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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1676/2008, którą złożyła Kay Keane (Irlandia), w sprawie
bezpieczeństwa drogowego w Irlandii

Petycji 0088/2009, którą złożył Sean Farren (Irlandia), w sprawie 
niezapewniania bezpieczeństwa drogowego przez władze irlandzkie

1. Streszczenie petycji 1676/2008

Składająca petycję informuje o lekceważeniu bezpieczeństwa drogowego w Irlandii. Jej córka 
i partner zginęli w wypadku drogowym ze względu na brak znaków drogowych 
i oznakowania drogi na skrzyżowaniu. Według składającej petycję władze lokalne odmówiły 
jej dostępu do akt dotyczących wypadku i próbowały uniknąć odpowiedzialności, lokalizując 
wypadek na innym skrzyżowaniu, przy którym stały znaki drogowe. Składająca petycję 
przekonuje, że bezpieczeństwo drogowe w Irlandii jest ogólnie niewielkie i utrzymuje, że 
dane statystyczne uwzględniające liczbę zabitych i rannych na skutek braku odpowiedniego 
oznakowania dróg są nieścisłe ze względu na opisane wyżej praktyki. Ponadto uważa ona, że 
władze irlandzkie lekceważą przepisy dyrektywy w sprawie zarządzania bezpieczeństwem 
infrastruktury drogowej 2006/0182.

Streszczenie petycji 0088/2009

Składający petycję utrzymuje, że lokalne władze irlandzkie stale nie zapewniają 
bezpieczeństwa drogowego przy prowadzeniu prac publicznych, informuje też o braku 
przejrzystości i wiarygodności. Opisuje on tragiczny wypadek samochodowy, w którym życie 
straciła jego córka, przekonując, że głównymi przyczynami tego zdarzenia były luźny grys 
pokrywający niewykończoną powierzchnię drogową oraz niewłaściwe oznakowanie drogi.
Składający petycję wyjaśnia, że nie jest to jednostkowy przypadek, i krytykuje stosowanie 
w Irlandii gęstego makadamu bitumicznego (GMB) do wykańczania dróg lokalnych. Według 
składającego petycję GMB bardzo szybko niszczeje i sprawia, że droga staje się wyjątkowo 
śliska, a tym samym nie zaleca się stosowania go do wykańczania dróg. Zazwyczaj pokrywa 
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się go dwoma kolejnymi warstwami przy budowie drogi. Ponadto składający petycję 
informuje o niejasnościach prawnych, które utrudniają ustalenie osób, na których spoczywa 
obowiązek pociągnięcia do odpowiedzialności władz lokalnych w związku z niewłaściwym 
i zagrażającym bezpieczeństwu stanem dróg, szczególnie w sytuacji, w której ignorują one 
ogólne wytyczne i plany bezpieczeństwa dla konkretnych prac drogowych.

2. Dopuszczalność

Petycja 1676/2008: Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 25 marca 2009 r.
Petycja 0088/2009 : Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 12 maja 2009 r.
Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 15 maja 2009 r.

Dyrektywa 2006/0812 wspomniana w petycjach jest w rzeczywistości wnioskiem w sprawie 
dyrektywy przedstawionym przez Komisję w 2006 r. Od tamtego czasu przedmiotowa 
dyrektywa została przyjęta w ramach procedury współdecyzji1. 

Państwa członkowskie muszą dostosować się do przepisów dyrektywy najpóźniej dnia 19 
grudnia 2010 r. Zakres stosowania przepisów obejmuje transeuropejską sieć drogową. 
Ponieważ w petycji wspomniano o „władzach lokalnych” do wypadku doszło 
prawdopodobnie na drodze lokalnej. 
  
Podsumowanie

Odnośne państwo członkowskie (Irlandia) nie naruszyło obowiązujących przepisów 
europejskich, ponieważ nie upłynął termin transpozycji.
Jeżeli chodzi o domniemane naruszenie procedury dochodzeniowej, Komisja nie posiada 
uprawnień, by interweniować.

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, DZ.U. L 319 z 29.11.2008, s.59.


