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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0515/2010, adresată de Robert Walczak, de cetățenie poloneză, 
privind încălcarea, de către autoritățile poloneze, a dispozițiilor Directivei 
2006/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea 
vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de 
mărfuri

1. Rezumatul petiției

Petiționarul subliniază faptul că legile poloneze în domeniul transportului rutier din 20 iunie 
1997, respectiv 6 septembrie 2001, care fac referire doar la înmatricularea și permisele de 
conducere la nivel național, încalcă dispozițiile Directivei 2006/1/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto. În 
acest context, petiționarul face referire în special la articolul 2 alineatul (1) din directivă, care 
prevede că „fiecare stat membru permite folosirea pe teritoriul său, în scopul traficului între 
statele membre, a vehiculelor închiriate de întreprinderi stabilite pe teritoriul unui alt stat 
membru” și la articolul 3 alineatul (1) care prevede că „statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca întreprinderile lor să poată folosi, pentru transportul rutier de mărfuri, în aceleași 
condiții ca și vehiculele deținute de ele, vehicule închiriate, înmatriculate sau puse în 
circulație în conformitate cu legislațiile respectivelor țări.” Prin urmare, petiționarul solicită 
Parlamentului European să se asigure că autoritățile poloneze respectă dispozițiile directivei 
menționate mai sus.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 septembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010
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Comisia a soluționat deja două plângeri identice adresate de petiționar. Prin scrisoarea din 12 
august 2010, serviciile Comisiei au informat petiționarul că dispozițiile legale poloneze la 
care acesta a făcut referire nu au fost incompatibile cu Directiva 2006/1/CE1.

Prin urmare, ca răspuns la această petiție, Comisia doar repetă ceea ce a scris deja 
petiționarului. Articolul 2 alineatul (1) din directivă urmărește să asigure că statele membre 
permit utilizarea pe teritoriul lor a vehiculelor închiriate de către transportatorii din alte state 
membre. Astfel, de exemplu, Polonia trebuie să permită unui transportator german să poată 
utiliza un vehicul în Polonia, care este doar închiriat și nu se află în proprietatea sa. În ceea ce 
privește tratamentul propriilor transportatori, articolul 3 alineatul (1) din directivă prevede că 
statele membre nu mențin dispoziții pentru utilizarea vehiculelor închiriate pentru 
întreprinderile lor, care sunt mai restrictive decât dispozițiile referitoare la utilizarea de 
vehicule aflate în proprietate. În cazul în care legislația poloneză impune transportatorilor 
stabiliți în Polonia să își înregistreze vehiculele în Polonia (cele aflate în proprietate), aceasta 
poate prevedea, de asemenea, ca vehiculele închiriate utilizate de acești operatori să fie 
înregistrate în Polonia. Prin urmare, nu este incompatibil cu directiva faptul că legislația 
poloneză prevede că o întreprindere care solicită o licență de transport trebuie să dovedească 
că vehiculele sale (aflate în proprietate sau închiriate) sunt înregistrate în Polonia.

Concluzii

Prin urmare, Comisia concluzionează că examinarea acestei petiții nu a demonstrat că 
legislația poloneză menționată de petiționar este incompatibilă cu dispozițiile Directivei 
2006/1/CE.

                                               
1 Directiva 2006/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind 
utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri 
(versiune codificată) JO L 33, 4.2.2006, p.82.


