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Subiect: Petiția nr. 0466/2020, adresată de B.K., de cetățenie germană, privind 
utilizarea farurilor cu LED-uri la autovehicule

1. Rezumatul petiției

Petiționarul raportează că este orbit de farurile autovehiculelor când este întuneric. Atunci când 
privește direct spre faruri, îl dor ochii și nu mai vede timp de câteva minute. Problema este mult 
mai gravă în cazul LED-urilor decât al farurilor cu halogen. Prin urmare, petiționarul solicită o 
anchetă care să stabilească dacă farurile cu LED-uri dăunează sănătății sau nu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 iulie 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații [articolul 227 
alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 decembrie 2020

Observațiile Comisiei

(1) Orbire

Senzația de orbire, emisia de lumină strălucitoare și disconfortul sunt fenomene bine-cunoscute 
pentru sectorul de iluminat al autovehiculelor și nu sunt legate în mod special de o anumită 
tehnologie, de exemplu lămpile cu diode electroluminiscente (LED). În schimb, acestea sunt 
asociate cu orientarea incorectă1 a farurilor instalate2.

1 Orientarea corectă a farurilor asigură iluminarea corespunzătoare a drumului. Deși o orientare mai ridicată 
îmbunătățește iluminarea în față, ea provoacă, de asemenea, orbire, lumină orbitoare și disconfort pentru traficul 
care vine din sens opus și pentru trecători.
2 Numai farurile cu LED-uri omologate de tip pot fi instalate pe vehicule, în conformitate cu cerințele tehnice 
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Orientarea (sau alinierea) farurilor este verificată în cadrul inspecției tehnice periodice pe care 
vehiculele trebuie să o treacă în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind inspecția 
tehnică auto3.

Modificarea cerințelor existente privind orientarea farurilor vehiculelor, care se aplică în scopul 
omologării UE de tip a vehiculelor, este discutată de experții în iluminat ai Forumului mondial 
al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) pentru 
armonizarea reglementărilor privind vehiculele (WP.29) de la Geneva, în contextul celei de a 
doua faze a simplificării reglementărilor privind iluminatul. Comisia contribuie în mod activ la 
discuțiile și lucrările de reglementare în curs4 ale părților contractante la CEE-ONU. 

(2) Riscuri pentru sănătate

În urma unei solicitări din partea Comisiei, Comitetul științific pentru riscurile asupra sănătății, 
mediului și riscurilor emergente (SCHEER) a evaluat riscurile potențiale pentru sănătatea 
umană generate de emisiile de LED-uri5.

Deși SCHEER este, de asemenea, preocupat de potențialele efecte de distragere a atenției, de 
senzație de orbire, de emisie de lumină strălucitoare provenite de la surse cu luminanță mare și 
cu o componentă puternică de lumină albastră utilizate la unele vehicule, el nu este conștient de 
niciun risc de vătămare directă a ochilor din cauza componentei de lumină albastră a 
iluminatului exterior cu LED-uri al vehiculului de la distanțe normale de vedere.

Concluzii

Senzația de orbire cauzată de lumină este un fenomen legat de orientarea incorectă a farurilor 
instalate. 

Pentru a se asigura că farurile omologate de tip de pe vehicule sunt în continuare conforme cu 
cerințele, după omologarea acestora, producătorii de vehicule trebuie să stabilească proceduri 
privind conformitatea producției pentru a verifica în mod continuu conformitatea. În plus, 
autoritățile de omologare de tip ar trebui să efectueze periodic audituri pentru a verifica dacă 
aceste produse sunt conforme. În plus, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să 
monitorizeze vehiculele care intră pe piață. În cazul în care consumatorii au reclamații specifice 

specifice prevăzute în:
- Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea 
și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților 
tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) 
nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 151, 14.6.2018, pp. 1-
218; „Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, 
componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective”; precum și 
- Regulamentul nr. 48 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) 
„Instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă”. În plus, Regulamentul CEE-ONU nr. 112 
„faruri pentru autovehicule care emit o lumină de întâlnire asimetrică sau o lumină de drum sau ambele și sunt 
echipate cu lămpi cu incandescență și/sau module LED” prevede cerințe privind iluminarea maximă pentru lumina 
de întâlnire și lumina de drum și, de asemenea, stabilește condițiile de culoare a luminii emise. 
3 Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecția tehnică 
periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE, Text cu relevanță 
pentru SEE, JO L 127, 29.4.2014, pp. 51-128.
4 https://wiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=23759699.
5 Avizul final privind riscurile potențiale pentru sănătatea umană ale diodelor electroluminiscente (LED-uri) 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_011.pdf 

https://wiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=23759699
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_011.pdf
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cu privire la farurile instalate pe vehicule, acestea ar trebui adresate autorităților locale de 
supraveghere a pieței. Lista autorităților de supraveghere a pieței poate fi găsită pe internet 
accesând următorul link web:  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42281.

Experții în iluminat din cadrul Forumului mondial CEE-ONU pentru armonizarea 
reglementărilor privind vehiculele (WP.29) de la Geneva lucrează în prezent la un set revizuit 
de cerințe privind orientarea farurilor vehiculelor care ar trebui, într-o anumită măsură, să 
abordeze problema senzației de orbire, a emisiei de lumină strălucitoare și a disconfortului. 
Intrarea în vigoare a acestor cerințe revizuite este prevăzută pentru 2022.

Comisia nu are cunoștință de riscurile legate de sănătatea umană cauzate de LED-urile instalate 
în vehicule. Reexaminarea cercetărilor publicate efectuate de SCHEER a dus la concluzia că 
nu există dovezi ale efectelor negative directe asupra sănătății provocate de iluminatul extern 
cu LED-uri al vehiculelor de la distanțe normale de vedere.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42281

