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Tárgy : Robert Walczak, lengyel állampolgár által benyújtott 0515/2010. számú 
petíció a lengyel hatóságok által a gépjárművezető nélkül bérelt járművek 
közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 2006/1/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat, hogy a közúti közlekedésre vonatkozó 1997. június 20-i és 
2001. szeptember 6-i lengyel törvények, amelyek kizárólag a nemzeti nyilvántartási és a 
közlekedéshez szükséges dokumentumokra hivatkoznak, nem összeegyeztethetők a bérelt 
járművek használatáról szóló 2006/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel.  A petíció 
benyújtója ezzel kapcsolatosan felhívja a figyelmet az irányelv 2. cikkének (1) bekezdésére, 
mely szerint „minden tagállam megengedi területén a másik tagállam területén letelepedett 
vállalkozás által bérelt jármű használatát a tagállamok közötti közlekedés céljából”, valamint 
3. cikkének (1) bekezdésére, mely szerint „a tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy a vállalkozásaik számára […] a tulajdonukban lévő járművekre 
vonatkozó azonos feltételekkel biztosítsák a tagállami jogszabályoknak megfelelően 
nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett bérelt járművek használatát”. A petíció 
benyújtója ezért annak biztosítására kéri az Európai Parlamentet, hogy a lengyel hatóságok 
tartsák be az említett irányelv rendelkezéseit.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. szeptember 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A Bizottság már foglalkozott a petíció benyújtójának két azonos tárgyú panaszával. A 2010. 
augusztus 12-i levelükben a Bizottság szolgálatai tájékoztatták a petíció benyújtóját, hogy az 
általa említett lengyel jogi rendelkezések nem összeegyeztethetetlenek a 2006/1/EK 
irányelvvel1.

Ezért a Bizottság ismételten csak azt tudja válaszolni e petícióval kapcsolatban, amit már 
megírt a petíció benyújtójának. Az irányelv 2. cikkének (1) bekezdése annak biztosítására 
irányul, hogy a tagállamok engedjék meg területükön a másik tagállam fuvarozói által bérelt 
járművek használatát. Tehát Lengyelországnak meg kell engednie, hogy például egy német 
fuvarozó Lengyelországban használhasson olyan járművet, amelyet csak bérel, és amely nincs 
teljesen a tulajdonában. Ami a saját fuvarozóikkal kapcsolatos bánásmódot illeti, az irányelv 
3. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a tagállamok ne tartsanak fenn olyan rendelkezéseket 
a vállalkozásaik által bérelt járművek használatára vonatkozóan, amelyek korlátozóbbak a 
teljes tulajdonban lévő járművek használatával kapcsolatosaknál. Amennyiben a lengyel jog 
előírja a Lengyelországban letelepedett fuvarozók számára a (teljes tulajdonukban lévő) 
járművek lengyelországi nyilvántartásba vételét, azt is megkövetelheti, hogy az e vállalkozók 
által használt bérelt járműveket is vegyék nyilvántartásba Lengyelországban. Ennélfogva nem 
összeegyeztethetetlen az irányelvvel a lengyel jog azon előírása, hogy a fuvarozási engedélyt 
kérelmező vállalkozás igazolja, hogy (a tulajdonában lévő vagy bérelt) járműveit 
nyilvántartásba vették Lengyelországban.

Következtetés

A Bizottság tehát megállapítja, hogy a petícióval kapcsolatos vizsgálat nem tárta fel, hogy a 
petíció benyújtója által említett lengyel jogszabály összeegyeztethetetlen a 2006/1/EK 
irányelv rendelkezéseivel.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. január 18-i, 2006/1/EK irányelve a gépjárművezető 
nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról (egységes szerkezetbe 
foglalt változat), HL L 33., 2006.2.4., 82. o.


