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Tema: Peticija Nr. 0515/2010 dėl to, kad Lenkijos valdžios institucijos nesilaiko 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/1/EB dėl transporto 
priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais 
nuostatų, kurią pateikė Lenkijos pilietis Robert Walczak

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pažymi, kad 1997 m. birželio 20 d. ir 2001 m. rugsėjo 6 d. Lenkijos kelių 
transporto įstatymai, kuriais reglamentuojami tik nacionaliniai registracijos ir vairavimo 
dokumentai, neatitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/1/EB dėl išnuomotų
transporto priemonių naudojimo nuostatų.  Šiuo atveju peticijos pateikėjas visų pirma 
atkreipia dėmesį į direktyvos 2 straipsnio 1 dalį, kurioje teigiama, kad „visos valstybės narės 
eismui tarp valstybių narių leidžia savo teritorijoje naudoti transporto priemones, kurias 
išsinuomoja kitos valstybės narės teritorijoje įsisteigusios įmonės“, ir 3 straipsnio 1 dalį, 
kurioje teigiama, kad „valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad jų įmonės 
kroviniams vežti keliais galėtų naudoti išnuomotas transporto priemones, įregistruotas arba 
pradėtas naudoti laikantis savo šalies įstatymų, tomis pačiomis sąlygomis kaip ir joms 
priklausančias transporto priemones.“ Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą 
užtikrinti, kad Lenkijos valdžios institucijos laikytųsi minėtos direktyvos nuostatų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. rugsėjo 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.
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„Komisija jau išnagrinėjo du vienodus šio peticijos pateikėjo skundus. 2010 m. rugpjūčio 
12 d. raštu Komisijos tarnybos informavo peticijos pateikėją, kad jo nurodytos Lenkijos 
teisinės nuostatos nėra nesuderinamos su Direktyva 2006/1/EB.1

Atsakydama į šią peticiją, Komisija gali tik pakartoti tai, ką ji raštu jau pranešė peticijos 
pateikėjui. Direktyvos 2 straipsnio 1 dalimi siekiama užtikrinti, kad valstybės narės leistų 
savo teritorijoje naudoti kitų valstybių narių vežėjų išnuomotas transporto priemones. Todėl 
Lenkija turi leisti, pavyzdžiui, Vokietijos vežėjui naudoti Lenkijoje transporto priemonę, kuri 
tik nuomojama, o ne kuri jam visiškai priklauso. Dėl savo šalies vežėjams taikomos tvarkos 
direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės narės netaiko savo įmonėms nuostatų 
dėl išnuomotų transporto priemonių naudojimo, kurios būtų labiau ribojančios nei nuostatos 
dėl visiškai vežėjams priklausančių transporto priemonių naudojimo. Jeigu pagal Lenkijos 
teisės aktus reikalaujama, kad Lenkijoje įsteigti vežėjai registruotų savo transporto priemonės 
(kurios jiems visiškai priklauso) Lenkijoje, taip pat gali būti reikalaujama, kad šių vežėjų 
naudojamos išnuomotos transporto priemonės būtų įregistruotos Lenkijoje. Todėl tai, kad 
pagal Lenkijos teisės aktus reikalaujama, kad prašymą dėl vežimo licencijos pateikusi 
bendrovė įrodytų, kad jos transporto priemonės (jai priklausančios ar išnuomotos) yra 
įregistruotos Lenkijoje, nėra nesuderinama su direktyva.

Išvada

Todėl Komisija daro išvadą, kad išnagrinėjus šią peticiją neįrodyta, kad peticijos pateikėjo 
nurodyti Lenkijos teisės aktai nesuderinami su Direktyvos 2006/1/EB nuostatomis.“

                                               
1 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/1/EB dėl transporto 
priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais (kodifikuota 
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