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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1676/2008, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgā Kay Keane, 
par ceļu satiksmes drošību Īrijā

Lūgumraksts Nr. 0088/2009, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Sean 
Farren, par Īrijas iestāžu nespēju nodrošināt drošību uz ceļiem

1. Lūgumraksta Nr.1676/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja nosoda ceļu satiksmes drošības neievērošanu, jo viņas meita un 
draugs gāja bojā ceļu satiksmes negadījumā, ko izraisīja ceļazīmju vai ceļa apzīmējumu 
trūkums krustojumā. Kā norāda lūgumraksta iesniedzēja, vietējās iestādes ir liegušas viņai 
piekļuvi negadījuma dokumentiem un cenšas izvairīties no atbildības, par negadījuma vietu 
reģistrējot citu krustojumu, kurš ir aprīkots ar ceļazīmēm. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, 
ka ceļu satiksmes drošība Īrijā ir kopumā neapmierinoša un norāda, ka minētās prakses dēļ ir 
izstrādāta nepilnīga statistika par nelaimes gadījumiem, kas notikuši ceļazīmju un ceļa 
apzīmējumu trūkuma dēļ. Turklāt viņa uzskata, ka Īrijas iestādes neievēro Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību 2006/0182 noteikumus.

Lūgumraksta Nr. 0088/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Īrijas vietējās iestādes pastāvīgi nespēj nodrošināt 
drošību uz ceļiem valsts pasūtījuma būvdarbu veikšanas laikā un nosoda pārredzamības un 
atbildības trūkumu šo iestāžu darbībā. Lūgumraksta iesniedzējs apraksta traģisku 
autokatastrofu, kurā viņa meita zaudēja dzīvību, un apgalvo, ka negadījuma galvenie iemesli 
bija nepabeigta ceļa segumu klājošās šķembas un nepareizas ceļa zīmes. Lūgumraksta 
iesniedzējs skaidro, ka šis nav vienīgais tāda veida gadījums, un kritizē blīva bitumena 
šķembu seguma (DBM) izmantošanu Īrijas vietējas nozīmes ceļu segumiem. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka DBM ļoti ātri nolietojas, ceļu padarot īpaši slidenu, tādēļ šo materiālu 
nav ieteicams izmantot kā ceļu seguma virskārtu — to parasti pārklāj ar vēl divām citām 
seguma kārtām. Lūgumraksta iesniedzējs arī nosoda tiesiskās neskaidrības, kuru dēļ ir 
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sarežģīti noskaidrot, kā kompetencē ir vietējo iestāžu saukšana pie atbildības par ceļu 
nepareizu un nedrošu uzturēšanu, īpaši, ja tās neievēro vispārējās pamatnostādnes un 
specifisku ceļa remontdarbu drošības pasākumu plānus.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1676/2008 Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. martā.
Lūgumraksts Nr. 0088/2009 Atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. maijā.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā

Lūgumrakstos minētā Direktīva 2006/0812 patiesībā ir direktīvas priekšlikums, kuru Komisija 
iesniedza 2006. gadā. Pašreiz šī direktīva jau ir apstiprināta, izmantojot koplēmuma 
procedūru1. 

Dalībvalstīm jānodrošina, ka vēlākais no 2010. gada 19. decembra tiek ievēroti šīs direktīvas 
noteikumi. Direktīvas piemērošanas joma ir Eiropas ceļu tīkls. Tā kā lūgumrakstā minētas 
vietējās iestādes, iespējams, ka negadījums noticis uz vietējas nozīmes ceļa. 
  

Slēdziens
Apsūdzētā dalībvalsts (Īrija) nav pārkāpusi Eiropas Savienības spēkā esošos tiesību aktus, jo 
direktīvas transponēšanas termiņš vēl nav beidzies.
Komisija nav kompetenta iejaukties attiecībā uz iespējamajiem pārkāpumiem izmeklēšanas 
procesā.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/96/EK (2008. gada 19. novembris) par ceļu 

infrastruktūras droö ības pārvaldību  (OV L 319, 29.11.2008., 59. lpp.).


