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Tema: Peticija Nr. 1305/2007 dėl pavojaus, susijusio su nesaugiu privažiavimu prie 
nuosavybės ar išvažiavimu iš jos, kurią pateikė Airijos pilietis Pat Dineen

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas protestuoja dėl to, kad atlikus ES finansuotą kelio N69 Trali–Listoulas 
rekonstrukciją, privažiavimo prie jo nuosavybės kelias dabar sujungtas su prasto matomumo 
kelio vingiu, kuriuo automobiliai važiuoja maždaug 50 km/h greičiu. Peticijos pateikėjas 
aiškina, kad vykdant žemės ūkio veiklą jam kasdien priekaba reikia vežti galvijus, o dėl šiuo 
metu susiklosčiusios padėties jam ir jo žmonai nuolat gresia pavojus. Jis mano, kad vietos 
valdžios institucijos nepaisė EB direktyvos 96/96/EB ir prieš užbaigdamos darbus neatliko 
variklinių transporto priemonių ir priekabų techninės apžiūros. Peticijos pateikėjas teigia, kad 
nors šią problemą galima išspręsti ir jis keliais laiškais kreipėsi į Kerio grafystės tarybą bei 
nacionalinės kelių institucijos inžinierių, iki šiol negavo atsakymo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. gegužės 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. spalio 21 d.

„Peticijos pateikėjas yra ūkininkas. Jis skundžiasi blogai nutiesta sankryža, kurią jam tenka 
kirsti, norint pasiekti savo nuosavybę. Sankryžos tiesimas bendrai finansuotas ES lėšomis. 
Peticijos pateikėjas teigia, kad pagal Direktyvą 96/96/EB1 prieš užbaigiant darbus turėjo būti 
atliktas tyrimas. Peticijos pateikėjas išsiuntė Kerio grafystės tarybai savo protestus, tačiau dėl 

                                               
1 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 96/96/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų techninę apžiūrą, suderinimo (OL L 46, 1997 2 17, p. 1).
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to niekas nepasikeitė.

Peticija yra susijusi su rimtu kelių eismo saugumo klausimu, konkrečiai – kaip tokia 
infrastruktūra kaip sankryžos turėtų būti planuojama ir statoma, siekiant išvengti galimų 
nelaimingų atsitikimų.

Tačiau Direktyva 96/96/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės 
apžiūros neturi reikšmės infrastruktūros patikrai ar auditui.

Poveikio kelių eismo saugumui vertinimai, kelių eismo saugumo auditas ir saugumo patikros 
yra naujovės, kuriomis siekiama gerinti kelių eismo saugumo infrastruktūrą. Jos įtrauktos į 
2006 m. spalio 5 d. Europos Komisijos pateiktą direktyvos dėl kelių infrastruktūros saugumo 
valdymo pasiūlymą1. 2008 m. birželio 19 d. pasiūlymui per pirmąjį svarstymą pritarta 
Europos Parlamente, dabar laukiama, kol jį patvirtins Taryba.

Kadangi šis teisės aktas kol kas nepriimtas, taigi neįsigaliojęs, peticijos pateikėjo atvejo 
nereglamentuoja ES teisės aktai“.

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Pateikusi 2008 m. spalio 20 d. komunikatą, Komisija norėtų dar kartą patvirtinti, kad 
Direktyva 96/96/EB2 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros 
neturi reikšmės infrastruktūros patikrai ar auditui.

Vis dėlto į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/96/EB3 dėl 
kelių infrastruktūros saugumo valdymo įtrauktos nuostatos dėl poveikio kelių eismo saugumui 
vertinimo, kelių eismo saugumo audito ir saugumo patikrų, t. y. naujovės gerinant kelių eismo 
saugumo infrastruktūrą.

Tačiau Direktyva 2008/96/EB, kuri turėtų įsigalioti ne vėliau kaip nuo 2010 m. gruodžio 
19 d., taikoma tik transeuropinio tinklo keliams.

Kelio N69 Trali–Listoulas atkarpa, kurios atžvilgiu peticijos pateikėjas siekia pakeitimų, 
nepriklauso transeuropiniam kelių tinklui.

Tokiomis sąlygomis peticijos pateikėjo reikalavimui netaikomi jokie ES teisės aktai“.

                                               
1 COM(2006) 569 galutinis.
2 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 96/96/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų techninę apžiūrą, suderinimo, OL L 46, 1997 2 17, p. 1

3 OL L 319, 2008 11 29, p. 59–67.


