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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs žēlojas par saskaņotu noteikumu trūkumu attiecībā uz smagajiem un 
speciālajiem autotransporta līdzekļiem. Katrai valstij ir atšķirīgi noteikumi attiecībā uz 
atļaujām, autotransporta vadīšanai atļauto laiku, brīdinājuma zīmēm u. c. Braukšana cauri 
dažādām dalībvalstīm ar speciālo autotransportu kļūst par birokrātisku un tehnisku 
izaicinājumu. Saskaņoti noteikumi ievērojami atvieglotu šos jautājumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 30. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Komisijas komentāri

Sevišķi lielas kravnesības autotransports neatbilst vispārējām Eiropas Savienības tiesiskajām 
prasībām par transportlīdzekļa svaru un gabarītiem, un pirms sevišķi lielas kravnesības 
autotransporta izmantošanas ir jāsaņem atbrīvojums vai atļauja.

Tā kā šī joma Eiropas līmenī nav saskaņota, pašlaik starptautiskajiem pārvadātājiem, lai 
iegūtu atļauju sevišķi lielas kravnesības autotransporta izmantošanai, jāsaskaras ar dažādiem 
noteikumiem un procedūrām, piemēram, attiecībā uz transportlīdzekļu eskortu, atļautajiem 
laika ietvariem, atļauto ātrumu utt. Šie noteikumi dažādās dalībvalstīs un dažkārt pat reģionos 
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ir atšķirīgi. 
  

Tā kā dalībvalstīs ir spēkā liels skaits atšķirīgu noteikumu un procedūru, starptautiskajiem 
pārvadātājiem pašlaik ir grūti noteikt visas atbilstīgās prasības. Pašreizējās atšķirības 
atspoguļo dalībvalstu vajadzību pārbaudīt to, vai sevišķi lielas kravnesības autotransporta 
pārvadājumi norit droši un pēc iespējas mazāk ietekmē citus ceļu lietotājus un ekonomiku 
kopumā. Valsts iestādēm jo īpaši ir jāpārbauda, vai autotransporta maršrutā šķērsojamie tilti ir 
piemēroti kravām, kas bieži vien ir smagākas nekā standarta ass un vagona autotransporta 
kravas. Tām ir jāpārbauda arī tas, vai ceļu maršruti ir piemēroti pārvadājamās kravas izmēram 
un svaram un vai šī krava nerada lieku apdraudējumu citiem ceļa lietotājiem, piemēram, ja 
īpaši lielas kravnesības autotransports ir jāpavada policijai vai privātam eskortam.

Lai gan šādas atšķirības rada šķēršļus preču un pakalpojumu apritei ES, tiek pilnīgi atzītas 
valsts iestāžu pilnvaras ceļu drošības un infrastruktūras integritātes nodrošināšanā 
(subsidiaritātes princips), un pēc šī jautājuma izskatīšanas 2006. gadā Komisija pieņēma 
lēmumu par vadlīniju izstrādi.

Secinājums
Lai veicinātu efektīvus kravu pārvadājumus Eiropas Savienībā, pilnveidotu drošas darbības un 
nodrošinātu lielāku pārredzamību sevišķi lielas kravnesības transporta jomā, Eiropas 
Savienības eksperti, kuri pārstāv attiecīgo nozari, dalībvalstis un Komisiju, ir kopīgi 
izstrādājuši Paraugprakses pamatnostādnes sevišķi lielas kravnesības transporta jomā. Šīs 
pamatnostādnes ir publicētas ES ceļu satiksmes drošībai veltītajā tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/vehicles/doc/abnormal_transport_guidelines_en.pdf

Komisijas mērķis ir palīdzēt vienkāršot un atbilstīgi brīvprātības principam saskaņot sevišķi 
lielas kravnesības transporta satiksmi un veicināt jaunāko informācijas tehnoloģiju, kā arī citu 
modernu instrumentu izmantošanu saistībā ar noteikumiem un procedūrām, kas attiecas uz 
atļauju prasībām un piešķīrumiem. Dokuments tika izstrādāts pēc konsultācijām ar ekspertu 
grupu, kuras pārstāvji pauda viedokli, ka, lai gan pilnīga saskaņošana, iespējams, nav 
vajadzīga, būtu jānodrošina vismaz iespēja viegli piekļūt informācijai par spēkā esošajiem 
noteikumiem un procedūrām, kuras pašlaik piemēro visās dalībvalstīs.


