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Ref.: Petiția 1267/2012, adresată de Herman Pichlhöfer, de cetățenie austriacă, privind 
trecerile de pietoni

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este de părere că dungile trecerilor de pietoni ar trebui, din motive de siguranță, să 
fie întoarse cu 90 de grade pentru a fi perpendiculare față de fuxul traficului rutier. El 
argumentează că dungile vopsite în aceeași direcție cu fuxul traficului acționează că o barieră 
psihologică pentru pietoni, încurajând în același timp conducătorii auto să nu oprească. El 
aduce argumente potrivit cărora inversarea acestora este de dorit.

Cu toate acestea, Ministerul Transporturilor din Austria susține că dungile perpendiculare pe 
fuxul de trafic ar fi mai puțin vizibile pentru conducătorii auto și că, dacă o astfel de 
schimbare ar fi introdusă în Austria, ea ar trebui aplicată peste tot în Europa. Petiționarul nu 
este de acord și solicită avizul Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Comisia arată că nu există niciun act legislativ al UE în ce privește marcarea trecerilor de 
pietoni datorită faptului că acest aspect este reglementat de Convenția privind semnalizarea 
rutieră din 8 noiembrie 1968 sub auspiciile Comisiei economice a ONU pentru Europa. În 
special articolul 27.4 arată că părțile contractante ar trebui, de preferință, să marcheze trecerile 
de pietoni cu marcaje rutiere paralele cu axa drumurilor. Deși Uniunea Europeană nu este 
parte contractantă, statele membre ale UE au semnat această convenție. În prezent, peste tot în 
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UE, în toate legislațiile naționale trecerile de pietoni sunt marcate cu marcaje paralele cu 
drumul, conform recomandării Comisiei. Acest marcaj este consecvent cu alte prevederi ale 
Convenției de la Viena. 
Concluzie
Contextul de reglementare al petiției este o convenție internațională la care Uniunea 
Europeană nu este parte contractantă. În cazul în care ar părea potrivit să se întreprindă vreo 
acțiune, aceasta ar trebui inițiată de o parte contractantă la convenția internațională.


