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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az Unió számos dolgot – például az uborka megengedett 
görbületét és a burgonyaszemek méretét – szabályoz és egységesít. A közlekedési szabályok 
területén azonban még mindig dúl az anarchia Európában. Példának hozza fel, hogy 
figyelmeztető jelzést kell kirakni, ha a lakókocsikra kerékpárszállítót szerelnek. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy európai utazásai során számos különböző jelzést kell magával 
vinnie. Habár a jelzések nagyjából egyformák (50 x 50 cm nagyságúak és piros-fekete 
csíkosak), a rendőrség mégis szigorúan ellenőrzi, hogy a vezetők a megfelelő jelzést 
használják-e, és súlyos bírságokat szabnak ki, ha valaki Olaszországban például 
Spanyolországban érvényes jelzést rak ki. A petíció benyújtója kéri, hogy egységesítsék a 
vonatkozó szabályokat vagy engedjék meg az Unióban az ugyanolyan jelentéssel bíró jelzések 
különböző változatainak használatát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. december 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

A közúti közlekedésbiztonság javítása fontos társadalmi kérdés és az Unió 
közlekedéspolitikájának egyik legfontosabb célkitűzése, amelynek az a célja, hogy 
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csökkenjen a halálos balesetek, a sérülések és az anyagi károk száma. Azonban nem létezik 
olyan uniós szabályozás, amely rendelkezne a járműveken elhelyezett rakományjelzésekről. 
Az e figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos közlekedési szabályok meghatározása kizárólag az 
érintett tagállamok hatáskörébe tartozik.

A járműveken elhelyezett rakományjelzéseknek (beleértve a figyelmeztető eszközöknek) 
azokban meg kell felelniük az 1968. november 8-án Bécsben aláírt, a közúti közlekedésről 
szóló egyezményben meghatározott egységességi szabályoknak. Az egyezmény a jelzések 
színére és az elhelyezésük helyére vonatkozó szabályok meghatározásával elősegíti azok 
nemzetközi megértését.

Összegzés

Tény, hogy jelenleg ebben a kérdésben nincs hatályos uniós jogszabály. Azonban az 1968. 
november 8-án Bécsben aláírt, a közúti közlekedésről szóló egyezmény az uniós tagállamok 
(az egyezmény szerződő felei) számára nemzetközi jogi eszköznek minősül, amely lehetővé 
teszi a járművekre elhelyezett rakományjelzésekre vonatkozó szabályok harmonizálását és 
kölcsönös elismerését. Ezért ebben a kérdésben nincs szükség uniós szintű intézkedésre.


