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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0864/2011 af Ulrich Mehl, tysk statsborger, om samordning af 
reglerne for specialtransporter på vejene

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at der ikke findes harmoniserede regler for tunge specialtransporter 
på vejen. Hvert land har forskellige regler, godkendte køretider, advarselsskilte osv. At køre 
igennem flere medlemsstater med en specialtransport bliver en bureaukratisk og teknisk 
udfordring. Harmoniserede regler ville lette tingene betydeligt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Kommissionens bemærkninger 

Idet særlige transporter ikke opfylder de generelle europæiske lovkrav for køretøjers 
maksimale vægt og dimensioner, kræves der dispensation eller forudgående tilladelse til at 
foretage særlige transporter.

Da der ikke findes nogen EU-harmonisering på området står de internationale 
transportvirksomhederne i dag over for en række forskellige regler og procedurer, f.eks. 
vedrørende ledsagelse af køretøjer, tidsramme, hastighedsgrænser osv., for, hvordan der opnås 
tilladelse til særlige transporter. Disse varierer fra medlemsstat til medlemsstat, og til tider 
selv fra region til region. 
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På grund af de vidt forskellige regler og procedurer medlemsstaterne imellem finder de 
internationale vognmænd det i dag vanskeligt at finde ud af alle de relevante krav. De 
nuværende forskelle afspejler medlemsstaternes behov for at kontrollere, at de særlige 
transporter foretages sikkert, og at de har en minimal indvirkning på andre trafikanter og 
økonomien som helhed. De offentlige myndigheder skal navnlig sikre, at eventuelle broer på 
ruten kan bære aksel- og køretøjsbelastningen, der ofte er tungere end normalt, samt at vejene 
på ruten er egnet til den størrelse last, der transporteres, og at denne ikke er til unødig fare for 
andre trafikanter, f.eks. ved at kræve, at en politieskorte eller privat eskorte ledsager den 
særlige transport.

Selv om disse forskelle hindrer bevægeligheden af varer og tjenesteydelser inden for EU, 
anerkendes de nationale myndigheders prærogativer med hensyn til vejsikkerhed og 
infrastrukturens integritet fuldstændig (nærhedsprincippet). Kommissionen undersøgte 
spørgsmålet i 2006 og besluttede at udstede retningslinjer.

Konklusion 
For at fremme effektiv godstransport i hele EU, forbedre sikkerheden i forbindelse med 
transporter og skabe større gennemsigtighed inden for særlige transporter har europæiske 
eksperter fra industrien, medlemsstaterne og Kommissionen sammen udarbejdet retningslinjer 
for særlige transporter (European Best Practice Guidelines for Abnormal Road Transports). 
Disse retningslinjer er offentliggjort på EU's websted for trafiksikkerhed:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/vehicles/doc/abnormal_transport_guidelines_en.pdf. 

Kommissionens mål er at bidrage til på frivillig basis at forenkle og harmonisere 
bevægeligheden af særlige transporter og fremme anvendelsen af den nyeste 
informationsteknologi og andre  moderne værktøjer i forbindelse med reglerne og 
procedurerne for ansøgning om og tildeling af tilladelser. Dokumentet blev udarbejdet efter 
høring af en ekspertgruppe, som var af den opfattelse, at der - selv om der måske ikke er 
behov for fuldstændig harmonisering - i det mindste skal gives let adgang til information om 
de gældende regler og procedurer, der anvendes i den enkelte medlemsstat."


