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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1676/2008, ingiven av Kay Keane (irländsk medborgare), om 
vägsäkerhet i Irland

Framställning 0088/2009 , ingiven av Sean Farren (irländsk medborgare), om de 
irländska myndigheternas oförmåga att garantera vägsäkerheten

1. Sammanfattning av framställning 1676/2008

Framställaren kritiserar den bristande respekten för vägsäkerhet i Irland sedan hennes dotter 
och partner omkom i en trafikolycka på grund av att inga vägmärken och vägmarkeringar 
fanns vid en korsning. Enligt framställaren har de lokala myndigheterna vägrat att ge henne 
tillgång till dokumentation om olyckan och de försöker undandra sig sitt ansvar genom att 
uppge att olyckan inträffade i en annan korsning där vägmärken finns. Framställaren hävdar 
att vägsäkerheten i Irland i allmänhet är dålig och att statistiken över omkomna i trafikolyckor 
till följd av undermålig vägskyltning inte kan vara riktig med tanke på de metoder som 
beskrivits ovan. Dessutom anser framställaren att de irländska myndigheterna inte respekterar 
bestämmelserna i direktiv 2006/0182 om samlade åtgärder för säkrare vägar.

Sammanfattning av framställning 0088/2009

Framställaren hävdar att de lokala myndigheterna i Irland konstant åsidosätter 
trafiksäkerheten i samband med vägarbeten, och kritiserar deras brist på öppenhet och ansvar.
Framställaren beskriver den tragiska trafikolycka i vilken hans dotter miste livet, och hävdar 
att den lösa vägbeläggning som används för att täcka pågående vägarbeten och den bristfälliga 
skyltningen var de huvudsakliga orsakerna bakom olyckan. Framställaren förklarar att detta 
inte var någon engångshändelse och kritiserar användningen av tät asfaltbetong (ABT) som 
slitlager på lokalvägar i Irland. Enligt framställaren bryts ABT ned mycket snabbt så att vägen 
blir extremt hal. ABT rekommenderas därför inte som slitlager på vägar utan täcks normalt 
med två ytterligare lager asfalt. Framställaren påtalar dessutom de tvetydigheter i lagen som 
gör det svårt att fastställa vem som har till uppgift att ställa de lokala myndigheterna till svars 
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för felaktigt och trafikfarligt vägunderhåll, i synnerhet när de åsidosätter allmänna riktlinjer 
och inte följer säkerhetsplaner vid specifika vägarbeten.

2. Tillåtlighet

Framställning 1676/2008: Framställningen förklarades tillåtlig den 25 mars 2009.
Framställning 0088/2009: Framställningen förklarades tillåtlig den 12 maj 2009.
Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 15 maj 2009.

Det ”direktiv 2006/0812” som nämns i den första framställningen är i själva verket ett förslag 
till direktiv som lades fram av kommissionen 2006. Sedan dess har direktivet i fråga antagits 
inom ramen för medbeslutandeförfarandet1. 

Medlemsstaterna måste anpassa sig till kraven i detta direktiv senast den 19 december 2010. 
Direktivets tillämpningsområde omfattar det transeuropeiska vägnätet. Med tanke på att 
framställningen hänvisar till ”lokala myndigheter” är det troligt att den påtalade olyckan har 
inträffat på en landsväg. 

Slutsats
Den anklagade medlemsstaten (Irland) har inte gjort sig skyldig till något brott mot gällande 
gemenskapslagstiftning eftersom tidsfristen för införlivande av direktivet inte har löpt ut.
När det gäller påståendena om oegentligheter i undersökningsförfaranden är kommissionen 
inte behörig att agera.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008 om förvaltning av vägars 

säkerhet, EGT L 319, 29.11.2009, s. 59).


