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Θέμα: Αναφορά 0864/2011 του Ulrich Mehl, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν τις ειδικές οδικές μεταφορές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την απουσία εναρμονισμένων κανόνων για τις βαριές και τις ειδικές
οδικές μεταφορές. Κάθε χώρα διαθέτει διαφορετικούς κανόνες όσον αφορά τις άδειες, τον
εγκεκριμένο χρόνο οδήγησης, τα προειδοποιητικά σήματα κτλ. Η διέλευση αρκετών κρατών 
μελών στο πλαίσιο ειδικών μεταφορών συνιστά γραφειοκρατική και τεχνική πρόκληση. Η 
ύπαρξη εναρμονισμένων κανόνων θα διευκόλυνε σημαντικά την κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Δεδομένου ότι οι έκτακτες οδικές μεταφορές δεν συμμορφώνονται με τις γενικές ευρωπαϊκές
νομικές απαιτήσεις για το βάρος και τις διαστάσεις των οχημάτων, απαιτείται η έκδοση
απαλλαγής ή άδειας πριν από τη διεξαγωγή έκτακτης οδικής μεταφοράς.

Επί του παρόντος, λόγω της απουσίας ευρωπαϊκής εναρμόνισης στον εν λόγω τομέα, οι
διεθνείς μεταφορείς έρχονται αντιμέτωπες με διάφορους κανόνες και διαδικασίες, που
αφορούν, για παράδειγμα, τους οδηγούς των οχημάτων, τα επιτρεπόμενα χρονικά πλαίσια, τις
επιτρεπόμενες ταχύτητες κλπ. για την απόκτηση άδειας με σκοπό την πραγματοποίηση
έκτακτης οδικής μεταφοράς. Αυτοί οι κανόνες και οι διαδικασίες διαφέρουν ανά κράτος
μέλος και ορισμένες φορές διαφέρουν και από περιφέρεια σε περιφέρεια.
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Λόγω των πολλών και διαφόρων κανόνων και διαδικασιών που ισχύουν στα κράτη μέλη, οι
διεθνείς μεταφορείς θεωρούν ότι είναι δύσκολο επί του παρόντος να καθορίσουν όλες τις
σχετικές απαιτήσεις. Οι υφιστάμενες διαφορές αντανακλούν την ανάγκη των κρατών μελών
να διασφαλίζουν ότι οι έκτακτες οδικές μεταφορές διεξάγονται με ασφάλεια και ότι έχουν τις
ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις σε άλλους χρήστες του οδικού δικτύου καθώς και στην
οικονομία συνολικά. Συγκεκριμένα, οι δημόσιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι δομές
των γεφυρών στο οδικό δίκτυο μπορούν να εξυπηρετούν το ως επί το πλείστον μεγαλύτερο
από το κανονικό φορτίο επί των αξόνων και το φορτίο του οχήματος. Επίσης, πρέπει να
διασφαλίζουν ότι οι δρόμοι είναι κατάλληλοι για το μέγεθος του φορτίου μεταφοράς και ότι
το τελευταίο δεν συνεπάγεται περιττούς κινδύνους για άλλους χρήστες του οδικού δικτύου, 
γεγονός που θα απαιτούσε, για παράδειγμα, αστυνομική ή ιδιωτική συνοδεία για τη
διεξαγωγή της έκτακτης οδικής μεταφοράς.

Παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες διαφορές αποτελούν εμπόδια για τη μεταφορά αγαθών
και υπηρεσιών εντός της ΕΕ, η αρμοδιότητα των εθνικών αρχών να διασφαλίζουν την οδική
ασφάλεια και την ακεραιότητα των υποδομών αναγνωρίζεται πλήρως (αρχή της
επικουρικότητας) και η Επιτροπή, έχοντας εξετάσει το ζήτημα το 2006, έχει αποφασίσει να
προβεί στη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών.

Συμπέρασμα
Για τη διευκόλυνση των αποτελεσματικών υπηρεσιών μεταφοράς φορτίου σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τη βελτίωση των ασφαλών μεταφορών και την παροχή μεγαλύτερης
διαφάνειας στον τομέα των έκτακτων μεταφορών φορτίου, ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες του
κλάδου, διάφορα κράτη μέλη και η Επιτροπή έχουν καταρτίσει από κοινού κατευθυντήριες
γραμμές βέλτιστων πρακτικών για τις έκτακτες οδικές μεταφορές. Οι εν λόγω κατευθυντήριες
γραμμές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΕ για την οδική ασφάλεια:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/vehicles/doc/abnormal_transport_guidelines_en.pdf

Στόχος της Επιτροπής είναι να συμβάλει στη απλοποίηση και την εναρμόνιση σε εθελοντική
βάση της διεξαγωγής έκτακτων οδικών μεταφορών και να προωθήσει τη χρήση τεχνολογιών
πληροφορίας αιχμής και άλλων σύγχρονων εργαλείων στο πλαίσιο των κανόνων και των
διαδικασιών για την αίτηση και τη χορήγηση αδειών. Το έγγραφο συντάχθηκε κατόπιν
διαβουλεύσεων με ομάδα εμπειρογνωμόνων κατά την άποψη της οποίας, ενώ μπορεί να μην
είναι απαραίτητη πλήρης εναρμόνιση, πρέπει τουλάχιστον να είναι δυνατή η ευχερής
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους υφιστάμενους κανόνες και τις διαδικασίες που
ισχύουν σήμερα σε κάθε κράτος μέλος.


