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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1027/2012, którą złożył M.T. (Bułgaria) w sprawie różnic między
kodeksami drogowymi w Unii Europejskiej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję w skrócie przedstawia szereg różnic między kodeksami drogowymi 
różnych państw członkowskich UE, które przysparzają trudności europejskim kierowcom 
podróżującym poza swoim krajem pochodzenia.

Składający petycję zaznacza zwłaszcza, że przepisy dotyczące używania sygnalizacji 
świetlnej są odmienne w Grecji i w Bułgarii. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania w ciągu dnia nie jest regulowany w prawie 
UE. Komisja nie dysponuje również wiedzą na temat greckiego zakazu stosowania świateł 
mijania w ciągu dnia, do którego odnosi się składający petycję.
Komisja zauważa, że po konsultacjach społecznych przeprowadzonych w 2006 r.1 podjęła 
decyzję o wprowadzeniu we wszystkich pojazdach świateł do jazdy dziennej w celu poprawy 
bezpieczeństwa na drogach.

W wyniku tej decyzji w celu wprowadzenia obowiązku wyposażenia pojazdów w specjalne 

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/consultations/2006_11_17_saving_lives_en.htm.
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światła do jazdy w dzień1 zmieniona została dyrektywa Rady 76/756/EWG dotycząca 
instalacji urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i 
ich przyczepach.
Światła do jazdy dziennej są obowiązkowe w odniesieniu do nowych typów samochodów 
osobowych i niewielkich pojazdów dostawczych, który uzyskały świadectwo homologacji 
typu po 7 lutego 2011 r. oraz do nowych modeli pojazdów należących do innych kategorii, 
które uzyskały homologację typu po 7 sierpnia 2012 r.
Wniosek

Ponieważ nie istnieją unijne przepisy dotyczące jazdy z włączonymi światłami mijania w 
ciągu dnia, kierowcy poruszający się po terytorium państw członkowskich innych niż ich 
państwo członkowskie zamieszkania powinni zaczerpnąć informacji na temat takich 
przepisów.

Przepisy UE dotyczące wyposażenia pojazdów w światła do jazdy dziennej będą sprzyjały 
jednolitemu podejściu w perspektywie długoterminowej, kiedy wszystkie pojazdy 
wprowadzone do ruchu będą wyposażone w specjalne światła do jazdy dziennej.

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


