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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0607/2012, którą złożył W.S. (Włochy) w sprawie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się ujednolicenia norm jakości i bezpieczeństwa dla pojazdów 
silnikowych na szczeblu UE. Konkretnie proponuje on szereg środków mających zwiększyć 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, takich jak apteczki pierwszej pomocy, urządzenia 
głośnomówiące mające na celu zapobieganie używaniu telefonów komórkowych itp. Środki 
te powinny stać się obowiązkowe dla wszystkich pojazdów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Kwestię jednolitych norm jakości i bezpieczeństwa we wszystkich państwach członkowskich 
dla wszystkich nowych pojazdów drogowych reguluje dyrektywa 2007/46/WE1. Zgodnie z 
art. 1 dyrektywa ustanawia zharmonizowane ramy zawierające przepisy administracyjne i 
ogólne wymagania techniczne homologacji wszystkich nowych pojazdów w Unii 
Europejskiej.
                                               
1 Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. 

ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 
części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 
(dyrektywa ramowa); Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1.
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Jeśli chodzi o ustalanie kraju pochodzenia pojazdów motorowych w UE, to kwestia ta nie ma 
już znaczenia, ponieważ dyrektywa 2007/46/WE dla celów ustanowienia i działania rynku 
wewnętrznego Unii Europejskiej zastąpiła krajowy system homologacji systemem 
homologacji UE opierającym się na zasadzie pełnej harmonizacji. W związku z tym żadne 
państwo członkowskie nie wydaje już takich zaświadczeń.

Wymianę żarówek w reflektorach przednich reguluje dyrektywa 76/756/EWG1. Zgodnie z 
załącznikiem II ust. 1 dyrektywy wymagania techniczne dotyczące instalowania oświetlenia 
w pojazdach silnikowych określa ust. 2, 5 i 6 regulaminu EKG ONZ nr 482 oraz jego 
załącznik 3 i 9. Ustęp 5.23 regulaminu EKG ONZ nr 48 przewiduje, że „Lampy 
homologowane ze źródłem światła zgodnie z regulaminem nr 37 muszą być zamontowane w 
pojeździe w taki sposób, żeby umożliwić prawidłową wymianę źródła światła bez pomocy 
eksperta oraz bez użycia innych specjalistycznych narzędzi niż te dostarczone wraz z 
pojazdem przez producenta. Producent pojazdu zobowiązany jest do dostarczenia wraz z 
pojazdem szczegółowego opisu procedury wymiany”. Przepis ten wskazuje wyraźnie, że do 
wymiany źródła światła wymagana jest odpowiednia dla dorosłej osoby przestrzeń. W 
przeciwnym razie producent musi zapewnić specjalne narzędzie umożliwiające taką 
wymianę.

Pomijając kwestię konieczności lub użyteczności instalowania wewnętrznych liczników 
paliwa w bakach pojazdów, aby ograniczyć oszustwa podczas tankowania paliwa, ich 
instalacja stanowiłaby dodatkowe niewspółmierne obciążenie dla producentów pojazdów, 
którzy nie ponoszą odpowiedzialności za takie oszustwa.

Kwestia posiadania w pojeździe wyposażenia bezpieczeństwa nie jest uregulowana 
przepisami UE. Niektóre państwa członkowskie przyjęły swoje własne przepisy krajowe, 
które nakładają wymóg posiadania w pojeździe apteczki pierwszej pomocy – zgodnie z 
propozycją składającego petycję. W związku z tym Komisja dla celów orientacyjnych 
publikuje na swojej stronie internetowej informacje dotyczące wyposażenia bezpieczeństwa 
wymaganego przez państwa członkowskie3. Jak dotąd Komisja nie uznała za konieczne 
ujednolicenia przepisu dotyczącego korzystania z apteczki pierwszej pomocy w całej UE.

Według większości badaczy i ekspertów wykonywanie dodatkowych czynności podczas 
jazdy może skutkować znaczną utratą koncentracji i uwagi, co może wywołać niepotrzebne 
zagrożenia dla kierowcy oraz innych użytkowników drogi. Dzieje się tak zwłaszcza w 
przypadku rozmów telefonicznych, nawet przy użyciu zestawów telefonicznych sterowanych 
głosem. Takie zestawy są dostępne na rynku w przystępnych cenach, a za ich montaż i 
użytkowanie odpowiedzialny jest nadal kierowca pojazdu.

Kwestię egzaminów na prawo jazdy reguluje już dyrektywa 2006/126/WE w sprawie praw 
                                               
1 Dyrektywa Rady 76/756/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 

państw członkowskich odnoszących się do instalacji urządzeń oświetleniowych i 
sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach (Dz.U. L 262 z 
27.9.1976, s. 1).

2 Dz.U. L 323 z 6.12.2011, s. 46.
3 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad
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jazdy, która określa minimalne wymagania dotyczące treści egzaminu teoretycznego oraz 
egzaminu umiejętności praktycznych i zachowania. Państwa członkowskie mogą we własnym 
zakresie decydować o formie testów teoretycznych (czy mają to być testy ustne czy pisemne). 
Dyrektywa zezwala, by część testu praktycznego była przeprowadzana na specjalnie 
przygotowanych terenach testowych, ale ważne jest także, aby umiejętności kandydatów były 
sprawdzane w rzeczywistym środowisku ruchu drogowego. Niemniej jednak szkolenie, 
którego celem jest nabycie prawa jazdy, nie jest jeszcze objęte przepisami na szczeblu UE.  
Podsumowanie

Większość kwestii poruszanych przez składającego petycję, takich jak ujednolicone normy 
bezpieczeństwa czy reflektory w pojazdach, są już objęte prawodawstwem UE w zakresie, o 
którym mowa w niniejszej petycji. 

W takich kwestiach jak wewnętrzne liczniki paliwa w bakach pojazdów czy zestawy 
telefoniczne sterowane głosem Komisja nie przewiduje obecnie żadnych działań, ponieważ ze 
względu na brak dowodów dotyczących skali zjawiska oszustwa paliwowego w całej UE, 
działania takie stanowiłyby przede wszystkim zbyt duże obciążenie dla producentów, a w 
dodatku nie doprowadziłyby do znacznego ograniczenia zagrożeń związanych z 
wykonywaniem dodatkowych czynności w trakcie jazdy.

Jeśli chodzi o apteczki pierwszej pomocy, Komisja uważa, że to państwa członkowskie, 
szanując zasadę pomocniczości, powinny decydować o tym, czy apteczki pierwszej pomocy 
powinny wchodzić w skład obowiązkowego wyposażenia pojazdu.

W odniesieniu do kursów nauki jazdy Komisja rozważy możliwość ich ujednolicenia w 
przyszłym przeglądzie dyrektywy.

Komisja we współpracy z właściwymi stronami zainteresowanymi będzie nadal podejmować 
wysiłki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony konsumenta, w tym 
także innowacyjności w dziedzinie technologii motoryzacyjnej i przy uwzględnieniu zmiany 
warunków panujących w ruchu drogowym.


