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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1181/2007, adresată de Frank Doyle, de naționalitate irlandeză, însoțită 
de 12 semnături, privind indicații asupra limitei de viteză

1. Rezumatul petiției

Petiționarii, rezidenți ai unei zone rurale turistice, arată faptul că Consiliul Comitatului Cork a 
decis să instaleze indicatoare care să indice o limită de viteză de 100 km/oră în apropierea 
bisericii și a școlii. Petiționarii consideră că aceasta este mult prea mare, punând în pericol 
atât congregația bisericii, în special pe bătrâni, cât și elevii de la școală și solicită reducerea 
limitei de viteză la 50 km/oră. În plus, au fost instalate indicatoare care indică o limită 
maximă de viteză de 80 km/oră pe un număr de străzi înguste învecinate, ceea ce este extrem 
de periculos  din cauza vizibilității reduse. Petiționarii susțin că limita de vizita admisă trebuie 
redusă la 10 km/oră și susțin că Consiliul Comitatului Cork încalcă „Carta europeană a 
siguranței rutiere”.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiționarii, locuitori ai unei zone rurale turistice, au depus plângeri împotriva Consiliului 
comitatului Cork, din două motive:

-  Consiliul comitatului Cork a amplasat indicatoare de limită de viteză de 100 km/oră lângă 
biserică și școală. Petiționarii solicită ca limita de viteză să fie redusă la 50 km/oră. 

-  în plus, au fost instalate indicatoare care indică o limită maximă de viteză de 80 km/oră pe 
un număr de străzi înguste învecinate, ceea ce este extrem de periculos  din cauza vizibilității 
reduse. Petiționarii solicită ca limita de viteză să fie redusă la 10 km/oră.
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Stabilirea limitelor de viteză nu intră în competența Uniunii Europene. Statele membre 
sunt libere să decidă propriile limite de viteză și nu există nicio armonizare la nivelul 
Uniunii Europene în această privință.
Cu toate acestea, concordanța dintre limitele de viteză și mediul înconjurător ar trebui să fie 
determinată de cerințele privind siguranța rutieră: stabilirea limitelor de viteză ar trebui să 
fie compatibilă atât cu modul în care a fost proiectat drumul, cât și cu mediul general al 
acestuia.

Întrucât legislația privind limitele de viteză nu se află în prezent sub incidența atribuțiilor 
Comunității, Comisia nu dispune de un temei juridic pentru a susține cererea petiționarilor 
adresată Consiliul comitatului Cork cu privire la reducerea limitelor de viteză în cauză.


