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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1381/2009 af Marek Tutak, polsk statsborger, om hans problemer 
med det ungarske færdselspoliti

1. Sammendrag

Andrageren arbejder som lastvognschauffør og redegør for de problemer, han blev 
konfronteret med i forbindelse med det ungarske færdselspolitis kontrol af lastvognens 
fartskriver og andragerens obligatoriske AETR-førerkort (den europæiske 
vejtransportkonvention). Færdselspolitiet påtalte, at andragerens fornavn kun var anført med 
et enkelt bogstav, og idømte ham en pengebøde 500.000 ungarske floriner (1830 euro). Da 
andrageren mener, at det ungarske færdselspolitis holdning og størrelsen af pengebøden er 
urimelig, anmoder han Europa-Parlamentet om at gribe ind og efterprøve, hvorvidt 
indeværende forhold er i overensstemmelse med EU's principper om, at medlemsstaterne skal 
sikre, at de pålagte sanktioner skal være forholdsmæssigt afpassede.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"På grundlag af andragerens oplysninger er der ingen tvivl om, at han har begået to 
overtrædelser inden for rammerne af den europæiske overenskomst om arbejde, der udføres af 
det kørende personale i international vejtransport (AETR-overenskomsten). AETR-
overenskomsten hører under De Forenede Nationer. I henhold til forordning (EF) nr. 
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561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport1 finder 
AETR-overenskomsten anvendelse på international transport, der delvis udføres uden for 
Unionen, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz, hvilket er tilfældet 
for andrageren..

I henhold til AETR-konventionen skal chaufføren på sine registreringspapirer blandt andet 
anføre sit fornavn, hvilket andrageren tilsyneladende ikke har gjort. I henhold til AETR-
overenskomsten skal der ligeledes registreres andre aktiviteter end kørsel. Endvidere 
registrerer registreringsenheden, fartskriveren, automatisk "andet arbejde", når der ikke køres, 
og kun chaufføren kan skifte registreringen til en anden kategori, f.eks. "hvile".

Kommissionens direktiv 2009/5/EF2 indeholder retningslinjer for kategorisering af 
overtrædelser af de sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed. I punkt G22 
kategoriseres "indstillingsanordningen er ikke anvendt korrekt" som en "meget alvorlig 
overtrædelse", og i punkt H2 kategoriseres "fornavn er ikke anført på diagramarket" ligeledes 
som en "meget alvorlig overtrædelse". Andrageren synes med andre ord at have begået to 
meget alvorlige overtrædelser af bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport.

Med hensyn til niveauet af sanktioner kan medlemsstaterne i deres nationale lovgivning frit 
fastsætte niveauet af de bøder, der finder anvendelse som følge af en overtrædelse af de 
sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed. Enhver klage over en sanktion skal 
indledes i henhold til det nationale klagesystem i den medlemsstat, hvor bøden blev udstedt.

Konklusion

Andrageren fremsender ikke oplysninger, som kan dokumentere, at de ungarske myndigheder 
med ansvar for kontrol af vejtransport muligvis har overtrådt fællesskabslovgivningen, eller at 
bødens niveau er upassende i lyset af to meget alvorlige overtrædelser, som andrageren 
tilsyneladende har begået." 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse 
sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 
2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85, EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1.
2 Kommissionens direktiv 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 
og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed, EUT L 29 af 
31.1.2009, s. 45.


