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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0641/2013, ktorú predkladá Hans-Joachim Kirschenbauer, nemecký 
občan, o vytvorení jednotných dopravných predpisov

1. Zhrnutie obsahu petície

Európska únia podľa predkladateľa petície reguluje a štandardizuje mnoho vecí, napríklad 
povolené zakrivenie uhoriek a veľkosť zemiakov. V oblasti dopravných pravidiel však 
v Európe stále vládne anarchia. Ako príklad uvádza výstražné označenie, ktorým musia byť 
označené obytné automobily vybavené stojanmi na bicykle. Predkladateľ uvádza, že pri 
cestách po Európe so sebou musí vziať niekoľko rôznych označení. Hoci sú označenia viac-
menej totožné (50 x 50 cm s červenými a bielymi pruhmi), polícia prísne kontroluje vodičov, 
či používajú správne označenie, a udeľuje vysoké pokuty, ak má napríklad vodič v Taliansku 
na automobile pripevnené označenie platné v Španielsku. Predkladateľ petície požaduje, aby 
sa pravidlá v tejto oblasti zjednotili alebo aby boli tolerované rôzne vzory týchto označení, 
ktoré majú v celej EÚ rovnakú funkciu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 2. decembra 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky s cieľom znížiť počet úmrtí a materiálnych škôd, 
ktoré sú vážnym spoločenským problémom, je hlavným cieľom dopravnej politiky EÚ.
Neexistujú však právne predpisy EÚ, ktoré stanovujú pravidlá o povinnom označení na 
vozidlách. Rozhodnutie zaviesť dopravné pravidlá týkajúce sa takéhoto označovania patrí do 
výlučnej právomoci dotknutých členských štátov.
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Avšak povinné označenie na vozidlách s výstražnými zariadeniami sú predmetom 
medzinárodných pravidiel jednotnosti Dohovoru o cestnej premávke, ktorý bol podpísaný 8. 
novembra 1968 vo Viedni. Dohovor uľahčuje porozumenie na medzinárodnej úrovni 
stanovením pravidiel o farbe a mieste označení.

Záver

Je pravda, že nie sú zavedené náležité právne predpisy. Existuje však Dohovor o dopravných 
značkách a signáloch podpísaný vo Viedni 8. novembra 1968, ktorý predstavuje 
medzinárodný právny nástroj pre členské štáty EÚ (zmluvné strany dohovoru), ktorý 
umožňuje zosúladenie pravidiel o povinnom označení na vozidlách vrátane jeho vzájomného 
uznávania. 

Z tohto hľadiska nie je potrebné konať na úrovni EÚ.


