
 
Liiklussurmade statistika ELis (infograafik)
 
ELi liiklus on suhteliselt turvaline, kuid millised riigid on kõige ohutumad? Liikluses
hukkunute arv ELis riikide, vanuserühmade, soo jm lõikes.
 
Igal aastal saab ELi teedel surma või raskesti vigastada tuhandeid inimesi. Tänu sotsiaalsele ja
tehnoloogilisele arengule vähenes ajavahemikul 2010–2020 liiklussurmade arv 36 protsenti.
2019. aastal hukkus teedel 22 800 inimest ning 2020. aastal oli see 4000 inimest vähem.
 
 
Esialgsed arvud näitavad, et 18 ELi riigis registreeriti kõigi aegade madalamad hukkunute
arvud. 
 
 
Rootsis on endiselt kõige ohutumad teed (18 hukkunut miljoni elaniku kohta), samas kui
Rumeenias registreeriti 2020. aasta kõrgeim määr (85 inimest miljoni kohta). 
 
 
ELi keskmine teedel hukkunute arv oli 42 inimest miljoni kohta, maailma keskmine on üle 180
inimese. 
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2018. aastal olid 12 protsenti ELi teedel hukkunutest 18–24 aastased, samas kui ELi
elanikkonnast kuulub sellesse vanuserühma vaid 8 protsenti. See tähendab, et noored inimesed
on ebaproportsionaalselt esindatud liiklussurmade statistikas. Siiski on 2010. aastast saadik
vähenenud surmajuhtumite hulk selles vanusegrupis 43 protsenti.

Liiklusohutus ELis
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Vanemas eas (65 ja vanemad) hukkunute osakaalon kasvanud 22 protsendilt 2010. aastal 28
protsendini 2018. aastal. Alla 15. aastaste osakaal oli viimaste andmete järgi kaks protsenti.
 
 
 
Rohkem kui kolm neljandikku (76 protsenti) liikluses hukkunutest olid mehed - trend, mis ei ole
2010. aastast muutunud, ning mis on sarnane kõikides ELi liikmesriikides.
 
 
 
Mida teeb EL liiklusõnnetuste arvu vähendamiseks? 
2021. aasta oktoobris kiitis Euroopa Parlament heaks liikluskindlustuse eeskirjad kogu ELis.
Uued määrused tuleb veel parlamendi täiskogu hääletusel heaks kiita, pärast mida on ELi
riikidel nende rakendamiseks 2 aastat aega.
 
 
5. oktoobril võtsid parlamendiliikmed vastu otsuse, mis paneb paika peamised sammud, et viia
aastaks 2050 surmade arv Euroopa teedel nullini. Sealhulgas piirkiiruse alandamine 30 km/h
elamupiirkondades, nulltolerants joobes juhtimise suhtes ja rohkem turvameetmeid nii taristus
kui sõidukites. Meetmed on vastuseks Euroopa Komisjoni ettepanekule ELi
liiklusohtuspoliitikaks aastateks 2021-2030.
 
 
Parlament kiitis 16. aprillil 2019 heaks uued reeglid, millega muudetakse kohustuslikuks 30
kõrgtehnoloogilist turvaelementi, nagu arukas kiirusekontrollisüsteem ja juhti tähelepanu
hajumise eest hoiatavad süsteemid. Ohutussüsteemide kohustuslik paigaldamine võiks aidata
säästa 2038. aastaks üle 25 000 inimelu ja vältida vähemalt 140 000 rasket vigastust,
arvestades, et ligikaudu 95 protsenti kõikidest liiklusõnnetustest on seotud inimliku eksimusega.
 
 
 
Et muuta teed turvalisemaks, karmistab EL ka maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise
reegleid ja jätkab tööd isejuhtivatele sõidukitele ühiste eeskirjade koostamiseks.
 
Liiklusohutus
Liiklusohutuse statistika 2020. aasta kohta (inglise keeles)
Teabeleht: liiklus- ja ohutuseeskirjad
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211014IPR14921/press-briefing-on-this-week-s-plenary-session-today-at-16-30
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/et/headlines/society/20190307STO30715
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20190307STO30715
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/et/headlines/economy/20190110STO23102/isejuhtivad-autod-elis-ulmekirjandusest-saab-tegelikkus
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-04-20-road-safety_et
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et/sheet/129/road-traffic-and-safety-provisions

