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Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0864/2011, внесена от Ulrich Mehl, с германско гражданство, 
относно хармонизиране на правилата относно специалния сухопътен 
транспорт

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от отсъствието на хармонизирани правила в 
сферата на тежкия и специалния сухопътен транспорт. Всяка страна има различни 
правила по отношение на разрешенията, разрешеното време на управление, 
предупредителните знаци и пр. Управлението на превозно средство за специален 
транспорт през няколко държави членки се превръща в бюрократично и техническо 
предизвикателство. Хармонизираните правила биха улеснили значително положението.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Наблюдения на Комисията 
Тъй като извънгабаритният сухопътен транспорт не отговаря на общите европейски 
законови изисквания за тегло и размери на превозните средства, е нужно 
предварително освобождаване от задължение или разрешение за извършване на 
извънгабаритен сухопътен транспорт.

Понастоящем, при отсъствието на европейска хармонизация в тази област, 
международните превозвачи се сблъскват с разнообразни правила и процедури, 
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например за ескорта на превозните средства, разрешените времеви периоди, 
позволената скорост и т.н., за получаване на разрешение за извънгабаритен сухопътен 
транспорт. Тези правила се различават в различните държави членки и понякога дори в 
различните региони. 
  

Поради голямото разнообразие от правила и процедури в различните държави членки 
за международните превозвачи е трудно да определят всички съответни изисквания. 
Сегашните несъответствия посочват необходимостта държавите членки да гарантират, 
че извънгабаритният сухопътен транспорт се придвижва безопасно и оказва минимално 
въздействие върху другите участници в движението и върху икономиката като цяло. 
По-специално обществените органи трябва да гарантират, че мостовите съоръжения по 
маршрута са пригодени да понесат често пъти по-голямото тегло в сравнение с 
нормалното осово натоварване и тегло на превозните средства. Също така те трябва да 
гарантират, че маршрутите са подходящи за размера на товара, който се превозва, и че
транспортът не представлява ненужна опасност за останалите участници в движението, 
чрез изискване за полицейски или частен ескорт например, придружаващ 
извънгабаритния сухопътен транспорт.

Макар такива различия да представляват препятствия за придвижването на стоки и 
услуги в рамките на ЕС, се признават изцяло прерогативите на националните органи 
при гарантирането на безопасността по пътищата и целостта на инфраструктурата 
(принципа за субсидиарност) и Комисията, след като разгледа въпроса през 2006 г., взе 
решение да издаде насоки.
Заключение 

За да се улесни товарният транспорт в Европейския съюз, да се подобри безопасното 
функциониране и да се осигури по-голяма прозрачност в областта на извънгабаритния 
сухопътен транспорт, европейски експерти в областта на промишлеността, държави 
членки и Комисията изготвиха заедно насоки за най-добри практики за 
извънгабаритния сухопътен транспорт. Тези насоки са публикувани на уебсайта на ЕС 
за пътна безопасност:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/vehicles/doc/abnormal_transport_guidelines_en.pdf

Целта на Комисията е да подпомогне опростяването и хармонизирането на доброволен 
принцип на придвижването на извънгабаритния сухопътен транспорт и да насърчи 
използването на най-нови информационни технологии и други съвременни средства 
при правилата и процедурите за искане и предоставяне на разрешения. Документът бе 
изготвен след консултация с експертна група, която е на мнение, че макар да не е 
необходимо пълно хармонизиране, следва да бъде осигурен поне лесен достъп до 
информация за съществуващите правила и процедури, приложими понастоящем във 
всяка държава членка.


