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Om: Andragende 1181/2007 af Frank Doyle, irsk statsborger, og 12 medunderskrivere, 
om hastighedsbegrænsning

1. Sammendrag

Andragerne, som bor i et turistområde på landet, oplyser, at Cork amtsråd har besluttet at 
opstille skilte med en hastighedsbegrænsning på 100 km/h ud for en kirke og en skole. 
Andragerne mener, at denne hastighed er alt for høj og udsætter såvel menigheden, især de 
ældre, som skoleeleverne for risiko, og kræver, at den maksimale tilladte hastighed nedsættes 
til 50 km/h. Der er desuden blevet opstillet skilte, som fastsætter en hastighedsgrænse på 80 
km/h på en række smalle veje i nærheden, hvilket er yderst farligt på grund af begrænsede 
oversigtsforhold. Andragerne mener, at hastighedsgrænsen skal nedsættes til 10 km/h og 
hævder, at Cork amtsråd overtræder Det Europæiske Charter om Trafiksikkerhed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andragerne, som bor i et turistområde på landet, klager over Cork amtsråd af to årsager:

- Cork amtsråd har opstillet skilte med en hastighedsbegrænsning på 100 km/t ud for en kirke 
og en skole. Andragerne opfordrer til, at den maksimale tilladte hastighed sættes ned til 50 
km/t.

- Det har også opstillet skilte med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t på en række smalle 
veje i nærheden, hvilket er yderst farligt på grund af begrænsede oversigtsforhold.
Andragerne opfordrer til, at den maksimale tilladte hastighed sættes ned til 10 km/t.
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Fastsættelsen af hastighedsgrænser henhører ikke under EU's kompetenceområde.
Medlemsstaterne kan frit fastsætte hastighedsgrænser, og der er ingen harmonisering af 
dette område på EU-plan.

Sammenhæng mellem hastighedsgrænser og omgivelserne bør imidlertid garanteres 
gennem trafiksikkerhedskrav: Fastsættelsen af hastighedsgrænser bør være i 
overensstemmelse med både vejudformningen og vejens overordnede omgivelser.

Eftersom lovgivningen om hastighedsgrænser ikke henhører under Fællesskabets 
kompetenceområde, giver retsgrundlaget ikke Kommissionen mulighed for at støtte 
andragernes krav til Cork amtsråd om at nedsætte de omtalte hastighedsgrænser."


