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Temats: Lūgumraksts Nr. 1305/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Pat Dineen, par 
apdraudējumu, kas saistīts ar iekļūšanu viņa īpašumā un izeju no tā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret to, pēc ES finansētā Tralī —– Listouelas ceļa 
Nr. 69 rekonstrukcijas viņa īpašuma piebraucamais ceļš ir savienots ar nepārredzamu ceļa 
līkumu, pa kuru automašīnas brauc garām ar ātrumu ap 50 km/h. Lūgumraksta iesniedzējs 
paskaidro, ka viņa darbība lauksaimniecībā ir saistīta ar ganāmpulka ikdienas pārvadāšanu 
autopiekabē un pašreizējā situācijā viņš un viņa sieva pastāvīgi ir pakļauti briesmām. Viņš 
uzskata, ka vietējās varas iestādes nav ievērojušas EK Direktīvu 96/96/EK un pirms darbu 
pabeigšanas nav veikušas ceļa piemērotības pārbaudi motorizētiem transportlīdzekļiem un 
autopiekabēm. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņš joprojām nav saņēmis nevienu 
atbildi, lai gan problēmai ir risinājumi un viņš ir uzrakstījis vairākas vēstules Kerijas grāfistes 
padomei un Valsts ceļu pārvaldes inženierim.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 5. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī

„Lūgumraksta iesniedzējs ir fermeris. Viņš sūdzas par tā krustojuma slikto konstrukciju, kurš 
viņam jāizmanto, lai nokļūtu savā īpašumā. Šā krustojuma būvniecība ir līdzfinansēta, 
izmantojot ES līdzekļus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka saskaņā ar Direktīvu 96/96/EK1
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pirms darbu pabeigšanas būtu bijis jāveic izmēģinājums. Lūgumraksta iesniedzēja protesti 
Kerijas grāfistes padomei nav mainījuši situāciju.

Lūgumrakstā ir izvirzīts nopietns jautājums attiecībā uz ceļu drošību, proti, kā būtu jāplāno un 
jābūvē tādas infrastruktūras vienības kā krustojumi, lai nepieļautu satiksmes negadījumus.

Taču Direktīva 96/96/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm neattiecas uz infrastruktūras 
pārbaudēm vai revīzijām.

Ceļu satiksmes drošības ietekmes novērtējumi, ceļu satiksmes drošības revīzijas un drošības 
pārbaudes ir jauni pasākumi, lai uzlabotu ceļu infrastruktūras drošību. Tie ir minēti Eiropas 
Komisijas priekšlikumā direktīvai par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību1, kas tika 
izstrādāts 2006. gada 5. oktobrī. Šis priekšlikums tika izskatīts pirmajā lasījumā Eiropas 
Parlamentā 2008. gada 19. jūnijā, un ir vēl gaidāma tā pieņemšana Padomē.

Tā kā šis tiesību akts vēl nav pieņemts un tādējādi nav spēkā, pašlaik nav tādu ES tiesību aktu, 
kurus varētu izmantot, lai uzturētu prasību lūgumraksta iesniedzēja lietā.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Pēc Komisijas 2008. gada 20. oktobra atbildes Komisija vēlas no jauna apstiprināt, ka 
Direktīva 96/96/EK2 par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm 
neattiecas uz infrastruktūras pārbaudēm vai revīzijām.

Tomēr Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/96/EK3 par 
ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību ietver ceļu drošības ietekmes novērtējumu, ceļu 
drošības revīzijas un drošības inspekcijas, kas ir jauni elementi ceļu drošības infrastruktūras 
uzlabošanā.

Taču Direktīva 2008/96/EK, kas stāsies spēkā vēlākais 2010. gada 19. decembrī, attiecas tikai 
uz Transeiropas tīkla ceļiem.

N69 Tralī — Listouelas ceļa posms, kurā lūgumraksta iesniedzējs vēlas pārmaiņas, nav daļa 
no Transeiropas tīkla ceļiem.

Šādos apstākļos nepastāv ES tiesību akti, kas atbalstītu lūgumraksta iesniedzēja prasību.”
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