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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad nėra suderintų sunkiojo ir specialiojo kelių transporto 
taisyklių. Kiekvienoje šalyje galioja skirtingos taisyklės dėl leidimų, leidžiamos vairavimo 
trukmės, įspėjamųjų ženklų ir kt. Važiavimas per kai kurias valstybes nares specialiuoju 
transportu tampa biurokratiniu ir techniniu iššūkiu. Suderintos taisyklės labai supaprastintų 
padėtį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Komisijos pastabos
Kadangi neįprastas kelių transportas neatitinka bendrųjų Europos teisinių reikalavimų dėl 
transporto priemonių masės ir matmenų, prieš atliekant tokio transporto operaciją reikia gauti 
lengvatą arba leidimą.

Kadangi taisyklės šioje srityje Europos lygmeniu nesuderintos, tarptautiniai vežėjai, norėdami 
gauti leidimą atlikti neįprastas kelių transporto operacijas, šiuo metu susiduria su įvairiomis 
taisyklėmis ir procedūromis, pvz., susijusiomis su transporto priemonių palyda, nustatytais 
terminais, leidžiamu greičiu ir kt. Jos skiriasi ne tik valstybėse narėse, bet kartais net ir 
regionuose. 
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Dėl daugybės taisyklių ir procedūrų, kurios valstybėse narėse įvairuoja, tarptautiniams 
vežėjams šiuo metu sunku laikytis visų atitinkamų reikalavimų. Dėl tokių esamų skirtumų 
valstybės narės turi užtikrinti, kad neįprastos kelių transporto operacijos būtų atliekamos 
saugiai ir kad jų poveikis kitiems kelių eismo dalyviams ir visai ekonomikai būtų mažiausias. 
Visų pirma valdžios institucijos turi patikrinti, ar kelių tiltų konstrukcijos gali atlaikyti 
transporto priemonių apkrovą, kuri dažnai yra sunkesnė nei įprasta. Jos taip pat nustatyti, ar 
kelių maršrutai yra pritaikyti tokio dydžio apkrovai, ir užtikrinti, kad kitiems eismo dalyviams 
dėl to nekiltų nereikalingo pavojaus, pvz., reikalaujant, kad kartu su neįprastomis kelių 
transporto priemonėmis vyktų ir policija arba privačios palydos.

Nors dėl tokių skirtumų atsiranda kliūčių prekių ir paslaugų judėjimui ES, nacionalinių 
valdžios institucijų prerogatyvos užtikrinant kelių saugą ir infrastruktūros vientisumą yra 
visiškai pripažintos (subsidiarumo principas), ir 2006 m. Komisija, išnagrinėjusi šį klausimą, 
nusprendė paskelbti gaires.
Išvada

Siekdami visoje Europos Sąjungoje sudaryti palankesnes sąlygas veiksmingam krovinių 
vežimui, pagerinti saugos operacijas ir užtikrinti daugiau skaidrumo neįprastos apkrovos 
transporto srityje, Europos pramonės ekspertai, valstybių narių ir Komisijos atstovai kartu 
parengė geriausios patirties rekomendacijas dėl neįprasto kelių transporto. Šios 
rekomendacijos paskelbtos ES kelių eismo saugos interneto puslapyje:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/vehicles/doc/abnormal_transport_guidelines_en.pdf.

Komisijos tikslas yra padėti savanoriškai supaprastinti ir suderinti taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas neįprastas kelių transportas, ir skatinti naudotis šiuolaikinėmis 
informacinėmis technologijomis bei kitomis naujausiomis priemonėmis nustatant prašymų 
suteikti leidimą nagrinėjimo ir leidimų suteikimo taisykles bei procedūras. Šis dokumentas 
parengtas pasikonsultavus su ekspertų grupe, kurios manymu, visiškai suderinti taisykles 
galbūt ir nebūtina, tačiau turėtų būti galima bent jau lengvai gauti informaciją apie šiuo metu 
visose valstybėse narėse galiojančias taisykles ir procedūras.“


