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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1027/2012 af M.T., bulgarsk statsborger, om forskelle på 
færdselslovene i EU

1. Sammendrag

Andrageren rejser kortfattet problemet med de forskelle, der findes mellem færdselslovene i 
de forskellige medlemsstater i EU. Sådanne forskelle medfører usikkerhed hos europæiske 
bilister, når de rejser uden for deres eget land.

Andrageren gør specielt opmærksom på de forskellige regler, der gælder med hensyn til 
brugen af trafiklys i Grækenland og Bulgarien. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"Anvendelsen af forlygter i dagtimerne reguleres ikke i EU-lovgivningen. Kommissionen er 
desuden ikke bekendt med det græske forbud, som andrageren henviser til, mod at have 
forlygterne tændt i dagtimerne.
Kommissionen bemærker, at den som følge af en offentlig høring i 20061 besluttede at indføre 
kørelys i alle køretøjer for at forbedre trafiksikkerheden.
Som følge heraf blev Rådets direktiv nr. 76/756/EØF om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler på motordrevne køretøjer 

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/consultations/2006_11_17_saving_lives_en.htm.



PE506.308v01-00 2/2 CM\930058DA.doc

DA

og påhængskøretøjer dertil ændret, således at der blev indført en forpligtelse til montering af 
kørelyslygter1.

Kørelyslygter er obligatoriske i nye modeller af personbiler og mindre varevogne med 
typegodkendelse fra 7. februar 2011 og i nye modeller af køretøjer af andre kategorier med 
typegodkendelse fra 7. august 2012.
Konklusion

Eftersom der ikke findes nogen EU-retlig bestemmelse om anvendelse af forlygter i 
dagtimerne, bør bilister, der rejser gennem andre medlemsstater end den medlemsstat, de har 
bopæl i, informere sig om de gældende regler på området.
EU-lovgivningen om montering af kørelyslygter vil på længere sigt fremme en harmoniseret 
tilgang, når alle køretøjer, der er i brug, er udstyret med kørelyslygter."

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-133_da.htm. 


