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Tárgy: Paul Kaiser osztrák állampolgár által benyújtott 1166/2012. számú petíció a 
túl magas zajszintekről és a járművezetőkre vonatkozó korhatárokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a moped- és motorbicikli-jogosítványok 
megszerzésének véleménye szerint rendkívül alacsony korhatárával (15, illetve 125 köbcentis 
járművek esetében 16 év) kapcsolatban, rámutatva, hogy ezek a motorok a megengedettnél 
nagyobb sebességgel is közlekedhetnek, továbbá nem megfelelőek a sebességellenőrzések, 
aminek sok, végzetes kimenetelű baleset a következménye a fiatalok körében. Úgy véli 
továbbá, hogy a járművek, repülőgépek, és munkagépek esetében megengedett zajszinteket 
jelentős mértékben csökkenteni kell, és kéri szigorú, kötelező érvényű korlátozó 
rendelkezések bevezetését, mivel az önként választható intézkedések, mint a kevésbé 
zajszennyező gumiabroncsok nem hozzák meg a kívánt eredményt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

„A jogalkotó már korábban is felfigyelt arra, hogy a fiatal járművezetők a közúti közlekedés 
veszélyeztetett úthasználói. Ezért a vezetői engedélyekről szóló új irányelv (2006/126/EK)1, 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 2006/126/EK irányelve a vezetői engedélyekről 
(átdolgozás), HL L 403., 2006.12.30., 18-60. o.
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amely 2013. január 19-én vált teljes mértékben alkalmazandóvá, uniós szinten harmonizálta a 
moped kategória előírásait. Az irányelv 16 éves minimális korhatárt állapít meg a moped-
vezetői jogosítvány kiadhatóságára, de a tagállamok saját területükön ezt csökkenthetik 14 
vagy 15 éves korra. A jelenlegi szabályozás szerint azonban a jelentkezőknek le kell tenniük 
egy elméleti és egy egészségügyi vizsgát, mielőtt mopedet vezethetnének. Az irányelv 
továbbá lehetőséget ad a tagállamoknak további képesség- és magatartási tesztek előírására.

Míg a 125 köbcentis motorbiciklik vezetésének korhatára továbbra is 16 év, a nagyobb 
teljesítményű motorbiciklikhez való közvetlen hozzáférés minimális életkorát 24 évre 
emelték. Ezek az új intézkedések összességében a fiatalok halálos kimenetelű közúti 
baleseteinek csökkentését célozzák.

A Bizottság továbbá – a mopedeken és motorbicikliken végzett illetéktelen beavatkozásokat 
megelőzendő – e járművek kötelező műszaki vizsgálata előírását is javasolta. E javaslat vitája 
azonban jelenleg még folyamatban van az Európai Parlamentben és a Tanácsban. 
Az európai jog előírja továbbá a közúti zaj szintjének felmérését és akciótervek elfogadását 
annak ötévenkénti csökkentéséről, a 2002/49/EK irányelvnek megfelelően1.

A fentiek alapján a Bizottság úgy véli, hogy a jogalkotó már megfelelően orvosolta a petíció 
benyújtója által a mopedek és motorbiciklik vezetőinek korhatárára vonatkozóan ismertetett 
aggályos helyzetet.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve (2002. június 25.) a környezeti zaj értékeléséről és 
kezeléséről – A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló irányelvre vonatkozóan az egyeztetőbizottságon 
belül tett bizottsági nyilatkozat, HL L 189, 2002.7.18., 12–25. o.


