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Ref.: Petiția nr. 1166/2012, adresată de Paul Kaiser, de cetățenie austriacă, privind 
zgomotul generat de autovehicule și vârsta până la care se pot conduce 
vehicule

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că vârsta minimă legală de conducere a mopedurilor și a motocicletelor 
este prea mică (15 ani, respectiv 16 ani pentru autovehicule de 125 cm3), că respectivele 
autovehicule rulează (pot rula) cu o viteză mult mai mare decât viteza maximă admisă și că 
sunt prea sporadice controalele asupra vitezei autovehiculelor. Petiționarul consideră că din 
această cauză foarte mulți tineri își pierd viața în accidente de circulație. De asemenea, 
petiționarul consideră că plafoanele de emisie sonoră pentru autovehicule, avioane și aparate 
de zbor trebuie revizuite drastic. Acesta solicită un regulament cu interdicții mai stricte, 
întrucât consideră că măsurile arbitrare, precum anvelopele silențioase, sunt inutile.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Legislatorul a recunoscut deja că conducătorii tineri sunt utilizatori vulnerabili ai drumurilor. 
Noua Directivă 2006/126/CE privind permisele de conducere1, care a intrat pe deplin în 
vigoare la 19 ianuarie 2013, armonizează, prin urmare, dispozițiile pentru categoria de moped 
la nivelul UE. Directiva stabilește vârsta de 16 ani ca vârstă minimă de eliberare a permisului 

                                               
1 Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de 
conducere (reformată), JO L 403, 30.12.2006, pp. 18–60.
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de conducere pentru moped, dar statele membre o pot reduce la 14 sau 15 ani pe teritoriul lor. 
Cu toate acestea, solicitanții au acum obligația de a trece un test teoretic și o examinare 
medicală înainte de a putea conduce un moped. De asemenea, directiva oferă statelor membre 
opțiunea de a impune un test suplimentar de verificare a aptitudinilor și a comportamentului.

Deși vârsta minimă pentru conducerea de motociclete de 125 cm3 este menținută la 16 ani, 
vârsta minimă pentru accesul direct la motociclete mai puternice a fost crescută la 24 de ani. 
Împreună, aceste noi măsuri sunt concepute pentru a reduce numărul accidentelor rutiere 
fatale în rândul tinerilor.

În plus, pentru a combate practica de modificare a mopedurilor și a motocicletelor, Comisia a 
propus includerea unei inspecții tehnice auto obligatorii pentru acestea. Totuși, propunerea 
este încă dezbătută în cadrul Parlamentului European și al Consiliului.
În plus, legislația europeană prevede cartografierea zgomotului rutier și adoptarea de planuri 
de acțiune pentru reducerea zgomotului o data la fiecare cinci ani, în conformitate cu 
Directiva 2002/49/CE2.

Pe baza celor de mai sus, Comisia consideră că îngrijorările petiționarului în ceea ce privește 
limitele de vârstă pentru conducătorii de mopeduri și motociclete au fost corespunzător 
soluționate de către legislator.

                                               
2 Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și  a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și 
gestiunea zgomotului ambiental – Declarați Comisiei în cadrul comitetului de conciliere referitoare la Directiva 
privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental , JO L 189, 18.7.2002, pp. 12–25.


