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armonizarea normelor pentru transporturile rutiere speciale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă absența unor norme armonizate pentru transporturile rutiere grele și 
speciale. Fiecare țară are norme diferite privind licențele, timpul autorizat de conducere a 
vehiculelor, semnalele de avertizare etc. Conducerea vehiculului prin mai multe state membre 
cu un transport special devine o provocare birocratică și tehnică. Armonizarea normelor ar 
facilita substanțial acest aspect.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Observațiile Comisiei
Întrucât transporturile rutiere speciale nu respectă cerințele legale europene generale privind 
masa și dimensiunile vehiculului, este necesară obținerea unei derogări sau a unei autorizații 
înainte de efectuarea unui transport rutier special.

În prezent, în absența unei armonizări la nivel european în acest domeniu, transportatorii 
internaționali se confruntă cu o mulțime de norme și proceduri, de exemplu privind vehiculele 
de escortă, limitele de timp autorizate, limitele legale de viteză etc., pentru a obține o 
autorizație pentru un transport rutier special. Toate acestea diferă de la un stat membru la altul 
și, uneori, chiar de la o regiune la alta.



PE485.983v01-00 2/2 CM\896426RO.doc

RO

Din cauza varietății de norme și proceduri între statele membre, operatorii de transporturi 
internaționale consideră că este dificil în prezent să cunoască toate cerințele relevante. 
Discrepanțele actuale indică faptul că este necesar ca statele membre să se asigure că 
transporturile rutiere speciale se realizează în condiții de siguranță și că acestea au un impact 
minim asupra celorlalți participanți la trafic și asupra economiei în ansamblu. În special, 
autoritățile publice trebuie să asigure că structurile de pod existente pe traseu pot susține 
încărcăturile adeseori mai grele decât cele normale. De asemenea, acestea trebuie să asigure 
că traseele rutiere sunt adecvate pentru dimensiunea încărcăturii transportate și că aceasta nu 
reprezintă un pericol inutil pentru ceilalți participanți la trafic, de exemplu prin solicitarea 
escortei poliției sau a unui vehicul de escortă privat care să însoțească transportul rutier 
special.

Deși aceste diferențe reprezintă obstacole în calea circulației bunurilor și a serviciilor în 
cadrul UE, prerogativele autorităților naționale de a asigura siguranța rutieră și integritatea 
infrastructurii sunt pe deplin recunoscute (principiul subsidiarității) și Comisia, după ce a 
examinat acest aspect în anul 2006, a decis să elaboreze orientări.
Concluzie

Pentru a facilita eficiența transportului de marfă pe tot teritoriul Uniunii Europene, pentru a 
îmbunătăți desfășurarea transporturilor în condiții de siguranță și pentru a asigura o 
transparență mai mare în domeniul transporturilor speciale, experții europeni din acest sector, 
statele membre și Comisia au elaborat împreună Orientările privind bunele practici pentru 
transporturile rutiere speciale. Aceste orientări sunt publicate pe site-ul web referitor la 
siguranța rutieră în UE:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/vehicles/doc/abnormal_transport_guidelines_en.pdf

Obiectivul Comisiei este de a contribui la simplificarea și armonizarea voluntară a circulației 
transporturilor rutiere speciale și de a promova utilizarea celor mai noi tehnologii ale 
informației și a altor instrumente moderne în cadrul normelor și procedurilor privind 
solicitarea și acordarea autorizațiilor de transport. Documentul a fost elaborat după 
consultarea cu un grup de experți, care a considerat că, deși s-ar putea ca armonizarea 
completă să nu fie necesară, ar trebui să fie posibilă măcar accesarea cu ușurință a 
informațiilor privind normele și procedurile actuale aplicate în fiecare stat membru.


