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Ref.: Petiția nr. 0641/2013, adresată de Hans-Joachim Kirschenbauer, de cetățenie 
germană, privind stabilirea unor norme rutiere uniforme

1. Rezumatul petiției

Potrivit petiționarului, UE reglementează și standardizează multe lucruri, cum ar fi gradul 
permis de curbare a castraveților și dimensiunea cartofilor. Cu toate acestea, în domeniul 
normelor rutiere, în Europa încă există anarhie. Cu titlu de exemplu, menționează semnul de 
avertizare pe care trebuie să îl afișeze rulotele de campare echipate cu suporturi pentru 
biciclete. Petiționarul afirmă că trebuie să ia cu el mai multe semne distincte atunci când 
călătorește în Europa. Deși semnele sunt mai mult sau mai puțin identice (50x50 cm, cu dungi 
roșii și albe), poliția îi monitorizează strict pe șoferi pentru a verifica dacă este utilizat semnul 
corect și aplică amenzi mari dacă, de exemplu, un șofer afișează în Italia un semn care este 
valabil în Spania. Petiționarul solicită ca normele în acest sens să fie uniformizate sau ca 
diferitele modele de astfel de semne – care au aceeași funcție în întreaga UE – să fie tolerate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 decembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Un obiectiv central al politicii UE în domeniul transporturilor este îmbunătățirea siguranței 
rutiere, care vizează reducerea ratei mortalității, a leziunilor și a daunelor materiale cauzate de 
accidente, acestea reprezentând o problemă majoră a societății. Cu toate acestea, nu există 
nicio dispoziție legislativă a UE care să prevadă norme specifice privind marcarea gradului de 
încărcare a vehiculelor. Decizia de a stabili norme de circulație referitoare la acest marcaj este 
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de competența exclusivă a statelor membre în cauză.

Cu toate acestea, marcajul de încărcare a vehiculelor, inclusiv dispozitivele de avertizare, fac 
obiectul normelor uniforme internaționale stabilite în Convenția asupra circulației rutiere, 
semnată la Viena, la 8 noiembrie 1968. Convenția facilitează înțelegerea internațională a 
acestor marcaje, prin stabilirea unor norme privind culorile și poziția lor.

Concluzii

Este adevărat că nu există nicio legislație UE relevantă în vigoare. Cu toate acestea, există 
Convenția privind semnalizarea rutieră, semnată la Viena, la 8 noiembrie 1968, care constituie 
un instrument juridic internațional pentru statele membre ale UE (părți contractante la 
convenție) și care permite armonizarea normelor referitoare la marcajul de încărcarea 
vehiculelor, inclusiv recunoașterea reciprocă a acestora. Prin urmare, nu este nevoie să se 
acționeze la nivelul UE.


