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W dniach 24-27 września 2018 r. inspektorzy transportu drogowego z Polski uczestniczyli w międzynarodowych kontrolach
drogowych z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych – ADR Cross Border Enforcement (ACE) zorganizowanych przez Euro
Contrôle Route (ECR) oraz Bundesamt für Güterverkehr (BAG) w ramach podgrupy roboczej ECR HARMONIE ADR, w
miejscowości Drezno w Niemczech.
Ideą działań w ramach akcji ACE jest przeprowadzanie kontroli drogowych przewozu towarów niebezpiecznych ADR, w taki
sposób, w jaki służby kontrolne danego państwa wykonują codzienną pracę inspekcji. To właśnie dzięki takiej wymianie
doświadczeń możliwe jest wypracowanie wspólnego modelu kontroli w całej Europie.
We wspólnych kontrolach udział wzięli inspektorzy z Holandii, Belgi, Luksemburga, Niemiec, Czech, jak również inspektorzy
Inspekcji Transportu Drogowego z WITD
w Rzeszowie oraz z WITD w Lublinie.
Spotkanie zostało otwarte przez członków podgrupy roboczej ECR Harmonie ADR tj. Thomasa Fischera (BAG), Hennie van der
Stokker (ILT) i André Schenkela (ILT), podczas którego została podkreślona między innymi konieczność przeprowadzania
skoordynowanych tygodni kontrolnych ukierunkowanych na przewóz towarów niebezpiecznych. Podkreślono korzyści
wynikające z wymiany statystyk i analiz właśnie z tego obszaru.
Przez kolejne dwa dni, inspektorzy w grupach trzyosobowych, prowadzili kontrole drogowe towarów niebezpiecznych, podczas
których skontrolowanych zostało 58 pojazdów przewożących towary niebezpieczne. W przypadku 28 przewozów stwierdzono
naruszenia z zakresu nieprzestrzegania zapisów umowy ADR, co stanowiło 48 % skontrolowanych pojazdów. Natomiast w
przypadku 12 pojazdów naruszenia były tak poważne (niewłaściwe mocowanie ładunku, niepoprawne lub niekompletne
wypełnienie dokumentów przewozowych, braki obowiązujących instrukcji pisemnych dla kierowców, nieprawidłowe lub
niekompletne oznakowanie opakowań, brakujące wyposażenie kierowcy), że zostały one unieruchomione do momentu
usunięcia nieprawidłowości.
Wnioski inspektorów z przeprowadzonych kontrolni w ramach ACE były spójne – wspólne działania i wymiana najlepszych
praktyk jest niezbędna dla harmonizacji egzekwowania przepisów prawnych. Biorąc pod uwagę, iż przewóz towarów
niebezpiecznych jest specjalistycznym rodzajem transportu, wspólne działania służb kontrolnych z pewnością przyniosą
wymierny skutek dla poprawny bezpieczeństwa w transporcie drogowym.

