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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0864/2011, którą złożył Ulrich Mehl (Niemcy) w sprawie harmonizacji 
przepisów dotyczących specjalnych przewozów drogowych

1.Streszczenie petycji

Składający petycję ubolewa w związku z brakiem zharmonizowanych przepisów w dziedzinie 
ciężarowego i specjalnego transportu drogowego. W każdym kraju obowiązują inne przepisy 
w sprawie pozwoleń, dopuszczalnego czasu jazdy, znaków ostrzegawczych itd. Wykonanie 
specjalnego przewozu przez kilka państw członkowskich staje się wyzwaniem 
biurokratycznym i technicznym. Zharmonizowane przepisy znacząco uprościłyby sprawy.

2.Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Uwagi Komisji 
Ponieważ specjalne przewozy drogowe nie są zgodne z ogólnymi europejskimi wymogami 
prawnymi w odniesieniu do masy i wymiarów pojazdów, w celu przeprowadzenia operacji z 
zakresu specjalnych przewozów drogowych niezbędne jest uzyskanie zwolnienia lub 
pozwolenia.

Przy braku europejskiej harmonizacji w tej dziedzinie międzynarodowi przewoźnicy, którzy 
chcą uzyskać pozwolenie na specjalny przewóz drogowy, stają obecnie wobec konieczności 
przestrzegania różnych przepisów i procedur dotyczących na przykład eskorty pojazdu, 
dopuszczalnych ram czasowych, dozwolonej prędkości itd. Tutaj różnice występują między 
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poszczególnymi państwami członkowskimi, a nawet regionami. 

Ze względu na ogromne zróżnicowanie przepisów i procedur w państwach członkowskich 
międzynarodowi przewoźnicy mają obecnie trudności z ustaleniem wszystkich odnośnych 
wymogów. Aktualne różnice odzwierciedlają konieczność weryfikowania przez państwa 
członkowskie, czy specjalne przewozy drogowe odbywają się w bezpieczny sposób oraz czy 
mają one minimalny wpływ na pozostałych użytkowników dróg i na całą gospodarkę. 
W szczególności władze publiczne muszą weryfikować, czy struktury mostowe na szlakach 
drogowych mogą przyjąć często większy od normalnego nacisk na oś i ładunek pojazdu. 
Sprawdzają też one, czy szlaki drogowe są odpowiednie dla przewożonego ładunku oraz czy 
nie stanowi on niepotrzebnego zagrożenia dla innych użytkowników dróg, domagając się 
zapewnienia eskorty policyjnej lub prywatnej dla specjalnych przewozów drogowych.

Choć takie różnice stanowią przeszkodę dla swobodnego przepływu towarów i usług w UE, w 
pełni uznawane są prerogatywy władz krajowych dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz integralności infrastruktury (zasada pomocniczości), a po 
przeanalizowaniu tej kwestii w 2006 r. Komisja postanowiła wydać wytyczne.
Wniosek 

Aby ułatwić efektywny transport towarowy w całej Unii Europejskiej, zwiększyć 
bezpieczeństwo operacji i zapewnić większą przejrzystość w obszarze specjalnych 
przewozów towarowych, europejscy eksperci z tej dziedziny wraz z państwami 
członkowskimi i Komisją wspólnie opracowali Najlepsze praktyki w zakresie specjalnych 
przewozów drogowych. Wytyczne te publikowane są na unijnej stronie internetowej 
poświęconej bezpieczeństwu ruchu drogowego:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/vehicles/doc/abnormal_transport_guidelines_en.pdf

Celem Komisji jest udzielenie wsparcia na rzecz uproszczenia i dobrowolnej harmonizacji 
przepływu specjalnych przewozów drogowych, a także wykorzystania aktualnych technologii 
informacyjnych i innych nowoczesnych narzędzi w ramach stosowania przepisów i procedur 
dotyczących rozpatrywania wniosków o wydanie pozwolenia i przydziałów. Dokument ten 
został sporządzony po konsultacjach z grupą ekspertów, która wyraziła opinię, że choć pełna 
harmonizacja może nie być niezbędna, należy przynajmniej umożliwić łatwy dostęp do 
informacji na temat obowiązujących przepisów i procedur, stosowanych obecnie w 
poszczególnych państwach członkowskich.


