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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1305/2007 Pat Dineen, Irlannin kansalainen, tontilleen johtavan 
vaarallisen sisään-/ulosajotien aiheuttamasta riskistä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa sitä, että EU:n rahoittaman, Traleen ja Listowelin välisen 
N69-maantien oikaisun seurauksena vetoomuksen esittäjän tontille johtava sisään-/ulosajotie 
liittyy nyt kyseisellä maantiellä sellaiseen mutkaan, jossa on huono näkyvyys ja jossa ohi 
kulkevat autot ajavat noin 50 km:n tuntinopeudella. Vetoomuksen esittäjä selittää, että hän 
joutuu maataloutta harjoittaessaan kuljettamaan päivittäin karjaa perävaunulla ja nykytilanne 
merkitsee hänelle ja hänen vaimolleen jatkuvaa vaaraa. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että 
paikallisviranomaiset eivät ole ottaneet huomioon EY:n direktiiviä 96/96/EY eivätkä ole 
suorittaneet moottoriajoneuvoja ja perävaunuja koskevaa testausta ennen rakennustöiden 
suorittamista. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että vaikka hänen ongelmansa voitaisiin ratkaista 
ja vaikka hän on kirjoittanut useita kirjeitä Kerryn kreivikunnanvaltuustolle ja valtion 
tielaitoksen insinöörille, hän ei ole vielä saanut minkäänlaista vastausta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 5. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä on ammatiltaan maanviljelijä. Hän vastustaa tontilleen johtavan, osittain 
EU:n rahoituksella rakennetun risteyksen huonoa toteutusta.. Vetoomuksen esittäjä katsoo, 
että direktiivin 96/96/EY1 mukaan risteyksessä olisi pitänyt suorittaa koeajo ennen töiden 
valmistumista. Vaikka vetoomuksen esittäjä on tehnyt asiasta vastalauseita Kerryn 
                                               
1 Neuvoston direktiivi 96/96/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, EYVL L 46, 17.2.1997, s. 1.
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kreivikunnan valtuustolle, ne eivät ole vielä tuoneet tilanteeseen muutosta.

Vetoomus liittyy tärkeään aiheeseen eli tieliikenneturvallisuuteen ja liikenteen 
infrastruktuurien, kuten liittymien, turvalliseen suunnitteluun, jolla voitaisiin ehkäistä 
liikenneonnettomuuksia.

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskeva direktiivi 96/96/EY ei 
kuitenkaan koske infrastruktuurin testaamista.

Infrastruktuurien tieliikenneturvallisuutta pyritään parantamaan uusilla elementeillä, kuten 
tieturvallisuuden vaikutuksien arvioinnilla ja tieturvallisuustarkastuksilla. Nämä elementit 
sisältyvät Euroopan komission esittämään direktiiviin tieinfrastruktuurin 
turvallisuusjohtamisesta1, joka esiteltiin 5. lokakuuta 2006. Ehdotus läpäisi ensimmäisen 
käsittelynsä Euroopan parlamentissa 19. kesäkuuta 2008, mutta neuvoston hyväksyntä ei ole 
vielä valmis.

Koska neuvosto ei ole vielä hyväksynyt ehdotusta, EU:n lainsäädäntö ei tue esitettyä 
vetoomusta.

                                               
1 KOM(2006)0569 lopullinen.


