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Ref.: Petiția nr. 1704/2012, adresată de Englund Lennart, de cetățenie suedeză, privind 
solicitarea unui tratament egal în ceea ce privește taxele de congestionare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă faptul că în Suedia numai suedezii trebuie să plătească o taxă de 
congestionare, nu și resortisanții străini sau vehiculele comerciale străine. El susține că orașul 
Goeteborg favorizează transportul resortisanților străini – ceea ce, potrivit acestuia, contravine 
principiilor de bază ale UE privind concurența. El dorește ca toate persoanele din UE să fie 
tratate în mod egal și să plătească taxa de congestionare în condiții de egalitate. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Uniunea Europeană acordă o importanță crucială reducerii congestiei traficului și poluării în 
zonele urbane. Acest obiectiv este prevăzut în Cartea albă intitulată „Foaie de parcurs pentru 
un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient 
din punct de vedere al resurselor”1. Aplicarea taxelor de congestionare concomitent cu alte 
măsuri luate ar putea fi folositoare pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

                                               
1 COM(2011)144 final din 28.3.2011.
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Tratamentul preferențial al nerezidenților nu încalcă articolul 18 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în care este interzisă orice discriminare exercitată pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate pe teritoriul unui stat membru.

În conformitate cu principiul subsidiarității, autoritățile competente la nivel local, regional sau 
național sunt răspunzătoare de elaborarea și punerea în aplicare a unor măsuri specifice în 
orașe. 

Concluzie

Autoritățile locale au responsabilitatea de a identifica, aplica și garanta respectarea măsurilor 
împotriva congestionării traficului în orașe, precum și de a stabili posibilul caracter 
discriminatoriu sau efectele acestora. 

Prin urmare, petiționarul este invitat să-și adreseze observațiile serviciului competent din 
cadrul administrației municipale din Goeteborg.


