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Lūgumrakstu komiteja

28.2.2014

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0641/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Hans-
Joachim Kirschenbauer, par vienotu satiksmes noteikumu izveidošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvoto ES reglamentē un standartizē daudzus 
jautājumus, piemēram, to, cik izliekti drīkst būt gurķi, un kartupeļu lielumu. Taču satiksmes 
noteikumu jomā Eiropā joprojām valda nesakārtotība. Kā piemēru viņš min brīdinājuma zīmi, 
kurai jābūt norādītai uz autofurgoniem, kas aprīkoti ar divriteņu statīviem. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka, ceļojot pa Eiropu, viņam līdzi jāņem vairākas atšķirīgas zīmes. Lai arī 
zīmes ir vairāk vai mazāk vienādas (50 x 50 cm ar sarkanām un baltām joslām), policija 
stingri uzrauga vadītājus, pārbaudot, vai tiek izmantota pareizā zīme, un par, piemēram, 
Spānijā derīgas zīmes izmantošanu Itālijā tiek piespriesti lieli naudassodi. Lūgumraksta 
iesniedzējs aicina izveidot vienotus noteikumus vai arī atļaut dažādus šo zīmju modeļus, 
kuriem ir vienāda funkcija visā ES.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 2. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Ceļu satiksmes drošības uzlabošana nolūkā samazināt bojāgājušo skaitu, traumas un materiālo 
kaitējumu — būtiskas sabiedrības problēmas — ir svarīgs ES transporta politikas mērķis.
Tomēr nav ES tiesību aktu, kas paredz konkrētus noteikumus par automobiļu kravas 
apzīmējumiem. Lēmums pieņemt satiksmes noteikumus par šādiem apzīmējumiem ir 
ekskluzīvā attiecīgo dalībvalstu kompetencē.
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Uz automobiļu kravas apzīmējumiem, tostarp brīdinājuma ierīcēm, gan attiecas starptautiskas 
unifikācijas noteikumi, kas paredzēti Konvencijā par ceļu satiksmi, kura parakstīta Vīnē 
1968. gada 8. novembrī. Konvencija veicina šādu apzīmējumu starptautisku atpazīstamību, 
paredzot noteikumus par to krāsu un novietojumu.

Secinājums

Attiecīgu ES tiesību aktu patiešām nav. Taču pastāv Konvencija par ceļa zīmēm un signāliem, 
kura parakstīta Vīnē 1968. gada 8. novembrī un ir starptautisks juridisks instruments, ar ko ES 
dalībvalstis (konvencijas līgumslēdzējas puses) var saskaņot noteikumus par automobiļu 
kravas apzīmējumiem, tostarp par to savstarpējo atzīšanu. Tāpēc ES līmeņa rīcība nav 
nepieciešama.


