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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0515/2010, внесена от Robert Walczak, с полско гражданство, 
относно неспазване от полските органи на разпоредбите на Директива 
2006/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно използването 
на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на 
товари

1. Резюме на петицията

Вносителят посочва, че полските закони относно автомобилния транспорт, съответно 
от 20 юни 1997 г. и 6 септември 2001 г., които се отнасят само за национална 
регистрация и документи за управление, не спазват разпоредбите на Директива 
2006/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно използването на наети 
превозни средства.  В този контекст, вносителят обръща внимание най-вече на член 2, 
параграф 1 от директивата, който гласи, че „всяка държава-членка разрешава 
използването на своя територия, за целите на трафика между държавите-членки, на 
превозни средства, наети от предприятия, установени на територията на друга 
държава-членка“ и член 3, параграф 1, който гласи, че „държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да осигурят, че техните предприятия могат да 
използват наети превозни средства за автомобилен превоз на товари при същите 
условия, които се прилагат за собствените им превозни средства; наетите превозни 
средства трябва да бъдат регистрирани или пуснати в движение в съответствие със 
законите в държавите-членки“. Поради това вносителят на петицията призовава 
Европейския парламент да гарантира, че полските органи спазват разпоредбите на 
гореспоменатата директива.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 септември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Комисията вече е разгледала две идентични оплаквания от този вносител. С писмо от 
12 август 2010 г. службите на Комисията информираха вносителя, че посочените от 
него полски правни разпоредби не нарушават изискванията на Директива 2006/1/ЕО1.

Ето защо, в отговор на настоящата петиция Комисията може само да повтори това, 
което вече е посочила в писмото си до вносителя. Член 2, параграф 1 от Директивата 
цели да гарантира, че държавите-членки разрешават използването на своя територия на 
превозни средства, наети от превозвачи, установени на територията на друга държава-
членка. Така Полша трябва да позволи например на германски превозвач да ползва в 
Полша превозно средство, което е взето под наем, а не е негова собственост. По 
отношение на третирането на превозвачите на самите държави-членки, в член 3, 
параграф 1 от Директивата е указано, че прилаганите от държавите-членки мерки по 
отношение на ползването на наети превозни средства за техните предприятия не трябва 
да са по-рестриктивни в сравнение с мерките по отношение ползването на собствените 
превозни средства. В случай че полското законодателство изисква от превозвачите, 
установени в Полша, да регистрират своите собствени превозни средства в Полша, то 
може да изисква в Полша да бъдат регистрирани и ползваните от тези превозвачи наети 
превозни средства. Ето защо фактът, че полското законодателство изисква от 
дружествата, подали заявление за издаване на лиценз за превоз, да докажат, че техните 
превозни средства (собствени или наети) са регистрирани в Полша, не противоречи на 
изискванията на Директивата.

Заключение

В заключение Комисията посочва, че, след като е разгледала петицията на вносителя, 
не е установила основания да се счита, че посоченото от него полско законодателство 
противоречи на изискванията на Директива 2006/1/ЕО.

                                               
1 Директива 2006/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 
година относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен 
превоз на товари (кодифицирана версия) ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 82.


