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Θέμα: Αναφορά 1381/2009, του Marek Tutak, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εργάζεται ως οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου και περιγράφει τα προβλήματα που 
αντιμετώπισε στο πλαίσιο ελέγχου από την τροχαία της Ουγγαρίας του ταχογράφου του 
οχήματός του και της υποχρεωτικής άδειας οδήγησης του αναφέροντα όπως ορίζεται από την 
AETR (ευρωπαϊκή συμφωνία για την εργασία των πληρωμάτων των οχημάτων που εκτελούν 
διεθνείς οδικές μεταφορές). Η τροχαία κατήγγειλε ότι το μικρό όνομα του αναφέροντα 
εμφανιζόταν στην άδεια μόνο ως ένα γράμμα και του επέβαλε πρόστιμο ύψους 500.000 
φιορινιών Ουγγαρίας (1.830 ευρώ). Ο αναφέρων θεωρεί παράλογη τη στάση της τροχαίας της 
Ουγγαρίας και το ύψος του προστίμου και, ως εκ τούτου, ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να παρέμβει και να εξετάσει κατά πόσο η εν λόγω κατάσταση συνάδει με τις 
αρχές της ΕΕ που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι επιβαλλόμενες 
κυρώσεις τηρούν την αρχή της αναλογικότητας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχει ο αναφέρων, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διέπραξε 
δύο παραβάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συμφωνίας περί της εργασίας των πληρωμάτων 
οχημάτων που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές (AETR). Η AETR είναι μια συμφωνία 
που έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον 
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τομέα των οδικών μεταφορών1, η AETR εφαρμόζεται στις μεταφορές που εκτελούνται εν 
μέρει εκτός της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, όπως ισχύει 
στην περίπτωση του αναφέροντος.

Η AETR ορίζει ότι ο οδηγός πρέπει να σημειώνει στα φύλλα καταγραφής που χρησιμοποιεί, 
μεταξύ άλλων στοιχείων, το όνομά του, κάτι που προφανώς δεν έπραξε ο αναφέρων. Η 
AETR επιβάλλει επίσης την καταγραφή άλλων δραστηριοτήτων εκτός της οδήγησης. 
Επιπλέον, η συσκευή καταγραφής, ο ταχογράφος, καταχωρεί αυτομάτως την ένδειξη «λοιπές 
εργασίες» όταν το όχημα βρίσκεται σε στάση και μόνον ο οδηγός μπορεί να μεταβάλει την 
ένδειξη ώστε να εμφανίζει διαφορετική κατηγορία, λόγου χάρη «ανάπαυση».

Η οδηγία 2009/5/ΕΚ2 της Επιτροπής περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
κατηγοριοποίηση των παραβιάσεων όσον αφορά τους κοινωνικούς κανόνες που διέπουν τις 
οδικές μεταφορές. Στο σημείο Ζ22 της οδηγίας, η «μη ορθή χρήση του μηχανισμού 
μεταγωγής» του ταχογράφου κατηγοριοποιείται ως «πολύ σοβαρή παράβαση» ενώ στο 
σημείο Η2 η ένδειξη «λείπει το όνομα στο φύλλο καταγραφής» χαρακτηρίζεται επίσης «πολύ 
σοβαρή παράβαση». Με άλλα λόγια, προκύπτει ότι ο αναφέρων έχει διαπράξει δύο πολύ 
σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων που διέπουν τις οδικές μεταφορές.

Όσον αφορά το ύψος των ποινών, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν βάσει του 
εθνικού τους δικαίου το ύψος των προστίμων που ισχύουν για παραβάσεις των κοινωνικών 
κανόνων που διέπουν τις οδικές μεταφορές. Οποιαδήποτε καταγγελία για πρόστιμο που έχει 
επιβληθεί πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με το εθνικό σύστημα προσφυγών του κράτους 
μέλους που επέβαλε το πρόστιμο.

Συμπέρασμα

Ο αναφέρων δεν παρέχει πληροφορίες που να αποκαλύπτουν ενδεχόμενη παραβίαση του 
δικαίου της Ένωσης από τις αρμόδιες ουγγρικές αρχές για τον έλεγχο των οδικών 
μεταφορών, ούτε ότι το ύψος του προστίμου είναι δυσανάλογο με βάση τις δύο πολύ σοβαρές 
παραβάσεις που φαίνεται να έχει διαπράξει ο αναφέρων.
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