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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1181/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Frank Doyle un 
kam pievienoti 12 paraksti, par ātruma ierobežojuma norādēm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji, kas ir lauku tūrisma reģiona iedzīvotāji, norāda, ka Korkas grāfistes 
padome ir nolēmusi pie baznīcas un skolas izvietot zīmes, norādot ātruma ierobežojumu 
100 km/h. Lūgumraksta iesniedzēji šādu ātrumu uzskata par pārāk lielu, jo tas apdraudētu gan 
baznīcas draudzi, īpaši gados vecus cilvēkus, gan skolēnus, un aicina samazināt ātruma 
ierobežojumu līdz 50 km/h. Turklāt uz vairākiem blakus esošiem šauriem ceļiem ir izvietotas 
zīmes, norādot ātruma ierobežojumu 80 km/h, kas ir ārkārtīgi bīstami ierobežotās redzamības 
dēļ. Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka ātruma ierobežojums ir jāsamazina līdz 10 km/h un 
uzskata, ka Korkas grāfistes padome pārkāpj Eiropas Ceļu satiksmes drošības hartu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 8. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā.

Lūgumraksta iesniedzēji, kuri dzīvo lauku tūrisma reģionā, izsaka iebildumus pret Korkas 
grāfistes padomi attiecībā uz diviem jautājumiem:

- Korkas grāfistes padome pie baznīcas un skolas ir izvietojusi ātruma ierobežojuma norādes 
— 100 km/h. Lūgumraksta iesniedzēji aicina samazināt ātruma ierobežojumu līdz 50 km/h; 

- tāpat grāfistes padome uz vairākiem blakus esošiem šauriem ceļiem ir izvietojusi ātruma 
ierobežojuma norādes līdz 80 km/h, kas ir īpaši bīstami ierobežotās redzamības dēļ. 
Lūgumraksta iesniedzēji aicina samazināt ātruma ierobežojumu līdz 10 km/h.
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Ātruma ierobežojumu noteikšana neietilpst Eiropas Savienības kompetencē. Dalībvalstis 
var brīvi noteikt ātruma ierobežojumus, un šajā ziņā nepastāv saskaņošana ES līmenī.
Tomēr atbilstību starp ātruma ierobežojumiem un vidi vajadzētu noteikt ceļu satiksmes 
drošības prasībām: ātruma ierobežojumu noteikšanai jābūt saskaņā gan ar ceļa konstrukciju, 
gan vispārējo ceļa apkārtni.
Tā kā tiesību akti par ātruma ierobežojumiem pašlaik neietilpst Kopienas kompetencē, 
Komisijai nebūtu tiesiska pamata atbalstīt lūgumraksta iesniedzēju prasību Korkas grāfistes 
padomei samazināt minētos ātruma ierobežojumus.


