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Θέμα: Αναφορά 1267/2012, του Herman Pichlhöfer, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά 
με τις διαβάσεις πεζών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι η διαγράμμιση στις διαβάσεις πεζών θα πρέπει, για λόγους 
ασφαλείας, να περιστραφεί κατά 90 μοίρες ώστε να είναι κάθετη στη ροή της κυκλοφορίας 
των οχημάτων. Ισχυρίζεται ότι με το να έχει η διαγράμμιση την ίδια φορά με εκείνη της 
κυκλοφορίας λειτουργεί ως ψυχολογικός φραγμός για τους πεζούς, ενώ ενθαρρύνει τα 
οχήματα να συνεχίσουν να κινούνται. Υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να ισχύει το αντίστροφο.

Ωστόσο, το αυστριακό Υπουργείο Μεταφορών υποστηρίζει ότι κάθετη διαγράμμιση προς την 
κυκλοφορία των οχημάτων θα ήταν λιγότερο ορατή από τους οδηγούς και ότι, σε περίπτωση 
καθιέρωσης αυτής της αλλαγής στην Αυστρία, θα έπρεπε να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Ο αναφέρων διαφωνεί και ζητεί τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι δεν υφίσταται νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις 
οδικές διαγραμμίσεις των διαβάσεων για τους πεζούς διότι πρόκειται για θέμα που ρυθμίζεται 
από την Σύμβαση για την οδική σήμανση και σηματοδότηση που υπεγράφη στις 8 Νοεμβρίου 
1968 υπό την αιγίδα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη. Το 
άρθρο 27.4 συγκεκριμένα υποδεικνύει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν, κατά προτίμηση, 
να σηματοδοτούν τις διαβάσεις των πεζών με οδικές διαγραμμίσεις παράλληλες με την φορά 
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των οδών. Μολονότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, τα κράτη μέλη της 
ΕΕ έχουν υπογράψει την Σύμβαση. Επί του παρόντος και σύμφωνα με όλες οι εθνικές 
νομοθεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ, οι διαβάσεις των πεζών σηματοδοτούνται με σημεία 
παράλληλα με την οδό, όπως συστήνει η Σύμβαση. Αυτή η σηματοδότηση συνάδει με τις 
λοιπές διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης.
Συμπέρασμα
Το ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η αναφορά είναι μια διεθνής σύμβαση της οποίας 
συμβαλλόμενο μέρος δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν κριθεί σκόπιμη η ανάληψη 
πρωτοβουλιών στο θέμα αυτό, αυτές πρέπει να προέλθουν από συμβαλλόμενο μέρος της 
Σύμβασης.


