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Angående: Framställning 1181/2007, ingiven av Frank Doyle (irländsk medborgare), och 
undertecknad av ytterligare 12 personer, om angivanden av 
hastighetsbegränsningar 

1. Sammanfattning av framställning

Framställarna, som bor i ett område med landsbygdsturism, anger att Corks grevskapsråd har 
beslutat att placera ut skyltar som anger en hastighetsbegränsning på 100 km/t nära ortens 
kyrka och skola. Framställarna anser att denna hastighetsbegränsning är alldeles för hög och 
att den utsätter både kyrkförsamlingen, särskilt de äldre, och skoleleverna för fara, och kräver 
att hastighetsbegränsningen ska sänkas till 50 km/t. Dessutom har skyltar med en 
hastighetsbegränsning på 80 km/t satts upp längs ett antal smala vägar i närheten, vilket är 
ytterst farligt på grund av den begränsade sikten. Framställarna hävdar att 
hastighetsbegränsningen ska sänkas till 10 km/t och att Corks grevskapsråd överträder den 
europeiska ”stadgan för vägsäkerhet”.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 8 april 2009. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställarna, som bor i ett område med landsbygdsturism, har inkommit med ett klagomål 
mot Corks grevskapsråd av två orsaker:

– Corks grevskapsråd har placerat ut skyltar som anger en hastighetsbegränsning på 100 km/t 
i närheten av kyrkan och skolan. Framställarna anser att hastighetsgränsen ska sänkas till 
50 km/t.
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– Grevskapsrådet har dessutom satt upp skyltar med en hastighetsbegränsning på 80 km/t 
längs flera smala vägar i närheten, vilket är ytterst farligt på grund av den begränsade sikten.
Framställarna anser att hastighetsgränsen ska sänkas till 10 km/t.

Fastställandet av hastighetsgränser faller inte inom EU:s behörighetsområde. 
Medlemsstaterna får själva bestämma hastighetsgränser och detta är inte harmoniserat på 
EU-nivå.

Det bör vara trafiksäkerhetskrav som avgör förhållandet mellan hastighetsgränser och 
omgivning. Hastighetsgränserna ska fastställas med hänsyn till både vägens utformning och
vägens allmänna omgivningar.

Eftersom lagstiftning om hastighetsgränser för närvarande inte faller inom kommissionens 
behörighetsområde finns det ingen rättslig grund för kommissionen att stödja framställarna i 
deras begäran att Corks grevskapsråd ska sänka de ovannämnda hastighetsgränserna.


