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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1381/2009 dėl peticijos pateikėjo problemų, susijusių su 
Vengrijos greitkelių policija, kurią pateikė Lenkijos pilietis Marek Tutak

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas dirba sunkvežimio vairuotoju ir dėsto problemas, su kuriomis susidūrė 
Vengrijos greitkelių policijai patikrinus sunkvežimio tachografą ir privalomą peticijos 
pateikėjo AETR (Europos šalių susitarimo dėl kelių transporto priemonių ekipažų, 
važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo) vairuotojo pažymėjimą. Greitkelių policija 
pareiškė pretenziją, kad peticijos pateikėjo vardo nurodyta tik pirma raidė, ir skyrė jam 
500 000 Vengrijos forintų (1830 EUR) baudą. Kadangi peticijos pateikėjas mano, kad 
Vengrijos policijos požiūris ir baudos suma nerealūs, jis prašo Europos Parlamentą įsikišti ir 
ištirti, ar tokios aplinkybės atitinka ES principus, pagal kuriuos valstybės narės privalo 
užtikrinti, kad taikomos nuobaudos būtų proporcingos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, neabejotina, kad vadovaujantis Europos 
šalių susitarimu dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, 
darbo (AETR) jis padarė du pažeidimus. AETR – tai Jungtinių Tautų susitarimas. Remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės 
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aktų suderinimo1, AETR taikomas transporto operacijoms, kurios iš dalies vykdomos už 
Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos ribų, kaip yra ir peticijos 
pateikėjo atveju.

Pagal AETR reikalaujama, kad vairuotojas registracijos lape, kurį jis naudoja, be kitos 
informacijos nurodytų ir savo vardą, ko peticijos pateikėjas akivaizdžiai nepadarė. Pagal 
AETR taip pat reikalaujama, kad būtų įrašomas ne tik vairavimas, bet ir kiti veiksmai. Be to, 
kai nevairuojama, įrašomasis įtaisas tachografas automatiškai įrašo „kiti darbai“ ir tik 
vairuotojas gali perjungti įrašymo režimą į kitą kategoriją, pvz., „poilsis“.

Komisijos direktyvoje 2009/5/EB2 pateikiamos socialinių taisyklių kelių transporte pažeidimų 
skirstymo į kategorijas gairės. G22 pažeidimų grupėje nurodytas minimas „netinkamas 
perjungimo mechanizmo naudojimas“, priskiriamas „labai sunkiems pažeidimams“ ir 
pažeidimų grupėje H2 minimas „registracijos lape neįrašytas vardas“, taip pat buvo priskirtas 
„labai sunkiems pažeidimams“. Kitaip tariant, atrodo, kad peticijos pateikėjas padarė du labai 
sunkius socialinių taisyklių taikymo kelių transporte pažeidimus.

Kalbant apie baudų dydį, valstybės narės nacionaliniuose teisės aktuose pačios nustato baudų, 
kurios skiriamos už socialinių taisyklių taikymo kelių transporte pažeidimus, dydį. Visi 
skundai dėl baudų turi būti teikiami remiantis valstybės narės, kurioje buvo skirta bauda, 
nacionaline skundų pateikimo sistema.

Išvada

Peticijos pateikėjas nepateikė jokios informacijos, kuri rodytų galimą Vengrijos valdžios 
institucijų, atsakingų už kelių transporto kontrolę, padarytą Europos Sąjungos teisės aktų 
pažeidimą arba rodytų, kad baudos dydis yra netinkamas atsižvelgiant į du labai sunkius
peticijos pateikėjo padarytus pažeidimus.“
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