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Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0146/2011, внесена от Arkadiusz Pleskot, с полско гражданство, 
относно новия полски закон за автомобилния транспорт и предполагаемото 
неспазване на правилата на ЕС относно автомобилния превоз на пътници, 
правото на установяване и свободното движение на услуги

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу новия полски закон за автомобилния 
транспорт от 4 февруари 2011 г. и неговите разпоредби относно техническите 
изисквания за превозните средства, които могат да бъдат използвани за случаен превоз. 
Вносителят на петицията не счита, че полският закон е съвместим с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 12/98 на Съвета относно условията, при които превозвачи, 
установени извън държава-членка, могат да извършват вътрешни автомобилни 
пътнически транспортни услуги в границите на държава членка, и също така счита, че 
въпросният закон нарушава правата съгласно Договора, а именно правото на 
установяване и свободно предоставяне на услуги. По тази причина вносителят на 
петицията отправя искане към Европейския парламент да се заеме със случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

Петицията

Вносителят на петицията протестира срещу новия полски закон за автомобилния 
транспорт от 4 февруари 2011 г. Законът предвижда случайният превоз на пътници да 
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се извършва с превозни средства, проектирани да превозват повече от седем лица, 
включително шофьора, а според вносителя на петицията това противоречи на 
законодателството на ЕС, тъй като то предвижда това да може да става с превозни 
средства предвидени да превозват повече от девет лица, включително шофьора.

Констатации на Комисията

Законодателството на ЕС се отнася само за автомобилния превоз на пътници с превозни 
средства, които поради тяхната конструкция и оборудване са подходящи за превоз на 
повече от девет лица, включително шофьора. Това се определя от Регламент (ЕИО) 
№ 684/92 на Съвета от 16 март 1992 година относно общите правила за международен 
превоз на пътници с автобус (ОВ L74, 20.3.1992, стр. 1, специално българско издание: 
глава 6 том 2 стр. 34 - 42), който понастоящем е в сила. Регламентът  заедно със 
законодателството относно допускането до професията на автомобилен превозвач и 
достъпа до пазара, включва качествени аспекти, които гарантират минимално ниво на 
услугите и създават условия за лоялна конкуренция.

Регулирането на достъпа до пазара за по-малките превозни средства е от компетенцията 
на съответните органи на държавите членки. Регулирайки тези услуги и прилагайки 
съответните национални правила, държавите членки следва да се придържат към 
общите принципи на правото на ЕС като принципа на пропорционалност и 
недискриминация на основата на националност и свобода на установяване.

Заключение

В светлината на горепосоченото може да се заключи, че въпросният полски закон нито 
нарушава разпоредбите на действащия регламент нито ограничава свободата на 
предоставяне на услуги и следователно не е необходимо предприемането на по-
нататъшни действия.


