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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1166/2012 του Paul Kaiser, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ηχορρύπανση και την ηλικία από την οποία επιτρέπεται η οδήγηση 
μηχανοκίνητων οχημάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι η οδήγηση μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών επιτρέπεται από 
υπερβολικά μικρή ηλικία (15 και 16 έτη για οχήματα 125 cc), ότι τα εν λόγω οχήματα 
μπορούν να αναπτύσσουν πολύ υψηλότερες ταχύτητες από τις επιτρεπόμενες και ότι οι 
έλεγχοι της ταχύτητας, που ο ίδιος κρίνει ως ανεπαρκείς, έχουν ως αποτέλεσμα, την 
πρόκληση πολλών θανάτων νέων σε τροχαία ατυχήματα. Ακόμα, ο αναφέρων θεωρεί ότι 
πρέπει να μειωθούν δραστικά τα επίπεδα θορύβου των οχημάτων, των αεροπλάνων και των 
μηχανών και ζητεί την εκπόνηση κανονισμού που να καθορίζει αυστηρούς υποχρεωτικούς 
περιορισμούς καθότι τα εθελοντικά μέτρα, όπως τα ελαστικά χαμηλού θορύβου, δεν 
βοηθούν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Ο νομοθέτης έχει ήδη αναγνωρίσει ότι οι νεαροί οδηγοί εντάσσονται στην κατηγορία των 
'ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών'. Η νέα οδηγία για την άδεια οδήγησης 
2006/126/ΕΚ1, η οποία ετέθη πλήρως σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου 2013, περιλαμβάνει κατά 

                                               
1 Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για 

την άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση), ΕΕ L 403, 30.12.2006, σ. 18-60.
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συνέπεια εναρμονισμένες διατάξεις για την κατηγορία των μοτοποδηλάτων σε επίπεδο ΕΕ. Η 
οδηγία θέτει ως ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης 
μοτοποδηλάτου τα 16 έτη, αλλά τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα στην επικράτειά τους να 
κατεβάσουν το όριο αυτό στα 14 ή 15 έτη. Ωστόσο, σήμερα οι αιτούντες δίπλωμα 
μοτοποδηλάτου υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εξετάσεις θεωρίας και ιατρικούς ελέγχους 
πριν θεωρηθούν ικανοί για την οδήγηση μοτοποδηλάτου. Η οδηγία δίνει επίσης τη 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιβάλλουν πρόσθετες δοκιμασίες ικανοτήτων και οδικής 
συμπεριφοράς.

Ενώ το ελάχιστο όριο ηλικίας για την οδήγηση μοτοποδηλάτου κυβισμού 125 κυβικών 
εκατοστών παρέμεινε στα 16 έτη, το ελάχιστο όριο ηλικίας που επιτρέπει την άμεση 
πρόσβαση σε μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού αυξήθηκε στα 24 έτη. Όλα μαζί αυτά τα νέα 
μέτρα στοχεύουν στη μείωση του αριθμού των θυμάτων νεαρής ηλικίας σε τροχαία 
ατυχήματα.
Επιπλέον, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε πρακτικής παραβίασης όσον αφορά τη 
χρήση μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών, η Επιτροπή έχει προτείνει να συμπεριληφθούν τα 
μέτρα αυτά στους υποχρεωτικούς τεχνικούς ελέγχους των τροχοφόρων οχημάτων. Ωστόσο, η 
πρόταση αυτή βρίσκεται σήμερα υπό εξέταση στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.
Εξάλλου, η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί τη χαρτογράφηση του οδικού θορύβου και την 
υιοθέτηση σχεδίων για τη μείωση του θορύβου ανά πενταετία, σύμφωνα με την οδηγία 
2002/49/ΕΚ2.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ανησυχίες του αναφέροντος σχετικά με τα όρια 
ηλικίας για τους μοτοποδηλάτες και τους μοτοσικλετιστές έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη και 
έχουν ήδη αντιμετωπιστεί από τον νομοθέτη.

                                               
2 Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με 

την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου - Δηλώσεις της Επιτροπής στην επιτροπή 
συνδιαλλαγής για την οδηγία σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, 
ΕΕ L 189, 18.7.2002, σελ. 12–25.


