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Suġġett: Petizzjoni 0752/2011, imressqa minn Patrick Cottez, ta’ ċittadinanza 
Franċiża, dwar l-allinjament tal-kodiċi tat-triq fl-UE 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li qed joġġezzjona għal multa li qala’ fl-Italja, mingħajr ebda evidenza 
fotografika bħala prova, qed jitlob li jkun hemm allinjament tal-kodiċi tat-triq fl-Unjoni 
Ewropea.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

Il-Kummisssjoni tfakkar li s-sinjali tat-toroq huma rregolati mill-Konvenzjoni dwar it-Tabelli 
u s-Sinjali tat-Toroq li saret fi Vjenna fit-8 ta’ Novembru 1968 taħt l-awspiċi tal-Kummissjoni 
Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti. Il-Konvenzjoni ma ġietx trasposta 
f’applikazzjoni ġenerali fl-Unjoni Ewropea. Madankollu, l-Italja hija parti kontraenti għall-
Konvenzjoni u hija wkoll il-pajjiż ta’ oriġini tal-persuna li qed tressaq il-petizzjoni. It-tabella 
użata fl-Italja għal żoni ta’ traffiku limitat huma indikati b’tabella li hija bbażata fuq is-
simbolu użat fit-tabella ta’ restrizzjoni ġenerali C, 2 tal-Konvenzjoni ta’ Vjenna.

Il-każ jista’ jkun relevanti fil-kuntest tad-Direttiva 2011/82/UE1 tal-Parlament Ewropew u tal-
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Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 li tiffaċilita l-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni fir-
rigward ta' reati tat-traffiku relatati mas-sikurezza fit-toroq, iżda din id-Direttiva għandha tiġi 
trasposta sas-7 ta’ Novembru 2013.

Ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea huwa limitat fil-qasam tal-mobbiltà urbana. Hija 
primarjament ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet kompetenti fil-livell nazzjonali u lokali li 
jiżviluppaw u jimplimentaw politiki ta’ trasport urban li jaqblu maċ-ċirkostanzi partikolari tal-
belt tagħhom u li jissodisfaw il-ħtiġijiet taċ-ċittadini tagħhom rigward il-mobbiltà, filwaqt li 
jissalvagwardjaw il-kwalità ta’ ħajja tagħhom. 

Fl-istess ħin, huwa rikonoxxut b’mod ġenerali li t-trasport urban huwa marbut mill-qrib ma’ 
ħafna mill-isfidi soċjali li qegħdin niffaċċjaw fl-Ewropa llum, bħall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima, is-sigurtà u s-sikurezza tat-trasport, il-protezzjoni tal-ambjent, il-koeżjoni soċjali u t-
tkabbir u l-impjiegi, fost ħafna oħrajn. Għalhekk, il-Kummissjoni Ewropea stabbilixxiet 
numru ta’ miżuri fil-livell tal-UE li għandhom l-għan li jgħinu biex isiru u biex jiġu 
appoġġjati inizjattivi lokali għal trasport urban aħjar u aktar sostenibbli. 

B’mod partikolari, fl-2009 l-Kummissjoni Ewropea ppreżentat Pjan ta’ Azzjoni dwar il-
Mobbiltà Urbana1 li jissottolinja għoxrin inizjattiva li għalihom il-partijiet interessati kienu 
identifikaw valur miżjud evidenti għall-UE, u li għandhom jiġu implimentati fis-snin li ġejjin, 
sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw minnhom l-irħula u l-ibliet tagħna fil-futur qarib ħafna. 
Bħala waħda mill-azzjonijiet fil-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Mobbiltà Urbana, il-Kummissjoni 
Ewropea nediet studju dwar ir-regoli ta' aċċess għat-tipi differenti ta' żoni ħodor fl-UE, sabiex 
jittejjeb l-għarfien pubbliku dwar kif is-sistemi differenti jaħdmu fil-prattika. Numru dejjem 
jiżdied ta’ bliet fl-Ewropa stabbilixxew żoni ħodor sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' sustanzi 
li jniġġsu u ta' ħsejjes. Dan l-istudju ġie finalizzat f’Diċembru 20102. Bħala azzjoni relatata, 
il-Kummissjoni Ewropea qed tipprovdi sostenn finanzjarju lil websajt li tipprovdi tixrid ta’ 
informazzjoni fl-UE kollha rigward żoni ta’ emissjonijiet baxxi (żoni ħodor) fl-Ewropa3. Din 
il-websajt tinkludi informazzjoni komprensiva multilingwi dwar iż-żoni b’emissjonijiet baxxi 
(Zona Traffico Limitato jew TFL) fl-Italja, inkluża l-muniċipalità ta’ Pisa. It-TFL hija bbażata 
fuq leġiżlazzjoni nazzjonali (il-kodiċi tat-triq Taljan). Il-websajt tinkludi informazzjoni dwar 
id-dati u l-istandards użati għat-TFL f’Pisa, il-vetturi affettwati, il-konfini taż-żona, il-ħinijiet 
ta’ operazzjoni u t-tabelli tat-triq użati. Is-sit jinkludi wkoll links għal websajts ta’ 
muniċipalitajiet lokali. 

It-trasport urban jissemma wkoll b’mod prominenti fil-White Paper tal-Kummissjoni tal-2011 
dwar it-Trasport4. Waħda mill-inizjattivi msemmija fil-White Paper tirreferi b’mod speċifiku 
għall-iżvilup ta’ qafas għal skemi għall-ħlas mill-utenti tat-toroq urbani u skemi għar-
restrizzjoni tal-aċċess, kif ukoll għal applikazzjonijiet relatati mal-vetturi u mal-infrastrutturi 
tagħhom, peress li l-forom differenti ta' skemi ta’ pprezzar urban u l-iskemi għar-restrizzjoni 
tal-aċċess probabbilment se jibdew jintużaw f’aktar postijiet differenti..Il-proposta tal-

                                               
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
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Kummissjoni għandha tiġi ppreżentata fit-tieni kwart tal-2013.

Konklużjoni

Il-kuntest regolatorju tal-petizzjoni huwa konvenzjoni internazzjonali li ma ġietx inkorporata 
fil-leġiżlazzjoni tal-UE. Safejn hija relatata mad-Direttiva l-ġdida dwar id-dimensjoni 
transkonfinali tar-reati tat-traffiku, wieħed għandu jżomm f'moħħu li għad ma hemmx bżonn 
li d-Direttiva tiġi trasposta mill-Istati Membri.

Il-Kummissjoni tappoġġja l-iskambju ta’ informazzjoni u tal-aħjar prattika fi ħdan l-UE 
rigward il-mobbiltà urbana permezz tad-diversi azzjonijiet tal-Pjan ta’ Azzjoni tagħha. Is-
suġġett taż-żoni ħodor huwa indirizzat fil-Pjan ta’ Azzjoni. Il-Kummissjoni tipprovdi appoġġ 
finanzjarju b’mod speċifiku lil websajt li tipprovdi tixrid ta’ informazzjoni fl-UE kollha 
rigward żoni ta’ emissjonijiet baxxi fl-Ewropa, inkluża l-Italja. Fl-aħħar nett, waħda mill-
inizjattivi mill-White Paper tal-Kummissjoni tal-2011 dwar it-Trasport tindirizza l-iżvilupp ta’ 
qafas għal skemi għall-ħlas mill-utenti tat-toroq urbani u skemi għar-restrizzjoni tal-aċċess.


