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GAI A: BI ZI KLETAK. “KLI SKATZE- ARGI AK” ERAM ATEAGATI KO SALAKETAK.

Biziklet ak gero et a gehiago erabilt zen dira lokom ozio- bide gisa, et a horren
ondorioz, haien gidat ze zuzenarekin lot ut ako hainbat zalant za ari dira sort zen
erabilt zaileen art ean. Trafikoa kudeat zeko ardura dut en adm inist razioak, aipat ut ako
dudak j asot a, behart ut a daude konpont zera, dagozkien int erpret azio- irizpideak
ezart zen kasuz kasu.
Esat e bat erako, biziklet ek eram an behar dut en argi- m ot ari buruzko gaia sort u egin
da; bereziki, azaldu da ea onart u ahal diren “ kliskat ze- argiak” biziklet a bat ekin
zirkulat zerakoan; izan ere, gero et a gehiago ari dira ugarit zen t xirrindularien
art ean, ohiko argi finkoen lekuan.
I ndarreko araudia azt ert urik, Zirkulazioko Erregelam endu Orokorraren ( azaroaren
21eko

1428/ 2003

Errege

Dekret ua)

98.1

art ikuluak

xedat zen

dit u

argiak

erabilt zeko beharrari buruzko arau orokorrak: “ Eguzkia sart zen denet ik irt en art eko
orduet an

zirkulat zen

ari

diren

ibilgailu

guzt iek

et a

t unelet at ik,

azpiko

pasaguneet at ik et a «t unel» seinalea ( S- 5) dut en bide- zat iet at ik zirkulat zen ari diren
ibilgailu guzt iek, eguneko edozein ordut an dela ere, pizt ut a eram an behar dit uzt e
at al honen arabera dagozkien argiak” . Et a t est u bereko 99.1 art ikuluak ere, m odu
zehat zean ezart zen du posizio- argien erabileraren beharra aipat ut ako kasuet an,
bait a

ikuspena

nabarm en

gut xit ut a

dagoenean

ere,

eguraldiaren

edo

ingurum enaren baldint zen eraginez.
Best et ik,

I bilgailuen

Erregelam endu

Orokorrak

( abenduaren

23ko

2822/ 1998

Errege Dekret ua) 22.4 art ikuluan bereziki araut zen du biziklet ek nahit anahiez izan
behar izango dit uzt en argiak gauez, “ t unel” seinalea dut en bide- zat iet at ik, edo
eguraldiaren edo ingurum enaren baldint zen eraginez ikuspena nabarm en gut xit ut a
dagoenean zirkulat u ahal izat eko: aurreko et a at zeko posizio- argia, et a at zeko
kat adiopt rikoa ( et a gurpilen erradioet an et a pedalet an kat adiopt rikoak eram an ahal
izango dit uzt e) .

Nahi izanez gero, J0D0Z-T1J80-KHRX bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador
J0D0Z-T1J80-KHRX en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
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Art ikuluaren hit zet at ik ezin da ondoriozt at u argiak derrigorrean finkoak esan behar
direla; aldiz, argi finkoak exij it zen dira I bilgailuen Erregelam endu Orokorraren 15.2
art ikuluan, m ot ordunen ibilgailuen, at oien et a erdi- at oien baldint za t eknikoak
araut zen direnean: “ I bilgailuet ako argiak ezin dira keinukariak edo int ent sit at e
aldakorrekoak izan…” .
Murrizket a hori ez zaie aplikat zen biziklet ei, lege- t est u bereko 22 art ikuluan ikust en
denez. Hort az, “ kliskat ze- argiak” izat eagat ik horregat ik ezin da hart u t rafikoko
aurkako arau- haust et zat .
Best e alde bat et ik, biziklet ak et a best e ziklo bat zuk et a horien at alak et a piezak
m erkat urat zeko et a zerbit zuan j art zeko eskat zen diren bet ekizunak ezart zen dit uen
m aiat zaren

9ko

339/ 2014

Errege

Dekret uaren

V.

Eranskinean

xedat ut akoa

kont ut an hart u behar da: horret an, biziklet en argiek bet e behar dut en int ent sit at em aila araut zen da, ikuspen ona berm at zeko et a it sualdiak sahiest eko.
Beraz, argi finkoak eram an beharrean, “ kliskat ze- argiak” daram at zan biziklet a bat
gidat zea ezin dela arau- haust et zat j o ondoriozt a dait eke, baldin et a int ent sit at em ailaren lege bet ekizunak bet et zen badira, et a horrexegat ik ezin da ekint za hori
salat u, t rafiko et a bide- segurt asunaren araudia urrat zeagat ik.
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