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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0752/2011, ingediend door Patrick Cottez (Franse nationaliteit), over 
harmonisering van de wegenverkeerswetgeving van de lidstaten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener tekent protest aan tegen een in Italië opgelopen boete waar geen fotografisch bewijs 
voor is en verzoekt om de harmonisering van de wegenverkeerswetgeving van de lidstaten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

De Commissie wijst erop dat de verkeerstekens worden geregeld door het Verdrag inzake 
Verkeerstekens dat op 8 november 1968 is opgesteld in Wenen onder auspiciën van de 
Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. Het verdrag is niet omgezet 
naar uniforme toepassing in de Europese Unie. Italië is echter partij bij het verdrag en tevens het 
land van herkomst van de persoon die het verzoekschrift heeft ingediend. In Italië worden zones 
met beperkt verkeer aangegeven door middel van een teken dat is gebaseerd op het symbool dat 
wordt gebruikt in het algemene teken voor geslotenverklaring C, 2, van het Weense verdrag.

De zaak zou relevant kunnen zijn in de context van Richtlijn 2011/82/EG1 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 ter facilitering van de grensoverschrijdende 
uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen, maar 
deze richtlijn moet nog worden omgezet op 7 november 2013.

De rol van de Commissie op het gebied van stedelijke mobiliteit is beperkt. Het is in de eerste 
plaats de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteiten op nationaal en lokaal niveau om 
                                               
1 PB L 288 van 5.11.2011, blz. 1.
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een stedelijk vervoersbeleid te ontwikkelen en uit te voeren dat is afgestemd op de specifieke 
omstandigheden van de betreffende stad en dat voldoet aan de mobiliteitsbehoeften van de 
burgers, terwijl tegelijkertijd de leefbaarheid wordt gewaarborgd. 

Tevens is het alom bekend dat stedelijk vervoer nauw samenhangt met veel maatschappelijke 
uitdagingen waarmee we in Europa momenteel worden geconfronteerd, zoals de beperking van 
de klimaatverandering, de veiligheid van het vervoer, de bescherming van het milieu, de sociale 
samenhang en de groei en werkgelegenheid, om er maar een paar te noemen. Daarom heeft de 
Commissie een aantal maatregelen op EU-niveau ingevoerd die gericht zijn op het ondersteunen 
van lokale initiatieven voor beter en duurzamer vervoer in de stad.

De Commissie heeft hiertoe in 2009 een actieplan voor stedelijke mobiliteit1 gepresenteerd 
waarin twintig initiatieven worden belicht waarvoor belanghebbenden de EU-meerwaarde 
duidelijk hebben aangegeven. Deze initiatieven moeten in de komende jaren worden uitgevoerd, 
zodat onze steden hier in de nabije toekomst van kunnen profiteren. 

Als een van de acties binnen het actieplan inzake stedelijke mobiliteit heeft de Commissie een 
studie laten uitvoeren naar de toegangsregels voor de verschillende typen groene zones in de EU, 
om de kennis bij het publiek omtrent de praktische werking van de verschillende systemen te 
verbeteren. Steeds meer steden in Europa hebben groene zones ingesteld om de 
luchtverontreiniging en geluidsemissie terug te dringen. Deze studie werd afgerond in december 
20102. 

In verband hiermee geeft de Commissie financiële ondersteuning aan een website voor de EU-
brede verspreiding van informatie over lage-emissiezones (groene zones) in Europa3. Deze 
website bevat uitgebreide meertalige informatie over de lage-emissiezones (Zona Traffico 
Limitato of TFL) in Italië, met inbegrip van de gemeente Pisa. De TFL is gebaseerd op nationale 
wetgeving (de Italiaanse wegenverkeerswetgeving). De website bevat informatie over de datums 
en normen die worden gebruikt voor de TFL in Pisa, de voertuigen waarop de beperking van 
toepassing is, de grenzen van de zone, de uren waarop de beperking van kracht is en de gebruikte 
verkeerstekens. Daarnaast bevat de site koppelingen naar de websites van plaatselijke overheden. 

Stedelijk vervoer speelt ook een belangrijke rol in het Witboek vervoer van 2011 van de 
Commissie4. Een van de initiatieven in het Witboek verwijst specifiek naar de ontwikkeling van 
een kader voor wegentolsystemen en toegangsbeperkingen in steden en de toepassing daarvan op 
voertuigen en infrastructuur, aangezien er waarschijnlijk steeds meer verschillende vormen van 
wegentolsystemen en toegangsbeperkingen zullen komen. Dit voorstel van de Commissie wordt 
verwacht in het tweede kwartaal van 2013.

Conclusie

De regelgevingscontext van het verzoekschrift is een internationaal verdrag dat niet is
opgenomen in de EU-wetgeving. Voorzover het de nieuwe richtlijn inzake 
verkeersovertredingen met een grensoverschrijdende dimensie betreft, moet er rekening mee 
worden gehouden dat deze richtlijn nog niet hoeft te worden omgezet door de lidstaten.

De Commissie ondersteunt de uitwisseling van informatie en beste praktijken inzake stedelijke 

                                               
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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mobiliteit binnen de EU door middel van de verschillende acties van haar actieplan. Het 
onderwerp groene zones wordt behandeld in het actieplan. De Commissie geeft met name 
financiële ondersteuning aan een website voor de EU-brede verspreiding van informatie over 
lage-emissiezones (groene zones) in Europa, met inbegrip van Italië. Tot slot heeft een van de 
initiatieven van het Witboek vervoer van 2011 van de Commissie betrekking op de ontwikkeling 
van een kader voor wegentolsystemen en toegangsbeperkingen in steden.


