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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0752/2011 af Patrick Cottez, fransk statsborger, om harmonisering af 
færdselslovene i EU

1. Sammendrag

Andrageren, der anfægter en bøde, han har fået i Italien uden fotografisk bevis, anmoder om 
en harmonisering af færdselslovene i EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Kommissionen slår fast, at skiltning på veje reguleres af konventionen om vejtrafik og 
vejskilte og -signaler, der blev fastsat i Wien den 8. november 1968 inden for rammerne af 
FN's Økonomiske Kommission for Europa. Konventionen er endnu ikke omsat til generel 
anvendelse i EU. Italien er kontraherende part i konventionen og hjemland for andrageren. 
Den skiltning, der anvendes for zoner med færdselsrestriktioner, angives med et tegn baseret 
på symbolet i skiltet for generelle færdselsrestriktioner - C, 2 i Wien-konventionen.

Sagen kan være relevant i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/82/EU1 af 25. oktober 2011 om fremme af grænseoverskridende udveksling af 
oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser, men direktivet 

                                               
1 EUT L 288 af 5.11.2011, s. 1.
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gennemføres først den 7. november 2013.

Kommissionens rolle er begrænset til området for bytrafik. Det er fortrinsvis de kompetente 
myndigheder på nationalt og lokalt plan, der har ansvaret for udvikling og gennemførelse af 
de bytransportpolitikker, som passer til de pågældende byers særlige omstændigheder, og som 
opfylder borgernes trafikrelaterede behov uden at gå på kompromis med deres livskvalitet.  

Samtidig anerkendes det generelt, at bytransport er tæt forbundet med mange af de 
samfundsmæssige udfordringer, som vi står over for i Europa i dag, f.eks. begrænsning af 
klimaændringer, transportsikkerhed og -beskyttelse, miljøbeskyttelse, social samhørighed 
samt vækst og beskæftigelse. Kommissionen har derfor udarbejdet en række foranstaltninger 
på EU-plan, som har til formål at fremme og støtte lokale initiativer til bedre og mere 
bæredygtig bytransport.

I denne sammenhæng præsenterede Kommissionen i 2009 en handlingsplan for bytrafikken1, 
som indeholder 20 initiativer, hvortil interessenter har identificeret klare fordele for EU, og 
som skal gennemføres i løbet af de næste par år, således at de kan være til gavn for vores byer 
og storbyer i den nærmeste fremtid.
En af aktionerne inden for rammerne af handlingsplanen for bytrafikken, som Kommissionen 
lancerede, var en undersøgelse om adgangsregler for de forskellige typer miljøzoner i EU for 
at fremme den offentlige bevidsthed om den praktiske funktion af de forskellige systemer. Et 
stigende antal byer i Europa har oprettet miljøzoner for at nedbringe emissions- og 
støjforurening. Denne undersøgelse blev afsluttet i december 20102. 
Kommissionen yder derudover økonomisk støtte til et websted, som formidler oplysninger på 
europæisk plan om lavemissionszoner (miljøzoner) i Europa3. Webstedet indeholder 
omfattende oplysninger på flere sprog om lavemissionszoner (Zona Traffico Limitato eller 
TFL) i Italien, herunder Pisa kommune. TFL er baseret på national lovgivning (den italienske 
færdselslov). Webstedet indeholder oplysninger om datoerne og standarderne for TFL i Pisa, 
de berørte køretøjer, zonens grænser, tidshorisonter og anvendte vejskilte. Webstedet 
indeholder også links til kommunale websteder. 

Bytransport spiller en fremtrædende rolle i Kommissionens hvidbog om transport fra 20114. 
Et af de initiativer, der nævnes i hvidbogen, henviser specifikt til udviklingen af en ramme for 
indførelse af afgifts- og adgangsbegrænsningsordninger og anvendelse af køretøjer og 
infrastruktur, idet forskellige former for prissætnings- og adgangsbegrænsningsordninger vil 
blive mere udbredt. Kommissionens forslag fremlægges i andet kvartal af 2013.

Konklusion

I andragendet henvises der i lovgivningsmæssig sammenhæng til en international konvention, 
der ikke er inkorporeret i EU's lovgivning. Med hensyn til relevansen heraf i forhold til det 

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm.
2 http://ec.europa.eu/transport/urban/studies/urban_en.htm.
3 http://www.lowemissionzones.eu. 
4 http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm.
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nye direktiv om grænseoverskridende færdselslovovertrædelser skal det understreges, at 
direktivet endnu ikke skal være gennemført i medlemsstaterne.

Kommissionen støtter udveksling af oplysninger og bedste praksis inden for EU om bytrafik 
gennem de forskellige aktioner i handlingsplanen. Spørgsmålet om miljøzoner behandles i 
handlingsplanen. Kommissionen yder specifik økonomisk støtte til et websted, der formidler 
oplysninger på europæisk plan om lavemissionszoner (miljøzoner) i Europa, herunder Italien. 
Endelig behandles udviklingen af en ramme for afgifts- og adgangsbegrænsningsordninger i 
et af initiativerne i Kommissionens hvidbog om transport fra 2011." 


