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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1305/2007, którą złożył Pat Dineen (Irlandia), w sprawie zagrożenia 
związanego z niebezpiecznym wjazdem/wyjazdem z jego posesji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw, ponieważ w związku z finansowaną przez UE zmianą 
przebiegu drogi N69 (Tralee-Listowel) wjazd/wyjazd z jego posesji jest obecnie połączony z 
niewidocznym zakrętem drogi, gdzie samochody przejeżdżają z prędkością około 50km/h. 
Składający petycję wyjaśnia, że jego działalność w sektorze rolniczym wiąże się 
z codziennym transportem inwentarza żywego na przyczepie i że obecna sytuacja naraża go 
i jego żonę na stałe niebezpieczeństwo. Składający petycję twierdzi, że władze lokalne nie 
przestrzegają dyrektywy 96/96/WE i nie przeprowadziły testów bezpieczeństwa drogowego 
dla pojazdów silnikowych i przyczep przed ukończeniem prac. Składający petycję twierdzi, 
że pomimo faktu, iż istnieją możliwości rozwiązania tego problemu, a on sam skierował kilka 
pism do Rady Hrabstwa Kerry i inżyniera Krajowego Zarządu Dróg (National Roads 
Authority), wciąż nie uzyskał odpowiedzi.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Składający petycję jest rolnikiem. Informuje, że skrzyżowanie, z którego musi korzystać, 
żeby dojechać do swojej posesji, zostało zbudowane w niewłaściwy sposób. Budowa 
skrzyżowana była współfinansowana ze środków unijnych. Składający petycję twierdzi, że 
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zgodnie z dyrektywą 96/96/WE1 przed zakończeniem prac należało przeprowadzić test. 
Protesty kierowane przez składającego petycję do Rady Hrabstwa Kerry nie przyniosły 
zmian.

Petycja dotyczy poważnej kwestii odnoszącej się do bezpieczeństwa drogowego, tzn. tego, 
jak należy planować i budować infrastrukturę taką jak skrzyżowania, aby zapobiegać 
wypadkom.

Dyrektywa 96/96/WE dotycząca badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów 
silnikowych i ich przyczep nie ma jednak zastosowania do testów czy kontroli infrastruktury.

Oceny wpływu na bezpieczeństwo drogowe, audyty bezpieczeństwa drogowego i inspekcje 
bezpieczeństwa to nowe elementy poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Zawarto 
je we wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym dyrektywy w sprawie zarządzania 
bezpieczeństwem infrastruktury drogowej2, przedstawionym w dniu 5 października 2006 r. 
Wniosek przeszedł przez pierwsze czytanie w Parlamencie Europejskim w dniu 19 czerwca 
2008 r. i oczekuje na przyjęcie przez Radę.

Ponieważ prawodawstwo to nie zostało jeszcze przyjęte i w związku z tym nie weszło 
w życie, brak jest prawodawstwa UE na poparcie argumentów składającego petycję.

                                               
1 Dyrektywa Rady nr 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep, 
Dz.U. L 46 z 17.2.1997, str. 1.
2 COM(2006) 569 wersja ostateczna.
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