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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1166/2012, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais Paul 
Kaiser, par pārmērīgu trokšņa līmeni un vecuma ierobežojumu 
transportlīdzekļu vadītājiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par, viņaprāt, pārmērīgi zemo vecuma ierobežojumu 
mopēdu un motociklu vadīšanai (15 gadi, un 125 cm3 klasē — 16 gadi), norādot, ka ar šādiem 
motocikliem var braukt ātrāk par atļauto ātrumu un ka ātruma kontrole nav pienācīga, kā 
rezultātā jauniešu vidū ir daudz ceļu satiksmes negadījumu ar bojā gājušajiem. Turklāt 
lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir krasi jāsamazina transportlīdzekļu, lidmašīnu un iekārtu 
radītā trokšņa līmenis, un prasa regulējumu, kurā noteikti stingri un obligāti ierobežojumi, 
ņemot vērā, ka brīvprātīgi pasākumi, piemēram, zema trokšņa līmeņa riepu izmantošana, 
nepalīdz.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Likumdevējs jau ir atzinis, ka gados jauni transportlīdzekļu vadītāji pieder satiksmes 
dalībnieku riska grupai. Tādēļ jaunajā direktīvā par transportlīdzekļu vadītāju apliecībām 
(Direktīva 2006/126/EK1), kura pilnībā stājās spēkā 2013. gada 19. janvārī, ir paredzēti ES 
līmenī saskaņoti noteikumi mopēdu kategorijai. Direktīvā ir noteikts, ka minimālais vecums 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Direktīva 2006/126/EK par vadītāju apliecībām 
(pārstrādāta versija) (OV L 403, 30.12.2006., 18.–60. lpp.).
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mopēda vadītāja apliecības ieguvei ir 16 gadi, taču dalībvalstis savā teritorijā var šo prasību 
samazināt līdz 14 vai 15 gadiem. Tomēr, lai potenciālie mopēdu vadītāji varētu iegūt mopēda 
vadītāja apliecību, viņiem ir jānokārto teorētiskais eksāmens un jāiziet medicīniskā pārbaude. 
Saskaņā ar direktīvu dalībvalstīm arī ir ļauts pieprasīt, lai pretendenti nokārtotu papildu 
eksāmenu, kas apliecinātu braukšanas iemaņas un stilu.
Minimālais vecums motocikla vadīšanai 125 cm3 klasē joprojām būs 16 gadi, savukārt, lai 
vadītu jaudīgākus motociklus, vadītājiem būs jābūt sasniegušiem vismaz 24 gadu vecumu. 
Kopumā šie jaunie pasākumi ir izstrādāti tā, lai samazinātu uz ceļiem bojā gājušo jauniešu 
skaitu.
Turklāt, lai cīnītos pret manipulācijām ar mopēdiem un motocikliem, Komisija ir ierosinājusi 
attiecināt uz šiem transportlīdzekļiem prasību par obligāto tehnisko apskati. Tomēr pašlaik šis 
priekšlikums joprojām tiek izskatīts Eiropas Parlamentā un Padomē.
Turklāt Eiropas tiesību aktos ir prasīts veikt satiksmes trokšņa kartēšanu un ik pēc pieciem 
gadiem pieņemt rīcības plānu šā trokšņa samazināšanai — to paredz Direktīva 2002/49/EK1.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka jautājumā par vecuma ierobežojumu 
mopēdu un motociklu vadītājiem, par ko paudis bažas lūgumraksta iesniedzējs, likumdevējs 
jau ir paredzējis atbilstošus risinājumus.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. jūnija Direktīva par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību. –
Saskaņošanas komitejā sniegtais Komisijas paziņojums attiecībā uz Direktīvu par vides trokšņa novērtēšanu un 
pārvaldību. – OV L 189, 18.7.2002., 12.–25. lpp., OV Īpašais izdevums latviešu valodā: 15. nodaļa, 7. sējums, 
101.–115. lpp.


