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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0752/2011, którą złożył Patrick Cottez (Francja) w sprawie 
dostosowania kodeksów drogowych w UE 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który kwestionuje grzywnę nałożoną na niego we Włoszech bez żadnych 
dowodów zdjęciowych, domaga się dostosowania kodeksów drogowych w Unii Europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Komisja zwraca uwagę, że sygnały drogowe zostały uregulowane w Konwencji o znakach 
i sygnałach drogowych, sporządzonej dnia 8 listopada 1968 r. w Wiedniu pod auspicjami 
Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Konwencja nie 
została transponowana w celu powszechnego stosowania w Unii Europejskiej. Włochy są 
jednak stroną Konwencji, podobnie jak kraj pochodzenia składającego petycję. W przypadku 
Włoch strefy ograniczonego ruchu są oznakowane znakiem opierającym się na symbolu 
stosowanym w przypadku ogólnego znaku zakazu C, 2 konwencji wiedeńskiej.

Sprawa mogłaby być istotna w kontekście dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/82/UE1z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej 

                                               
1Dz.U. L 288 z 5.11.2011, s. 1.
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wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem 
ruchu drogowego, ale termin transpozycji przedmiotowej dyrektywy upływa w dniu 
7 listopada 2013 r.

W dziedzinie mobilności w miastach rola Komisji Europejskiej jest ograniczona. To przede 
wszystkim do właściwych władz krajowych i lokalnych należy zadanie opracowania 
i realizacji takiej polityki transportu miejskiego, która odpowiadałaby szczególnym 
warunkom panującym w ich miastach i która zaspokajałaby potrzeby ich obywateli 
w zakresie mobilności, a jednocześnie zapewniała im odpowiednią jakość życia. 

Jednocześnie powszechnie uznaje się, że transport miejski jest ściśle powiązany z wieloma 
wyzwaniami społecznymi, z jakimi mierzymy się obecnie w Europie, między innymi 
z łagodzeniem zmiany klimatu, bezpieczeństwem transportu, ochroną środowiska 
naturalnego, spójnością społeczną oraz wzrostem i zatrudnieniem. Dlatego Komisja 
Europejska ustanowiła na szczeblu UE kilka środków służących ułatwieniu i wsparciu 
inicjatyw lokalnych na rzecz lepszego i bardziej zrównoważonego transportu miejskiego.

W szczególności Komisja Europejska przedstawiła w 2009 r. plan działania na rzecz 
mobilności w miastach1, w którym zwraca się uwagę na dwadzieścia inicjatyw, w przypadku 
których zainteresowane podmioty stwierdziły istnienie wyraźnej unijnej wartości dodanej, 
a które mają zostać zrealizowane w okresie kolejnych kilku lat, by mogły w najbliższej 
przyszłości przynieść korzyści naszym miastom i miasteczkom. 
Jednym z działań w ramach planu działania na rzecz mobilności w miastach jest zainicjowana 
przez Komisję Europejską analiza zasad dostępu w przypadku różnych rodzajów stref 
ekologicznych w całej UE, której celem jest zwiększenie w społeczeństwie wiedzy o tym, jak 
różne systemy funkcjonują w praktyce. Coraz większa liczba miast w Europie tworzy strefy 
ekologiczne w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i ograniczenia hałasu. Analizę 
zakończono w grudniu 2010 r.2. 
Komisja Europejska zapewnia – jako działanie towarzyszące – wsparcie finansowe dla strony 
internetowej służącej rozpowszechnianiu w całej UE informacji o strefach niskiej emisji 
(strefach ekologicznych) w Europie3. Na tej stronie internetowej znajdują się wyczerpujące 
informacje w wielu wersjach językowych dotyczące stref ekologicznych (Zona Traffico 
Limitato lub TFL) we Włoszech, w tym w Pizie. TFL opiera się na ustawodawstwie 
krajowym (włoski kodeks autostradowy). Na stronie internetowej znajdują się informacje 
o datach i standardach stosowanych w przypadku TFL w Pizie, objętych nią pojazdach, 
granicach strefy, godzinach obowiązywania oraz stosowanych znakach drogowych. Na 
stronie internetowej znajdują się również odnośniki do stron internetowych lokalnych władz 
samorządowych. 

Transport miejski odgrywa również istotną rolę w opublikowanej przez Komisję w 2011 r. 
białej księdze w sprawie transportu4. Jedna z inicjatyw wymienionych w białej księdze odnosi 
się konkretnie do opracowania ram opłat dla użytkowników dróg w miastach oraz systemów 

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm
2 3 http://www.lowemissionzones.eu
4 http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm
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ograniczenia dostępu, a także aplikacji dotyczących ich pojazdów i infrastruktury, ponieważ 
różne formy opłat miejskich i systemów ograniczeń dostępu prawdopodobnie staną się 
powszechniejsze. Komisja ma przedstawić swój wniosek w drugim kwartale 2013 r.

Wniosek

Kontekst regulacyjny przedmiotowej petycji stanowi konwencja międzynarodowa, która nie 
została włączona do prawodawstwa UE. W tych dziedzinach, w których nawiązuje ona do 
nowej dyrektywy w sprawie transgranicznego wymiaru wykroczeń drogowych, należy 
pamiętać, że państwa członkowskie nie miały jeszcze obowiązku transponowania tej 
dyrektywy do ustawodawstwa krajowego.

Komisja popiera wymianę w UE informacji i najlepszych praktyk dotyczących mobilności 
w miastach za pomocą różnych działań znajdujących się w jej planie działania. W planie 
działania znalazła się kwestia stref ekologicznych. Komisja zapewnia zwłaszcza wsparcie 
finansowe dla strony internetowej zapewniającej rozpowszechnianie w całej UE informacji 
dotyczących stref niskiej emisji (stref ekologicznych) w Europie, w tym we Włoszech. 
Wreszcie jedna z inicjatyw zawartych w opublikowanej przez Komisję w 2011 r. białej 
księdze w sprawie transportu dotyczy stworzenia ram opłat dla użytkowników dróg 
w miastach oraz systemów ograniczenia dostępu.


