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Subiect: Petiția nr. 1166/2019, adresată de J.R., de cetățenie germană, privind 
aplicarea acelorași restricții motocicletelor ca și altor autovehicule

1. Rezumatul petiției

Petiționarul ar dori ca motocicletele să fie supuse acelorași restricții tehnice ca și celelalte 
autovehicule, pentru a reduce poluarea fonică. Ca exemple, el citează instalarea unui 
dispozitiv antidemaraj cu alcoolmetru, a unui dispozitiv de frânare de viteză, monitorizarea 
vitezei și controlul de radar prin intermediul plăcii de înmatriculare la spate, cerințe mai 
stricte în materie de protecție contra zgomotului și interzicerea manipulării sistemelor 
amortizoarelor de sunet.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 aprilie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

În ceea ce privește zgomotul ambiental, Directiva 2002/49/CE1 privind evaluarea și gestiunea 
zgomotului ambiental (Directiva privind zgomotul ambiental) solicită statelor membre să 
prevină și să reducă zgomotul ambiental, dacă este necesar. În special, statele membre trebuie 
să elaboreze și să publice, o dată la cinci ani, hărți ale zgomotului și planuri de acțiune pentru 
gestionarea zgomotului pentru aglomerațiile urbane de peste 100 000 de locuitori și pentru 
șoselele principale (peste 3 milioane de vehicule pe an).

1 Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea 
zgomotului ambiental – Declarația Comisiei în cadrul comitetului de conciliere referitoare la Directiva privind 
evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental, JO L 189, 18.7.2002, p. 12–25.
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Cu toate acestea, măsurile sunt la latitudinea statelor membre, inclusiv măsurile care se referă 
în mod specific la motociclete. Punerea în aplicare a directivei este amânată în multe state 
membre, inclusiv în Germania. În această privință, Comisia a inițiat o procedură de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Germaniei pe motivul nerespectării Directivei privind 
zgomotul ambiental, care face referire, printre altele, la lipsa planurilor de acțiune în diferite 
localități și aglomerații urbane din Germania.

În ceea ce privește, în special, motocicletele, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și Regulamentul 
delegat (UE) nr. 134/2014 al Comisiei2 privind omologarea și supravegherea pieței pentru 
vehiculele din categoria L3 (de exemplu, motociclete, motorete etc.) stabilește limitele nivelului 
de emisii sonore, cerințele încercărilor privind emisiile sonore și măsurile împotriva 
modificărilor neautorizate ale sistemelor de evacuare și de amortizare a zgomotului pentru 
vehiculele noi din categoria L, ca și pentru alte vehicule rutiere. Valorile-limită pentru emisiile 
sonore prevăzute în anexa VI(D) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 se încadrează în 
intervalul 63–80 dB(A) în funcție de fiecare tip din categoria L. Comisia va realiza un studiu 
pentru a stabili dacă aceste valori-limită pentru nivelul de zgomot trebuie din nou modificate. 
Comisia ia în calcul o propunere pentru astfel de noi limite pornind de la rezultatele studiului.

În plus, ar trebui subliniat faptul că, în multe cazuri, zgomotul excesiv provine de la modificarea 
sau modificările aduse vehiculului aflat în uz. Motocicletele și cvadriciclurile cu o capacitate 
cilindrică de peste 125 cm3 vor face obiectul unei inspecții tehnice periodice începând cu 
1 ianuarie 2022. Definirea intervalelor considerate adecvate pentru testarea acestor vehicule și 
determinarea zonelor, a elementelor și a metodelor de testare adecvate țin de competența 
statelor membre, care pot decide, de asemenea, să excludă aceste vehicule de la inspecția 
tehnică periodică, dacă se stabilesc măsuri alternative de siguranță rutieră.

Comportamentul conducătorului auto poate fi, de asemenea, o cauză frecventă a zgomotului 
excesiv, precum și a riscurilor la adresa siguranței rutiere. Aceste aspecte sunt legate de 
asigurarea respectării normelor de circulație (amenzi, controale ale vitezei și controale rutiere, 
restricții de trafic etc.), care intră, de asemenea, în sfera de competență a statelor membre. Prin 
urmare, în ceea ce privește chestiunile specifice legate de zgomotul la nivel local al 
motocicletelor și de aplicarea normelor de circulație, petiționarul ar trebui să contacteze 
autoritățile locale competente.

Concluzie

Comisia aplică în mod activ normele sale generale privind zgomotul. În plus, UE a instituit 
norme stricte privind omologările de tip pentru motociclete și evaluează dacă acestea ar trebui 
modificate. 

2 Regulamentul delegat (UE) nr. 134/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2013 de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele referitoare la performanțele de 
mediu și ale sistemului de propulsie și de modificare a anexei V la acesta, JO L53, 21.2.2014, p. 1.
3 Categoria L este denumirea familiei de vehicule din care fac parte bicicletele motorizate, motocicletele, 
triciclurile și cvadriciclurile.


