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Betreft: Verzoekschrift 1381/2009 ingediend door Marek Tutak (Poolse nationaliteit), 
over zijn problemen met de Hongaarse verkeerspolitie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener werkt als vrachtwagenchauffeur en beschrijft de problemen die hij heeft 
ondervonden in verband met de controle door de Hongaarse verkeerspolitie van de tachograaf 
van zijn vrachtwagen en de bestuurderskaart die indiener overeenkomstig de AETR (Europese 
overeenkomst betreffende vervoer over de weg) verplicht is te hebben. De verkeerspolitie 
beklaagde zich erover dat indieners voornaam alleen met een initiaal op de bestuurderskaart 
stond vermeld en legde hem een geldboete op van 500 000 Hongaarse forinten (EUR 1 830). 
Aangezien indiener van mening is dat de houding van de Hongaarse verkeerspolitie en de 
hoogte van de geldboete niet realistisch zijn, verzoekt hij het Europees Parlement om in te 
grijpen en te onderzoeken in hoeverre de door hem beschreven situatie in overeenstemming is 
met de EU-beginselen die bepalen dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de opgelegde
sancties in verhouding staan tot de gesanctioneerde overtreding.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Op basis van de door indiener verschafte informatie lijdt het geen twijfel dat hij twee 
inbreuken heeft begaan in het kader van de Europese overeenkomst betreffende vervoer over 
de weg (AETR). De AETR is een overeenkomst die valt onder de Verenigde Naties. 
Krachtens Verordening (EG) nr. 561/2006 inzake de harmonisatie van bepaalde voorschriften 
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van sociale aard voor het wegvervoer1, wordt de AETR toegepast op vervoersactiviteiten die 
deels buiten de Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland worden ondernomen, 
hetgeen het geval is voor indiener.

De AETR vereist dat de chauffeur op het vervoerverslag dat hij gebruikt onder andere zijn 
voornaam aangeeft, hetgeen indiener klaarblijkelijk heeft verzuimd. De AETR vereist tevens 
dat andere activiteiten dan rijden worden geregistreerd. Verder registreert het 
opnameapparaat, de tachograaf, automatisch "andere werkzaamheden" wanneer er niet wordt 
gereden, en alleen de chauffeur kan de gegevensopname naar een andere categorie 
omschakelen, bijvoorbeeld naar "rusten".

Richtlijn 2009/5/EG van de Commissie2 bevat richtsnoeren voor het indelen in categorieën 
van inbreuken betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer. In punt G22
van de richtlijn wordt het "incorrect gebruik van schakelorganen" van de tachograaf 
geclassificeerd als "een zeer ernstige inbreuk" en in punt H2 is "voornaam ontbreekt op het 
registratieblad" eveneens geclassificeerd als "een zeer ernstige inbreuk". Met andere woorden,
het lijkt er op dat indiener twee zeer ernstige inbreuken heeft begaan tegen de voorschriften 
van sociale aard voor het wegvervoer.

Wat betreft de hoogte van boetes staat het lidstaten vrij in nationale wetgeving de hoogte van 
boetes vast te leggen die van toepassing zijn op een inbreuk tegen de voorschriften van sociale 
aard voor het wegvervoer. Klachten tegen een sanctie moeten worden ingesteld volgens het 
nationale systeem van rechtsmiddelen in de lidstaat waar de boete is opgelegd.

Conclusie

Indiener verschaft geen informatie die zou wijzen op een mogelijke overtreding van Uniale 
wetgeving door de Hongaarse autoriteiten verantwoordelijk voor de controle in het 
wegvervoer, of die aantoont dat de hoogte van de boete niet op zijn plaats in het licht van de 
twee zeer ernstige inbreuken die blijkbaar door indiener zijn begaan.
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