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1. Περίληψη της αναφοράς

Κατά την άποψη του αναφέροντος, η ΕΕ ρυθμίζει και τυποποιεί πολλά ζητήματα, όπως το 
όριο της  κύρτωσης των αγγουριών ή το μέγεθος της πατάτας. Εντούτοις, στον τομέα των 
κανονισμών οδικής κυκλοφορίας, εξακολουθεί να επικρατεί αναρχία στην Ευρώπη. 
Αναφέρει, εν είδει παραδείγματος, το προειδοποιητικό σήμα που πρέπει να φέρουν τα 
τροχόσπιτα που είναι εξοπλισμένα με σχάρες ποδηλάτων. Ο αναφέρων δηλώνει ότι πρέπει να 
έχει μαζί του πολλά διαφορετικά σήματα όταν ταξιδεύει ανά την Ευρώπη. Μολονότι τα 
σήματα είναι σχετικά όμοια (50 x 50 εκ. με κόκκινες και λευκές λωρίδες), η αστυνομία 
παρακολουθεί αυστηρά τους οδηγούς προκειμένου να διαπιστώσει αν χρησιμοποιείται το 
σωστό σήμα, και επιβάλλει υψηλά πρόστιμα αν, για παράδειγμα, ένας οδηγός χρησιμοποιεί 
στην Ιταλία ένα σήμα που ισχύει στην Ισπανία. Ο αναφέρων ζητεί να ομογενοποιηθούν οι 
κανόνες στο πεδίο αυτό ή να γίνονται δεκτοί οι διάφοροι τύποι των εν λόγω αυτών – που 
επιτελούν την ίδια λειτουργία σε όλη την ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Δεκεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με σκοπό τη μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων, των  
τραυματισμών και των υλικών ζημιών, συνιστά βασικό στόχο της πολιτικής της ΕΕ στον 
τομέα των μεταφορών, ως μείζον κοινωνικό ζήτημα. Ωστόσο, δεν υφίσταται νομοθεσία της 
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ΕΕ η οποία εμπεριέχει εξειδικευμένους κανόνες σχετικά με τη σήμανση των φορτίων στα 
οχήματα. Η απόφαση περί καθορισμού των κανόνων οδικής κυκλοφορίας σχετικά με τη 
σήμανση τέτοιου είδους  επαφίεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών.

Εντούτοις, η σήμανση των φορτίων στα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών 
προειδοποίησης, υπόκειται σε διεθνείς κανόνες ομοιογένειας οι οποίοι καθορίζονται στη  
Σύμβαση για την οδική κυκλοφορία, που υπογράφηκε στη Βιέννη, στις 8 Νοεμβρίου 1968. Η 
Σύμβαση διευκολύνει την διεθνή αναγνώριση των εν λόγω σημάτων, θέτοντας κανόνες 
σχετικά με το χρωματισμό τους και τη θέση τους.

Συμπέρασμα

Είναι αληθές ότι δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, υφίσταται η 
Σύμβαση για την οδική σήμανση και σηματοδότηση, που υπογράφηκε στη Βιέννη, στις 8 
Νοεμβρίου 1968 και συνιστά διεθνές νομικό εργαλείο των κρατών μελών της ΕΕ (που 
αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης). Η Σύμβαση αυτή καθιστά δυνατή την 
εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τη σήμανση φορτίων στα οχήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας αναγνώρισης αυτής. Ως εκ τούτου, δεν κρίνεται 
αναγκαία η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ.


