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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0515/2010, ingediend door Robert Walczak (Poolse nationaliteit), 
over niet-naleving door de Poolse overheden van Richtlijn 2006/1/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen 
zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat de Poolse wetten aangaande vervoer van goederen over de weg van 
respectievelijk 20 juni 1997 en 6 september 2001, waarin uitsluitend wordt verwezen naar 
nationale registratie- en vervoersdocumenten, strijdig zijn met de bepalingen in Richtlijn 
2006/1/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van gehuurde 
voertuigen.  Indiener verwijst in dit verband met name naar artikel 2, lid 1 van deze richtlijn, 
waarin het volgende is bepaald: "Elke lidstaat staat op zijn grondgebied, voor het vervoer 
tussen lidstaten, het gebruik toe van voertuigen die zijn gehuurd door op het grondgebied van 
een andere lidstaat gevestigde ondernemingen, [...]." Daarnaast verwijst hij naar artikel 3, 
lid 1, waarin is bepaald: "De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat 
hun ondernemingen, voor het goederenvervoer over de weg, gehuurde voertuigen die 
overeenkomstig de wetgeving in hun land zijn ingeschreven of in het verkeer zijn gebracht, 
onder dezelfde voorwaarden kunnen gebruiken als voertuigen die hun eigendom zijn, mits aan 
de in artikel 2 gestelde voorwaarden is voldaan." Op grond hiervan verzoekt indiener het 
Europees Parlement ervoor te zorgen dat de Poolse overheden de bepalingen in bovenstaande 
richtlijn naleven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 september 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

De Commissie heeft al twee identieke klachten van deze indiener behandeld. Op 12 augustus 
2010 hebben de diensten van de Commissie indiener schriftelijk laten weten dat de Poolse 
juridische bepalingen waarnaar hij verwijst niet onverenigbaar zijn met Richtlijn 2006/1/EG1.

In antwoord op dit verzoekschrift kan de Commissie derhalve alleen herhalen wat zij indiener 
al eerder heeft geschreven. Met artikel 2, lid 1 van deze richtlijn wordt beoogd dat lidstaten op 
hun grondgebied het gebruik van voertuigen toestaan die zijn gehuurd door 
vervoerondernemers uit andere lidstaten. Dat betekent dat Polen moet toestaan dat 
bijvoorbeeld een Duitse vervoerondernemer een voertuig in Polen gebruikt dat geleased wordt 
en geen volledig eigendom van de ondernemer is. Wat de behandeling van hun eigen 
vervoerondernemingen betreft, bepaalt artikel 3, lid 1 van de richtlijn dat lidstaten voor hun 
ondernemingen geen bepalingen voor het gebruik van gehuurde voertuigen hanteren die 
strenger zijn dan die voor het gebruik van voertuigen die volledig eigendom van de 
onderneming zijn. Als de Poolse wetgeving vereist dat vervoerondernemingen die in Polen 
zijn gevestigd hun voertuigen (die volledig eigendom zijn) in Polen registreren, dan kan het 
ook vereisen dat gehuurde voertuigen die door deze exploitanten worden gebruikt, in Polen 
geregistreerd worden. Het is derhalve niet onverenigbaar met de richtlijn dat de Poolse 
wetgeving vereist dat een onderneming die een vervoersvergunning aanvraagt, bewijs 
overlegt dat haar voertuigen (in eigendom of gehuurd) geregistreerd zijn in Polen.

Conclusie

De Commissie concludeert derhalve dat bij bestudering van dit verzoekschrift niet is gebleken 
dat de Poolse wetgeving waarnaar indiener verwijst onverenigbaar is met de bepalingen van 
Richtlijn 2006/1/EG. 

                                               
1 Richtlijn 2006/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende het gebruik van 
gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (gecodificeerde versie) PB L 
33 van 4.2.2006, blz. 82.


