
 
Smrtne žrtve na evropskih cestah (infografika)
 
EU se ponaša z zelo dobro varnostjo na cestah. Katere države so pri preprečevanju
nesreč najuspešnejše? Preglejte podatke o smrtih na cestah po državah, starosti, spolu
in več.
 
Žal vsako leto na cestah še zmeraj izgubi življenje ali se težko poškoduje na tisoče ljudi.
 
Med letoma 2010 in 2020 se je število smrti na evropskih cestah zmanjšalo za 36 odstotkov.
Leta 2019 je bilo smrtnih žrtev 22.800, leta 2020 pa 4.000. Začasni podatki kažejo, da je leta
2020 18 evropskih držav zabeležilo najmanj smrti na cestah doslej.
 
Najbolj varne ceste so še vedno na Švedskem (18 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev),
največja stopnja smrtnosti pa je bila zabeležena v Romuniji (85 na milijon prebivalcev).
Povprečje EU je bilo 42 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev, svetovno povprečje pa je več kot
180.
 
Med pandemijo sta se zmanjšala promet in tudi smrtne žrtve na cestah.
 
12 odstotkov oseb, ki so na evropskih cestah izgubile življenje, je bilo mladih med 18 in 24 let,
kar je zelo veliko, če upoštevamo, da sicer v to skupino spada samo 8 odstotkov celotne
evropske populacije.To pomeni, da imajo mladi bistveno večjo verjetnost, da bodo žrtev
prometne nesreče s smrtnim izidom. Je pa od leta 2010 število smrtnih žrtev v tej starostni
skupini upadlo za 43 odstotkov.
 
Delež smrtnih žrtev med starejšimi od 65 let je iz 22 odstotkov v letu 2010 narastel na 28
odstotkov v letu 2018. Približno dva odstotka smrtnih žrtev je otrok, mlajših od 15 let.
 
Kar tri četrtine (76 %) smrtnih žrtev v prometnih nesrečah v EU je bilo moških, kar se ne
spreminja bistveno od leta 2010 in je podobno v vseh državah EU.
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Kaj dela EU za izboljšanje cestnoprometne varnosti? 
 

Prometna varnost v EU
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Oktobra 2021 je Parlament potrdil predpise o zavarovanju motornih vozil, ki bolje urejajo
odškodnino po nesrečah po vsej EU. Nove predpise mora potrditi Svet, nato bodo imele države
dve leti, da jih uvedejo.
 
Evropski poslanci so 5. oktobra sprejeli resolucijo o okviru politike EU za varnost v cestnem
prometu, v kateri so predlagali ključne korake, ki so potrebni za doseganje cilja nič smrti na
evropskih cestah do leta 2050. Med njimi so varne omejitve hitrosti (30 km/uro v naseljih),
ničelna toleranca do alkoholiziranosti med vožnjo in več varnostnih funkcij v infrastrukturi in
vozilih. Predlogi so pripravljeni kot odziv na predlog Evropske komisije "okvir politike EU za
varnost v cestnem prometu za obdobje 2021–2030 – naslednji koraki v smeri „vizije nič"".
 
16. aprila 2019 so poslanci izglasovali nove predpise, ki kot obvezno opremo v vozilih
predvidevajo 30 naprednih varnostnih pripomočkov. Med njimi so pametna pomoč pri nadzoru
hitrosti, opozorila zaradi nepozornosti in motenj voznika ter avtomatski sistemi za zaviranje v
sili.
 
Glede na to, da človeška napaka botruje kar 95 odstotkom vseh prometnih nesreč, bi lahko
obvezno vgrajevanje naprednih varnostnih sistemov v nova vozila do leta 2038 pomagalo rešiti
kar 25.000 življenj ter preprečiti 140.000 hudih poškodb.
 
Za izboljšanje cestnoprometne varnosti EU prav tako izboljšuje predpise glede varnosti cestne
infrastrukture in ustvarja pogoje za varno uporabo samovozečih vozil.
 
Prometna varnost
Prometne statistike za leto 2020 (začasne)
Podatki o cestnem prometu in varnostnih ukrepih
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20211014IPR14929/parliament-adopts-new-rules-to-improve-protection-of-road-accident-victims
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20210930IPR13926/european-parliament-issues-wake-up-call-on-road-safety
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20210930IPR13926/european-parliament-issues-wake-up-call-on-road-safety
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7ee4b58-4bc5-11ea-8aa5-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7ee4b58-4bc5-11ea-8aa5-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20190307STO30715/safer-roads-new-eu-measures-to-reduce-car-accidents
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0129(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0129(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/economy/20190110STO23102/samovozeci-avtomobili-v-evropi-od-znanstvene-fantastike-do-realnosti
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-04-20-road-safety_sl
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/129/road-traffic-and-safety-provisions

