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Aihe: Vetoomus nro 1676/2008, Kay Keane, Irlannin kansalainen, tieliikenteen 
turvallisuudesta Irlannissa

Vetoomus nro 0088/2009, Sean Farren, Irlannin kansalainen, Irlannin 
viranomaisten epäonnistumisesta liikenneturvallisuuden takaamisessa

1. Yhteenveto vetoomuksesta 1676/2008

Vetoomuksen esittäjä on ollut huolestunut tieliikenteen turvallisuuden huomioimatta 
jättämisestä Irlannissa sen jälkeen, kun hänen tyttärensä ja kumppaninsa kuolivat 
liikenneonnettomuudessa, joka johtui siitä, että liittymässä ei ollut liikennemerkkejä tai 
tiemerkintöjä. Vetoomuksen esittäjän mukaan paikalliset viranomaiset ovat kieltäytyneet 
näyttämästä hänelle onnettomuutta koskevia asiakirjoja ja ovat yrittäneet kieltää vastuunsa 
paikantamalla onnettomuuden virheellisesti toiseen liittymään, jossa on liikennemerkit. 
Vetoomuksen esittäjä väittää, että tieliikenteen turvallisuus Irlannissa on yleisesti heikolla 
tasolla ja että puutteellisista liikennemerkeistä ja tiemerkinnöistä johtuvia kuolemia koskevat 
tilastotiedot ovat epätarkkoja edellä mainittujen toimintatapojen vuoksi. Lisäksi vetoomuksen 
esittäjä katsoo, että Irlannin viranomaiset eivät noudata tieinfrastruktuurin turvallisuuden 
hallinnasta annetun direktiivin 2006/0182 säännöksiä.

Yhteenveto vetoomuksesta 0088/2009

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Irlannin paikalliset viranomaiset ovat jatkuvasti 
epäonnistuneet liikenneturvallisuuden takaamisessa julkisten hankkeiden yhteydessä. Hän 
myös arvostelee avoimuuden ja vastuullisuuden puutetta heidän toiminnassaan. Vetoomuksen 
esittäjä kuvailee traagista auto-onnettomuutta, jossa hänen tyttärensä kuoli. Hän väittää, että 
onnettomuuden suurimmat syyt olivat keskeneräistä tietyömaata peittänyt sora ja virheelliset 
liikennemerkit. Vetoomuksen esittäjä selittää, että kyseessä ei ole yksittäistapaus, ja 
arvostelee tiiviin asfalttibetonin käyttöä paikallisteiden lopullisena päällysteenä Irlannissa. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan tiivis asfalttibetoni rapistuu erittäin nopeasti, jolloin ajotiestä 
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tulee äärimmäisen liukas. Siksi sitä ei suositella lopulliseksi päällysteeksi, vaan sen päälle
lisätään yleensä kaksi muuta päällystekerrosta. Lisäksi vetoomuksen esittäjä tuomitsee 
lainsäädännön monitulkintaisuuden, jonka vuoksi on vaikea todeta, kuka vastaa paikallisten 
viranomaisten asettamisesta vastuuseen epätarkoituksenmukaisesta ja vaarallisesta tiestön 
kunnossapidosta erityisesti silloin, kun he eivät ota huomioon yleisiä suuntaviivoja eivätkä 
noudata tiettyjä tietöitä koskevia turvasuunnitelmia.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus 1676/2008 otettiin käsiteltäväksi 25. maaliskuuta 2009.
Vetoomus 0088/2009 otettiin käsiteltäväksi 12. toukokuuta 2009.
Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 15. toukokuuta 2009.

Vetoomuksissa mainittu direktiivi 2006/0812 on tosiasiassa komission vuonna 2006 antama 
ehdotus direktiiviksi. Sen jälkeen kyseinen direktiivi hyväksyttiin yhteispäätösmenettelyssä1.

Jäsenvaltioiden on noudatettava tämän direktiivin vaatimuksia 19. joulukuuta 2010 mennessä. 
Sääntömääräinen soveltamisala on Euroopan laajuinen tieverkko. Sikäli kun vetoomuksessa 
viitataan paikallisiin viranomaisiin, on epätodennäköistä, että kyseinen onnettomuus olisi 
sattunut maantiellä. 

Päätelmät
Syytettynä oleva jäsenvaltio (Irlanti) ei ole rikkonut voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä, 
koska määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ei ole umpeutunut.
Mitä tulee väitettyihin sääntöjenvastaisuuksiin tutkinnassa, komissiolla ei ole toimivaltaa 
puuttua niihin.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/96/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, 
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