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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1704/2012, внесена от Енглунд Ленарт, с шведско гражданство, 
относно призива за еднакво третиране във връзка с таксите за задръствания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу това, че в Швеция единствено шведите 
трябва да плащат такса за задръствания, но не и чуждите граждани, нито чуждите 
товарни превозни средства. Вносителят твърди, че градската управа на Гьотеборг 
привилегирова чуждестранния транспорт, което според него противоречи на основните 
принципи на ЕС относно конкуренцията. Той настоява всички в ЕС да бъдат третирани 
по еднакъв начин и да плащат такса за задръствания равнопоставено.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 юли 2013 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Европейският съюз обръща най-голямо внимание на намаляването на задръстванията и 
на замърсяването в градските зони. Тази цел се предвижда в бялата книга, озаглавена 
„Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство — към 
конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“1. 
Използването на такси за задръствания, съчетани с други мерки, биха могли да 
помогнат за постигането на тази цел.

                                               
1 COM (2011) 144 final от 28.3.2011 г.
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Член 18 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който забранява 
всякаква дискриминация на основание гражданство на територията на държава членка, 
не се нарушава от преференциалното третиране на лица без статут на постоянно 
пребиваващи.

За да спазят принципа на субсидиарност, съответните национални, регионални или 
местни органи са отговорни за изготвянето и прилагането на конкретни мерки в 
градовете. 

Заключение

Местните органи са отговорни за определянето, изпълнението и прилагането на мерки 
за противодействие на задръстванията в градовете, както и за определяне на 
потенциално дискриминационно естество на последиците от това.

Ето защо вносителят на петицията се приканва да изпрати своите наблюдения на 
съответния отдел на общинската администрация на Гьотеборг.


