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pateikė Prancūzijos pilietis Patrick Cottez

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, užginčydamas Italijoje be įrodančios nuotraukos jam skirtą baudą, 
reikalauja, kad Europos Sąjungoje būtų suvienodintos kelių eismo taisyklės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Komisija nurodo, kad kelio signalai reglamentuojami 1968 m. lapkričio 8 d. pasirašytoje 
Vienos konvencijoje dėl kelio ženklų ir signalų, pritariant Jungtinių Tautų Europos 
ekonomikos komisijai. Konvencija nebuvo perkelta į bendrai taikomus Europos Sąjungos 
teisės aktus. Vis dėlto Italija yra konvencijos susitariančioji šalis, taip pat peticiją pateikusio 
asmens kilmės šalis. Italijoje naudojamas riboto eismo zonų ženklas yra grindžiamas 
simboliu, naudojamu Vienos konvencijoje nustatytu bendro apribojimo ženklu C, 2.

Šis atvejis galėtų būti svarbus atsižvelgiant į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2011/82/ES1, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu 
lygmeniu keistis informacija apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus, bet ši direktyva į 
                                               
1 OL L 288, 2011 11 5, p 1.



PE483.579v01-00 2/3 CM\892899LT.doc

LT

nacionalinę teisę turi būti perkelta iki 2013 m. lapkričio 7 d.

Su judumu mieste susijęs Europos Komisijos vaidmuo yra ribotas. Visų pirma 
kompetentingos nacionalinės ir vietos valdžios institucijos atsakingos už miesto transporto 
politikos, tinkamos konkrečiomis miesto aplinkybėmis ir atitinkančios piliečių judumo 
poreikius, kartu užtikrinant jų gyvenimo kokybę, kūrimą ir įgyvendinimą. 

Taip pat visuotinai pripažįstama, kad miesto transportas glaudžiai susijęs su daugeliu 
visuomenės uždavinių, kuriuos šiandien sprendžiame Europoje, keli iš jų, pvz., yra klimato 
kaitos švelninimo, transporto saugos ir saugumo, aplinkos apsaugos, socialinės sanglaudos, 
augimo ir užimtumo uždaviniai. Todėl Europos Komisija taiko keletą ES lygmens priemonių, 
kuriomis siekiama suteikti galimybę imtis vietos iniciatyvų, kad miesto transportas būtų 
geresnis ir tvaresnis, ir jas remti.

Visų pirma 2009 m. Europos Komisija pateikė Judumo mieste veiksmų planą1, kuriame 
pabrėžiama dvidešimt iniciatyvų, kurių atveju suinteresuotieji subjektai nurodė aiškią ES 
pridėtinę vertę ir kurios bus įgyvendinamos per ateinančius kelerius metus, siekiant 
artimiausiu metu duoti naudos mūsų miestams ir didmiesčiams. 
Kaip vieną iš Judumo mieste veiksmų plano priemonių Europos Komisija pradėjo įvairių 
rūšių žaliųjų zonų visoje ES prieinamumo taisyklių tyrimą, siekdama padidinti visuomenės 
informuotumą apie praktinį skirtingų sistemų veikimą. Vis daugiau Europos miestų nustatė 
žaliąsias zonas, kad būtų išmetama mažiau teršalų ir keliama mažiau triukšmo. Šis tyrimas 
baigtas 2010 m. gruodžio mėn.2. 
Kaip susijusią priemonę Europos Komisija teikia finansinę paramą interneto svetainei, per 
kurią visoje Europos Sąjungoje skleidžiama informacija apie Europos mažataršes zonas 
(žaliąsias zonas)3. Šioje svetainėje pateikiama išsami daugiakalbė informacija apie Italijos 
mažataršes zonas (it. Zona Traffico Limitato arba TFL), įskaitant Pizos savivaldybę. TFL 
grindžiama nacionalinės teisės aktais (Italijos kelių eismo taisyklėmis). Svetainėje pateikiama 
informacija apie datas ir standartus, naudojamus Pizos TFL, transporto priemones, kurioms tai 
taikoma, zonos ribas, eismo valandas ir naudojamus kelio ženklus. Svetainėje taip pat 
pateikiamos nuorodos į vietos savivaldybių svetaines. 

Miesto transportas taip pat yra vienas svarbiausių 2011 m. Europos Komisijos baltojoje 
knygoje dėl transporto4 nagrinėjamų klausimų. Vienoje iš baltojoje knygoje minimų 
iniciatyvų konkrečiai nurodomas miesto kelių naudotojų apmokestinimo ir judėjimo 
apribojimo schemų sistemos parengimas ir taikymas transporto priemonėms ir infrastruktūrai, 
nes įvairios miestuose vykdomos kainodaros ir judėjimo apribojimo schemos turbūt bus 
taikomos plačiau. Šį pasiūlymą Komisija pateiks 2013 m. antrą ketvirtį.

Išvada

                                               
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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Teisės aktai, kuriais grindžiama peticija, yra tarptautinė konvencija, neįtraukta į ES teisės 
aktus. Kalbant apie naująją direktyvą dėl kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimų 
tarptautinio pobūdžio, reikėtų turėti galvoje, kad ši direktyva dar neturi būti perkelta į 
valstybių narių nacionalinę teisę.

Komisija įvairiomis veiksmų plano priemonėmis palaiko keitimąsi judumo mieste informacija 
ir geriausia patirtimi ES. Veiksmų plane aptariamas žaliųjų zonų klausimas. Komisija 
konkrečiai teikia finansinę paramą svetainei, per kurią visoje Europos Sąjungoje skleidžiama 
informacija apie Europos, taip pat Italijos, mažataršes zonas (žaliąsias zonas). Galiausiai 
vienoje iš Komisijos 2011 m. baltosios knygos dėl transporto iniciatyvų aptariamas miesto 
kelių naudotojų apmokestinimo ir judėjimo apribojimo schemų sistemos parengimas.“


