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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1381/2009, imressqa minn Marek Tutak, ta’ nazzjonalità Pollakka, 
dwar il-problemi tiegħu mal-pulizija Ungeriża tat-traffiku

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa sewwieq tat-trakkijiet u jagħti spjegazzjoni tal-problemi li ffaċċja 
f’konnessjoni mal-kontrolli tal-pulizija Ungeriża tat-traffiku fuq it-takografu tat-trakk u l-
liċenzja tas-sewqan obbligatorja AETR (ftehima Ewropea fir-rigward tax-xogħol ta’ 
ħaddiema ta’ vetturi li jaħdmu fit-trasport internazzjonali bit-triq) tiegħu. Il-pulizija tat-
traffiku ilmentaw li isem il-petizzjonant kien indikat biss b’ittra waħda u mmultawh 500 000 
forint Ungeriżi (1830 ewro). Minħabba li l-petizzjonant jemmen li l-attitudni tal-pulizija 
Ungeriża u l-multa mhumiex realistiċi, huwa jitlob lill-Parlament Ewropew jintervieni biex 
jeżamina sa fejn ċ-ċirkustanzi huma konsistenti mal-prinċipji tal-UE li jirrikjedu lill-Istati 
Membri jiżguraw li l-penali imposti jkunu proporzjonati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Mill-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, m’hemm l-ebda dubju li huwa kkommetta 
żewġ każijiet ta’ ksur fil-qafas tal-Ftehima Ewropea fir-rigward tax-Xogħol ta’ Ħaddiema ta’ 
Vetturi li jaħdmu fit-Trasport Internazzjonali bit-Triq (AETR). L-AETR hija ftehima li taqa’ 
taħt in-Nazzjonijiet Uniti. Skont ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 dwar l-armonizzazzjoni 
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ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq1, l-AETR tapplika għal 
operazzjonijiet ta’ trasport li jsiru lil hinn mill-Unjoni, miż-Żona Ekonomika Ewropea u mill-
Iżvizzera, li huwa l-każ għall-petizzjonant.

L-AETR teħtieġ li s-sewwieq jimmarka fuq il-folji ta’ reġistrazzjoni li jkun qed juża, fost 
informazzjoni oħra, ismu, ħaġa li milli jidher il-petizzjonant naqas milli jagħmel. L-AETR 
teħtieġ ukoll li attivitajiet oħra apparti s-sewqan jiġu rreġistrati. Barra minn hekk, it-tagħmir 
tal-irrekordjar, it-takografu, awtomatikament jirrekordja “xogħol ieħor” meta m’hemmx 
sewqan u s-sewwieq biss jista’ jaqleb l-irrekordjar għal kategorija oħra, pereżempju għal 
“serħan”.

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2009/5/KE2 tinkludi linji gwida dwar il-kategorizzazzjoni ta’
ksur fir-rigward ta’ regoli soċjali fit-trasport bit-triq. Fil-punt G22 tagħha, l-użu ħażin tal-
“mekkaniżmu ta’ kommutazzjoni” tat-takografu huwa kategorazzit bħala “ksur serju ħafna” u 
l-punt H2 “l-isem ma jidhirx fuq il-folja ta’ reġistrazzjoni” jiġi kkunsidrat ukoll bħala “ksur 
serju ħafna”. Fi kliem ieħor, jidher li l-petizzjonant ikkommetta żewġ każijiet serji ħafna ta’ 
ksur tar-regoli soċjali fit-trasport bit-triq.

Fir-rigward ta’ penali, l-Istati Membri huma liberi li fil-liġi nazzjonali jiddeterminaw il-livelli 
ta’ multi applikabbli f’każ ta’ ksur tar-regoli soċjali fit-trasport bit-triq. Kwalunkwe lment 
kontra sanzjoni għandu jinbeda skont is-sistema nazzjonali ta’ appell fl-Istat Membru li minnu 
tkun inħarġet il-multa.

Konklużjoni

Il-petizzjonant ma ssottometta l-ebda informazzjoni li tista’ turi ksur possibbli tal-liġi tal-
Unjoni mill-awtoritajiet Ungeriżi responsabbli għall-kontroll fit-trasport bit-triq u lanqas li l-
livell tal-multa huwa inadegwat fid-dawl ta’ żewġ każijiet serji ta’ ksur li apparantement 
twettqu mill-petizzjonant.
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