
CM\892899RO.doc PE483.579v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

17.2.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0752/2011, adresată de Patrick Cottez, de cetățenie franceză, privind 
uniformizarea codurilor rutiere din UE 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care contestă o amendă primită în Italia fără dovezi fotografice, solicită 
uniformizarea codurilor rutiere în cadrul Uniunii Europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Comisia subliniază că semnalizarea rutieră este reglementată prin Convenția privind 
semnalizarea rutieră semnată la Viena la 8 noiembrie 1968, sub auspiciile Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite. Convenția nu a fost transpusă în 
aplicarea generală în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, Italia este parte contractantă a 
Convenției și, de asemenea, țara de origine a persoanei care a depus petiția. Indicatoarele 
utilizate în Italia în zonele cu trafic limitat se bazează pe un simbol utilizat de categoria de 
indicatoare generale de restricție C, 2 din Convenția de la Viena.

Cazul ar putea fi relevant în sensul Directivei 2011/82/UE1 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații 
                                               
1 JO L 288, 5.11.2011, p.1.
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privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, dar această directivă 
trebuie transpusă până la 7 noiembrie 2013.

Rolul Comisiei Europene este limitat în materie de mobilitate urbană. Este, în principal, 
responsabilitatea autorităților competente de la nivel național și local să elaboreze și să pună 
în aplicare politici de transport urban care corespund circumstanțelor particulare ale orașelor 
acestora și necesităților de mobilitate ale cetățenilor, în timp ce asigură calitatea vieții 
acestora. 

În același timp, este recunoscut, în general, faptul că transportul urban este în strânsă legătură 
cu multe dintre provocările societale cu care ne confruntăm astăzi în Europa, precum 
atenuarea schimbărilor climatice, siguranța și securitatea transportului, protecția mediului, 
coeziunea socială și creșterea economică și ocuparea forței de muncă, pentru a menționa doar 
câteva. Prin urmare, Comisa Europeană a instituit o serie de măsuri la nivelul UE care vizează 
să permită și să susțină inițiativele locale pentru un transport urban mai bun și mai durabil.

În special, Comisia Europeană a prezentat, în 2009, Planul de acțiune privind mobilitatea 
urbană1, care pune în evidență douăzeci de inițiative pentru care părțile interesate au 
identificat o valoare adăugată clară pentru UE și care urmează să fie puse în aplicare în 
următorii ani, astfel încât să poată oferi beneficii orașelor, în viitorul apropiat. Ca una dintre 
acțiunile din cadrul Planului de acțiune privind mobilitatea urbană, Comisia Europeană a 
lansat un studiu privind normele de acces pentru diferite tipuri de zone verzi din UE, pentru a 
îmbunătăți gradul de conștientizare publică privind funcționarea practică a diferitelor sisteme. 
Un număr tot mai mare de orașe din Europa au instituit zone verzi pentru a reduce emisiile 
poluante și fonice. Acest studiu a fost finalizat în luna decembrie 20102. 
Ca acțiune conexă, Comisia Europeană oferă sprijin financiar unui site de internet care oferă 
difuzarea la nivelul UE de informații privind zonele ecologice (spațiile verzi) din Europa3. 
Acest site de internet include informații complete multilingve privind zonele ecologice (Zona 
Traffico Limitato sau TFL) din Italia, inclusiv din orașul Pisa. TFL se bazează pe legislația 
națională (Codul rutier italian). Site-ul de internet cuprinde informații privind datele și 
standardele utilizate pentru TFL din Pisa, vehiculele afectate, limitele zonei, orele de 
funcționare și semnalele rutiere utilizate. De asemenea, site-ul cuprinde linkuri către site-urile 
de internet ale municipalităților locale. 

Transportul urban joacă, de asemenea, un rol important în Cartea albă a Comisiei privind 
transporturile, din anul 20114. Una dintre inițiativele menționate în Cartea albă se referă, în 
special, la dezvoltarea unui cadru de taxare a utilizatorului drumurilor urbane și a unor 
sisteme de restricționare a accesului, precum și la aplicarea acestora la nivelul vehiculelor și al 
infrastructurii, dat fiind că modalitățile diferite de tarifare urbană și sistemele de restricționare 
a accesului vor deveni probabil mult mai răspândite. Această propunere a Comisiei este 
așteptată în cel de al doilea trimestru al anului 2013.

Concluzie

                                               
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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Cadrul normativ al petiției este o convenție internațională care nu a fost inclusă în legislația 
UE. Cât privește noua Directivă privind dimensiunea transfrontalieră a infracțiunilor rutiere, 
trebuie reținut faptul că directiva nu trebuie încă transpusă de statele membre.

Comisia susține schimbul de informații și de cele mai bune practici în cadrul UE privind 
mobilitatea urbană prin diverse acțiuni ale planului său de acțiune. Subiectul spațiilor verzi 
este abordat în planul de acțiune. În special, Comisia oferă suport financiar unui site de 
internet care oferă difuzarea la nivelul UE de informații privind zonele ecologice (spațiile 
verzi) din Europa, inclusiv din Italia. În final, una dintre inițiativele Cărții albe a Comisiei 
privind transporturile, din anul 2011, abordează dezvoltarea unui cadru de taxare a 
utilizatorului drumurilor urbane și a unor sisteme de restricționare a accesului.


