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over de verschillen tussen de wegenverkeerswetgevingen in de Europese Unie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt kort en bondig het probleem van de verschillen tussen de 
wegenverkeerswetgevingen in de lidstaten van de Europese Unie aan de orde. Door deze 
verschillen verkeren Europese autorijders in het ongewisse als zij in het buitenland onderweg 
zijn.

Indiener wijst in het bijzonder op de uiteenlopende regelgevingen in Griekenland en Bulgarije 
voor het gebruik van koplampen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Er bestaat geen EU-wetgeving over het gebruik van koplampen overdag. Bovendien heeft de 
Commissie geen weet van het door indiener bedoelde Griekse verbod op het gebruik van 
koplampen overdag.

De Commissie wijst erop dat zij na een openbare raadpleging in 20061 heeft besloten de 
verkeersveiligheid te vergroten door de verplichting in te voeren om alle voertuigen te 
voorzien van dagrijlichten.

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/consultations/2006_11_17_saving_lives_en.htm.
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Ten gevolge hiervan werd Richtlijn 76/756/EEG van de Raad betreffende de installatie van 
verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan 
aldus gewijzigd dat de installatie van specifieke dagrijlichten1 verplicht werd gesteld.
Dagrijlichten zijn verplicht voor nieuwe voertuigentypen en lichte bedrijfsvoertuigen 
waarvoor vanaf 7 februari 2011 een typegoedkeuring is verleend en voor nieuwe 
voertuigtypen van andere categorieën waarvoor vanaf 7 augustus 2012 een typegoedkeuring is 
verleend.
Conclusie

Bij gebrek aan Europese wettelijke bepalingen betreffende het gebruik van koplampen 
overdag moeten bestuurders die door andere lidstaten reizen dan de lidstaat waar zij 
woonachtig zijn, informatie inwinnen over deze regels.

Op termijn, zodra alle voertuigen uitgerust zijn met specifieke dagrijlichten, zal de EU-
wetgeving inzake de installatie van dagrijlichten moeten leiden tot een geharmoniseerde 
benadering.

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


