesamērīgi
vairāk iesaistīti ceļu satiksmes negadījumos, kuros iet bojā cilvēki. Tomēr šajā vecuma grupā
bojāgājušo skaits kopš 2010. gada ir samazinājies par 43 %.
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Gados vecāku (65 un vairāk gadus vecu) bojāgājušo īpatsvars palielinājās no 22 % 2010. gadā
līdz 28 % 2018. gadā. No visiem bojāgājušajiem 2 % bija bērni, kas jaunāki par 15 gadiem.
 
Trīs ceturtdaļas (76 %) ES ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo bija vīrieši, un šī tendence
kopš 2010. gada ir salīdzinoši nemainīga un visās ES valstīs — līdzīga.
 
Ko ES dara, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību? 
Eiropas Parlamenta deputāti 2021. gada oktobrī apstiprināja mehānisko transportlīdzekļu
apdrošināšanas noteikumus, kas labāk aizsargā ceļu satiksmes negadījumos cietušos visā ES.
Jaunie noteikumi vēl jāpieņem Padomei, bet pēc tam ES valstīm būs divi gadi, lai tos īstenotu.
 
Paredzams, ka turpmākajos mēnešos EP deputāti balsos arī par rezolūciju par ES ceļu
satiksmes drošības politikas satvaru, kurā viņi izklāstījuši galvenos pasākumus, kas vajadzīgi,
lai līdz 2050. gadam panāktu to, ka uz Eiropas ceļiem nav neviena bojāgājušā. Noteikumi ietver
drošus ātruma ierobežojumus (30 km/h dzīvojamos rajonos), nulles pielaidi transportlīdzekļa
vadīšanai alkohola reibumā un vairāk drošības elementu infrastruktūrā un transportlīdzekļos.
Šie noteikumi ir sagatavoti, reaģējot uz Eiropas Komisijas izstrādāto ES ceļu satiksmes
drošības politikas satvaru 2021.–2030. gadam — turpmākie pasākumi virzībā uz nulles vīziju.
 
EP deputāti 2019. gada 16. aprīlī pieņēma jaunus noteikumus, lai padarītu par obligātām 30
uzlabotas drošības pazīmes, piemēram, intelektisku ātruma pielāgošanu, vadītāja uzmanības
novēršanas brīdinājuma sistēmu un avārijas bremzēšanas sistēmu.
 
Obligātās drošības tehnoloģijas varētu palīdzēt līdz 2038. gadam glābt vairāk nekā 25 000
dzīvību un izvairīties no vismaz 140 000 smagu ievainojumu, ņemot vērā to, ka aptuveni 95 %
no visiem ceļu satiksmes negadījumiem ir notikuši cilvēku kļūdas rezultātā.
 
Lai padarītu ceļus drošākus, ES arī pastiprināja noteikumus par infrastruktūras drošības
pārvaldību un strādā pie tā, lai nodrošinātu kopīgus noteikumus attiecībā uz pašvadošiem
transportlīdzekļiem
 
Ceļu satiksmes drošība
Provizoriska 2020. gada ceļu satiksmes drošības statistika
Faktu lapa “Ceļu satiksme un drošības normas”
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20211014IPR14929/ep-uzlabo-noteikumus-par-apdrosinasanu-celu-satiksmes-negadijumos
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20211014IPR14929/ep-uzlabo-noteikumus-par-apdrosinasanu-celu-satiksmes-negadijumos
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210610IPR05924/transport-meps-list-main-steps-to-make-eu-roads-safer
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210610IPR05924/transport-meps-list-main-steps-to-make-eu-roads-safer
https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/d7ee4b58-4bc5-11ea-8aa5-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/d7ee4b58-4bc5-11ea-8aa5-01aa75ed71a1
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20190307STO30715/drosaki-celi-jauni-es-pasakumi-celu-satiksmes-negadijumu-skaita-mazinasanai
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0129(COD)&l=lv
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0129(COD)&l=lv
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/economy/20190110STO23102/automatizetas-masinas-es-no-zinatniskas-fantastikas-lidz-realitatei
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/economy/20190110STO23102/automatizetas-masinas-es-no-zinatniskas-fantastikas-lidz-realitatei
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-04-20-road-safety_lv
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/129/road-traffic-and-safety-provisions

