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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1305/2007, mressqa mis-Sur Pat Dineen,  ta’ nazzjonalità Irlandiża, 
dwar ir-riskju relatat mad-dħul/ħruġ perikoluż biex jaslu fil-proprjetà tagħhom

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta dwar il-fatt li wara l-allinjament mill-ġdid ta’ N69 Triq Tralee-
Listowel, iffinanzjat mill-UE, it-triq għad-dħul/ħruġ mill-proprjetà tiegħu issa għandha liwja 
kerha ħafna għal triq fejn il-karozzi jgħaddu minn hemm b’veloċità ta’ xi 50km fis-siegħa. Il-
petizzjonant jispjega li x-xogħol tiegħu fis-settur agrikolu jinvolvi t-trasport ta’ kuljum ta’ 
bhejjem bil-karru u s-sitwazzjoni li jinsabu fiha bħalissa tesponi lilu u lil martu għall-periklu
l-ħin kollu. Huwa jidhirlu li l-awtoritajiet lokali injoraw id-Direttiva 96/96/KE u m’għamlux 
it-test dwar il-kundizzjoni tajba ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom qabel ma tlestew ix-
xogħlijiet. Il-petizzjonant isostni li għalkemm hemm soluzzjonijiet għall-problema tiegħu, u 
huwa kiteb diversi ittri lill-Kunsill tal-Kontea ta’ Kerry u lill-inġinier tal-Awtorità Nazzjonali 
tat-Toroq, huwa s’issa ma rċieva l-ebda risposta.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Il-petizzjonant huwa bidwi. Huwa jilmeta dwar il-kostruzzjoni ħażina tal-intersezzjoni li 
jkollu juża biex jasal fil-proprjetà tiegħu. Il-kostruzzjoni ta’ salib it-toroq kienet kofinanzjata 
minn fondi tal-UE. Il-petizzjonant jistqarr li skont id-Direttiva 96/96/KE1 kellu jsir test qabel 
tlestew ix-xogħlijiet. Il-protesti tal-petizzjonant lill-Kunsill tal-Kontea ta’ Kerry ma rriżultaw 
fl-ebda bidla.
                                               
1Direttiva tal-Kunsill 96/96/KE tal-20 ta’ Diċembru 1996 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li 
għandhom x’jaqsmu mat-testijiet dwar jekk il-vetturi u l-karrijiet tagħhom  humiex tajba għat-triq, ĠU L 46, 
17.2.1997, p. 1
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Il-petizzjoni hija relatata ma’ mistoqsija serja dwar is-sigurtà fit-toroq, jiġifieri kif 
infrastruttura bħal intersezzjoni għandha tiġi ppjanata u mibnija biex jiġu evitati l-inċidenti.

Għaldaqstant id-Direttiva 96/96/KE dwar testijiet ta’ jekk il-vetturi u l-karrijiet tagħhom 
humiex tajba għat-triq mhix rilevanti għall-ittestjar jew il-verifika tal-infrastruttura.

Valutazzjonijiet tal-impatt tas-siġurtà fit-toroq, verifiki tas-sigurtà fit-toroq u spezzjonijiet tas-
sigurtà huma elementi ġodda fit-titjib tal-infrastruttura għas-sigurtà fit-toroq. Dawn huma 
inklużi fil-Proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal direttiva dwar l-immaniġġjar tas-sigurtà 
tal-infrastruttura tat-toroq1, li saret fil-5 ta’ Ottubru 2006. Il-proposta għaddiet mill-ewwel 
qari fil-Parlament Ewropew fid-19 ta’ Ġunju 2008 u l-adozzjoni mill-Kunsill għadha
pendenti.

Peress li l-leġiżlazzjoni għadha ma ġietx adottata u għalhekk mhix fis-seħħ, mhemmx 
leġiżlazzjoni tal-UE li tappoġġja dan il-każ.

                                               
1 COM(2006) 569 finali


