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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0146/2011 του Arkadiusz Pleskot, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τον νέο πολωνικό νόμο περί οδικών μεταφορών και την εικαζόμενη 
ασυμβατότητά του με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις οδικές μεταφορές 
επιβατών, το δικαίωμα εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών.

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τον νέο πολωνικό νόμο περί οδικών μεταφορών της 4ης 
Φεβρουαρίου 2011 και τις διατάξεις του σχετικά με τους τεχνικούς ορισμούς για τα οχήματα 
που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την έκτακτη μεταφορά επιβατών. Ο αναφέρων 
πιστεύει ότι ο πολωνικός νόμος δεν συνάδει με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 12/98 του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί 
στις εθνικές οδικές μεταφορές επιβατών σε ένα κράτος μέλος μεταφορείς μη εγκατεστημένοι 
σε αυτό, και θεωρεί επίσης ότι αντιβαίνει στα δικαιώματα που απορρέουν από τη Συνθήκη 
για την ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων ζητεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του θέματος.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά κρίθηκε παραδεκτή την 18η Μαΐου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής που ελήφθη την 16η Δεκεμβρίου 2011.

Η αναφορά 
Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τον νέο πολωνικό νόμο περί οδικών μεταφορών της 4ης 
Φεβρουαρίου 2011. Ο νόμος προβλέπει ότι οι υπηρεσίες έκτακτης μεταφοράς επιβατών 
πρέπει να παρέχονται με οχήματα που είναι κατασκευασμένα για να μεταφέρουν πάνω από 
επτά (7)άτομα, συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού, και ο αναφέρων είναι της γνώμης ότι 
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η διάταξη αυτή δεν συμβιβάζεται με την νομοθεσία της ΕΕ, εφόσον στην τελευταία γίνεται 
αναφορά σε οχήματα που είναι κατάλληλα για να μεταφέρουν πάνω από εννέα (9) άτομα 
συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται μόνο στην οδική μεταφορά επιβατών με οχήματα που, 
σύμφωνα με τον τύπο και τον εξοπλισμό τους, είναι κατάλληλα για να μεταφέρουν πάνω από 
εννέα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. Η διάταξη αυτή προβλέπεται στον 
Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 1992, για τη θέσπιση 
κοινών κανόνων στις διεθνείς μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία (ΕΕ L 16, 
20.3.1992, σ. 1), που ισχύει σήμερα. Ο Κανονισμός, σε συνδυασμό με την νομοθεσία που 
διέπει την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα και την πρόσβαση στην αγορά, 
προβλέπει τις ποιοτικές πτυχές που διασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών και 
επιτρέπουν τον θεμιτό ανταγωνισμό.

Οι κανόνες για την πρόσβαση στην αγορά μεταφορών με την χρήση μικρότερων οχημάτων 
υπάγονται στην αρμοδιότητα των αρχών των κρατών μελών. Κατά τη ρύθμιση των εν λόγω 
υπηρεσιών και κατά την εφαρμογή των αντίστοιχων εθνικών κανόνων, τα κράτη μέλη πρέπει 
να τηρούν τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, όπως η αρχή της αναλογικότητας και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω εθνικότητας, καθώς και η ελευθερία εγκατάστασης.

Συμπέρασμα

Υπό το φως των προαναφερθέντων, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο υπό εξέταση 
πολωνικός νόμος ούτε παραβιάζει τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού, ούτε περιορίζει 
την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, και ότι, ως εκ τούτου, δεν θεωρείται απαραίτητη η 
ανάληψη περαιτέρω δράσης.


