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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1305/2007, ingediend door Pat Dineen (Ierse nationaliteit), over 
mogelijke risico's met betrekking tot de onveilige in-/uitrit van hun terrein

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen het feit dat na de door de EU gefinancierde verlegging van de
N69 Tralee-Listowel, de in-/uitrit van zijn perceel nu uitkomt in een bocht van de weg waar 
het zicht slecht is en de auto's met een snelheid van zo'n 50km/u voorbij komen. Indiener legt 
uit dat hij voor zijn activiteiten in de agrarische sector dagelijks vee moet vervoeren met een 
aanhangwagen en dat de huidige situatie hem en zijn vrouw voortdurend in gevaar brengt. Hij 
is van mening dat de lokale autoriteiten Richtlijn 96/96/EG hebben genegeerd en geen 
technische controle voor motorvoertuigen en aanhangwagens hebben uitgevoerd voor de 
voltooiing van de werkzaamheden. Indiener stelt dat hij, hoewel er oplossingen zijn voor zijn 
probleem en hij diverse brieven heeft geschreven aan de Kerry County Council en de 
deskundige van de National Roads Authority, tot op heden geen antwoord heeft ontvangen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.

Indiener, die boer is, klaagt dat het kruispunt dat hij moet gebruiken om zijn perceel te 
bereiken niet goed is aangelegd. Dit kruispunt is deels gefinancierd uit EU-fondsen. Indiener 
stelt dat er, krachtens Richtlijn 96/96/EG1, voorafgaand aan de voltooiing van de 
werkzaamheden een controle had moeten worden uitgevoerd. Het protest dat hij heeft 
                                               
1 Richtlijn 96/96/EG van de Raad van 20 december 1996 betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten inzake de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens, PB L 46 
van 17.2.1997, blz. 1.
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aangetekend bij de Kerry County Council heeft geen resultaat opgeleverd.

Het verzoekschrift betreft een belangrijke verkeersveiligheidskwestie, namelijk de vraag hoe 
kruispunten zo kunnen worden ontworpen en aangelegd dat mogelijke ongelukken worden 
vermeden.

Richtlijn 96/96/EG betreffende de technische controle van motorvoertuigen en 
aanhangwagens is echter niet van toepassing op controles of audits van infrastructurele 
werken.

Veiligheidseffectbeoordelingen en veiligheidsaudits voor wegen en veiligheidsinspecties zijn 
nieuwe elementen in het Europese beleid ter verbetering van het veiligheidsbeheer van 
wegeninfrastructuur. Ze zijn opgenomen in het Commissievoorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende het veiligheidsbeheer van wegeninfrastructuur1, 
dat is ingediend op 5 oktober 2006. Het voorstel is in eerste lezing goedgekeurd door het 
Europees Parlement en ligt nu ter goedkeuring bij de Raad.

Aangezien deze wetgeving nog niet is aangenomen en dus nog niet van kracht is, bestaat er 
thans geen communautaire wetgeving die de zaak van indiener ondersteunt.

                                               
1 COM(2006) 569 definitief.


