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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1166/2012 af Paul Kaiser, østrigsk statsborger, om for høje 
støjniveauer og aldersgrænser for chauffører

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over, hvad han betragter som den alt for lave aldersgrænse 
for at køre knallert og motorcykel (15 år eller, for 125 cc-modeller, 16 år), og understreger, at 
disse køretøjer kan køre hurtigere end tilladt, samt at hastighedskontrollen er utilstrækkelig, 
hvilket medfører mange trafikulykker med dødelig udgang blandt unge. Desuden er han af 
den opfattelse, at støjniveauet for køretøjer, fly og maskiner skal reduceres drastisk, og 
opfordrer til vedtagelse af en forordning, der fastsætter faste obligatoriske restriktioner, 
eftersom frivillige foranstaltninger såsom støjsvage dæk ikke formår at hjælpe.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27 marts 2013

Lovgiveren har allerede erkendt, at unge bilister er bløde trafikanter. Det nye kørekortdirektiv 
2006/126/EF1, som fuldt ud trådte i kraft den 19. januar 2013, har derfor harmoniseret 
bestemmelserne for knallertkategorien på EU-plan. Direktivet fastsætter den minimale 
aldersgrænse for udstedelse af knallertkørekort til 16 år, men medlemsstaterne kan sænke 
alderen til 14 eller 15 år inden for deres område. Ansøgerne er imidlertid nu forpligtet til at 
bestå en teoriprøve og en lægeundersøgelse, før de må føre en knallert. Direktivet giver også 
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L 403 af 30.12.2006, s. 18-60.



PE508.148v01-00 2/2 CM\932036DA.doc

DA

medlemsstaterne mulighed for at indføre en ekstra færdigheds- og adfærdsprøve.
Mens minimumsalderen for kørsel med 125 cc motorcykler er blevet fastholdt på 16 år, er 
minimumsalderen for direkte adgang til mere kraftfulde motorcykler blevet hævet til 24 år. 
Tilsammen har disse nye foranstaltninger til formål at mindske antallet af ulykker med 
dødelig udgang blandt unge.
Ydermere har Kommissionen, for at imødegå praksis med at foretage ulovlige ændringer af 
knallerter og motorcykler, foreslået at inkludere dem i den obligatoriske tekniske kontrol. 
Dette forslag er dog i øjeblikket stadig under drøftelse i Europa-Parlamentet og Rådet.
Den europæiske lovgivning kræver endvidere kortlægning af vejstøj og vedtagelse af 
handlingsplaner til reduktion af støjen hvert femte år, jf. direktiv 2002/49/EF1.

På grundlag af ovenstående finder Kommissionen, at lovgiveren allerede har taget behørigt 
hånd om andragerens bekymringer for så vidt angår aldersgrænser for knallertkørere og 
motorcyklister.
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