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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0515/2010 af Robert Walczak, polsk statsborger, om de polske 
myndigheders manglende overholdelse af bestemmelserne i Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer 
uden fører til godstransport ad landevej

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at de polske love vedrørende vejtransport af hhv. 20. juni 1997 og 6. 
september 2001, hvori der udelukkende henvises til nationale indregistrerings- og 
kørselsdokumenter, er i modstrid med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer.  Andrageren gør i den forbindelse 
navnlig opmærksom på direktivets artikel 2, stk. 1, hvori det hedder, at "hver medlemsstat 
tillader på sit område, at der i trafik mellem medlemsstaterne anvendes køretøjer, der er lejet 
af virksomheder, som er etableret på en anden medlemsstats område", og artikel 3, stk. 1, 
hvori det hedder, at "medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
deres virksomheder kan anvende udlejningskøretøjer, der er indregistreret eller taget i brug i 
overensstemmelse med lovgivningen i deres lande, til godstransport ad landevej på samme 
betingelser som dem, der gælder for anvendelse af disse virksomheders egne køretøjer".
Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at sikre, at de polske myndigheder 
efterkommer bestemmelserne i ovennævnte direktiv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. september 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.
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"Kommissionen har allerede behandlet to identiske klager fra denne andrager. Ved brev af 12. 
august 2010 underrettede Kommissionens tjenestegrene andrageren om, at de polske retlige 
bestemmelser, han henviste til, ikke var uforenelige med direktiv 2006/1/EF1.

Kommissionen kan derfor i sit svar på nærværende andragende kun gentage, hvad den 
allerede har skrevet til andrageren. Direktivets artikel 2, stk. 1, skal sikre, at medlemsstater 
tillader, at der på deres område anvendes køretøjer, der er lejet af vognmænd fra andre
medlemsstater. Polen skal derfor tillade, at f.eks. en tysk vognmand kan anvende et køretøj i 
Polen, som kun er lejet og ikke fuldt ud ejes. Med hensyn til behandlingen af deres egne 
vognmænd indeholder direktivets artikel 3, stk. 1, bestemmelse om, at medlemsstaterne ikke 
opretholder bestemmelser om anvendelse af lejede køretøjer til deres virksomheder, der er 
mere restriktive end bestemmelserne vedrørende anvendelse af køretøjer, der fuldt ud ejes. 
Hvis polsk lovgivning kræver, at vognmænd, der er etableret i Polen, skal indregistrere 
køretøjer (som de fuldt ud ejer) i Polen, kan den også kræve, at lejede køretøjer, der anvendes 
af disse operatører, skal indregistreres i Polen. Det er derfor ikke uforeneligt med direktivet, at 
polsk lovgivning kræver, at et selskab, der ansøger om en transporttilladelse, beviser, at dets 
(ejede eller lejede) køretøjer er indregistreret i Polen.

Konklusion

Kommissionen konkluderer derfor, at behandlingen af dette andragende ikke har påvist, at 
den polske lovgivning, andrageren henviste til, er uforenelig med bestemmelserne i direktiv 
2006/1/EF."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/1/EF af 18. januar 2006 om anvendelse af udlejningskøretøjer 
uden fører til godstransport ad landevej (kodificeret udgave), EUT L 33 af 4.2.2006, s. 82.


