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Tárgy: A Frank Doyle, ír állampolgár által benyújtott 1181/2007. számú, 12 aláírást 
tartalmazó petíció a legnagyobb megengedett sebesség jelzéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói – akik egy vidéki idegenforgalmi térség lakói – kifejtik, hogy a corki 
megyei tanács úgy határozott, hogy a templom és az iskola mellett 100 km/h megengedett 
sebességet jelző táblát helyeznek ki. A petíció benyújtói szerint ez a sebességhatár túlzottan 
magas, és veszélyt jelent a templomi hívek közösségére, különösen az idősekre, valamint az 
iskolásokra nézve. Ezért azt kérik, hogy a megengedett sebességet csökkentsék le 50 km/h-ra. 
Ezenkívül 80 km/h megengedett sebességet jelző táblákat helyeztek el számos közeli szűk 
útszakasz mellett, ami – a korlátozott látási viszonyok miatt – különösen veszélyes lehet. A 
petíció benyújtói szerint a sebességhatárt ezeken a helyeket 10 km/h-ra kellene csökkenteni, 
és úgy vélik, hogy a corki megyei tanács megsérti az Európai Közúti Biztonsági Chartát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció benyújtói – akik egy vidéki idegenforgalmi térség lakói – a következő két ok miatt 
emelnek panaszt a corki megyei tanács ellen:

- a corki megyei tanács a templom és az iskola mellett 100 km/h megengedett sebességet jelző 
táblát helyezett el. A petíció benyújtói azt kérik, hogy a megengedett sebességet csökkentsék
le 50 km/h-ra. 
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-  ezenkívül a tanács 80 km/h megengedett sebességet jelző táblákat helyezett el számos 
közeli szűk útszakasz mellett, ami – a korlátozott látási viszonyok miatt – különösen 
veszélyes. A petíció benyújtói azt kérik, hogy a megengedett sebességet csökkentsék le 10 
km/h-ra.

A megengedett sebesség meghatározása nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe. A 
tagállamok maguk szabályozhatják a megengedett sebességhatárokat, és e tekintetben uniós 
szinten nem került sor harmonizációra.
A megengedett sebesség és a környezet közötti összefüggést azonban a közúti 
közlekedésbiztonság követelményeinek kell megszabnia: a megengedett sebesség 
megállapításának összhangban kell lennie az utak kialakításával és az utak általános 
környezetével is. 
Mivel a megengedett sebesség megállapításáról szóló jogszabályok jelenleg nem tartoznak a 
Közösség hatáskörébe, a Bizottság nem rendelkezik jogalappal ahhoz, hogy támogatást 
nyújtson a petíció benyújtói számára arra irányuló kérésükben, hogy a corki megyei tanács
csökkentse a szóban forgó megengedett sebességhatárokat.


