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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция1676/2008, внесена от Kay Keane, с ирландско гражданство, 
относно пътната безопасност в Ирландия
Петиция 0088/2009, внесена от г-н Sean Farren, с ирландско 
гражданство, относно липсата на осигурена пътна безопасност от страна 
на ирландските местни органи

1. Резюме на петиция 1676/2008

Вносителката на петицията осъжда пренебрегването на пътната безопасност в 
Ирландия, след като нейната дъщеря и нейният партньор са били убити в 
пътнотранспортно произшествие поради липса на пътни знаци или пътна маркировка 
на кръстовище.  Според вносителката на петицията местните органи са й отказали 
достъп до досието от катастрофата и са се опитали да избегнат отговорност като са 
регистрирали мястото на катастрофата на различно кръстовище, на което има пътни 
знаци.  Вносителката на петицията привежда аргументи, че пътната безопасност в 
Ирландия като цяло е на ниско ниво и твърди, че статистиката за жертвите поради 
липса на надлежна сигнализация е неточна поради практики като описаните по-горе.  
Освен това, тя смята, че ирландските органи пренебрегват разпоредбите на 
Директивата относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури 
2006/0182

Резюме на петиция 0088/2009

Вносителят твърди, че ирландските местни органи не осигуряват пътна безопасност 
при извършване на ремонтни дейности и осъжда липсата на прозрачност и отчетност. 
Вносителят описва трагичния пътен инцидент, в който дъщеря му е загубила живота си, 
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като твърди, че основната причина са били парченца отломки, покриващи недовършен 
ремонтен участък, както и неподходящите пътни знаци.  Вносителят обяснява, че това 
не е единственият подобен случай и критикува използването на плътен битумен 
макадам (ПБМ) като най-горен слой на пътна настилка на местните пътища в 
Ирландия. Според вносителя, ПБМ се разрушава много бързо, като пътят става 
изключително хлъзгав.  ПБМ не се препоръчва за покритие на пътната настилка, а 
обикновено се покрива с други два слоя пътна настилка.  Освен това, вносителят 
осъжда неяснотата в законодателството, която не позволява да се установи кой е 
отговорен за подвеждане на местните органи под отговорност за неправилна и опасна 
поддръжка на пътя, особено в случаите, когато те пренебрегват общите правила и не 
спазват плановете за безопасност за специфични пътни ремонтни дейности.

2. Допустимост

Петиция 1676/2008: обявена за допустима на 25 март 2009 г.
Петиция 0088/2009: обявена за допустима на 12 май 2009 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 15 май 2009 г.

Цитираната в петициите директива 2006/0812 в действителност е предложение за 
директива, представено от Комисията през 2006 г. Наскоро въпросната директива е 
приета в процедура за съвместно вземане на решение1. 

Държавите-членки трябва да приведат разпоредбите си в съответствие с тази директива 
най-късно до 19 декември 2010 г. Приложното поле обхваща областта на 
трансевропейските пътни мрежи. Доколкото в петицията се споменават "местните 
органи", е вероятно въпросното произшествие да се е случило на второкласен път.  
  
Заключение

Обвинената държава-членка (Ирландия) не е нарушила действащото европейско 
законодателство, поради това, че срокът за транспониране още тече.
Що се отнася до обвиненията в нередности в процедурата на разследване, не е в 
компетентността на Комисията да се намесва в нея.

                                               
1 Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. 
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