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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0641/2013, внесена от Ханс-Йоахим Киршенбауер, с германско 
гражданство, относно създаването на единни правила за движение по 
пътищата

1. Резюме на петицията

Според вносителя на петицията ЕС регулира и стандартизира много неща, например 
колко може да бъде допустимото изкривяване на краставиците и размера на картофите. 
Въпреки това в областта на правилата за движение по пътищата в Европа все още 
надделява анархията. Той посочва за пример предупредителните знаци, които се 
изисква да бъдат поставени на караваните, оборудвани с поставка за велосипеди. 
Вносителят на петицията заявява, че трябва да носи няколко различни знака, когато 
пътува в Европа. Въпреки че знаците са приблизително еднакви (50 х 50 см с червена и 
бяла лента), полицията стриктно следи за използването на точния знак и се налагат 
значителни глоби, ако например даден шофьор е поставил в Италия знак, който е 
валиден в Испания. Вносителят на петицията призовава правилата за това да бъдат 
единни или да се допускат различни модели на тези знаци, които имат една и съща 
функция в целия ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 декември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Подобряването на безопасността на движението по пътищата, насочено към намаляване 
на смъртните случаи, телесните повреди и материалните щети, като основен обществен 
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въпрос е основна цел на транспортната политика на ЕС. Въпреки това не съществува 
законодателство на ЕС, което да определя правилата за маркировката на товари върху 
превозните средства. Решението за определяне на правила за движение по пътищата, 
свързани с подобна маркировка, е от изключителната компетентност на съответните 
държави членки.

При все това маркировката на товари върху превозните средства, включително 
предупредителни устройства, подлежи на международните правила за еднородност, 
определени в Конвенцията за движението по пътищата, подписана във Виена на 
8 ноември 1968 г. Конвенцията улеснява международното разбиране на подобни 
маркировки чрез определянето на правила за техните цветове и разположение.

Заключение

Вярно е, че не съществува съответно законодателство на ЕС. При все това съществува 
Конвенцията за пътните знаци и сигнали, подписана във Виена на 8 ноември 1968 г., 
която представлява международен правен инструмент за държавите – членки на ЕС 
(договарящи се страни по Конвенцията) и предоставя възможност за хармонизиране на 
правилата относно маркировката на товари върху превозните средства, включително 
взаимното ѝ признаване. Следователно не съществува необходимост от действия на 
равнище ЕС.


