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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1305/2007 af Pat Dineen, irsk statsborger, om risiko forbundet med 
usikker adgang til og fra deres ejendom

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at vejen, der giver adgang til og fra hans ejendom efter den EU-
finansierede udvidelse af vejen N69 mellem Tralee og Listowel, nu er forbundet med et blindt 
sving på vejen, hvor biler kører forbi med ca. 50 km/t. Andrageren forklarer, at hans aktivitet i 
landbrugssektoren omfatter daglig kvægtransport med påhængsvogn, og at den nuværende 
situation konstant bringer ham og hans hustru i fare. Han mener, at de lokale myndigheder har 
ignoreret direktiv 96/96/EF og undladt at foretage en teknisk kontrol for motorkøretøjer og 
påhængsvogne, inden arbejdet blev fuldendt. Andrageren hævder, at selv om der findes 
løsninger på hans problem, og til trods for at han har sendt adskillige skrivelser til byrådet i 
Kerry og den nationale vejmyndighedsingeniør, har han stadig ikke modtaget noget svar.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Andrageren er landmand. Han klager over det dårligt byggede vejkryds, som han er nødt til 
at benytte for at få adgang til sin ejendom. Vejkrydset er blevet samfinansieret af EU.
Andrageren hævder, at der i henhold til direktiv 96/96/EF1 skulle have været foretaget en 
kontrol, inden arbejdet blev fuldført. Hans klageskrivelser til Kerry amtsråd har ikke haft 
                                               
1 Rådets direktiv 96/96/EF af 20. december 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 
teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, EFT L 46 af 17.2.1997, s. 1.
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nogen indvirkning.

Andragendet vedrører et alvorligt trafiksikkerhedsmæssigt problem, nemlig hvorledes
infrastruktur som vejkryds bør planlægges og bygges med henblik på at undgå mulige 
ulykker.

Direktiv 96/96/EF om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil er 
imidlertid ikke relevant i forbindelse med kontrol og revision af infrastruktur.

Trafiksikkerhedsmæssige konsekvensanalyser, trafiksikkerhedsrevisioner og
sikkerhedsinspektioner er nye elementer, der bidrager til vejinfrastrukturens sikkerhed. De er 
omfattet af Kommissionens forslag til direktiv om forvaltning af vejinfrastrukturens 
sikkerhed1 af 5. oktober 2006. Forslaget blev vedtaget ved førstebehandlingen i Europa-
Parlamentet den 19. juni 2008. Det er endnu ikke blevet vedtaget i Rådet.

Da lovgivningen endnu ikke er blevet vedtaget og således ikke er i kraft, er der ikke nogen 
EU-lovgivning til støtte for andragerens sag."

                                               
1 KOM(2006)0569.
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