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Tárgy: Kay Keane ír állampolgár által benyújtott 1676/2008 számú petíció a közúti 
biztonságról Írországban

Sean Farren ír állampolgár által benyújtott 0088/2009 számú petíció arról, 
hogy az ír hatóságok nem képesek fenntartani a közúti biztonságot  

1. Az 1676/2008 számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója megvetését fejezi ki Írországban a közúti közbiztonság iránt, miután 
lánya és élettársa meghaltak egy közúti balesetben, melynek oka az útjelzések hiánya vagy a 
kereszteződés jelölésének hiánya volt. A petíció benyújtója szerint a helyi hatóságok 
megtagadták tőle a baleseti aktához való hozzáférést és felelőségüket tagadni próbálták azzal, 
hogy a baleset helyszínét másik, kitáblázott útkereszteződésre változtatták meg. A petíció 
benyújtójának állítása szerint Írországban a közúti biztonság általánosan véve elégtelen és az 
utakon megfelelő jelölések hiányában bekövetkezett halálesetekre vonatkozó statisztikák nem 
pontosak a fentiekben ismertetett gyakorlat miatt. Egyébiránt a petíció benyújtója úgy véli, 
hogy az ír hatóságok nem tartják tiszteletben a közúti infrastruktúra biztonságos kezeléséről 
szóló 2006/0182 irányelv rendelkezéseit.

A 0088/2009 számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Írországban a helyi hatóságok képtelenek a közúti 
biztonság garantálására a közmunkálatok végzése során, és a munkák átláthatóságának, 
valamint a felelősség hiányáról tájékoztat. A petíció benyújtója beszámol arról a tragikus 
közlekedési balesetről, amely során lánya életét vesztette és állítása szerint a még be nem 
fejezett munkálatokat beterítő apró kavicsok és a nem megfelelő jelzések voltak a baleset főbb 
okai. A petíció benyújtója kifejti, hogy nem egyedülálló esetről van szó és kifogásolja, hogy 
DBM aszfaltot (Dense Bitumen Macadam) használnak Írországban a helyi utak felső 
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burkolataként. A petíció benyújtója szerint a DBM nagyon gyorsan rongálódik, ami az úttestet 
igen csúszóssá teszi. A DBM nem javasolt felső burkolatként és általában még két réteggel 
lefedik. A petíció benyújtója felhívja a figyelmet többek között azokra jogi kettősségekre, 
amelyek megnehezítették azon személy megjelölését, aki kimondhatta volna a helyi 
hatóságoknak a nem megfelelő és veszélyes üzemeltetés miatti felelősségét, különösen amikor 
az általános irányelveket is figyelmen kívül hagyják és nem veszik figyelembe külön az 
útmunkálatokra vonatkozó biztonsági terveket.

2. Elfogadhatóság

1676/2008: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 25.
1676/2009: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 12.
Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján 
nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottság kiegészítő válasza, beérkezett 2009. május 15-én.

A petíciókban hivatkozott 2006/0812 irányelv valójában a Bizottság által 2006-ban benyújtott 
irányelvjavaslat. Azóta a kérdéses irányelvet együttdöntési eljárás során elfogadták1. 

A tagállamoknak legkésőbb 2010. december 19-i kell megfelelniük az irányelv támasztotta 
követelményeknek. A szabályok alkalmazási köre a transzeurópai úthálózat. Miután a petíció 
benyújtója „helyi hatóságokra” hivatkozik, valószínűleg a szóban forgó baleset egy 
másodrangú úton történt. 
  
Következtetés

Az érintett állam (Írország) nem sértette meg az érvényben lévő európai jogszabályokat, mivel 
az átültetés határideje még nem járt le.

A vizsgálati eljárás szabálytalanságainak feltételezése tekintetében a Bizottságnak nincs 
hatásköre eljárni.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i irányelve a közúti infrastruktúra biztonságos 

kezeléséről, HL L 319., 2008.11.29., 59. o.


