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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója vitatja az Olaszországban fényképes bizonyíték nélkül kiszabott 
pénzbüntetés jogosságát, és a közlekedési szabályok egységesítését kéri az Európai Unióban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

A Bizottság rámutat arra, hogy a közúti jelzéseket a közúti táblákról és jelzésekről szóló 
egyezmény szabályozza, amely 1968. november 8-án Bécsben jött létre az Egyesült Nemzetek 
Európai Gazdasági Bizottságának égisze alatt. Az egyezményt általános alkalmazás céljából 
még nem ültették át az Európai Unióban. Olaszország azonban az egyezmény részes fele, 
csakúgy, mint a petíciót benyújtó személy származási országa. A korlátozott forgalmú 
övezetek jelölésére alkalmazott olaszországi jelzés a Bécsi Egyezményben foglalt „C, 2” 
azonosítóhoz rendelt általános korlátozó jelzésen alapul.

Az ügy releváns lehet a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre 
vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2011. október 25-i 
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2011/82/EU1 európai parlamenti és tanácsi irányelv összefüggésében, ezt az irányelvet 
azonban 2013. november 7-ig kell átültetni.

Az Európai Bizottság szerepe a városi mobilitás területén korlátozott. Elsősorban a nemzeti és 
helyi szintű illetékes hatóságok feladata olyan városi közlekedési politikák kialakítása és 
végrehajtása, amelyek igazodnak városaik sajátos körülményeihez és megfelelnek a polgárok 
mobilitási igényeinek, mindeközben fenntartva életminőségüket. 

Ugyanakkor széles körben elismert tény, hogy a városi közlekedés szorosan kapcsolódik 
számos társadalmi kihíváshoz, amelyekkel ma is szembesülünk Európában; ilyen például az 
éghajlatváltozás mérséklése, a közlekedés biztonsága és védelme, a környezetvédelem, a 
társadalmi kohézió, valamint a növekedés és a foglalkoztatás, csak hogy néhányat említsünk. 
Ezért az Európai Bizottság több uniós szintű intézkedést is végrehajtott annak érdekében, 
hogy lehetővé tegye és támogassa a jobb és fenntarthatóbb városi közlekedésre irányuló helyi 
kezdeményezéseket.

Az Európai Bizottság 2009-ben ismertette a városi mobilitás cselekvési tervét2; ebben húsz 
olyan kezdeményezést emel ki, amelyek esetében az érdekelt felek nyilvánvaló uniós 
hozzáadott értéket azonosítottak, és amelyeket várhatóan az elkövetkező néhány évben 
hajtanak végre annak érdekében, hogy kisebb és nagyobb városaink már a közeljövőben 
élvezhessék azok előnyeit. 
A városi mobilitás cselekvési tervének egyik fellépéseként az Európai Bizottság tanulmányt 
kezdeményezett az Unióban kijelölt különféle típusú környezetvédelmi övezetekhez való 
hozzáférés szabályairól, hogy növelje a nyilvánosság ismereteit a különböző rendszerek 
gyakorlati működéséről. Európában egyre több város jelölt már ki környezetvédelmi 
övezeteket a szennyezőanyag-kibocsátás és a zajártalom csökkentése érdekében. A tanulmány 
2010 decemberében zárult le3. 
Kapcsolódó intézkedésként az Európai Bizottság pénzügyi támogatást biztosít egy honlap 
részére, amely Unió-szerte tájékoztatást nyújt az európai alacsony szennyezőanyag-
kibocsátású (környezetvédelmi) övezetekről4. Ez a honlap az olaszországi alacsony 
szennyezőanyag-kibocsátású övezetekről (Zona Traffico Limitato vagy TFL) is átfogó 
többnyelvű tájékoztatást kínál, Pisa városát is ideértve. A TFL-övezetek nemzeti 
jogszabályokon (azaz az olasz közlekedésrendészeti szabályzaton) alapulnak. A honlap 
továbbá információkat közöl a pisai TFL-övezetekre vonatkozó dátumokról és előírásokról, az 
érintett járművekről, az övezet határairól, a működési időkről és az alkalmazott közúti 
jelzésekről. Emellett hivatkozásokat is tartalmaz, amelyek elkalauzolnak a helyi 
önkormányzatok honlapjára. 

A városi közlekedés a Bizottság közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyvében5 is előkelő 
helyen szerepel. A fehér könyvben említett kezdeményezések egyike kifejezetten hivatkozik a 
városi úthasználati díjakra vonatkozó rendszerek és a behajtáskorlátozási rendszerek, illetve a 
                                               
1 HL L 288., 2011.11.5., 1. o.
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
5 http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm
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járművek és az infrastruktúra szempontjából történő alkalmazásuk keretének kialakítására, 
mivel a jövőben valószínűleg elterjedtebbé válnak majd a városi díjrendszerek és a 
behajtáskorlátozási rendszerek különböző formái. A Bizottság javaslata 2013 második 
negyedévében várható.

Következtetés

A petíció szabályozási háttere egy nemzetközi egyezmény, amelyet nem integráltak az uniós 
jogba. Amennyiben az ügy érinti a közlekedési jogsértések határokon átnyúló vetületéről 
szóló új irányelvet, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy azt a tagállamoknak egyelőre 
még nem kellett átültetniük.

A Bizottság a cselekvési tervének különféle fellépésein keresztül támogatja a városi 
mobilitással kapcsolatos információk és bevált gyakorlatok Unión belüli cseréjét. A 
cselekvési terv a környezetvédelmi övezetek kérdésével is foglalkozik. A Bizottság célzott 
pénzügyi támogatást nyújt egy honlap részére, amely EU-szerte tájékoztatást ad az európai 
alacsony szennyezőanyag-kibocsátású (környezetvédelmi) övezetekről, Olaszországot is 
ideértve. Végezetül pedig a Bizottság közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyvének egyik 
kezdeményezése a városi úthasználati díjakra vonatkozó rendszerek és a behajtáskorlátozási 
rendszerek keretének kialakításával foglalkozik.


