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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1305/2007, adresată de Pat Dineen, de cetățenie irlandeză, privind 
riscurile legate de intrarea/ieșirea nesigură de pe proprietatea acestuia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva faptului că, în urma realinierii subvenționate de UE a 
drumului N69 Tralee-Listowel, drumul de intrare/ieșire de pe proprietatea acestuia este 
conectat acum la o curbă fără vizibilitate a drumului, pe unde mașinile trec cu aproximativ 
50km/h. Petiționarul explică faptul că activitatea sa în sectorul agricol implică transportul 
zilnic al animalelor domestice cu remorca, iar situația actuală îl expune pe el și pe soția sa 
unui pericol constant. Acesta consideră că autoritățile locale nu au ținut seama de Directiva 
96/96/CE și nu au efectuat o inspecție tehnică auto pentru autovehicule și remorcile lor înainte 
de încheierea lucrărilor. Petiționarul susține că, deși există soluții la această problemă și a 
adresat mai multe scrisori Consiliului Districtului Kerry și inginerului Autorității de drumuri 
naționale, nu a primit încă niciun răspuns.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 5 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008

Petiționarul este agricultor. Acesta se plânge în legătură cu construcția deficientă a intersecției 
pe care trebuie să o utilizeze pentru a ajunge la proprietatea sa. Construcția intersecției a fost 
cofinanțată de UE. Petiționarul susține că, în conformitate cu Directiva 96/96/CE1 ar fi trebuit 
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să se efectueze un test înainte de încheierea lucrărilor. Protestele petiționarului adresate 
Consiliului Districtului Kerry nu au determinat nicio schimbare a situației.

Petiția privește un aspect grav al siguranței rutiere, și anume modul în care infrastructura 
precum intersecțiile ar trebui proiectată și construită pentru a evita posibilele accidente.

Cu toate acestea, Directiva 96/96/CE privind inspecția tehnică auto pentru autovehicule și 
remorcile lor nu este relevantă pentru testarea sau auditarea infrastructurii.

Evaluările de impact privind siguranța rutieră, auditurile privind siguranța rutieră și inspecțiile 
privind siguranța sunt elemente noi în îmbunătățirea infrastructurii de siguranță rutieră. 
Acestea sunt incluse în propunerea de directivă a Comisiei Europene privind gestionarea 
siguranței infrastructurii rutiere1, prezentată la 5 octombrie 2006. Propunerea a trecut de 
prima lectură în Parlamentul European la 19 iunie 2008 și este în curs de adoptare de către 
Consiliu.

Întrucât legislația nu a fost încă adoptată și, prin urmare, nu este încă vigoare, nu există nicio 
normă UE pentru a susține cazul petiționarului.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

În urma comunicării Comisiei din 20 octombrie 2008, Comisia dorește să reitereze faptul că 
Directiva 96/96/CE2 referitoare la inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile 
acestora nu este relevantă pentru testarea sau auditarea infrastructurii.

Totuși, Directiva 2008/96/CE3 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere include evaluările de impact privind 
siguranța rutieră, auditurile privind siguranța rutieră și inspecțiile privind siguranța, ca 
elemente noi în îmbunătățirea infrastructurii de siguranță rutieră.

Cu toate acestea, Directiva 2008/96/CE, care urmează să intre în vigoare cel mai târziu la 19 
decembrie 2010, se referă doar la drumurile care fac parte din Rețeaua Transeuropeană.

Porțiunea de drum N69 Tralee-Listowel în cazul căreia petiționarul solicită modificări, nu este 
parte a Rețelei Transeuropene de drumuri.

În acest context, nu există dispoziții comunitare care să susțină cazul prezentat de petiționar.
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