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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1027/2012, imressqa minn M.T., ta’ ċittadinanza Bulgara, dwar id-
differenzi tal-kodiċi tat-traffiku ġewwa l-Unjoni Europea.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il petizzjonant jiddeskrivi fil-qosor, il-problema tad-differenzi li jeżistu bejn il-kodiċijiet tat-
traffiku fl-Istati Membri differenti tal-Unjoni Ewropea. Dawn id-differenzi jinvolvu inċertezzi 
min-naħa tas-sewwieqa Ewropej meta jivvjaġġaw barra mill-pajjiż ta’ oriġini tagħhom.

B’mod partikolari, il-petizzjonant jindika r-regolamenti differenti fis-seħħ fil-Greċja u l-
Bulgarija dwar l-użu tas-sinjali bid-dawl.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta' Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013

Ma hemmx leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-użu ta' dwal matul il-jum. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni mhijiex konxja tal-projbizzjoni Griega għall-użu tad-dwal matul il-jum kif 
imsemmi mill-petizzjonant.
Il-Kummissjoni tinnota li, wara konsultazzjoni pubblika mwettqa fl-20061, iddeċidiet li 
tintroduċi d-daytime running lights (fanali mixgħulin bi nhar) għall-vetturi kollha, sabiex 
ittejjeb is-sigurtà stradali.

B'riżultat ta' dan, id-Direttiva tal-Kunsill 76/756/KEE rigward l-istallazzjoni ta' mezzi ta' dawl 

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/consultations/2006_11_17_saving_lives_en.htm.
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u ta' sinjalazzjoni bid-dawl fuq vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom kienet emendata biex 
tobbliga l-istallazzjoni ta' daytime running lights iddedikati1.

Id-daytime running lights huma obbligatorji għal mudelli ta' karozzi ġodda u vetturi 
kummerċjali ħfief li ngħataw approvazzjoni tat-tip sa mis-7 ta' Frar 2011 u għal mudelli ta' 
vetturi ġodda li jappartjenu għal kategoriji oħrajn li ngħataw approvazzjoni tat-tip sa mis-
7 ta' Awwissu 2012.

Konklużjoni

Peress li ma teżisti l-ebda dispożizzjoni legali tal-UE rigward l-użu tad-dwal tul il-jum, is-
sewwieqa li jivvjaġġaw fi Stati Membri apparti mill-Istat Membru ta' residenza tagħhom 
għandhom jaraw li jkunu nformati rigward dawn ir-regoli.

Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-istallazzjoni ta' daytime running lights għandhom jiffavvorixxu 
approċ armonizzat fuq il-medda ta' żmien twil, darba li l-vetturi kollha li jiċċirkolaw ikunu 
mgħammra b'daytime running lights iddedikati.

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


