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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1181/2007, którą złożył Frank Doyle (Irlandia), z 12 podpisami, 
w sprawie znaków dotyczących ograniczenia prędkości

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, mieszkańcy wiejskiego obszaru turystycznego, informują, że Rada 
Hrabstwa Cork postanowiła umieścić znaki informujące o ograniczeniu prędkości do 
100 km/h w pobliżu kościoła i szkoły. Według składających petycję taka prędkość jest 
zdecydowanie za duża i naraża na niebezpieczeństwo zarówno parafian, w szczególności 
ludzi starszych, jak również uczniów szkoły. Składający petycję wzywają zatem do 
ograniczenia dopuszczalnej prędkości do 50 km/h. Ponadto na kilku wąskich drogach 
w okolicy, które stwarzają ogromne niebezpieczeństwo z uwagi na ograniczoną widoczność, 
postawiono znaki informujące o ograniczeniu prędkości do 80 km/h. Składający petycję 
twierdzą, że prędkość należy tam ograniczyć do 10 km/h i utrzymują, że Rada Hrabstwa Cork 
narusza Europejską kartę bezpieczeństwa na drogach.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składający petycję, mieszkańcy wiejskiego obszaru turystycznego, skarżą się na Radę 
Hrabstwa Cork z dwóch powodów:

- Rada Hrabstwa Cork postanowiła umieścić znaki informujące o ograniczeniu prędkości do 
100 km/h w pobliżu kościoła i szkoły. Składający petycję wzywają do ograniczenia prędkości 
do 50 km/h.

- Ponadto na kilku wąskich drogach w okolicy postawiono znaki informujące o ograniczeniu 
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prędkości do 80 km/h, co stwarza ogromne niebezpieczeństwo z uwagi na ograniczoną 
widoczność. Składający petycję wzywają do ograniczenia prędkości do 10 km/h.

Ustalanie ograniczeń prędkości nie wchodzi w zakres kompetencji Unii Europejskiej. 
Państwa członkowskie mają swobodę w zakresie regulowania ograniczeń prędkości. W tym 
obszarze nie istnieje harmonizacja na szczeblu UE.
Jednak to wymogi bezpieczeństwa drogowego powinny określać spójność ograniczeń 
prędkości i otoczenia. Przy ustalaniu ograniczeń prędkości należy uwzględnić zarówno 
przebieg drogi, jak i całe jej otoczenie.
Ponieważ prawodawstwo dotyczące ograniczeń prędkości nie wchodzi obecnie w zakres 
kompetencji Wspólnoty, Komisja nie miałaby podstawy prawnej do poparcia składających 
petycję domagających się od Rady Hrabstwa Cork obniżenia odnośnych ograniczeń 
prędkości.


