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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1181/2007, του Frank Doyle, ιρλανδικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 12 υπογραφές, σχετικά με την σήμανση ορίων ταχύτητας

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες είναι κάτοικοι μιας αγροτικής τουριστικής περιοχής. Κοντά στην εκκλησία 
και το σχολείο της περιοχής, με απόφαση του κομητειακού συμβουλίου του Cork, 
αναρτήθηκαν σήματα που καθορίζουν το όριο ταχύτητας στα 100 χλμ/ώρα. Οι αναφέροντες 
υποστηρίζουν ότι το όριο αυτό είναι υπερβολικό και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια τόσο των 
πιστών της εκκλησίας, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, όσο και των μαθητών του σχολείου και θα 
έπρεπε να αντικατασταθεί από όριο ταχύτητας 50 χλμ/ώρα. Επιπλέον οι αναφέροντες 
δηλώνουν ότι σε ορισμένους στενούς δρόμους της περιοχής τους αναρτήθηκαν σήματα που 
καθορίζουν το όριο ταχύτητας στα 80 χλμ/ώρα, κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο λόγω της 
περιορισμένης ορατότητας και θα έπρεπε να αντικατασταθεί με κατώτερο όριο ταχύτητας 10 
χλμ/ώρα. Οι αναφέροντες πιστεύουν ότι η απόφαση του κομητειακού συμβουλίου του Cork 
αντιβαίνει στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Οδικής Ασφάλειας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Οι αναφέροντες, κάτοικοι μιας αγροτικής τουριστικής περιοχής, καταγγέλλουν το κομητειακό 
συμβούλιο του Cork για δύο λόγους:

-  το κομητειακό συμβούλιο του Cork τοποθέτησε οδικά σήματα ορίου ταχύτητας των 
100 χλμ/ώρα δίπλα στην εκκλησία και το σχολείο. Οι αναφέροντες ζητούν το όριο ταχύτητας 
να μειωθεί στα 50 χλμ/ώρα. 
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-  επίσης τοποθέτησε οδικά σήματα ορίου ταχύτητας των 80 χλμ/ώρα σε ορισμένους στενούς 
δρόμους στη γειτονική περιοχή, κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο εξαιτίας της 
περιορισμένης ορατότητας. Οι αναφέροντες ζητούν το όριο ταχύτητας να μειωθεί στα 10 
χλμ/ώρα.

Ο καθορισμός των ορίων ταχύτητας δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν τα όρια ταχύτητας και δεν 
υφίσταται εναρμόνιση εν προκειμένω σε επίπεδο ΕΕ.
Ωστόσο, η συμβατότητα των ορίων ταχύτητας με το περιβάλλον θα πρέπει να 
υπαγορεύεται από τις απαιτήσεις οδικής ασφάλειας: ο καθορισμός των ορίων ταχύτητας θα 
πρέπει να είναι συμβατός τόσο με την οδική σήμανση όσο και με το συνολικό περιβάλλον 
του δρόμου.
Καθώς η νομοθεσία για τα όρια ταχύτητας δεν εμπίπτει επί του παρόντος στο πλαίσιο της 
κοινοτικής αρμοδιότητας, η Επιτροπή δεν έχει νομική βάση για να υποστηρίξει τους 
αναφέροντες στο αίτημά τους προς το κομητειακό συμβούλιο του Cork όσον αφορά τη 
μείωση των εν λόγω ορίων ταχύτητας.


