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Комисия по петиции 

21.10.2008 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1305/2007 внесена от г-н Pat Dineen, с ирландско гражданство, 
относно риска, свързан с небезопасното влизане и излизане от и в техния 
имот

1. Резюме на петицията

Вносителят протестира срещу факта, че в резултат на финансираното от ЕС 
преустройство на път Tralee-Listowel № 69, входният/изходният път към неговия имот 
излиза на завой на главния път без видимост и там колите минават с около 50 км/час. 
Вносителят на петицията обяснява, че селскостопанските дейности налагат ежедневно 
да се превозват добитък с ремарке и че настоящата ситуация излага него и съпругата му 
на постоянна опасност. Той смята, че местните органи не са се съобразили с Директива 
96/96/EО на Съвета и не са направили проверка на техническата изправност на пътя по 
отношение на моторните превозни средства и ремаркета, преди завършването на 
строителните работи. Вносителят на петицията твърди, че въпреки че има решение на 
проблема и  е написал няколко писма до областния съвет на Кери (Kerry County 
Council), както и до представител на Националния орган по пътищата (National Roads 
Authority), той още не е получил отговор.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 май 2008 г., Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Вносителят на петицията е фермер. Той се оплаква от лошото изграждане на пресечка, 
която той трябва да използва, за да достига до своя имот. Изграждането на 
кръстовището е съфинансирано със средства от ЕС. Вносителят на петицията твърди, 
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че съгласно Директива 96/96/ЕО1 е трябвало да бъде извършена проверка на 
техническата изправност на пътя, преди да бъдат завършени строителните работи. 
Оплакванията, които е написал до Kerry County Council, са останали без резултат.

Вносителят на петицията излага сериозен проблем, свързан с пътната безопасност, и 
по-специално за това как трябва да бъде планирана и изграждана инфраструктурата,
като пътните кръстовища, за да се избягват възможни инциденти.

Но Директива 96/96/ЕО относно техническите прегледи на моторните превозни 
средства и техните ремаркета не е приложима за прегледи и проверки на 
инфраструктурата.

Оценките на въздействието на пътната безопасност, проверките на пътната безопасност 
и инспекциите по безопасност са нови елементи в подобряването на инфраструктурата 
за пътна безопасност. Те са включени в предложение на Европейската комисия за 
директива относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури2, 
внесено на 5 октомври 2006 г. Предложението е одобрено на първо четене в 
Европейския парламент на 19 юни 2008 г. и се очаква да бъде прието от Съвета.

Тъй като това законодателство все още не е прието и следователно не е в сила, не 
съществува законодателство на ЕС в подкрепа на случая на вносителя на петицията.

                                               
1 Директива 96/96/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. за сближаване на законодателствата на 
държавите-членки във връзка с техническите прегледи на моторните превозни средства и техните 
ремаркета, ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 1.
2 COM(2006) 569 окончателен


