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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1305/2007, του κ. Pat Dineen, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
κίνδυνο που συνδέεται με τη μη ασφαλή είσοδο/έξοδο από το ακίνητό του

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι, μετά τη χρηματοδοτηθείσα από την ΕΕ 
τροποποίηση της χάραξης της οδού N69 Tralee-Listowel, ο δρόμος εισόδου/εξόδου από το 
ακίνητό του συνδέεται τώρα με τη χωρίς ορατότητα στροφή του δρόμου, από όπου τα 
αυτοκίνητα περνούν με ταχύτητα περίπου 50km/h. Ο αναφέρων εξηγεί ότι η δραστηριότητά 
του στον γεωργικό τομέα περιλαμβάνει την καθημερινή μεταφορά ζώντων ζώων με 
ρυμουλκούμενο όχημα και ότι η παρούσα κατάσταση εκθέτει τον ίδιο και τη σύζυγό του σε 
διαρκή κίνδυνο. Θεωρεί ότι οι τοπικές αρχές αγνόησαν την οδηγία 96/96/ΕΚ και δεν 
διενήργησαν τεχνικό έλεγχο οχημάτων και ρυμουλκουμένων πριν από την ολοκλήρωση των 
εργασιών. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, παρότι υπάρχουν λύσεις για το πρόβλημά του και έχει 
αποστείλει αρκετές επιστολές στο δημοτικό συμβούλιο του Kerry και στον μηχανικό της 
Αρχής Εθνικών Οδών, δεν έχει λάβει ακόμη καμία απάντηση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Ο αναφέρων είναι κτηνοτρόφος. Καταγγέλλει την κακή κατασκευή του κόμβου που 
αναγκάζεται να χρησιμοποιεί προκειμένου να εισέρχεται στην ιδιοκτησία του. Η κατασκευή 
της διασταύρωσης έχει συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι 
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σύμφωνα με την οδηγία 96/96/ΕΚ1 θα έπρεπε να είχε διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος πριν από 
την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι διαμαρτυρίες του αναφέροντος στο συμβούλιο της 
κομητείας Kerry δεν έχουν επιφέρει κάποια αλλαγή.

Η αναφορά σχετίζεται με ένα σοβαρό ζήτημα οδικής ασφάλειας, δηλαδή πώς πρέπει να
σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται οι υποδομές όπως οι οδικοί κόμβοι ώστε να
αποφεύγονται τα ατυχήματα.

Ωστόσο, η οδηγία 96/96/ΕΚ σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων 
και των ρυμουλκουμένων τους δεν σχετίζεται με τον έλεγχο των υποδομών.

Οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια, οι έλεγχοι οδικής ασφάλειας και οι 
επιθεωρήσεις ασφαλείας αποτελούν νέα στοιχεία για τη βελτίωση της ασφάλειας των οδικών 
υποδομών. Περιλαμβάνονται στην πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών2, που υποβλήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2006. 
Η πρόταση πέρασε την πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Ιουνίου 2008 
και εκκρεμεί η έγκρισή της από το Συμβούλιο.

Εφόσον η εν λόγω νομοθεσία δεν έχει ακόμη εγκριθεί και δεν είναι, συνεπώς, σε ισχύ, δεν
υπάρχει κοινοτική νομοθεσία προς υποστήριξη της υπόθεσης του αναφέροντος.

                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου 96/96/ΕΚ της 20ης Δεκεμβρίου 1996 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, ΕΕ 
L 46 της 17.2.1997, σελ. 1
2 COM(2006) 569 τελικό.
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