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Utskottet för framställningar

21.10.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1305/2007, ingiven av Pat Dineen (irländsk medborgare), om fara 
i fråga om riskabel in-/utpassering till deras egendom

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot att infarts-/utfartsvägen till hans egendom i samband med den 
EU-finansierade omläggningen av väg N69 Tralee–Listowel nu ligger i en kurva med skymd 
sikt, där bilar passerar i omkring 50 km/h. Framställaren förklarar att hans verksamhet inom 
jordbrukssektorn omfattar daglig transport av boskap med släpfordon, och att han och hans 
fru nu utsätts för ständig fara. Han anser att de lokala myndigheterna har förbisett 
EU:s direktiv 96/96/EG och inte utfört någon provning av motorfordons och tillhörande 
släpfordons trafiksäkerhet innan man slutförde arbetet. Framställaren hävdar att han, fastän 
det finns lösningar på problemet och fastän han har riktat flera skrivelser till grevskapsrådet 
i Kerry och ingenjören vid National Roads Authority [nationell vägmyndighet], fortfarande 
inte har fått något svar.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget 21 oktober 2008.

Framställaren är lantbrukare. Han klagar över den dåliga utformningen av det vägskäl som 
han måste använda för att komma fram till sin egendom. Byggandet av vägskälet har delvis 
finansierats med pengar från EU. Framställaren hävdar att det enligt direktiv 96/96/EG1 borde 
ha utförts ett prov innan arbetena slutfördes. Framställarens protester till länsstyrelsen i Kerry 
har inte medfört någon ändring.

                                               
1 Rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, EGT L 46, 17.2.1997, s. 1.
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Framställningen avser en allvarlig trafiksäkerhetsfråga, nämligen hur infrastruktur som t.ex. 
vägskäl ska projekteras och byggas för att man ska förhindra eventuella olyckor.

Direktiv 96/96/EG om motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet är dock inte 
relevant för provning eller kontroll av infrastruktur.

Trafiksäkerhetsanalyser, trafiksäkerhetsrevisioner och säkerhetsinspektioner är nya rutiner för 
att göra vägarna säkrare. De ingår i kommissionens förslag till direktiv om samlade åtgärder 
för säkrare vägar1, som lades fram den 5 oktober 2006. Förslaget antogs av 
Europaparlamentet vid första behandlingen den 19 juni 2008 men har ännu inte antagits av 
rådet.

Eftersom denna lag ännu inte har antagits och därmed inte är i kraft finns det ingen 
EU-lagstiftning som stöder framställarens sak.

                                               
1 KOM(2006)0569.


