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Θέμα: Αναφορά 0752/2011, του Patrick Cottez, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εναρμόνιση των κωδίκων οδικής κυκλοφορίας στην ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος αμφισβητεί ένα πρόστιμο που του επιβλήθηκε στην Ιταλία χωρίς 
κανένα φωτογραφικό αποδεικτικό στοιχείο, επιθυμεί την εναρμόνιση των κωδίκων οδικής 
κυκλοφορίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα οδικά σήματα ρυθμίζονται από τη Σύμβαση Οδικής 
Σημάνσεως και Σηματοδοτήσεως της Βιέννης που υπεγράφη στις 8 Νοεμβρίου 1968 υπό την 
αιγίδα της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών. Η σύμβαση δεν 
έχει μεταφερθεί ούτε έχει εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η Ιταλία αποτελεί 
συμβαλλόμενο μέρος της συγκεκριμένης σύμβασης, καθώς και τη χώρα καταγωγής του 
αναφέροντος. Το σήμα που χρησιμοποιείται στην Ιταλία για τις ζώνες περιορισμένης 
κυκλοφορίας βασίζεται στο σύμβολο που προβλέπεται στην κατηγορία C, 2 των 
καθιερωμένων περιοριστικών σημάτων της Συνθήκης της Βιέννης.
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Η υπόθεση θα μπορούσε να είναι σχετική με την οδηγία 2011/82/ΕΕ1 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για τη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια, ωστόσο, 
η εν λόγω οδηγία προβλέπεται να μεταφερθεί έως τις 7 Νοεμβρίου 2013.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι περιορισμένος στον τομέα της αστικής 
κινητικότητας. Εναπόκειται πρωτίστως στις αρμόδιες εθνικές και τοπικές αρχές η χάραξη και 
η εφαρμογή πολιτικών για τις αστικές μεταφορές που να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες 
της πόλης τους και στις ανάγκες των πολιτών τους, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ποιότητα 
ζωής τους.

Παράλληλα, αναγνωρίζεται ευρέως ότι οι αστικές μεταφορές συνδέονται στενά με πολλές 
από τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, όπως, μεταξύ άλλων, ο 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, η ασφάλεια στις μεταφορές, η προστασία του 
περιβάλλοντος, η κοινωνική συνοχή, η ανάπτυξη και η απασχόληση. Ως εκ τούτου, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά μέτρων σε επίπεδο ΕΕ τα οποία 
έχουν ως στόχο να ωθήσουν και να στηρίξουν την ανάληψη πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο 
για καλύτερες και περισσότερο βιώσιμες αστικές μεταφορές.

Πιο συγκεκριμένα, το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης για την 
αστική κινητικότητα2 το οποίο αναδεικνύει είκοσι πρωτοβουλίες που, σύμφωνα με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, παρουσιάζουν εμφανώς προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και οι οποίες 
πρέπει να υλοποιηθούν κατά τα επόμενα χρόνια ώστε να αποφέρουν οφέλη για τα αστικά μας 
κέντρα στο εγγύς μέλλον. Στο πλαίσιο των δράσεων που περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης για 
την αστική κινητικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε μελέτη για τους κανόνες 
πρόσβασης στους ποικίλους τύπους πράσινων ζωνών σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να 
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού για τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων 
στην πράξη. Ολοένα και περισσότερες πόλεις στην Ευρώπη δημιουργούν πράσινες ζώνες για 
να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων και θορύβου. Η εν λόγω μελέτη ολοκληρώθηκε τον 
Δεκέμβριο 2010 3.
Σχετικά με το θέμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί συγκεκριμένη ιστοσελίδα που 
παρέχει πανευρωπαϊκή ενημέρωση σχετικά με τις ζώνες χαμηλών εκπομπών (πράσινες 
ζώνες) στην Ευρώπη4. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει πλήρη ενημέρωση σε πολλές γλώσσες 
σχετικά τις ζώνες χαμηλών εκπομπών (Zona Traffico Limitato ή TFL) στην Ιταλία, 
συμπεριλαμβανομένου του δήμου της Πίζας. Η TFL βασίζεται στην εθνική νομοθεσία 
(ιταλικός κώδικας οδικής κυκλοφορίας). Η ιστοσελίδα παρέχει ενημέρωση για τις 
ημερομηνίες που ισχύουν και τους κανόνες που διέπουν τις TFL στην Πίζα, για τα 
επηρεαζόμενα οχήματα, τα όρια της ζώνης, τις ώρες λειτουργίας και τα οδικά σήματα που 
χρησιμοποιούνται. Στην ιστοσελίδα είναι επίσης διαθέσιμοι σύνδεσμοι που παραπέμπουν 
στις ιστοσελίδες τοπικών δήμων.

                                               
1 ΕΕ L288 της 5.11.2011, σ.1
2 http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm
3 http://ec.europa.eu/transport/urban/studies/urban_en.htm

4 http://www.lowemissionzones.eu
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Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις αστικές μεταφορές στο πλαίσιο της Λευκής Βίβλου που 
συνέταξε η Επιτροπή το 2011 για τις μεταφορές1. Μία από τις πρωτοβουλίες που 
αναφέρονται στη Λευκή Βίβλο αφορά συγκεκριμένα τη δημιουργία πλαισίου για την 
τιμολόγηση των αστικών οδών και τα καθεστώτα περιορισμού της πρόσβασης καθώς και τις 
εφαρμογές τους για τα οχήματα και τις υποδομές, δεδομένου ότι πιθανότατα θα 
χρησιμοποιηθούν ευρέως διαφορετικά είδη τιμολόγησης αστικών οδών και καθεστώτα 
περιορισμού της πρόσβασης. Η εν λόγω πρόταση της Επιτροπής αναμένεται να τεθεί σε 
εφαρμογή το δεύτερο τρίμηνο του 2013.

Συμπέρασμα

Το ρυθμιστικό πλαίσιο της αναφοράς βασίζεται σε μια διεθνή σύμβαση η οποία δεν έχει 
ενσωματωθεί στη νομοθεσία της ΕΕ. Όσον αφορά τη νέα οδηγία για τη διασυνοριακή 
διάσταση των τροχαίων παραβάσεων που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια, πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ότι η οδηγία δεν έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής να μεταφερθεί στη 
νομοθεσία των κρατών μελών.

Η Επιτροπή στηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών εντός της ΕΕ για 
την αστική κινητικότητα μέσω διαφόρων δράσεων που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης. Στο 
σχέδιο δράσης θίγεται και το ζήτημα των πράσινων ζωνών. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή 
χρηματοδοτεί συγκεκριμένη ιστοσελίδα που παρέχει πανευρωπαϊκή ενημέρωση σχετικά με 
τις ζώνες χαμηλών εκπομπών (πράσινες ζώνες) στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένη της 
Ιταλίας. Τέλος, μία από τις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στη Λευκή Βίβλο του 2011 
της Επιτροπής για τις μεταφορές αφορά τη δημιουργία πλαισίου για την τιμολόγηση των 
αστικών οδών και τα καθεστώτα περιορισμού της πρόσβασης.

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm


