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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1267/2012 af Herman Pichlhöfer, østrigsk statsborger, om 
fodgængerovergange

1. Sammendrag

Andrageren mener, at striberne i fodgængerovergange bør drejes 90°, så de forløber vinkelret 
på vejtrafikken. Han fremfører, at striber, der forløber i samme retning som trafikken, virker 
som en psykologisk hindring for forgængerne og samtidig tilskynder bilerne til at køre videre. 
Han mener, at det modsatte burde være tilfældet.

Det østrigske transportministerium påstår imidlertid, at striber, der forløber vinkelret på 
trafikken, vil være mindre synlige for førerne, og at gennemførelse af en sådan ændring i 
Østrig ville skulle gælde i hele Europa. Andrageren er ikke enig i dette og ønsker en 
stillingtagen fra Europa-Parlamentet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"Kommissionen vil gerne påpege, at der ikke findes nogen EU-lovgivning om afmærkning af 
fodgængerovergange, idet dette spørgsmål reguleres af konventionen om færdselstavler og 
-signaler af 8. november 1968 under ledelse af FN's Økonomiske Kommission for Europa. 
Navnlig i artikel 27, stk. 4, heri anføres det, at kontraherende parter helst bør afmærke 
fodgængerovergange ved hjælp af kørebaneafmærkninger, der er parallelle med kørebanernes 
midterlinje. Den Europæiske Union er ikke en kontraherende part, men medlemsstaterne har 
undertegnet konventionen. I øjeblikket er afmærkningen af fodgængerovergange fastsat i alle 
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nationale lovgivninger i hele EU som afmærkning, der løber parallelt med kørebanen som 
anbefalet i konventionen. Denne form for afmærkning er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Wienerkonventionen. 
Konklusion
Dette andragendes lovgivningsmæssige kontekst er en international konvention, som Den 
Europæiske Union ikke har undertegnet. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt at gribe ind, skal 
dette indledes af en af de kontraherende parter i henhold til den internationale konvention."


