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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1381/2009, którą złożył Marek Tutak (Polska) w sprawie problemów 
z węgierską policją drogową

1. Streszczenie petycji

Składający petycję pracuje jako kierowca ciężarówki i przedstawia problemy, jakie napotkał 
w związku z przeprowadzoną przez węgierską policję drogową kontrolą tachografu 
w pojeździe oraz jego obowiązkowego prawa jazdy AETR (umowa europejska dotycząca 
pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe). Policja drogowa 
skrytykowała to, że pierwsze imię składającego petycję oznaczone jest tylko pojedynczą 
literą, i nałożyła na niego karę w wysokości 500 000 forintów węgierskich (1830 euro). 
Ponieważ składający petycję uważa, że postawa węgierskiej policji i kwota grzywny są 
nierealistyczne, zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań w celu zbadania, 
w jakim stopniu okoliczności te są zgodne z unijnymi zasadami, które wymagają od państw 
członkowskich zapewnienia proporcjonalności nakładanych kar.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Z informacji udzielonych przez składającego petycję niewątpliwie wynika, że dopuścił się on 
dwóch naruszeń w ramach umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów 
wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR). AETR jest umową sporządzoną 
przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 
w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu 
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drogowego1 umowę AETR stosuje się do międzynarodowego transportu drogowego 
wykonywanego w części poza Unią, Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią, co 
ma miejsce w przypadku składającego petycję.

Umowa AETR zobowiązuje kierowcę do umieszczenia na używanej przez niego wykresówce
obok innych informacji także swego imienia, czego składający petycję najwyraźniej nie 
zrobił. Umowa AETR zobowiązuje również do rejestrowania wszelkich innych czynności niż 
prowadzenie pojazdu. Ponadto przyrząd rejestrujący – tachograf – automatycznie rejestruje
„inną pracę”, gdy pojazd nie jest prowadzony, i tylko kierowca może przełączyć 
rejestrowanie na inną kategorię, np. „odpoczynek”.

Dyrektywa Komisji 2009/5/WE2 zawiera wytyczne dotyczące kategoryzacji naruszeń 
w odniesieniu do przepisów socjalnych w zakresie transportu drogowego. „Niepoprawne 
stosowanie przełączników” tachografu w pkt G22 dyrektywy zakwalifikowano jako „bardzo 
poważne naruszenie”, a „brak imienia na wykresówce” w pkt H2 również zakwalifikowano 
jako „bardzo poważne naruszenie”. Innymi słowy, zdaje się, że składający petycję dopuścił 
się dwóch bardzo poważnych naruszeń przepisów socjalnych obowiązujących w transporcie 
drogowym.

W odniesieniu do wysokości kar państwa członkowskie mogą same określić w swoim prawie 
krajowym wysokość grzywien stosowanych w wyniku naruszenia przepisów socjalnych 
w transporcie drogowym. Wszelkie skargi dotyczące sankcji powinny być wnoszone zgodnie 
z krajowym systemem odwoławczym w państwie członkowskim, w którym nałożono karę 
grzywny.

Wniosek

Składający petycję nie przekazał żadnych informacji, które wskazywałyby na ewentualne 
naruszenie prawa Unii przez węgierskie władze odpowiedzialne za kontrolę transportu 
drogowego czy też na nieproporcjonalny charakter wysokości grzywny w świetle dwóch 
bardzo poważnych naruszeń, których najwyraźniej dopuścił się składający petycję.

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 
harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 3820/85, Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1.

2 Dyrektywa Komisji 2009/5/WE z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 
3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie 
drogowym, Dz.U. L 29 z 31.1.2009, s. 45.


