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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0146/2011 af Arkadiusz Pleskot, polsk statsborger, om den nye 
polske lov om vejtransport og dennes påståede uoverensstemmelse med EU's 
bestemmelser om personbefordring ad vej, etableringsretten og fri udveksling af 
tjenesteydelser

1. Sammendrag

Andrageren påklager den nye polske lov om vejtransport af 4. februar 2011 og dennes 
bestemmelser om tekniske definitioner for køretøjer, der kan foretage lejlighedskørsel. 
Andrageren mener ikke, at den polske lov er forenelig med bestemmelserne i Rådets 
forordning (EF) nr. 12/98 om betingelserne for transportvirksomheders adgang til at udføre 
personbefordring ad vej i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende, og han betragter 
den også som værende i modstrid med de traktatfæstede rettigheder til fri etableringsret og 
udveksling af tjenesteydelser. Andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at tage 
denne sag op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. maj 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

”Andragendet 

Andrageren klager over en ny polsk lov om vejtransport af 4. februar 2011. Denne lov 
fastlægger, at lejlighedsvise persontransporttjenester gennemføres af køretøjer, der er 
konstrueret til at transportere over syv (7) personer inklusive chaufføren, og andrageren anser 
denne bestemmelse for at være i modstrid med EU-lovgivningen, da sidstnævnte henviser til 
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køretøjer til over ni (9) personer inklusive chaufføren.

Kommissionens bemærkninger 

EU-lovgivningen finder kun anvendelse på vejtransport af passagerer med køretøjer, som er 
egnede, på grund af deres konstruktion og udstyr, til at transportere over ni personer inklusive 
chaufføren. Dette defineres i Rådets forordning (EØF) nr. 684/92 af 16. marts 1992 om fælles 
regler for international personbefordring med bus (EFT L 74 af 20.3.1992, s. 1), som for 
øjeblikket er gældende. Forordningen kombineret med lovgivningen om adgang til erhvervet 
med personbefordring ad landevej og adgang til markedet fastlægger bestemmelser om 
kvalitative aspekter, som sikrer et mindsteserviceniveau og giver mulighed for fair 
konkurrence.

Reguleringen af adgang til markedet for mindre køretøjer henhører under medlemsstaternes 
myndigheders beføjelser. Ved reguleringen af disse tjenester og anvendelsen af de respektive 
nationale regler skal medlemsstaterne overholde de generelle principper i EU-retten, såsom 
proportionalitetsprincippet og princippet om ikke-forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet såvel etableringsfriheden.

Konklusion

I lyset af ovenstående kan det konkluderes, at den pågældende polske lov hverken overtræder 
bestemmelserne i den gældende forordning eller begrænser den frie udveksling af 
tjenesteydelser. Derfor anses det ikke for nødvendigt med yderligere foranstaltninger.”


