
CM\892899BG.doc PE483.579v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0752/2011, внесена от Patrick Cottez, с френско гражданство, 
относно уеднаквяване на правилата за движение по пътищата в ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който оспорва глоба, получена в Италия, без наличието на 
снимков материал за доказателство, иска уеднаквяване на правилата за движение по 
пътищата в рамките на Европейския съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Комисията изтъква, че пътната сигнализация е регламентирана от Виенската 
конвенцията за пътните знаци и сигнали на 8 ноември 1968 г .  под егидата на 
Икономическата комисия на ООН за Европа. Конвенцията не е транспонирана с цел 
общо прилагане в Европейския съюз. Италия обаче е договаряща страна по 
конвенцията, както и страната на произход на лицето, внасящо петицията. Знакът, 
използван в Италия за зони с ограничен трафик, се указва от надпис, който се основава 
на символа, използван в знака за общи ограничения и забрани С, 2 на Виенската 
конвенция.

Случаят може да е актуален в контекста на Директива 2011/82/ЕС1 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г., чрез която се улеснява трансграничния 
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обмен на информация относно нарушения, свързани с безопасността на движението, но 
тази директива ще бъде транспонирана до 7 ноември 2013 г.

Ролята на Европейската комисия е ограничена в областта на градската мобилност. 
Главно на компетентните органи на национално и местно ниво се пада отговорността за 
създаването и въвеждането на политики за градския транспорт, които да съответстват 
на конкретните условия на града и да посрещат нуждите на неговите граждани във 
връзка с мобилността, като същевременно гарантират качеството на живот.

Същевременно е добре известно, че градският транспорт е пряко свързан с много от 
социалните предизвикателства, срещу които се изправяме днес в Европа, като 
намаляването на изменението на климата, безопасността и сигурността на транспорта, 
опазването на околната среда, социалното сближаване, растежът и заетостта са само 
част от тях. Затова Европейската комисия предприе редица мерки на ниво ЕС, които 
целят да дадат възможност и подкрепа на местни инициативи за развитието на по-
добър и по-устойчив градски транспорт.

По-конкретно през 2009 г. Европейската комисия представи План за действие за 
градска мобилност1, който подчертава двадесет инициативи, за които заинтересованите 
страни са установили безспорна добавена стойност на ЕС, и които трябва да се 
реализират през следващите няколко години, така че да бъдат от полза за нашите малки 
и големи градове в най-близко бъдеще.

Като едно от действията в рамките на Плана за действие за градска мобилност, 
Европейската комисия започна проучване на правилата за достъп до различните типове 
зелени зони на територията на ЕС, за да се подобри осведомеността на обществото 
относно това как на практика функционират различните системи. Нарастващ брой 
градове в Европа са обозначили зелени зони, за да намалят емисиите на замърсители и 
шум. Проучването приключи през декември 2010 г2.

Като свързано с темата действие, Европейската комисия предоставя финансова 
подкрепа на уебсайт, който осигурява обхващащо целия ЕС разпространение на 
информация относно зоните на ниски емисии (зелени зони) в Европа3. Уебсайтът 
предлага изчерпателна информация на много езици относно зоните на ниски емисии 
(Zona Traffico Limitato или TFL) в Италия, включително община Пиза. Зоната TFL е 
изградена въз основа на националното законодателство (италианският Правилник за 
движение по пътищата). Уебсайтът включва информация за датите и стандартите, 
използвани за зоната TFL в Пиза, засегнатите моторни превозни средства, границите на 
зоната, работното време и използваните пътни знаци. Сайтът също така включва 
препратки към уебсайтовете на местните общини.

Градският транспорт също така се откроява в Бялата книга за транспорта за 2011 г. на 
Комисията4. Една от инициативите, споменати в Бялата книга, се отнася специално до 
развитието на рамка за таксуване на ползвателите на градските пътища и до схеми за 
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ограничаване на достъпа, и приложения за техните моторни превозни средства и 
инфраструктура, тъй като най-различните форми на градски ценови схеми, както и 
схеми за ограничаване на достъпа вероятно ще стават все по-широко разпространени. 
Това предложение на Комисията трябва да влезе в сила през второто тримесечие на 
2013 г.

Заключение

Регулаторният контекст на петицията е международна конвенция, която не е включена 
в законодателството на ЕС. Доколкото тя засяга новата директива относно 
трансграничното измерение на пътнотранспортните нарушения, следва да се има 
предвид, че все още не е необходимо държавите членки да транспонират директивата.

Комисията подкрепя обмена на информация и най-добрите практики в рамките на ЕС 
по отношение на градската мобилност посредством разнообразни действия от своя 
План за действие. Темата за зелените зони е засегната в Плана за действие. Комисията 
предоставя специално финансова подкрепа на уебсайт, който осигурява обхващащо 
целия ЕС разпространение на информация относно зоните на ниски емисии (зелени 
зони) в Европа, включително Италия. В заключение, една от инициативите в Бялата 
книга за транспорта за 2011 г. на Комисията се отнася до развитието на рамка за 
таксуване на ползвателите на градските пътища и за схеми за ограничаване на достъпа.


