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RÉSZÉRE

Tárgy: Pat Dineen, ír állampolgár által benyújtott 1305/2007. számú petíció az 
ingatlanához vezető út veszélyes voltához kapcsolódó kockázatról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ellen, hogy az N69 közút Tralee és Listowel közötti 
szakasza uniós támogatással történt új nyomvonalának kialakítását követően az ingatlanát a 
közúttal összekötő út az említett N69 út egy olyan szakaszába torkollik bele, ahol egy 
beláthatatlan kanyar van, és ahol a forgalom körülbelül 50 km/h sebességgel halad. A petíció 
benyújtója ismerteti, hogy mezőgazdasági tevékenységet folytat, ami azzal jár, hogy 
pótkocsival minden nap élő állatokat szállít. A jelenlegi helyzetben e tevékenysége során őt és 
feleségét folyamatos veszély fenyegeti. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a helyi hatóságok 
figyelmen kívül hagyták a 96/96/EK irányelvet, és a munkálatok elvégzése előtt nem végeztek 
időszakos műszaki vizsgálatot a gépjárművekre és a pótkocsikra vonatkozóan. A petíció 
benyújtója előadja továbbá, hogy jóllehet léteznek megoldások a problémára, és ennek 
kapcsán több levelet is írt a Kerry megyei tanácshoz és az országos közúti hatóság 
mérnökségéhez, nem kapott választ megkereséseire.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A petíció benyújtója mezőgazdasági termelő. Azt kifogásolja, hogy rosszul építették meg azt 
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az útkereszteződést, amelyet az ingatlana megközelítéséhez használnia kell. Az 
útkereszteződés megépítését európai uniós pénzeszközökből társfinanszírozták. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy a 96/96/EK irányelv1 szerint a munkálatok elvégzése előtt 
vizsgálatot kellett volna végezni. A petíció benyújtója által a Kerry megyei tanácshoz 
benyújtott tiltakozások nem hoztak semmilyen változást.

A petíció a közúti közlekedésbiztonság fontos kérdésére vonatkozik, azaz arra, hogy az 
infrastruktúrát, például az útkereszteződéseket hogyan kell megtervezni és megépíteni az 
esetleges balesetek elkerülése érdekében.

Mindamellett a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 96/96/EK irányelv nem vonatkozik az infrastruktúra 
vizsgálatára, illetve felülvizsgálatára.

A közúti biztonsági hatástanulmányok, a közúti biztonsági felülvizsgálatok és a biztonsági 
ellenőrzések az utak biztonsági infrastruktúrája fejlesztésének új elemét alkotják. Ezek az új 
elemek az Európai Bizottságnak a közúti infrastruktúra biztonságkezeléséről szóló irányelvre 
irányuló javaslatában2 szerepelnek, amelyet 2006. október 5-én nyújtottak be. A javaslatot az 
Európai Parlamentben 2008. június 19-én első olvasatban megszavazták, a Tanács általi 
elfogadás pedig még folyamatban van.

Mivel ezt a jogszabályt még nem fogadták el, tehát még nem hatályos, nincs olyan uniós 
jogszabály, amely alátámasztja a petíció benyújtójának ügyét.

                                               
1 A Tanács 1996. december 20-i 96/96/EK irányelve a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki 
vizsgálatáról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről, HL L 46., 1997.2.17., 1. o.
2 COM(2006) 569 végleges

Adlib Express Watermark


	750390hu.doc

