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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1381/2009, внесена от Marek Tutak, с полско гражданство, 
относно неговите проблеми с унгарската пътна полиция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията работи като шофьор на камион и излага проблемите, пред 
които е бил изправен във връзка с проверките на унгарската пътна полиция на 
тахографа на камиона и задължителното свидетелство за правоуправление AETR 
(Европейско споразумение за работата на екипажите на превозните средства, 
извършващи международни автомобилни превози) на вносителя. Пътната полиция е 
изказала недоволство, че първото име на вносителя е посочено с една единствена буква 
и го е глобила с 500 000 унгарски форинта (1830 евро). Тъй като вносителят счита, че 
отношението на унгарската полиция и размерът на глобата са нереалистични, той моли 
Европейския парламент да се намеси и да проучи до каква степен обстоятелствата са в 
съответствие с принципите на ЕС, които изискват от държавите-членки да гарантират, 
че налаганите санкции са пропорционални.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

От информацията, предоставена от вносителя на петицията, става ясно, че той е 
допуснал две нарушения в рамките на Европейското споразумение за работата на 
екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози
(AETR). AETR е споразумение на Обединените нации. Съгласно Регламент (ЕО) 
№ 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, 
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свързани с автомобилния транспорт1, AETR се прилага при транспортни операции, 
които се извършват частично извън Съюза, Европейското икономическо пространство
и Швейцария, какъвто е случаят на вносителя на петицията.

Съгласно AETR от водача на превозното средство се изисква, наред с друга 
информация, да запише и първото си име на тахографските листове – това очевидно не 
е било направено от вносителя на петицията. AETR налага да бъдат записвани и други 
извършени дейности, освен шофирането. Освен това, устройството за запис, 
тахографът, автоматично отчита „друга извършена работа“, когато не се шофира, и 
само водачът на превозното средство може да превключва записа към друга категория, 
например „почивка“.

В Директива 2009/5/EО2 на Комисията се съдържат насоки за категоризирането на 
нарушенията по отношение на социалните разпоредби в сферата на пътния транспорт. 
В точка Ж22, „неправилно използване на превключвателя“ на тахографа е 
категоризирано като „много сериозно нарушение”, а в точка З2 „липсващо име на 
тахографския лист“ също е категоризирано като „много сериозно нарушение“. С други 
думи, изглежда вносителят на петицията е допуснал две много сериозни нарушения на
социалните разпоредби, свързани с автомобилния транспорт.

По отношение на размера на санкциите следва да се отбележи, че държавите-членки са 
свободни да определят в националното си право размера на налаганите глоби за 
нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт. Жалбите срещу 
такива санкции трябва да бъдат подавани съгласно националната система за обжалване 
в държавата-членка, наложила глобата.

Заключение

Вносителят на петицията не предоставя информация, която да указва наличие на 
евентуално нарушение на правото на Съюза от страна на унгарските органи, отговорни 
за контрола на пътния транспорт. Информацията не дава основание да се счита също, 
че размерът на глобата е неподходящ, предвид факта, че вносителят на петицията 
очевидно е допуснал две много сериозни нарушения.
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