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automobilių ir automobilinių namelių svorio, kurią pateikė Vokietijos pilietis 
W. M.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo pakeisti transporto priemonių skirstymo į lengvuosius ir krovininius 
automobilius pagal jų svorį sistemą. Jis siūlo iki 7,5 t sveriančias transporto priemones laikyti 
lengvaisiais automobiliais, tačiau nustatyti prierašą „įmonės transporto priemonė“, pagal kurį 
būtų skiriami lengvieji ir krovininiai automobiliai. Pasak peticijos pateikėjo, šiuo metu į 
miesto centrą dažnai draudžiama įvažiuoti sunkesnėmis nei 3,8 t transporto priemonėmis 
nepaisant jų dydžio. Į šią kategoriją patenka ir daugelis automobilinių namelių. Todėl 
automobilinių namelių savininkai negali šių transporto priemonių naudoti tam, kam jos ir yra 
skirtos. Peticijos pateikėjas pastebi, kad autobusai dažnai yra didesni ir sunkesni, tačiau svorio 
taisyklė jiems netaikoma.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

Teisės aktais dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipų patvirtinimo (Pagrindų 
direktyva 2007/46/EB1) nustatomos Sąjungos transporto priemonių konstrukcijos kategorijų 

                                               
1 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių 
mazgų patvirtinimo pagrindus („Pagrindų direktyva“).
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bendrosios apibrėžtys. Esminis transporto priemonių bruožas yra visų pirma gebėjimas 
transportuoti žmones arba prekes, kas leidžia atskirti M kategorijos transporto priemones 
(motorinės transporto priemonės, skirtas keleiviams vežti) ir N kategorijos transporto 
priemones (skirtas kroviniams vežti). Šios kategorijos smulkiau suskirstytos pagal keleivių 
skaičių (M kategorija) ir didžiausią techniškai leistiną pakrautos transporto priemonės masę 
(N kategorija).

Teisės aktai dėl tipų patvirtinimo neriboja didžiausios masės M1 kategorijos transporto 
priemonėms (pvz., transporto priemonės sėdimųjų vietų skaičius neviršija aštuonių ir 
papildomai vairuotojo vieta). Taip pat neriboja maksimalios masės automobiliams furgonams 
(t. y. mobiliems nameliams su mažiau nei aštuoniomis sėdimomis vietomis ir papildomai 
vairuotojo vieta), tačiau pagal įprastą praktiką gaminamos tokios transporto priemonės, 
naudojant N1 kategorijos transporto priemonės važiuoklę su kabina, kurių maksimali masė 
ribojama iki 3 500 kg. Todėl daugelio patvirtinto tipo automobilinių namelių didžiausia masė 
yra 3 500 kg.

Dėl komercinės ir nekomercinės paskirties transporto priemonių skirtumo, dėl kurio peticijos 
pateikėjas kreipėsi, tam tikru lygiu jau atsispindinčio ES teisės aktuose, taikomuose transporto 
priemonių eismui ir naudojimui, linkstama sutelkti dėmesį į komercinių transporto priemonių 
veiklą, kuria prisidedama prie vidaus rinkos. Pavyzdžiui, teisės aktai, reglamentuojantys 
patekimą į kelių transporto rinką galioja tik komerciniam transportui ir neapima transporto 
priemonių, kurių masė neviršija 3,5 tonos, nei transporto priemonių, kurios pagal savo 
konstrukciją ir įrangą yra tinkamos ir skirtos vežti ne daugiau kaip devynis asmenis, įskaitant 
vairuotoją1. Kaip dar vienas pavyzdys, lengvieji automobiliai ir automobiliniai nameliai 
neįtraukti į ES taisykles dėl kelių mokesčių sistemos2, kurios taikomos transporto 
priemonėms, viršijančioms 3,5 tonų ir naudojamoms arba skirtoms krovinių vežimui keliais.

Miesto transporto sistemos yra sudėtinės Europos transporto sistemos dalys, ir atitinkamai yra 
bendrosios transporto politikos dalys pagal EB sutarties 70–80 straipsnius. Tačiau Komisija 
jau pripažino savo Judumo mieste veiksmų plane3, kad laikoma, kad įvažiavimo į miestų 
centrus taisyklės priklauso nuo vietos aplinkybių. Taigi, laikantis subsidiarumo principo, 
vietos valdžios institucijos gali geriausiai nuspręsti dėl atitinkamų apribojimų. Tokie 
apribojimai gali atsirasti dėl miesto infrastruktūros pajėgumų ribotumo, triukšmo, istorinių 
centrų apsaugos ir t. t. Miestai ir vietos valdžios institucijos geriausiai gali įvertinti, kurios 
transporto priemonės, pavyzdžiui, miesto ir tarpmiestiniai autobusai, yra būtinos siekiant 
užtikrinti miestų centrų prieinamumą ir efektyvų viešąjį transportą. Tačiau atsižvelgiant į 
Judumo mieste veiksmų plane išdėstytus prioritetus, Komisija remia keitimąsi geriausios 
praktikos pavyzdžiais ir atitinkamų valdžios institucijų veiksmų koordinavimą šioje srityje.

Išvada

Komisija nurodo, kad šioje peticijoje iškelti klausimai patenka į vietos, regiono ar 
                                               
1 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į 
tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių
2 1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių 
transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (OL L 187, 1999 7 20, p. 42).
3 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui „Judumo mieste veiksmų planas“ (KOM/2009/490 galutinis)
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nacionalinės valdžios institucijų įgaliojimų sritį.. Kaip pavyzdžiui, Komisija atkreipia 
peticijos pateikėjo dėmesį į Judumo mieste veiksmų plane skatinamą keitimąsi geriausios 
praktikos pavyzdžiais ir jų koordinavimą.

Komisija neketina keisti savo tipų patvirtinimo teisės aktų, kurie taip pat yra įtraukti į daugiau 
nei 120 Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (Ženeva) reglamentus.


