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különleges közúti szállításra vonatkozó szabályok harmonizálásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a közúti teherszállítás és a különleges közúti szállítás területén a 
harmonizált szabályok hiányát kifogásolja. Az egyes országok eltérő szabályokat alkalmaznak 
az engedélyek, a megengedett vezetési idő, a figyelmeztető jelzések, stb. terén. Ha egy 
személy különleges szállítási eszközzel kíván több tagállamon keresztülvezetni, az 
adminisztratív és technikai szempontból egyaránt kihívást jelent. A szabályok harmonizálása 
jelentősen megkönnyítené a helyzetet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A Bizottság észrevételei 

Mivel a nem szokványos közúti szállítmányok nem felelnek meg a járművek súlyára és 
méreteire vonatkozó általános uniós jogi követelményeknek, a nem szokványos közúti 
szállítási műveletek végrehajtása előtt mentesség megállapítására vagy engedélyre van 
szükség.

Az európai harmonizáció e téren megfigyelhető hiányának következtében a nemzetközi 
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fuvarozók a nem szokványos közúti szállításra vonatkozó engedély megszerzéséhez különféle 
szabályokkal és eljárásokkal szembesülnek, például a kísérő járművek, a lehetséges 
időkorlátok, az engedélyezett sebesség stb. tekintetében. Ezek tagállamonként, néha pedig 
régiónként is változnak. 

Mivel a tagállamok körében igen sokféle szabály és eljárás van érvényben, a nemzetközi 
fuvarozók számára jelenleg nehézséget jelent az összes lényeges követelmény azonosítása. A 
fennálló különbségek rávilágítanak annak szükségességére, hogy a tagállamok 
meggyőződjenek a nem szokványos közúti szállítmányok biztonságos fuvarozásáról, valamint 
arról is, hogy azok minimális hatást gyakorolnak az úthasználókra és összességében a 
gazdaságra. A hatóságoknak mindenekelőtt azt kell ellenőrizniük, hogy az útvonalon elterülő 
hídszerkezetek elbírják-e a szokásosnál gyakran nehezebb tengely- és járműsúlyt. Egyúttal azt 
is meg kell vizsgálniuk, hogy az útvonalak a szállított rakomány mérete szempontjából 
megfelelőek-e, valamint hogy maga a művelet nem jelent-e szükségtelen veszélyt más 
úthasználókra nézve, például azáltal, hogy a nem szokványos közúti szállítmány mellé rendőri 
vagy magánkíséret szükséges.

Noha az ilyen különbségek az áruk és szolgáltatások Unión belüli mozgását akadályozó 
tényezőknek minősülnek, teljes mértékben el kell ismerni, hogy a közúti közlekedésbiztonság 
és az infrastruktúra épségének biztosítása terén a nemzeti hatóságok élveznek előjogot (a 
szubszidiaritás elve), a Bizottság pedig – miután a kérdéskört 2006-ban megvizsgálta – úgy 
döntött, hogy iránymutatásokat tesz közzé.

Következtetés 
Azzal a céllal, hogy Unió-szerte elősegítsék a hatékony árufuvarozást, növeljék a műveletek 
biztonságát, a nem szokványos teherszállítmányok fuvarozása terén pedig fokozzák az 
átláthatóságot, az iparág, a tagállamok és a Bizottság európai szakértői közösen kidolgozták 
az „Európai legjobb gyakorlatra vonatkozó iránymutatás nem szokványos közúti
szállítmányok szabályozására” című dokumentumot. Ezen iránymutatást az EU 
közlekedésbiztonsági honlapján tették közzé: 
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/vehicles/doc/abnormal_transport_guidelines_en.pdf

A Bizottság célja, hogy segítséget nyújtson a nem szokványos közúti szállítmányok 
mozgásának önkéntes alapon történő egyszerűsítéséhez és harmonizálásához, valamint 
előmozdítsa a legkorszerűbb információs technológiák és egyéb modern eszközök 
alkalmazását az engedélyek kérelmezéséhez és kiadásához kötődő szabályok és eljárások 
kapcsán. A dokumentumot egy szakértői csoporttal folytatott konzultációt követően dolgozták 
ki, amely csoport arra az álláspontra helyezkedett, hogy míg teljes körű harmonizációra 
vélhetően nem lesz szükség, legalább lehetővé kell tenni az egyes tagállamokban jelenleg 
alkalmazott érvényes szabályokkal és eljárásokkal kapcsolatos információkhoz való könnyű 
hozzáférést.


