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Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1166/2012, внесена от Паул Кайзер (Paul Kaiser), с австрийско 
гражданство, относно прекалено високи равнища на шума и възрастови 
ограничения за шофьорите

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост относно изключително ниската според 
него възрастова граница за водачите на мотопеди и мотоциклети (15 години или, за 
модели 125 сс, 16 години), като посочва, че подобни мотори могат да се карат по-бързо 
от допустимото и че контролът на скоростта е неадекватен, което води до множество 
пътнотранспортни произшествия с фатален изход сред младите хора. Освен това той 
счита, че равнищата на шума за превозни средства, самолети и машини трябва да бъдат 
драстично намалени и призовава за регламент, с който да се определят строги и 
задължителни ограничения, предвид факта, че доброволни мерки, като например гуми с 
ниски шумови емисии, не успяват да помогнат.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2011 г.

Законодателят вече е отчел, че младите водачи са уязвима група участници в 
движението. Новата Директива относно свидетелствата за управление на превозни 
средства, която влезе напълно в сила на 19 януари 2013 г.1, хармонизира разпоредбите в 

                                               
1 Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно 

свидетелства за управление на превозни средства (преработена), ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18-60).
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категорията на мотопедите на равнището на ЕС. Директивата определя минималната 
възраст за издаване на свидетелство за управление на мотопеди на 16 години, но 
държавите членки могат да намалят тази възраст до 14 или 15 години в рамките на 
своята територия. Вече обаче от кандидатите се изисква да положат изпит по теория и 
да минат медицински преглед преди да могат да карат мотопед. Директивата също така 
дава възможност на държавите членки да въвеждат допълнителни изпити по умения и 
поведение.
Докато минималната възраст за управление на мотоциклети от 125 cc остава 16 години, 
минималната възраст за управление на по-мощни мотоциклети е вдигната на 24 години. 
Взети заедно, тези нови мерки са предназначени да намалят пътнотранспортните 
произшествия с фатален край сред младите хора.
Освен това, с цел противодействие на практиките на подмяна на характеристиките на 
мотопеди и мотоциклети, Комисията предложи включването им в задължителните 
проверки на техническата изправност. Това предложение обаче все още се обсъжда от 
Европейския парламент и от Съвета.
Освен това европейското законодателство изисква съставянето на карти на шума по 
пътищата и приемането на план за действие на всеки пет години, съгласно Директива 
2002/49/EО2.

Въз основа на горепосоченото Комисията счита, че законодателят вече се е погрижил за 
разрешаването на проблемите, предизвикали тревога у вносителя на петицията, по 
подходящ начин.

                                               
2 Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката 

и управлението на шума в околната среда — Декларация на Комисията в Помирителния комитет във 
връзка с Директивата относно оценката и управлението на шума в околната среда, OВ L 189, 
18.7.2002 г., стр. 12–25.


