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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1181/2007, ippreżentata minn Frank Doyle, ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, bi 12-il firma, dwar indikazzjonijiet relatati mal-limitu tal-veloċità

1. Sommarju tal-petizzjoni

 Il-petizzjonanti, residenti ta’ zona turistika rurali, jindikaw li l-Kunsill tal-Kontea ta’ Cork 
iddeċieda li jqiegħed sinjali li jindikaw limitu tal-veloċità ta’ 100 km fis-siegħa ħdejn il-knisja 
u l-iskola. Il-petizzjonanti jqisu dan il-limitu tal-veloċità bħala għoli żżejjed, filwaqt li 
jipperikola kemm il-kongregazzjoni tal-knisja, b’mod partikolari lill-anzjani, kif ukoll lill-
istudenti ta’ l-iskola u jitolbu sabiex il-limitu tal-veloċità jitniżżel għal 50 km fis-siegħa. Barra 
minn hekk, tqiegħdu sinjali li jindikaw limitu tal-veloċità ta’ 80 km fis-siegħa f’għadd ta’ 
toroq dojoq fil-qrib, fattur estremament perikoluż minħabba l-viżibiltà limitata. Il-
petizzjonanti jargumentaw li l-limitu tal-veloċità għandu jitniżżel għal 10 km fis-siegħa u 
jsostnu li l-Kunsill tal-Kontea ta’ Cork qiegħed jikser il-‘Karta Ewropea għas-Sigurtà fit-
Toroq’.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ April 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjonanti, residenti ta’zona turistika rurali, jilmentaw kontra l-Kunsill tal-Kontea ta’ 
Cork għal żewġ raġunijiet:

-  il-Kunsill tal-Kontea ta’ Cork poġġa sinjali li jindikaw limitu tal-veloċità ta’ 100 km/siegħa 
ħdejn il-knisja u l-iskola. Il-petizzjonanti jitolbu biex il-limitu tal-veloċità jitnaqqas għal 50 
km/siegħa. 

-  tqiegħdu wkoll sinjali li jindikaw limitu tal-veloċità ta’ 80 km fis-siegħa f’għadd ta’ toroq 
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dojoq fil-qrib, fattur estremament perikoluż minħabba l-viżibiltà limitata. Il-petizzjonanti 
jitolbu biex il-limitu tal-veloċità jitnaqqas għal 10 km/siegħa.

L-iffissar tal-limitu tal-veloċità ma jaqax taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. L-Istati 
Membri huma liberi li jirregolaw il-limiti tal-veloċità u m’hemm ebda armonizzazzjoni 
f’dan ir-rigward f’livell tal-UE.
Madankollu, il-konsistenza bejn il-limiti tal-veloċità u l-ambjent għandha tiġi ddeterminata 
mir-rekwiżiti tas-sikurezza fit-toroq: l-iffissar tal-limiti tal-veloċità għandu jkun konsistenti 
kemm ma’ kif inhi mfasslat-triq kif ukoll mal-ambjent ġenerali tagħha. 
Minħabba li l-leġiżlazzjoni dwar il-limiti tal-veloċità attwalment ma taqax taħt il-kompetenza 
tal-Komunità, il-Kummissjoni m'għandha l-ebda bażi legali biex tappoġġja lill-petizzjonanti 
fit-talba tagħhom lill-Kunsill tal-Kontea ta’ Cork biex inaqqas il-limiti inkwistjoni.


