
CM\932036LT.doc PE508.148v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

27.3.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1166/2012 dėl pernelyg didelio triukšmo ir variklinių transporto 
priemonių vairuotojų amžiaus, kurią pateikė Austrijos pilietis Paul Kaiser

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad amžius, nuo kurio leidžiama vairuoti mopedus ir motociklus, 
yra per mažas (15 metų ir 16 metų, jeigu transporto priemonės variklio tūris yra 125 cm³), nes 
šiomis transporto priemonėmis galima važiuoti kur kas greičiau, nei leidžiama, be to, jų 
greitis mažai kontroliuojamas. Dėl to, jo nuomone, eismo įvykiuose žūsta daug jaunuolių.
Peticijos pateikėjas taip pat mano, kad reikėtų smarkiai sugriežtinti sausumos transporto 
priemonių, lėktuvų ir prietaisų skleidžiamo triukšmo standartus. Jis prašo parengti reglamentą, 
kuriame būtų nustatyti griežti draudimai, nes savanoriškai taikomos priemonės, pvz., triukšmo 
nekeliančios padangos, nepadeda.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Teisės aktų leidėjas jau pripažino, kad jauni vairuotojai yra pažeidžiami eismo dalyviai.
Nauja vairuotojo pažymėjimų direktyva 2006/126/EB1, kuri visiškai įsigaliojo 2013 m. sausio 
19 d., ES lygmeniu suderintos mopedų kategorijos nuostatos. Direktyvoje nurodyta, kad 
mopedo vairuotojo pažymėjimas išduodamas mažiausiai 16 m. amžiaus asmenims, tačiau 
valstybės narės savo teritorijoje gali sumažinti jų amžių iki 14 ar 15 m. Vis dėlto šiuo metu 

                                               
1 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų 
(nauja redakcija), OL L 403, 2006 12 30, p. 18–60.
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reikalaujama, kad prieš gaudami teisę vairuoti mopedą kandidatai išlaikytų teorinį ir 
medicininį testą. Taip pat direktyvoje valstybėms narėms suteikiama galimybė skirti įgūdžių 
ir elgsenos testus.
Nurodyta, kad minimalus 125 cm3 variklio tūrio motociklų vairuotojų amžius yra 16 m., o 
minimalus galingesnių motociklų vairavimo amžius padidintas iki 24 m. Abiem priemonėmis 
kartu siekiama mažinti jaunų žmonių žūčių keliuose skaičių.

Be to, Komisija, siekdama kovoti su mopedų ir motociklų pažeidimų praktika, pasiūlė įtraukti 
juos į privalomąją techninę apžiūrą. Vis dėlto pasiūlymas vis dar aptariamas Europos 
Parlamente ir Taryboje.
Europos teisės aktuose reikalaujama sudaryti kelių triukšmo žemėlapius ir priimti veiksmų 
planus, pagal kuriuos kas penkeri metai būtų mažinamas triukšmas, kaip reikalaujama 
Direktyvoje 2002/49/EB2.

Remdamasi pirmiau pateikta informacija Komisija mano, kad peticijos pateikėjo 
nuogąstavimus dėl mopedų ir motociklų vairuotojų amžiaus ribojimo jau tinkamai išsprendė 
teisės aktų leidėjas.“

                                               
2 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo 
ir valdymo – Komisijos deklaracija, pateikta taikinimo komitete, dėl direktyvos dėl aplinkos triukšmo įvertinimo 
ir valdymo, OL L 189, 2002 7 18, p.12–25.


