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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0907/2012, внесена от Alain Roth, с френско гражданство, от името 
на Soultz RD422, подкрепена от приблизително 70 подписа, относно 
транзитното движение през село Сулц-ле-Бен в региона Елзас (Франция)

1. Резюме на петицията

Вносителят се оплаква от голямото транзитно движение (13 000 превозни средства на 
ден) през село Сулц-ле-Бен в Елзас. Според вносителя Route Départementale 
[второстепенен път] 422, който прекосява селото, не е подходящ за такъв обем на 
движение. Пътят разделя селото на две, което вреди на местната икономика. 
Вносителят призовава за мерки като намаляване на ограничението на скоростта, 
монтиране на радарни системи за контрол на скоростта и налагане на такса за товарни 
превозни средства. Също така призовава за възстановяване на проекта за транзитен път, 
заобикалящ селото, общо ползване на автомобили и по-добра система на обществен 
транспорт. В дългосрочен план би желал да види общоевропейска политика за 
комбиниран превоз и план на движението за целия Елзас.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 ноември 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 януари 2013 г..

Единственият аспект на петицията, който би могъл да попадне в кръга от правомощия 
на Комисията, е разработването на комбиниран транспорт в континентален мащаб. 
Комисията обаче не разполага на този етап с информация, за да извърши оценка на това 
до каква степен тази мярка би подобрила ситуацията с пътното движение в Сулц-ле-
Бен.
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Всички останали предложени мерки за подобряване на ситуацията с движението по 
пътищата в Сулц-ле-Бен могат да бъдат разгледани по подобаващ начин от 
компетентните френски и елзаски органи.

В крайна сметка, тъй като притесненията на вносителя могат да бъдат разгледани 
единствено на национално, регионално или местно равнище, ЕС няма правомощия за 
действие при подобен случай в съответствие с принципа на субсидиарността (член 5, 
параграф 3 от Договора за Европейския съюз).


