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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0907, του Alain Roth, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης 
«Soultz RD422», φέρουσα 70 περίπου υπογραφές, σχετικά με τη 
διαμετακομιστική κυκλοφορία που διέρχεται από την κοινότητα Soultz-les-
Bains στην Αλσατία (Γαλλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την έντονη διαμετακομιστική κυκλοφορία (13.000 οχήματα) που 
διέρχεται σήμερα από την κοινότητα Soultz-les-Bains στην Αλσατία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 
επαρχιακή οδός 422 που διασχίζει την κοινότητα δεν είναι κατάλληλη για τέτοιο όγκο 
κυκλοφορίας. Επιπλέον, η οδός κόβει την κοινότητα στα δύο, κάτι που έχει αρνητικές 
συνέπειες για την τοπική οικονομία. Ο αναφέρων ζητεί μέτρα, όπως μείωση του ορίου 
ταχύτητας, τοποθέτηση ραντάρ για την καταγραφή της ταχύτητας και διόδια για την 
κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων. Ακόμα, ζητεί ανακίνηση του σχεδίου παρακαμπτήριας 
οδού γύρω από την κοινότητα, συλλογική χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων (carpooling) και 
ανάπτυξη καλύτερων δημοσίων συγκοινωνιών. Σε βάθος χρόνου, ζητεί μια πανευρωπαϊκή 
πολιτική συνδυασμένων μεταφορών και ένα σχέδιο μεταφορών για ολόκληρη την Αλσατία. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013.

Η μόνη πτυχή της αναφοράς που θα μπορούσε να άπτεται των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής 
είναι η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών σε ηπειρωτική κλίμακα. Ωστόσο, επί του 
παρόντος η Επιτροπή δεν διαθέτει τις απαιτούμενες πληροφορίες ώστε να εκτιμήσει σε ποιο 
βαθμό το μέτρο αυτό θα βελτίωνε το κυκλοφορικό πρόβλημα στο Soultz-les-Bains.
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Για όλα τα άλλα προτεινόμενα μέτρα για τη βελτίωση του κυκλοφορικού στο Soultz-les-
Bains  θα μπορούσαν να ασχοληθούν μόνο οι αρμόδιες αρχές της Γαλλίας και της Αλσατίας.

Τελικά, οι αναφέροντες μπορούν να κινηθούν μόνο σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, καθότι η ΕΕ δεν διαθέτει αρμοδιότητα για να ενεργήσει στην περίπτωση αυτή, 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας (άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.


