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Przedmiot: Petycja 1166/2012, którą złożył Paul Kaiser (Austria), w sprawie nadmiernych 
poziomów hałasu i granicy wieku kierowców

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku ze zbyt niską granicą wieku kierowców 
motorowerów i motocykli (15 lat lub 16 lat w przypadku modeli o pojemności silnika 125 
cm3), zaznaczając, że tymi pojazdami można się poruszać szybciej niż z dopuszczalną 
prędkością oraz że kontrole prędkości są nieadekwatne, co jest przyczyną wielu śmiertelnych 
wypadków drogowych wśród młodych ludzi. Uważa on ponadto, że dozwolone poziomy 
hałasu powodowanego przez pojazdy, samoloty i maszyny należy zdecydowanie obniżyć 
i apeluje o przyjęcie rozporządzenia ustalającego zdecydowane obowiązkowe ograniczenia, 
mając na uwadze, że nie pomagają tu środki dobrowolne, takie jak ciche opony.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Prawodawca dostrzegł już fakt, że młodzi kierowcy stanowią szczególnie zagrożoną grupę 
użytkowników dróg. Nowa dyrektywa 2006/126/WE w sprawie praw jazdy1, która weszła w 
życie dnia 19 stycznia 2013 r., ujednoliciła przepisy dotyczące kategorii motorowerów na 
szczeblu UE. Dyrektywa ustanawia dla kategorii motorowerów dolną granicę wieku, w 
którym można otrzymać prawo jazdy, na poziomie 16 lat, lecz państwa członkowskie mogą 

                                               
1 Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy 
(przekształcenie), Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18–60.
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obniżyć tę granicę na własnym terytorium do 14 lub 15 lat. Jednak od kandydatów 
ubiegających się o prawo jazdy wymaga się obecnie zdania egzaminu teoretycznego i 
zadowalającego przejścia badania lekarskiego, zanim będą mogli kierować motorowerem. 
Dyrektywa daje również państwom członkowskim możliwość wymagania, by kandydaci zdali 
egzamin umiejętności i zachowania na drodze.
O ile dolna granica wieku dla prowadzących motocykle o pojemności silnika 
nieprzekraczajacej 125 cm3 została utrzymana na poziomie 16 lat, o tyle dolna granica wieku, 
w którym można uzyskać bezpośredni dostęp do prowadzenia motocykli o większej mocy 
silnika została podniesiona do 24 lat. Te nowe środki łącznie mają zmniejszyć liczbę ofiar 
śmiertelnych wypadków na drogach wśród młodych ludzi.

Ponadto w celu przeciwdziałania podrasowywaniu motorowerów i motocykli Komisja 
zaproponowała, by poddawać je obowiązkowym badaniom przydatności do ruchu 
drogowego. Jednak ten wniosek jest nadal rozpatrywany przez Parlament Europejski i Radę.
Prawodawstwo europejskie wymaga ponadto sporządzania map hałasu i przyjmowania co 
pięć lat planów działania w celu ograniczenia hałasu na mocy dyrektywy 2002/49/WE2.

Zgodnie z powyższym Komisja uważa, że sprawa, z którą zwraca się składający petycję w 
odniesieniu do dolnej granicy wieku dla kierowców motorowerów i motocykli, została już 
odpowiednio rozwiązana przez prawodawcę.

                                               
2 Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i 
zarządzania poziomem hałasu w środowisku – Deklaracja Komisji w ramach komitetu pojednawczego w 
sprawie dyrektywy odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, Dz.U. L 189 z 
18.7.2002, s. 12–25.


