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1. Sammendrag

Ifølge andrageren regulerer og standardiserer EU meget, såsom hvor krum en agurk må være 
og størrelsen på kartofler. Når det kommer til færdselsloven, er anarki dog stadig 
fremherskende i Europa. Han nævner som eksempel det advarselskilt, som autocampere 
udstyret med cykelholdere er forpligtet til at forevise. Andrageren påstår, at han er nødt til at 
medbringe flere advarselsskilte, når han rejser rundt i Europa. Selv om skiltene er mere eller 
mindre ens (50 x 50 cm med røde og hvide striber), overvåger politiet chaufførerne for at se, 
om det rigtige skilt anvendes, og store bøder pålægges, hvis for eksempel en chauffør i Italien 
foreviser et skilt, som er gyldigt i Spanien. Andrageren opfordrer til en harmonisering af 
bestemmelserne, eller at alle disse forskellige modeller for skiltene, som har den samme 
funktion i hele Europa, bliver tilladt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. december 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

“En forbedring af færdselssikkerheden med henblik på at nedbringe antallet af trafikdræbte, 
skader og materielle skader er som et væsentligt samfundsspørgsmål en af de primære 
målsætninger for EU's transportpolitik. Der eksisterer imidlertid ingen EU-lovgivning, hvori 
der er angivet bestemmelser om markering af lasten på køretøjer. Afgørelsen om at fastlægge 
færdselsregler, der er knyttet til en sådan markering, henhører under de berørte 
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medlemsstaters enekompetence.

En markering af lasten på køretøjer, herunder advarselsanordninger, er ikke desto mindre 
underlagt internationale regler om ensartethed i konventionen om vejtrafik, som blev 
undertegnet i Wien den 8. november 1968.    I medfør af denne konvention lettes den 
internationale forståelse for disse markeringer, idet den indeholder bestemmelser om deres 
farver og placering.

Konklusion

Det er sandt, at der ikke er etableret en relevant EU-lovgivning. Der findes dog konventionen 
om færdselstavler og -signaler, som blev undertegnet i Wien den 8. november 1968, og som 
udgør et internationalt retligt instrument for EU's medlemsstater (de kontraherende parter i 
konventionen) og gør det muligt at harmonisere bestemmelser om markering af lasten på 
køretøjer, herunder gensidig anerkendelse heraf. Derfor er der ikke behov for at træffe 
foranstaltninger på EU-niveau.”


