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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo teigimu, ES reglamentuojama ir standartizuojama daug dalykų, pvz., 
leistinas agurkų išlinkimo dydis ir bulvių dydis. Vis dėlto eismo taisyklių srityje Europoje
tebėra anarchija. Pavyzdžiui, jis nurodo įspėjamuosius ženklus, kurie turi būti pritaisyti ant 
turistinių furgonų su dviračių stovais. Peticijos pateikėjas nurodo, kad keliaudamas po Europą 
jis turi pasiimti kelis skirtingus ženklus. Nors ženklai yra daugiau ar mažiau vienodi 
(50x50 cm su raudonomis ir baltomis juostomis), policija griežtai kontroliuoja vairuotojus ir 
tikrina, ar naudojamas teisingas ženklas, o jeigu, pvz., vairuotojas Italijoje naudoja Ispanijoje 
galiojantį ženklą, skiriamos didelės baudos. Peticijos pateikėjas ragina šiuo atžvilgiu 
suvienodinti taisykles arba leisti naudoti įvairius šių ženklų, kurie visoje ES atlieka tą pačią 
funkciją, modelius.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gruodžio 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

ES transporto politikos pagrindinis tikslas – gerinti kelių eismo saugumą, kuris yra vienas iš 
svarbiausių socialinių klausimų, siekiant sumažinti žūstančiųjų ir sužeistųjų skaičių bei 
materialinę žalą. Tačiau nėra jokių ES teisės aktų, kuriais būtų konkrečiai nustatytos 
automobilių krovinių ženklinimo taisyklės. Sprendimas nustatyti su tokiu ženklinimu 
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susijusias kelių eismo taisykles išimtinai priklauso atitinkamų valstybių narių kompetencijai.

Tačiau transporto priemonių krovinių ženklinimui, įskaitant perspėjimo įtaisus, galioja 
tarptautinės vienodumo taisyklės, nustatytos 1968 m. lapkričio 8 d. Vienoje pasirašytoje 
Konvencijoje dėl kelių eismo. Konvencijoje nustačius taisykles dėl ženklų spalvos ir vietos, 
visoms šalims lengviau suprasti tokį ženklinimą.

Išvada

Tiesa, kad nėra jokių šios srities ES teisės aktų. Tačiau 1968 m. lapkričio 8 d. Vienoje 
pasirašyta Konvencija dėl kelio ženklų ir signalų yra tarptautinis teisinis įrankis, kuriuo 
remdamosi ES valstybės narės (šią konvenciją pasirašiusios šalys) gali suderinti taisykles dėl 
transporto priemonių krovinių ženklinimo ir jas tarpusavyje pripažinti. Todėl nėra poreikio 
veikti ES lygmeniu.


