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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1676/2008, ingediend door Kay Keane (Ierse nationaliteit), 
over de verkeersveiligheid in Ierland

Verzoekschrift 0088/2009, ingediend door Sean Farren (Ierse nationaliteit), 
over het feit dat de Ierse autoriteiten de verkeersveiligheid niet kunnen 
waarborgen

1. Samenvatting van het verzoekschrift 1676/2008

Indiener hekelt de nalatigheid van de Ierse autoriteiten met betrekking tot de 
verkeersveiligheid nadat haar dochter en partner bij een verkeersongeval waren omgekomen 
als gevolg van ontbrekende verkeersborden en wegmarkeringen bij een kruispunt. Volgens 
indiener hebben de lokale autoriteiten haar de toegang tot het dossier van het ongeval ontzegd 
en geprobeerd zich aan de verantwoordelijkheid te onttrekken door te beweren dat het ongeval 
bij een ander kruispunt plaatsvond, waar wel verkeersborden stonden. Indiener verklaart dat 
het over het algemeen slecht is gesteld met de verkeersveiligheid in Ierland en dat de cijfers 
over het aantal slachtoffers door slechte bewegwijzering niet accuraat zijn als gevolg van 
bovengenoemde praktijken. Zij meent bovendien dat de Ierse autoriteiten inbreuk maken op 
de bepalingen in Richtlijn 2006/0182 betreffende het veiligheidsbeheer van 
wegeninfrastructuur.

Samenvatting van het verzoekschrift 0088/2009

Indiener beweert dat de lokale autoriteiten in Ierland aanhoudend in gebreke blijven als het 
gaat om de verkeersveiligheid rond de uitvoering van publieke werkzaamheden en hij hekelt 
het gebrek aan transparantie en aansprakelijkheid van deze autoriteiten. Indiener beschrijft het 
tragische verkeersongeluk waarbij zijn dochter omkwam en dat volgens hem voornamelijk 
werd veroorzaakt door losliggend steenslag bij onvoltooide wegwerkzaamheden en door 
onduidelijke wegmarkeringen. Indiener verklaart dat deze zaak niet op zichzelf staat, en hij uit 
kritiek op het gebruik van dicht bitumenmengsel (DBM) als bovenste wegdek voor lokale 
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wegen in Ierland. Volgens indiener slijt DBM zeer snel, waardoor de weg extreem glad wordt. 
Het wordt daarom aanbevolen DBM niet als bovenste wegdek te gebruiken, maar met twee 
andere lagen wegverharding te bedekken. Indiener hekelt bovendien de meerduidigheid in de 
wet waardoor het moeilijk is vast te stellen wiens taak het is de lokale autoriteiten 
aansprakelijk te stellen voor gebrekkig en onveilig wegenonderhoud, met name wanneer deze 
de algemene richtlijnen negeren en zich niet houden aan de veiligheidsplannen voor 
specifieke wegwerkzaamheden.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1676/2008: ontvankelijk verklaard op 25 maart 2009.
Verzoekschrift 0088/2009: ontvankelijk verklaard op 12 mei 2009.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 15 mei 2009

"Richtlijn 2006/0812" waarnaar in de verzoekschriften wordt verwezen, is in feite een 
voorstel voor een richtlijn, ingediend door de Commissie in 2006. Deze richtlijn is inmiddels 
via de medebeslissingsprocedure aangenomen1.

De lidstaten moeten uiterlijk 19 december 2010 voldoen aan de voorschriften van deze 
richtlijn, die van toepassing is op het trans-Europese wegennetwerk. Aangezien er in het 
verzoekschrift wordt gesproken over "lokale autoriteiten", is het echter aannemelijk dat het
ongeval op een secundaire weg heeft plaatsgevonden.

Conclusie

De lidstaat in kwestie (Ierland) heeft de geldende Europese wetgeving niet geschonden, omdat 
de termijn voor de omzetting in nationaal recht nog niet is verstreken.
De Commissie is niet bevoegd om op te treden tegen de vermeende onregelmatigheden in de 
onderzoeksprocedure.

                                               
1 Richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer 

van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur, PB L 319 van 29.11.2008, blz. 59.


