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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1676/2008 af Kay Keane, irsk statsborger, om vejsikkerhed i Irland

Andragende 0088/2009 af Sean Farren, irsk statsborger, om de irske 
myndigheders manglende hensyntagen til trafiksikkerheden

1. Sammendrag andragende 1676/2008

Andrageren anfægter den manglende respekt for vejsikkerhed i Irland, efter at hendes datter 
og kæreste blev dræbt i en trafikulykke på grund af mangel på vejskilte eller 
kørebaneafmærkning ved et vejkryds. Ifølge andrageren har de lokale myndigheder nægtet 
hende adgang til dokumenterne om ulykken samt forsøgt at unddrage sig ansvar ved at 
lokalisere ulykken ved et andet vejkryds med vejskilte. Andrageren hævder, at vejsikkerheden 
i Irland generelt er dårlig, og at statistikkerne over ulykker forårsaget af dårlig vejskiltning 
ikke er nøjagtige på grund af tilfælde som beskrevet ovenfor. Hun mener endvidere, at de 
irske myndigheder tilsidesætter bestemmelserne i direktiv 2006/0182 om forvaltning af 
vejinfrastrukturens sikkerhed.

Sammendrag andragende 0088/2009

Andrageren fastholder, at de lokale irske myndigheder gentagne gange har undladt at 
garantere trafiksikkerheden i forbindelse med anlæggelsen af offentlige veje, og andrageren 
anfægter myndighedernes manglende gennemsigtighed og ansvarlighed. Andrageren 
beskriver en tragisk trafikulykke, hvor hans datter blev dræbt, og han hævder, at 
hovedårsagen til ulykken var løs asfalt på grund af uafsluttet vejarbejde samt manglende 
skiltning. Andrageren forklarer, at der ikke er tale om et enkeltstående tilfælde og kritiserer 
anvendelsen af bitumen og makadam som vejbelægning til landeveje i Irland. Ifølge 
andrageren ødelægges ovenstående materialer hurtigt, hvorved vejene bliver meget glatte, 
hvorfor materialet ikke kan anbefales som endelig vejbelægning. Denne belægning dækkes 
normalt af to øvrige lag vejbelægning. Andrageren klager desuden over den retslige 
usikkerhed, som gør det vanskeligt at fastslå, hvem der skal sikre, at de lokale myndigheder 
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drages til ansvar for den mangelfulde og usikre vedligeholdelse af vejene, navnlig idet de 
ignorerer generelle retningslinjer og overtræder sikkerhedsplanerne for særligt vejarbejde.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1676/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2009). 
Andragende 0088/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. maj 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 15. maj 2009.

Det i andragenderne nævnte "direktiv 2006/0182" er i virkeligheden et forslag til direktiv, der 
blev forelagt af Kommissionen i 2006. Efterfølgende er det pågældende direktiv blevet 
vedtaget ved fælles beslutningstagning1.

Medlemsstaterne skal senest den 19. december 2010 efterleve kravene i dette direktiv. 
Anvendelsesområdet for direktivet er det transeuropæiske vejnet. Da der i andragendet tales 
om "lokale myndigheder " er det sandsynligt, at den ulykke, der har givet anledning til 
andragendet, har fundet sted på en sekundærvej.

Konklusion

Den anklagede medlemsstat (Irland) har ikke overtrådt gældende EU-lovgivning, da 
gennemførelsesfristen ikke er udløbet.

Hvad angår påstandene om uregelmæssigheder i undersøgelsesproceduren, har Kommissionen 
ikke beføjelse til at gribe ind. 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/96/EF af 19. november 2008 om forvaltning af 
vejinfrastrukturens sikkerhed, EUT L 319 af 29.11.2008, s. 59.


