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Betreft: Verzoekschrift 1267/2012, ingediend door Herman Pichlhöfer (Oostenrijkse 
nationaliteit), over zebrapaden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat de strepen van zebrapaden om veiligheidsredenen 90 graden 
moeten worden gedraaid, zodat ze loodrecht op de stroom van het wegverkeer staan. Hij stelt 
dat strepen in dezelfde richting als de verkeersstroom een psychologische drempel voor 
voetgangers vormen, terwijl ze voertuigen juist aanmoedigen om door te rijden. Hij vindt dat 
het omgekeerde het geval zou moeten zijn.

Het Oostenrijkse ministerie van Vervoer beweert echter dat strepen die loodrecht op de 
verkeersstroom staan minder zichtbaar voor bestuurders zijn en dat, als een dergelijke 
wijziging in Oostenrijk zou worden ingevoerd, deze in heel Europa van toepassing zou 
moeten zijn. Indiener is het hiermee oneens en vraagt het Europees Parlement om een 
standpunt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

De Commissie wijst erop dat er geen EU-wetgeving inzake de markering van zebrapaden 
bestaat, aangezien deze materie geregeld is bij het Verdrag inzake verkeerstekens van 8 
november 1968, dat onder auspiciën staat van de Economische Commissie voor Europa van 
de Verenigde Naties. Meer in het bijzonder staat in artikel 27.4 dat de verdragsluitende 
partijen voor zebrapaden bij voorkeur wegmarkeringen dienen te gebruiken die parallel lopen 



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

NL

aan de as van de rijweg. De Europese Unie is geen partij bij dit verdrag, maar de lidstaten van 
de EU hebben het verdrag wel ondertekend. Momenteel voorziet de nationale wetgeving van 
alle EU-landen in strepen voor zebrapaden die parallel lopen aan de as van de rijweg, zoals in 
het verdrag wordt aanbevolen. Deze wijze van markering sluit aan bij andere bepalingen in 
het Verdrag van Wenen. 
Conclusie
De context van het verzoekschrift wordt gevormd door een internationale overeenkomst 
waarbij de Europese Unie geen partij is. Mocht optreden opportuun worden geacht, dan zou 
het initiatief daartoe moeten worden genomen door een partij die aangesloten is bij de 
internationale overeenkomst.


