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Temats: Lūgumraksts Nr. 0752/2011, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Patrick 
Cottez, par ceļu satiksmes noteikumu saskaņošanu ES 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš, neuzrādot nekādus pierādījumus fotogrāfiju formā, apstrīd 
Itālijā piemēroto naudas sodu, vēlas panākt ceļu satiksmes noteikumu saskaņošanu Eiropas 
Savienībā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 15. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Komisija norāda, ka ceļu satiksmes brīdinājumi tiek regulēti ar „Konvenciju par ceļu 
satiksmi”, kas izstrādāta 1968. gada 8. novembrī Vīnē Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Eiropas Ekonomikas komisijas pakļautībā. Konvencija nav transponēta vispārējai 
piemērošanai Eiropas Savienībā. Tomēr Itālija ir Konvencijas līgumslēdzēja puse, kā arī 
lūgumraksta iesniedzēja izcelsmes valsts. Itālijā izmantotā zīme, kas norāda uz ierobežotas 
satiksmes zonu, ir apzīmēta ar simbolu, kas ir pamatā Vīnes Konvencijā vispārējam 
aizliegumam noteiktajai zīmei C, 2.

Uz šo lietu varētu attiecināt Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra 
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Direktīvu 2011/82/ES1, ar ko veicina pārrobežu informācijas apmaiņu par ceļu satiksmes 
drošības noteikumu pārkāpumiem, taču šī direktīva ir jātransponē līdz 2013. gada 
7. novembrim.

Eiropas Komisijas loma jautājumā par mobilitāti pilsētās ir ierobežota. Tā galvenokārt ir 
attiecīgo valsts un vietējā līmeņa varas iestāžu atbildība — izstrādāt un ieviest tādu pilsētas 
transporta politiku, kas atbilst attiecīgās pilsētas konkrētajiem apstākļiem un apmierina 
iedzīvotāju mobilitātes vajadzības, vienlaikus aizsargājot viņu dzīves kvalitāti. 

Vienlaikus ir plaši atzīts, ka pilsētas transports ir cieši saistīts ar daudzām sabiedrības 
problēmām, ar kurām mēs saskaramies mūsdienu Eiropā, piemēram, klimata pārmaiņu 
mazināšana, transporta drošums un drošība, vides aizsardzība, sociālā kohēzija, izaugsme un 
nodarbinātība u. c. Tādēļ Eiropas Komisija ir ieviesusi vairākus ES līmeņa pasākumus, kuru 
mērķis ir veicināt un atbalstīt vietējās iniciatīvas par labāku un ilgtspējīgāku pilsētas 
transportu.

Proti, Eiropas Komisija 2009. gadā iepazīstināja ar Rīcības plānu mobilitātei pilsētās2, kurā ir 
izceltas divdesmit iniciatīvas, kam ieinteresētās puses ir noteikušas skaidru ES pievienoto 
vērtību un kas tiks īstenotas turpmāko pāris gadu laikā, lai tuvākajā nākotnē sniegtu labumu 
mūsu lielajām un mazajām pilsētām. 
Kā vienu no pasākumiem Rīcības plānā mobilitātei pilsētās Eiropas Komisija uzsāka pētījumu 
par piekļuves noteikumiem dažāda veida zaļajām zonām visā ES ar mērķi uzlabot sabiedrības 
informētību par dažādu sistēmu darbību praksē. Aizvien vairākās Eiropas pilsētās ir izveidotas 
zaļās zonas piesārņojošo un trokšņa emisiju mazināšanai. Šo pētījumu pabeidza 2010. gada 
decembrī3. 
Kā saistītu pasākumu Eiropas Komisija nodrošina finansiālu atbalstu tīmekļa vietnei, kurā ES 
mērogā tiek izplatīta informācija par zemu emisijas līmeņu zonām (zaļajām zonām) Eiropā4. 
Šajā tīmekļa vietnē ir ietverta visaptveroša daudzvalodu informācija par zemu emisijas līmeņu 
zonām (Zona Traffico Limitato vai TFL) Itālijā, ietverot Pizas pašvaldību. TFL pamatā ir 
valsts tiesību akti (Itālijas Ceļu satiksmes noteikumi). Tīmekļa vietnē ir ietverta informācija 
par Pizas TFL piemērotajiem datumiem un standartiem, par transportlīdzekļiem, uz kuriem tie 
attiecas, zonas robežām, darbības laikiem un izmantotajām ceļa zīmēm. Vietnē ir ietvertas arī 
saites uz vietējo pašvaldību tīmekļu vietnēm. 

Pilsētas transportam ir veltīta liela uzmanība arī Komisijas 2011. gada Baltajā grāmatā par 
transportu5. Viena no Baltajā grāmatā minētajām iniciatīvām konkrēti attiecas uz struktūras 
izstrādi shēmām par maksas piemērošanu pilsētas ceļu lietotājiem un viņu piekļuves 
ierobežošanu, kā arī par viņu transportlīdzekļu un infrastruktūras izmantošanu, jo dažādi 
pilsētas tarifikācijas un piekļuves ierobežojumu shēmu veidi droši vien kļūs arvien izplatītāki. 
Komisijai priekšlikums jāsniedz 2013. gada otrajā ceturksnī.
                                               
1 OV L 288, 5.11.2011., 1. lpp.
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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Secinājums

Lūgumraksta regulatīvais konteksts ir starptautiska konvencija, kas nav ietverta ES tiesību 
aktos. Ciktāl tas attiecas uz jauno direktīvu par satiksmes noteikumu pārkāpumu pārrobežu 
dimensiju, jāatzīmē, ka dalībvalstīm vēl nav jātransponē šī direktīva.

Komisija atbalsta informācijas un labākās prakses apmaiņu ES par mobilitāti pilsētās, 
piemērojot dažādus tās Rīcības plāna pasākumus. Zaļo zonu jautājums ir iekļauts Rīcības 
plānā. Komisija īpaši paredz finansiālu atbalstu tīmekļa vietnei, kurā ES mērogā tiek 
nodrošināta informācijas izplatīšana par zemu emisijas līmeņu zonām (zaļajām zonām) 
Eiropā, tostarp Itālijā. Visbeidzot, viena no iniciatīvām Komisijas 2011. gada Baltajā grāmatā 
par transportu attiecas uz struktūras izstrādi maksas piemērošanas un piekļuves ierobežošanas 
shēmām pilsētas ceļu lietotājiem.


