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Temats: Lūgumraksts Nr. 1166/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais J.R., par 
tādu pašu ierobežojumu piemērošanu motocikliem, kādus piemēro pārējiem 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai motocikliem piemērotu tādus pašus tehniskos 
ierobežojumus kā citiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, lai ierobežotu trokšņa 
piesārņojumu. Kā piemērus viņš norāda alkometrisku autobloķēšanas ierīču un ātrumvaļņu 
uzstādīšanu, ātruma ierobežojumu ievērošanas uzraudzību un kontroli, izmantojot 
aizmugurējo numura zīmju fotoradara uzņēmumus, stingrākas trokšņa ierobežošanas prasības 
un trokšņa slāpēšanas sistēmu manipulāciju aizliegumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 28. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Attiecībā uz trokšņa aspektu Direktīvā 2002/49/EK1 par vides trokšņa novērtēšanu un 
pārvaldību (Vides trokšņa direktīva (VTD)) noteikts, ka dalībvalstīm vajadzības gadījumā 
jānovērš un jāsamazina vides troksnis. Jo īpaši dalībvalstīm reizi 5 gados ir jāsagatavo un 
jāpublicē trokšņa kartes un trokšņa pārvaldības rīcības plāni aglomerācijām ar vairāk nekā 100 
000 iedzīvotājiem un galvenajiem autoceļiem (vairāk nekā 3 miljoni transportlīdzekļu gadā).

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. jūnija Direktīva 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un 
pārvaldību. Samierināšanas komitejā sniegtais Komisijas paziņojums attiecībā uz Direktīvu par vides trokšņa 
novērtēšanu un pārvaldību, OV L 189, 18.7.2002., 12.–25. lpp.
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Tomēr pasākumi ir dalībvalstu ziņā, tostarp pasākumi, kas īpaši attiecas uz motocikliem. Šīs 
direktīvas īstenošana ir aizkavējusies daudzās dalībvalstīs, tostarp Vācijā. Šajā sakarā Komisija 
ir uzsākusi pārkāpuma procedūru pret Vāciju par Vides trokšņa direktīvas neievērošanu, un šī 
procedūra cita starpā attiecas uz rīcības plānu trūkumu vairākās Vācijas pašvaldībās un 
aglomerācijās.

Jo īpaši attiecībā uz motocikliem Regulā (ES) Nr. 168/2013 un Komisijas Deleģētajā regulā 
(ES) Nr. 134/20142 par L kategorijas transportlīdzekļu3 (t.i., motociklu, mopēdu, ...) tipa 
apstiprināšanu un tirgus uzraudzību ir noteiktas skaņas emisiju līmeņa robežvērtības, skaņas 
testa prasības un pasākumi pret neatļautu iejaukšanos izplūdes un trokšņa slāpēšanas sistēmās 
jauniem L kategorijas transportlīdzekļiem, piemēram, citiem ceļu transportlīdzekļiem. Trokšņa 
emisiju līmeņa ierobežojumi, kas noteikti Regulas Nr. 168/2013 VI pielikuma D sadaļā, ir 
robežās no 63 līdz 80 dB (A) atkarībā no konkrētā L kategorijas transportlīdzekļa. Komisija 
šobrīd gatavojas veikt pētījumu, lai novērtētu, vai būtu jāveic turpmāki šo trokšņa emisijas 
līmeņa ierobežojumu grozījumi. Komisija izskata priekšlikumu attiecībā uz šādiem jauniem 
ierobežojumiem, pamatojoties uz pētījuma rezultātiem.

Jāuzsver arī tas, ka daudzos gadījumos pārmērīgu troksni rada lietošanā esoši transportlīdzekļi, 
kuri ir pārveidoti. Motocikliem un kvadricikliem, kuru motora darba tilpums pārsniedz 
125 cm³, no 2022. gada 1. janvāra tiks veiktas periodiskas tehniskās apskates. Noteikt 
intervālus, ko uzskata par piemērotiem, lai pārbaudītu šos transportlīdzekļus un noteiktu jomas, 
elementus un piemērotas testēšanas metodes, ir dalībvalstu kompetencē, kuras var arī nolemt 
izslēgt šos transportlīdzekļus no periodiskajām tehniskajām apskatēm, ja tiek noteikti alternatīvi 
ceļu satiksmes drošības pasākumi.

Vadītāja uzvedība arī var būt bieža pārmērīga trokšņa, kā arī ceļu satiksmes drošības 
apdraudējuma cēlonis. Šādas situācijas ir saistītas ar satiksmes noteikumu izpildes piemērošanu 
(sodi, ātruma pārbaudes un pārbaudes uz ceļiem, satiksmes ierobežojumi u. c.), un tas arī ir ES 
dalībvalstu kompetencē. Tāpēc attiecībā uz konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar vietējo 
motociklu radīto troksni un satiksmes noteikumu izpildi, lūgumraksta iesniedzējam būtu 
jāsazinās ar vietējām kompetentajām iestādēm.

Secinājums

Komisija aktīvi īsteno savus vispārējos noteikumus par troksni. Turklāt ES ir ieviesusi stingrus 
noteikumus par motociklu tipa apstiprinājumiem un pašlaik izvērtē, vai šie noteikumi būtu 
jāgroza. 

2 Komisijas 2013. gada 16. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 134/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 168/2013 attiecībā uz ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtu veiktspēju un 
groza tās V pielikumu, OV L 53, 21.2.2014., 1. lpp.
3 Ar L kategoriju apzīmē transportlīdzekļa veidu, kas ietver pašgājējus divriteņus, motociklus, triciklus un 
kvadriciklus.


