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Θέμα: Αναφορά 0515/2010 του Robert Walczak, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
μη τήρηση από τις πολωνικές αρχές των διατάξεων της οδηγίας 2006/1/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χρησιμοποίηση 
μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι πολωνικοί νόμοι περί οδικών μεταφορών της 20ής Ιουνίου 
1997 και της 6ης Σεπτεμβρίου 2001, οι οποίοι αναφέρονται αποκλειστικά στις εθνικές άδειες 
κυκλοφορίας οχήματος και τις άδειες οδήγησης, αντιβαίνουν στις διατάξεις της οδηγίας 
2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χρησιμοποίηση 
μισθωμένων οχημάτων.  Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή εν προκειμένω στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1, της οδηγίας, όπου ορίζεται ότι «Κάθε κράτος μέλος επιτρέπει να 
χρησιμοποιούνται στο έδαφός του, για τις εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών 
μελών, τα οχήματα που έχουν μισθώσει οι επιχειρήσεις οι εγκατεστημένες στο έδαφος άλλου 
κράτους μέλους», και στο άρθρο 3, παράγραφος 1, όπου ορίζεται ότι «τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις τους 
μπορούν να χρησιμοποιούν, για οδικές εμπορευματικές μεταφορές, με τους ίδιους όρους όπως 
και τα οχήματα που τους ανήκουν, μισθωμένα οχήματα τα οποία έχουν λάβει άδεια 
κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία επί του εδάφους τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
χώρας τους». Ως εκ τούτου ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διασφαλίσει ότι οι πολωνικές αρχές εφαρμόζουν τις διατάξεις της ανωτέρω οδηγίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Η Επιτροπή έχει ήδη εξετάσει δύο ίδιες καταγγελίες από τον συγκεκριμένο αναφέροντα. Οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής ενημέρωσαν με επιστολή στις 12 Αυγούστου 2010 τον αναφέροντα 
ότι οι πολωνικές νομικές διατάξεις στις οποίες παραπέμπει δεν είναι ασύμβατες με την οδηγία 
2006/1/ΕΚ1.

Ως απάντηση, επομένως, στην παρούσα αναφορά, η Επιτροπή δεν μπορεί παρά να 
επαναλάβει όσα έχει ήδη θέσει γραπτώς υπόψη του αναφέροντος. Το άρθρο 2, παράγραφος 1, 
της οδηγίας έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται 
στο έδαφός τους οχήματα που έχουν μισθώσει μεταφορικές εταιρείες από άλλα κράτη μέλη. 
Έτσι, η Πολωνία πρέπει, για παράδειγμα, να επιτρέπει σε μια γερμανική μεταφορική εταιρεία 
να χρησιμοποιεί ένα όχημα στην Πολωνία το οποίο είναι μόνο μισθωμένο και όχι στην πλήρη 
κυριότητά της. Όσον αφορά την αντιμετώπιση των δικών τους μεταφορικών εταιρειών, το 
άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη δεν κάνουν χρήση 
διατάξεων σχετικά με τη χρήση μισθωμένων οχημάτων από τις επιχειρήσεις τους οι οποίες να 
είναι περισσότερο περιοριστικές από τις διατάξεις που αφορούν τη χρήση οχημάτων υπό την 
πλήρη κυριότητά τους. Αν η πολωνική νομοθεσία απαιτεί από τις εγκατεστημένες στην 
Πολωνία μεταφορικές εταιρείες να λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας για τα οχήματα (υπό την 
πλήρη κυριότητά) τους στην Πολωνία, μπορεί επίσης να απαιτεί να λαμβάνεται άδεια 
κυκλοφορίας στην Πολωνία και για τα μισθωμένα οχήματα που χρησιμοποιούνται από τους 
εν λόγω μεταφορείς. Επομένως, δεν είναι ασύμβατο με την οδηγία να απαιτεί η πολωνική 
νομοθεσία από μια εταιρεία που υποβάλει αίτηση για χορήγησης άδειας εκτέλεσης 
μεταφορών να αποδεικνύει ότι τα οχήματά της (δικής της κυριότητας ή μισθωμένα) έχουν 
λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Πολωνία.

Συμπέρασμα

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η εξέταση της παρούσας αναφοράς δεν 
αποκάλυψε ότι η πολωνική νομοθεσία, στην οποία παραπέμπει ο αναφέρων, είναι ασύμβατη 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/1/ΕΚ.

                                               
1 Οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 
Ιανουαρίου 2006, για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές (κωδικοποιημένη έκδοση) ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 82.


