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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1267/2012, внесена от Herman Pichlhöfer, с австрийско гражданство, 
относно пешеходните пътеки тип „зебра“ 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е на мнение, че от съображения за сигурност лентите на 
пешеходните пътеки тип „зебра“ трябва да бъдат обърнати на 90 градуса, така че да 
бъдат перпендикулярни на пътния трафик. Той твърди, че ленти, които са разположени 
в посока на пътния трафик, играят ролята на психологическа бариера за пешеходците, 
като в същото време окуражават шофьорите да продължат движението си. Той твърди, 
че ситуацията следва да е обратната.

Австрийското транспортно министерство обаче смята, че перпендикулярни на пътния 
поток ленти биха били по-малко видими за шофьорите и че ако подобна промяна бъде 
въведена в Австрия, тя би трябвало да се прилага в цяла Европа. Вносителят на 
петицията изразява несъгласие с това и иска становището на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Комисията би желала да изтъкне, че не съществува законодателство на ЕС в областта 
на пътната маркировка на пешеходните пътеки, тъй като този въпрос се урежда от 
Конвенцията за пътните знаци и сигнали от 8 ноември 1968 г. под егидата на 
Икономическа комисия за Европа на Организацията на обединените нации.  В частност 
в член 27.4 се посочва, че договарящите страни следва за предпочитане да маркират 



PE506.327v01-00 2/2 CM\930078BG.doc

BG

пешеходните пътеки с пътна маркировка, която е успоредна на оста на пътните платна.   
Европейският съюз не е договаряща страна, но държави – членки на ЕС са подписали 
конвенцията.  Понастоящем  на територията на целия ЕС всички национални 
законодателства предвиждат маркировка за пешеходните пътеки, която е успоредна на 
оста на пътното платно, съгласно препоръките, съдържащи се в Конвенцията. Тази 
маркировка съответства и на други разпоредби на Виенската конвенция. 

Заключение
Регулаторният контекст на петицията е международна конвенция, по която 
Европейският съюз не е договаряща страна. Ако е целесъобразно да се предприемат 
действия, то това трябва да бъде по инициатива на договаряща страна по 
международната конвенция.


