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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1676/2008, της Kay Keane, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
οδική ασφάλεια στην Ιρλανδία

Αναφορά 0088/2009, του Sean Farren, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με μη 
διασφάλιση της οδικής ασφάλειας εκ μέρους των ιρλανδικών αρχών

1. Περίληψη της αναφοράς 1676/2008

Η αναφέρουσα καταγγέλλει την αδιαφορία που επέδειξαν οι αρμόδιες για την οδική ασφάλεια 
αρχές της Ιρλανδίας μετά τον θάνατο της κόρης της και του συντρόφου της σε αυτοκινητικό 
δυστύχημα λόγω έλλειψης πινακίδων οδικής σήμανσης ή διαγραμμίσεων σε μια 
διασταύρωση. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, οι τοπικές αρχές δεν της επέτρεψαν την 
πρόσβαση στον φάκελο του δυστυχήματος και προσπάθησαν να αποφύγουν την ευθύνη, 
τοποθετώντας το δυστύχημα σε διαφορετική διασταύρωση, η οποία διέθετε πινακίδες 
σήμανσης. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι η οδική ασφάλεια στην Ιρλανδία είναι γενικά 
ανεπαρκής και ισχυρίζεται ότι τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα θύματα που 
προκαλούνται από την έλλειψη κατάλληλης οδικής σηματοδότησης είναι ανακριβή λόγω 
πρακτικών όπως αυτή που περιγράφεται ανωτέρω. Επιπλέον, θεωρεί ότι οι ιρλανδικές αρχές 
αδιαφορούν για τις διατάξεις της οδηγίας 2006/0182 για τη διαχείριση της ασφάλειας των 
οδικών υποδομών.

Περίληψη της αναφοράς 0088/2009

Ο αναφέρων διατείνεται ότι οι τοπικές αρχές στην Ιρλανδία είναι μονίμως ανίκανες να 
διασφαλίσουν την οδική ασφάλεια κατά την πραγματοποίηση δημόσιων έργων και 
καταγγέλλει την έλλειψη διαφάνειας και ευθύνης. Ο αναφέρων περιγράφει το τραγικό 
αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή της η κόρη του, υποστηρίζοντας ότι οι 
κύριοι λόγοι ήταν τα χαλίκια που κάλυπταν τις ημιτελείς εργασίες οδοποιίας και η ανεπαρκής 
οδική σήμανση. Ο αναφέρων εξηγεί ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και 
επικρίνει τη χρήση πυκνού ασφαλτομίγματος (DBM) ως τελικής επίστρωσης των δρόμων στο 
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τοπικό οδικό δίκτυο στην Ιρλανδία. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το DBM φθείρεται πολύ 
γρήγορα με αποτέλεσμα ο δρόμος να γλιστράει πολύ και ως εκ τούτου δεν ενδείκνυται για 
τελική επίστρωση και κανονικά πρέπει να καλύπτεται από δύο ακόμη στρώματα μίγματος 
οδόστρωσης. Επίσης, ο αναφέρων καταγγέλλει τις νομικές ασάφειες που δυσχεραίνουν τον 
προσδιορισμό του ατόμου που είναι αρμόδιο να αναλάβει την ευθύνη εκ μέρους των τοπικών 
αρχών για την ανεπαρκή και μη ασφαλή συντήρηση του οδικού δικτύου, ιδίως όταν αγνοούν 
τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές και δεν τηρούν τα σχέδια ασφαλείας για συγκεκριμένα 
έργα οδοποιίας.

2. Παραδεκτό

Αναφορά 1676/2008 : Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2009.
Αναφορά 0088/2009 : Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Μαίου 2009. 
 Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

"Η "οδηγία 2006/0812" της οποίας γίνεται επίκληση στις αναφορές δεν είναι στην 
πραγματικότητα παρά πρόταση οδηγίας την οποία υπέβαλε η Επιτροπή το 2006. Έκτοτε, η 
οδηγία αυτή εγκρίθηκε με συναπόφαση1.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να έχουν συμμορφωθεί στις απαιτήσεις της οδηγίας αυτής το 
αργότερο έως τις 19 Δεκεμβρίου 2010. Το πεδίο εφαρμογής της είναι το διευρωπαϊκό οδικό 
δίκτυο. Στο μέτρο που η αναφορά κάνει λόγο για "τοπικές αρχές", το πιθανότερο είναι ότι το 
ατύχημα συνέβη σε δευτερεύοντα δρόμο.

Συμπέρασμα

Το κράτος το οποίο κατηγορείται (Ιρλανδία) δεν έχει διαπράξει παράβαση της ισχύουσας
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δεδομένου ότι η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας δεν έχει 
εκπνεύσει.

Όσον αφορά τις καταγγελίες σχετικά μα παρατυπίες στην ερευνητική διαδικασία, η Επιτροπή 
δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει."

                                               
1 Οδηγία 2008/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας 
των οδικών υποδομών, ΕΕ L 319 της 29.11.2008, σ. 59


