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Ref.: Petiția nr. 1676/2008 adresată de Kay Keane, de cetățenie irlandeză, privind 
siguranța rutieră în Irlanda

Petiția nr. 0088/2009 adresată de Sean Farren, de cetățenie irlandeză, privind 
incapacitatea autorităților irlandeze de a garanta siguranța rutieră

1. Rezumatul petiției nr. 1676/2008

Petiționara denunță dezinteresul pentru siguranța rutieră în Irlanda, după ce fiica și partenerul 
acesteia au fost uciși într-un accident de circulație din cauza lipsei de semnalizări sau marcaje 
rutiere într-o intersecție. Potrivit petiționarei, autoritățile locale i-au refuzat accesul la dosarul 
accidentului și au încercat să evite responsabilitatea prin situarea accidentului într-un alt nod 
rutier, care era semnalizat. Petiționara susține că siguranța rutieră în Irlanda este, în general, 
scăzută, iar statisticile privind decesele cauzate de lipsa unei semnalizări rutiere adecvate nu 
ar fi corecte, ca urmare a tipului de practici descrise mai sus. Mai mult decât atât, petiționara 
consideră că autoritățile irlandeze nu ar ține seama de dispozițiile Directivei 2006/0182 
privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere.

Rezumatul petiției nr. 0088/2009

Petiționarul susține că autoritățile locale irlandeze nu reușesc în mod constant să asigure 
siguranța rutieră atunci când desfășoară lucrări publice și denunță lipsa lor de transparență și 
de responsabilitate. Petiționarul descrie tragicul accident rutier în care fiica sa și-a pierdut 
viața, susținând că principalele cauze au fost criblura care acoperă lucrările rutiere 
neterminate și semnalizarea rutieră necorespunzătoare. Petiționarul explică faptul că acest caz 
nu este unul izolat și critică utilizarea macadamului bituminos dens ca suprafață de rulare 
pentru drumurile locale din Irlanda. Potrivit petiționarului, macadamul se deteriorează foarte
repede, lăsând drumul extrem de alunecos. Macadamul bituminos dens nu este recomandat să 
fie folosit ca strat final de rulare al drumurilor, fiind acoperit în mod normal cu încă două 
straturi de mixturi asfaltice. Mai mult decât atât, petiționarul denunță ambiguitățile legale care 
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îngreunează identificarea celor responsabili de întreținerea necorespunzătoare și nesigură a 
drumurilor, în special când aceștia ignoră instrucțiunile generale și se abat de la măsurile de 
siguranță pentru anumite lucrări rutiere.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 1676/2008: Declarată admisibilă la 25.3.2009.
Petiția nr. 0088/2009: Declarată admisibilă la 12.5.2009.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 15.5.2009.

„Directiva 2006/0812” menționată în petiții este în realitate o propunere de directivă, 
prezentată de Comisie în 2006. Între timp, directiva în cauză a fost adoptată prin procedura de 
codecizie1. 

Statele membre trebuie să aplice dispozițiile acestei directive până cel târziu la 19 decembrie 
2010. Domeniul de aplicare regulamentară este rețeaua rutieră transeuropeană. În măsura în 
care în petiție se menționează „autoritățile locale”, este probabil ca accidentul incriminat să fi 
avut loc pe o șosea secundară. 
  

Concluzie
Statul membru incriminat (Irlanda) nu a comis o încălcare a legislației europene în vigoare, 
deoarece termenul de transpunere nu a expirat încă.
În ceea ce privește alegațiile referitoare la neregulile din cadrul procedurii de anchetă, 
Comisia nu are competențele necesare pentru a interveni.

                                               
1 Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 

gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, JO L 319, 29.11.2008, p.59


