
CM\930078PL.doc PE506.327v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

27.2.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1267/2012, którą złożył Herman Pichlhöfer (Austria), w sprawie 
przejść dla pieszych

1. Streszczenie petycji

Autor petycji jest zdania, że pasy na przejściach dla pieszych powinny ze względów 
bezpieczeństwa zostać obrócone o 90 stopni, aby były one prostopadłe do przepływu ruchu 
drogowego. Argumentuje on, że pasy w tym samym kierunku, co przepływ ruchu stanowią 
barierę psychologiczną dla pieszych, a jednocześnie zachęcają pojazdy do kontynuowania 
ruchu. Uważa on, że powinno być odwrotnie.

Austriackie ministerstwo transportu twierdzi jednak, że pasy prostopadłe do przepływu ruchu 
byłyby mniej widoczne dla kierowców, a także, że w przypadku wprowadzenia takiej zmiany 
w Austrii, konieczne byłoby wprowadzenie jej także w całej Europie. Autor petycji nie 
zgadza się z tym i domaga się opinii Parlamentu Europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Komisja pragnie zaznaczyć, że nie istnieją przepisy unijne dotyczące znakowania przejść dla 
pieszych, ponieważ kwestię tę reguluje Konwencja o znakach i sygnałach drogowych z dnia 8 
listopada 1968 r. uchwalona pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. 
Zwłaszcza w jej art. 27 ust. 4 wskazuje się, że umawiające się strony powinny znakować 
przejścia dla pieszych, najlepiej wyznaczając pasy na jezdni równoległe do osi jezdni. Choć 
Unia Europejska nie jest umawiającą się stroną, jej państwa członkowskie podpisały 
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Konwencję. Obecnie w całej Unii we wszystkich przepisach krajowych przewiduje się 
oznaczanie przejść dla pieszych pasami równoległymi do osi jezdni, zgodnie z zaleceniami 
Konwencji. Takie oznaczenie jest spójne z innymi postanowieniami Konwencji wiedeńskiej. 
Wniosek
Regulacyjny kontekst petycji stanowi konwencja międzynarodowa, w przypadku której Unia 
Europejska nie jest umawiającą się stroną. Jeśli należałoby podjąć jakieś działania, 
zainicjować je powinna umawiająca się strona konwencji międzynarodowej.


