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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  1181/2007, внесена от Frank Doyle, с ирландско гражданство,
подкрепена от 12 подписа, относно указанията за ограничение на 
скоростта

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията, жители на селски туристически район, посочват, че Съветът 
на графство Корк (Cork County Council) е взел решение да разположи указателни знаци 
за ограничение на скоростта до 100 км/час в близост до църквата и училището. 
Вносителите на петицията считат, че тя е твърде висока и така застрашава както 
църковното паство, по-специално по-възрастните, така и учениците, и призовават 
ограничението на скоростта да се снижи до 50 км/час. Освен това, на ред тесни пътища 
в околността са били поставени знаци, указващи скорост от 80 км/час, което е 
изключително опасно поради ограничената видимост. Вносителите на петицията 
твърдят, че ограничението на скоростта трябва да бъде снижено до 10 км/час и 
поддържат тезата, че Съветът на графство Корк (Cork County Council) нарушава 
Европейската харта за пътна безопасност.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Вносителите на петицията, жители на селски туристически район, се оплакват от
Съвета на графство Корк по две причини:

- Съветът на графство Корк е разположил знаци за ограничение на скоростта до 
100 км/ч в близост до църквата и училището. Вносителите настояват
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ограничението на скоростта да бъде снижено до 50 км/ч.

- Съветът е разположил също така знаци за ограничение на скоростта до 80 км/ч. 
на редица тесни шосета в околността, което е изключително опасно поради 
ограничената видимост. Вносителите желаят ограничението на скоростта да 
бъде снижено до 10 км/ч.

Определянето на максимално позволената скорост на движение не спада към 
компетенциите на Европейския съюз. Държавите-членки са свободни да определят 
ограниченията на скоростта и по този въпрос не съществува хармонизация на ниво 
ЕС.

При все това, съответствието между ограниченията на скоростта и обкръжаващата 
среда следва да бъде продиктувано от изискванията за пътна безопасност: 
определянето на ограничения за скоростта следва да бъде съобразено както с вида 
на пътя, така и с общата ситуация около пътя.

Тъй като понастоящем Общността няма компетенции в областта на 
законодателството, свързано с ограниченията на скоростта на движение, Комисията 
няма правно основание да подкрепи вносителите на петицията в настояването им 
Съветът на графство Корк да намали въпросната максимално позволена скорост.


