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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1676/2008, imressqa minn Kay Keane (ta' nazzjonalità Irlandiża), dwar 
is-sigurtà fit-toroq fl-Irlanda

Petizzjoni 0088/2009, imressqa minn Sean Farren (ta' nazzjonalità Irlandiża), 
dwar l-inkapaċità tal-awtoritajiet Irlandiżi biex jiżguraw is-sigurtà fit-toroq 

1. Sommarju tal-petizzjoni 1676/2008

Il-Petizzjonanta tilmenta dwar in-nuqqas ta' importanza mogħtija għas-sigurtà fit-toroq fl-
Irlanda, wara l-mewt ta' bintha u s-sieħeb tagħha f'aċċident tat-traffiku riżultat ta' nuqqas ta' 
sinjali tat-traffiku jew in-nuqqas ta' marki ħdejn rawndebawt. Skont il-petizzjonanta, l-
awtoritajiet lokali rrifjutaw li jagħtuha aċċess għall-fajl tal-aċċident u pprovaw jiċħdu r-
responsabilità tagħhom billi spostjaw il-post tal-aċċident għal rawndebawt li fiha s-sinjali tat-
traffiku. Il-petizzjonanta tisħaq li s-sigurtà fit-toroq fl-Irlanda b'mod ġenerali hija insuffiċjenti 
u li l-istatistiċi rigward l-imwiet ikkawżati kaġun ta' nuqqas ta' sinjali tat-traffiku adegwati 
mhumiex preċiżi minħabba prattiki msemmija hawn fuq. Barra minn hekk, il-petizzjonanta 
tqis li l-awtoritajiet Irlandiżi ma jirrispettawx id-dispożizzjonijet tad-Direttiva 2006/0182 
rigward il-ġestjoni tas-sigurtà tal-infrastrutturi tat-toroq.

Sommarju tal-petizzjoni 0088/2009

Il-petizzjonanta ssostni li l-awtoritajiet lokali Irlandiżi, b'mod kostanti, mhumiex kapaċi 
jiggarantixxu sigurtà fit-toroq meta jkunu qed jagħmlu xogħlijiet pubbliċi u takkużahom 
b'nuqqas ta' trasparenza u ta' responsabilità. Il-petizzjonanta tiddiskrivi l-aċċident traġiku tat-
traffiku li fih bintha tilfet ħajjitha u ssostni li ż-żrar għall-kisi ta' wiċċ it-toroq imxerred 
madwar il-parti fejn qed isir ix-xogħol u n-nuqqas ta' sinjali adegwati tat-traffiku huma l-
kawża ewlenija tal-aċċident. Il-petizzjonanta tispjega li dan il-każ mhuwiex l-uniku wieħed u 
tikritika l-użu ta' Dense Bitumen Macadam (DBM) għall-aħħar kisja tal-uċuħ it-toroq lokali 
fl-Irlanda. Skont il-petizzjonanta id-DBM jiddeterjora malajr u dan iwassal sabiex it-toroq 
jiġu jiżolqu ħafna. Id-DBM mhuwiex irrakomandat bħala l-aħħar kisja u normalment jiġi 
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mgħotti b'żewġ kisjiet oħra għat-tiswija tat-toroq. Il-petizzjonant tilmenta wkoll dwar l-
ambigwitajiet legali li jagħmluha diffiċli li tiġi ddeterminata r-responsabilità sabiex l-
awtoritajiet lokali jinżammu responsabbli għan-nuqqas ta' sigurtà fit-toroq u l-manteniment 
mhux korrett b'mod speċjali meta jiġu injorati l-linji gwida u meta jonqsu milli jkunu 
konformi mal-pjanijiet ta' sigurtà għal xogħlijiet speċifiċi fit-toroq.

2. Ammissibilità

Petizzjoni 1676/2008: Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta' Marzu 2009. 
Petizzjoni 0088/2009: Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta' Marzu 2009. 
Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' 
Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-15 Mejju 2009.

Id-"Direttiva 2006/0812" imsemmija fil-petizzjonijiet fil-verità hija proposta għall-direttiva 
ppreżentata mill-Kummissjoni fl-2006. Minn dak iż-żmien, id-direttiva msemmija ġiet 
adottata b'kodeċiżjoni1. 

L-Istati Membri għandhom ikunu konformi mal-eżiġenzi ta' din id-direttiva mhux aktar tard 
mid-19 ta' Diċembru 2010. Id-direttiva tapplika għan-netwerk tat-toroq trans-Ewropew. 
Minħabba li l-petizzjoni ssemmi "l-awtoritajiet lokali", huwa probabbli li l-aċċident sar fi triq 
sekondarja. 
  

Konklużjoni
L-Istat Membru kkonċernat (l-Irlanda) ma kisirx il-liġi attwali Ewropea minħabba li d-data ta' 
skadenza għat-traspożizzjoni għadha ma skaditx.
Fir-rigward tal-allegazzjonijiet ta' irregolaritajiet fl-investigazzjoni, il-Kummissjoni ma 
għandhiex poter biex tintervjeni.

                                               
1 Direttiva 2008/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tad-19 ta' Novembru 2008, rigward il-ġestjoni tas-

sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq, ĠU L 319 tad-29 ta' Novembru 2008 p.59


