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Temats: Lūgumraksts Nr. 0515/2010, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Robert 
Walczak, par Polijas varas iestāžu noteikumu nepildīšanu, kas paredzēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/1/EK par bez 
transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu 
autopārvadājumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka Polijas 1997. gada 20. jūnija un 2001. gada 6. septembra 
tiesību akti par autopārvadājumiem, kas attiecīgi min tikai valsts reģistrēšanu un braukšanas 
dokumentus, neatbilst noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/1/EK par 
nomātu transportlīdzekļu izmantošanu. Šajā kontekstā lūgumraksta iesniedzējs vērš īpašu 
uzmanību uz direktīvas 2. panta 1. punktu, kurā teikts, ka „katra dalībvalsts satiksmes 
nodrošināšanas nolūkā starp dalībvalstīm atļauj savā teritorijā izmantot transportlīdzekļus, 
ko nomājuši uzņēmumi, kuri veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī”, un 3. panta 1. punktu, kurā 
norādīts, ka „dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka to uzņēmumi kravu 
autopārvadājumiem ar tādiem pašiem noteikumiem kā tiem piederošos transportlīdzekļus var 
izmantot nomātos transportlīdzekļus, kas reģistrēti vai laisti ekspluatācijā saskaņā ar valstu 
tiesību aktiem”. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu nodrošināt, ka 
Polijas varas iestādes pilda iepriekš minētās direktīvas noteikumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 13. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī.
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Komisija jau ir izskatījusi divas identiskas šī lūgumraksta iesniedzēja sūdzības. Komisijas 
dienesti savā 2010. gada 12. augusta vēstulē informēja lūgumraksta iesniedzēju, ka viņa 
minētie Polijas tiesību aktu noteikumi nav pretrunā Direktīvai 2006/1/EK1.

Tādēļ, atbildot uz šo lūgumrakstu, Komisija var vienīgi vēlreiz atkārtot lūgumraksta 
iesniedzējam jau rakstīto. Direktīvas 2. panta 1. punkta mērķis ir nodrošināt, ka dalībvalstis 
savā teritorijā atļauj izmantot transportlīdzekļus, ko nomājuši transporta uzņēmumi no citām
dalībvalstīm. Tas nozīmē, ka Polijai tās teritorijā, piemēram, transporta uzņēmumam no 
Vācijas ir jāļauj izmantot transportlīdzekli, kas ir tikai nomāts un uzņēmumam nepieder.
Attiecībā uz poļu transporta uzņēmumiem Direktīvas 3. panta 1. punktā ir noteikts, ka 
dalībvalstis attiecībā uz nomātu transportlīdzekļu izmantošanu neparedz noteikumus, kas būtu 
stingrāki nekā noteikumi par uzņēmumiem piederošu transportlīdzekļu izmantošanu. Ja 
Polijas tiesību aktos ir noteikts, ka transporta uzņēmumiem, kuri uzņēmējdarbību veic Polijā, 
tiem piederošie transportlīdzekļi ir jāreģistrē Polijā, tad tajos var arī paredzēt, ka nomātajiem 
transportlīdzekļiem, kurus izmanto šie uzņēmēji, ir jābūt reģistrētiem Polijā. Tādēļ tas, ka 
Polijas tiesību aktos ir iekļauta prasība, ka uzņēmumam, kurš piesakās transporta 
pakalpojumu licences saņemšanai, ir jāpierāda, ka tā transportlīdzekļi (tam piederošie vai 
nomātie) ir reģistrēti Polijā, nav pretrunā Direktīvas noteikumiem.

Secinājums

Komisija secina, ka šā lūgumraksta izskatīšanas gaitā nav konstatēts, ka lūgumraksta 
iesniedzēja minētie Polijas tiesību akti būtu pretrunā Direktīvas 2006/1/EK noteikumiem.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Direktīva 2006/1/EK par bez 
transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem 
(kodificēta versija), OV L 33, 4.2.2006., 82. lpp.


