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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1027/2012, του M.T., βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
διαφορές ανάμεσα στους κώδικες οδικής κυκλοφορίας στο εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διατυπώνει, με συνοπτικό τρόπο, το πρόβλημα των διαφορών που υπάρχουν 
μεταξύ των κωδίκων οδικής κυκλοφορίας διαφορετικών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι εν λόγω διαφορές δημιουργούν ανασφάλεια στους ευρωπαίους οδηγούς όταν 
ταξιδεύουν εκτός των συνόρων της χώρας καταγωγής τους.

Συγκεκριμένα, ο αναφέρων επισημαίνει τους διαφορετικούς κανόνες που ισχύουν στην 
Ελλάδα και στη Βουλγαρία όσον αφορά τη χρήση των φωτεινών σηματοδοτών. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Η χρήση προβολέων την ημέρα δεν ρυθμίζεται από την ενωσιακή νομοθεσία. Επιπλέον, η 
Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για την απαγόρευση της χρήσης προβολέων την ημέρα στην 
Ελλάδα, στην οποία αναφέρεται ο αναφέρων.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, μετά από δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε το 20061, 
αποφάσισε να καθιερώσει τη χρήση φανών ημέρας, με στόχο τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας.
                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/consultations/2006_11_17_saving_lives_en.htm.
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Κατόπιν τούτου, η οδηγία 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών 
των κρατών μελών που αφορούν στην τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής 
σηματοδοτήσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, τροποποιήθηκε 
προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η τοποθέτηση φανών ημέρας1.

Οι φανοί ημέρας είναι υποχρεωτικοί για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων και τα ελαφρά 
εμπορικά οχήματα  που λαμβάνουν έγκριση τύπου από 7ης Φεβρουαρίου 2011 και για νέα 
μοντέλα οχημάτων που εμπίπτουν σε άλλες κατηγορίες και τα οποία λαμβάνουν έγκριση 
τύπου από 7ης Αυγούστου 2012 .

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν νομικές διατάξεις σε επίπεδο ΕΕ για τη χρήση προβολέων κατά 
τη διάρκεια της ημέρας, όσοι ταξιδεύουν σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος διαμονής 
τους θα πρέπει να ενημερώνονται για τους σχετικούς κανόνες.

Η νομοθεσία της ΕΕ για την τοποθέτηση φανών ημέρας θα προαγάγει μακροπρόθεσμα μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση, όταν όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν θα είναι εξοπλισμένα με 
ειδικούς φανούς ημέρας.

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-133_en.htm?locale=en.


