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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners, inwoners van een landelijk toeristisch gebied, wijzen erop dat Cork County Council 
heeft besloten om borden voor een maximumsnelheid van 100 km/uur naast de kerk en de 
school te plaatsen. Indieners vinden dit een veel te hoge snelheid, die zowel voor de kerkelijke 
gemeenschap, met name de ouderen, als de schoolkinderen een gevaar vormt en willen dat de 
maximumsnelheid wordt teruggebracht tot 50 km/uur. Bovendien zijn er op een aantal smalle 
wegen in de buurt borden geplaatst die een maximumsnelheid van 80 km/uur aangeven, wat 
vanwege het beperkte zicht aldaar buitengewoon gevaarlijk is. Indieners menen dat de 
maximumsnelheid moet worden teruggebracht tot 10 km/uur en stellen dat Cork County 
Council het Europees Handvest voor de verkeersveiligheid schendt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Indieners, inwoners van een landelijk toeristisch gebied, heeft twee klachten over Cork 
County Council:

– Cork County Council heeft naast de kerk en de school verkeersborden geplaatst voor een 
maximumsnelheid van 100 km/uur. Indieners willen dat daar de maximumsnelheid wordt 
teruggebracht tot 50 km/uur. 

– Cork County Council heeft ook borden met een snelheidsbeperking van 80 km/uur geplaatst
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op een aantal nabijgelegen smalle wegen, wat vanwege het beperkte zicht aldaar 
buitengewoon gevaarlijk is. Indieners willen dat daar de maximumsnelheid wordt 
teruggebracht tot 10 km/uur.

Het vaststellen van maximumsnelheden valt niet onder de bevoegdheid van de Europese 
Unie. De lidstaten zijn vrij om zelf over maximumsnelheden te beslissen en er is wat dit 
aangaat geen sprake van harmonisatie op communautair niveau. 
De vereisten betreffende verkeersveiligheid dienen echter bepalend te zijn voor de 
samenhang tussen maximumsnelheden en de omgeving: het vaststellen van 
maximumsnelheden dient in overeenstemming te geschieden met zowel het wegontwerp als 
met de algehele omgeving van de weg. 
Aangezien de wetgeving inzake maximumsnelheden momenteel niet onder de bevoegdheid 
van de Gemeenschap valt, heeft de Commissie geen rechtsgrond om verzoekschriften te 
ondersteunen waarin Cork County Council wordt verzocht om de maximumsnelheden in 
kwestie te verlagen. 


