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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0907/2012, adresată de Alain Roth, de cetățenie franceză, în 
numele Soultz RD422, însoțită de aproximativ 70 de semnături, privind 
traficul de tranzit prin localitatea Soultz-les-Bains din regiunea Alsacia 
(Franța)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă volumul mare de trafic de tranzit (13 000 de vehicule pe zi) prin 
localitatea Soultz-les-Bain din regiunea Alsacia. Potrivit petiționarului, drumul 
departamental 422 (drum secundar) care traversează localitatea nu este corespunzător unui 
asemenea volum de trafic. De asemenea, drumul împarte localitatea în două, ceea ce este 
dăunător pentru economia locală. Petiționarul solicită măsuri precum reducerea limitei de 
viteză, instalarea de radare și impunerea de taxe rutiere pentru vehiculele de marfă. De 
asemenea, acesta solicită relansarea planului pentru șoseaua de centură a localității, folosirea 
în comun a autoturismelor și un sistem de transport public mai bun. Pe termen lung, acesta și-
ar dori o politică de trafic combinat la nivel european și un plan de trafic pentru întreaga 
regiune alsaciană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Singurul aspect care ar putea ține de aria de competență a Comisiei este dezvoltarea unui 
sistem de transport combinat la scară continentală. Comisia nu dispune, la momentul actual, 
de informații suficiente pentru a evalua în ce mod ar putea îmbunătăți această măsură situația 
traficului din Soultz-les-Bains.
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Toate celelalte măsuri propuse în scopul îmbunătățirii situației traficului din Soultz-les-Bains 
pot fi întreprinse cu succes de autoritățile competente franceze și alsaciene.

În concluzie, deoarece problemele ridicate de petiționari pot fi abordate doar la nivel național, 
regional și local, UE nu dispune de competența de a acționa în acest caz, în conformitate cu 
principiul subsidiarității [articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană].


