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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0515/2010, którą złożył Robert Walczak (Polska) w sprawie 
nieprzestrzegania przez władze polskie przepisów dyrektywy 2006/1/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie użytkowania pojazdów 
najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zaznacza, że polskie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 
1997 r. i 6 września 2001 r., które odnoszą się wyłącznie do rejestracji krajowej 
i dokumentów dotyczących prowadzenia pojazdu, nie spełniają przepisów dyrektywy 
2006/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sp r a w i e  użytkowania pojazdów 
najmowanych. W tym kontekście składający petycję zwraca szczególną uwagę na art. 2 ust. 1 
dyrektywy, który stanowi, że „każde państwo członkowskie zezwala na użytkowanie 
w obrębie swojego terytorium w celu ruchu drogowego między państwami członkowskimi 
pojazdów najmowanych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium innego 
państwa członkowskiego”, oraz art. 3 ust. 1, zgodnie z którym „państwa członkowskie 
podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, by ich przedsiębiorstwa mogły użytkować 
najmowane pojazdy, zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu zgodnie z ich 
ustawodawstwem, do celów drogowego transportu towarów na tych samych warunkach, 
co pojazdy będące własnością tych przedsiębiorstw”. W związku z tym składający petycję 
wzywa Parlament Europejski do dopilnowania, aby władze polskie przestrzegały przepisów 
wspomnianej dyrektywy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Komisja rozpatrzyła już dwie identyczne skargi składającego petycję. W piśmie 
z dnia 12 sierpnia 2010 r. służby Komisji poinformowały składającego petycję o tym, 
że polskie przepisy, o których wspomina, nie są niezgodne z dyrektywą 2006/1/WE1.

W odpowiedzi na przedmiotową petycję Komisja może więc jedynie powtórzyć to, co już 
wcześniej napisała w piśmie skierowanym do składającego petycję. Celem art. 2 ust. 1 
przedmiotowej dyrektywy jest zapewnienie tego, by państwa członkowskie zezwalały 
na użytkowanie na swoich terytoriach pojazdów najmowanych przez przewoźników z innych
państw członkowskich. W związku z tym Polska musi zezwolić na to, aby na przykład 
niemiecki przewoźnik mógł użytkować na terenie Polski najmowany pojazd, którego nie jest 
pełnoprawnym właścicielem. Jeśli chodzi o postępowanie wobec krajowych przewoźników, 
art. 3 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie nie mogą 
utrzymywać przepisów dotyczących pojazdów najmowanych przez krajowe przedsiębiorstwa, 
odznaczających się większą restrykcyjnością niż przepisy odnoszące się do użytkowania 
pojazdów będących pełną własnością. Jeśli polskie ustawodawstwo zawiera wymóg, 
aby przewoźnicy mający siedzibę w Polsce rejestrowali tam swoje pojazdy (do których mają 
pełne prawo własności), może ono również nakładać obowiązek rejestracji w Polsce 
najmowanych pojazdów użytkowanych przez te podmioty. Zatem przepisy polskiego 
ustawodawstwa, na mocy których firma ubiegająca się o licencję transportową musi 
udowodnić, że jej pojazdy (własne lub najmowane) są zarejestrowane w Polsce, nie są 
niezgodne z przedmiotową dyrektywą.

Wniosek

W związku z powyższymi informacjami Komisja stwierdza, że po rozpatrzeniu 
przedmiotowej petycji nie stwierdzono niezgodności polskiego ustawodawstwa, opisanego 
przez składającego petycję, z przepisami dyrektywy 2006/1/WE.

                                               
1Dyrektywa 2006/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie użytkowania 
pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (wersja ujednolicona), Dz.U. L 33 
z 4.2.2006, s. 82.


