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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0907/2012 af Alain Roth, fransk statsborger, for Soultz RD422, og 
70 medunderskrivere, om gennemkørende trafik i landsbyen Soultz-les-Bains i 
regionen Alsace (F)

1. Sammendrag

Andrageren klager over den omfattende gennemkørende trafik (13 000 køretøjer om dagen) i 
landsbyen Soultz-les-Bains i regionen Alsace. Route Départementale [bivej] 422, som går 
igennem landsbyen, er ifølge andrageren ikke egnet til sådan en trafikmængde. Vejen skærer 
også landsbyen over i to dele, hvilket er til skade for den lokale økonomi. Andrageren 
opfordrer til foranstaltninger som sænkning af fartgrænsen, installation af hastighedsradarer 
og opkrævning af vejafgifter for lastbiler. Han opfordrer også til en genoplivning af planen 
om en ringvej rundt om landsbyen, samkørsel og et bedre offentligt transportsystem. På 
længere sigt vil han gerne se en kombineret trafikpolitik for hele EU og en trafikplan for hele 
Alsace.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30 januar 2013

Det eneste aspekt af andragende, som kunne falde ind under Kommissionens 
kompetenceområde, er spørgsmålet om udvikling af kombineret transport på kontinentalt 
plan. Kommissionen har imidlertid ikke på nuværende tidspunkt tilstrækkelige oplysninger til 
at kunne vurdere, hvorvidt en sådan foranstaltning ville kunne forbedre trafikforholdene i 
Soultz-les-Bains.
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Alle de øvrige foranstaltninger, der foreslås for at forbedre trafiksituationen i Soultz-les-
Bains, har de franske og alsaciske myndigheder fuld kompetence til at tage sig af.

Det må konkluderes, at alle de spørgsmål, andrageren rejser, kun kan behandles på nationalt, 
regionalt og lokalt plan, eftersom EU ikke har nogen beføjelse til at tage affære i denne sag i 
medfør af nærhedsprincippet (artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union).


