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Ref.: Petiția nr. 1027/2012, adresată de M.T., de cetățenie bulgară, privind 
diferențele existente în ceea ce privește codul rutier în cadrul Uniunii 
Europene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul prezintă pe scurt o serie de diferențe existente între codurile rutiere din diferite 
state membre ale UE, care generează dificultăți pentru conducătorii auto europeni care 
călătoresc în afara țării lor de origine.

În special, petiționarul indică faptul că normele privind utilizarea semnalelor luminoase sunt 
diferite în Grecia și în Bulgaria. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Utilizarea farurilor în timpul zilei nu este reglementată în temeiul legislației UE. În plus, 
Comisia nu este la curent cu interdicția de a utiliza farurile în timpul zilei în Grecia, la care 
face referire petiționarul.

Comisia ia act de faptul că, în urma unor consultări publice care au avut loc în 20061, a 
hotărât introducerea luminilor de zi pentru toate vehiculele, în vederea îmbunătățirii siguranței 
rutiere.

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/consultations/2006_11_17_saving_lives_en.htm.
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Prin urmare, Directiva 76/756/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind instalarea 
dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă ale autovehiculelor și ale remorcilor 
acestora a fost modificată pentru a introduce obligativitatea echipării cu lumini de zi 
specifice1.

Luminile de zi sunt obligatorii pentru noile modele de autovehicule și pentru vehiculele 
utilitare ușoare care beneficiază de omologarea de tip începând cu 7 februarie 2011 și pentru 
noile modele de vehicule care aparțin altor categorii care beneficiază de omologarea de tip 
începând cu 7 august 2012.

Concluzie

Întrucât nu există prevederi juridice la nivelul UE privind utilizarea farurilor în timpul zilei, 
conducătorii auto care călătoresc în alte state membre decât cel în care își au reședința ar 
trebui să se informeze cu privire la aceste norme.

Legislația UE privind echiparea cu lumini de zi va favoriza o abordare armonizată pe termen 
lung, din momentul în care toate autovehiculele aflate în circulație vor fi echipate cu lumini 
de zi specifice.

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


