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Ref.: Petiţia nr. 1381/2009, adresată Marek Tutak, de cetăţenie poloneză, privind 
problemele sale cu poliţia rutieră din Ungaria

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este şofer de camion şi prezintă problemele pe care le-a avut la controlul 
tahografului din camionul său de către poliţia rutieră din Ungaria şi a permisului obligatoriu 
pe care acesta trebuie să-l deţină în conformitate cu Acordul European privind activitatea 
echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR). Poliţia 
rutieră contestă faptul că prenumele petiţionarului a fost indicat printr-o singură literă şi i-a 
aplicat o amendă de 500 000 de forinţi (1 830 de euro). Întrucât petiţionarul consideră că 
atitudinea poliţiei rutiere şi cuantumul amenzii nu sunt justificate, el solicită Parlamentului 
European să intervină şi să examineze în ce măsură situaţia respectivă respectă principiile 
Uniunii Europene care solicită statelor membre să se asigure că sancţiunile aplicate sunt 
proporţionale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Din informaţiile furnizate de către petiţionar, nu există nicio îndoială asupra faptului că acesta 
a comis două încălcări ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care 
efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR). AETR este un acord încheiat sub 
auspiciul Naţiunilor Unite. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind 
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armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere1, 
AETR se aplică operaţiunilor de transport realizate în parte în afara Uniunii, în Spaţiul 
Economic European şi Elveţia, acesta fiind şi cazul petiţionarului.

Conform AETR, şoferul trebuie să completeze foile de înregistrare pe care le foloseşte cu 
diferite informaţii, printre care prenumele său, lucru pe care se pare că petiţionarul nu l-a 
făcut. De asemenea, AETR prevede şi înregistrarea altor activităţi în afară de condus. De 
asemenea, dispozitivul de înregistrare, tahograful, înregistrează automat „alte activităţi” 
atunci când nu se conduce şi doar şoferul poate schimba categoria de înregistrare, de exemplu, 
în „odihnă”.

Directiva 2009/5/CE2 a Comisiei conţine orientările privind clasificarea încălcărilor în ceea ce 
priveşte normele sociale în materie de transporturi rutiere. La punctul G22, „utilizarea 
incorectă a mecanismului de schimbare” a tahografului este clasificată „încălcare foarte 
gravă”, iar la punctul H2, situaţia în care „lipseşte prenumele de pe foaia de înregistrare” a 
fost de asemenea clasificată ca fiind o „încălcare foarte gravă”. Cu alte cuvinte, se pare că 
petiţionarul a comis două încălcări foarte grave ale normelor sociale în materie de transport 
rutier.

În ceea ce priveşte nivelul sancţiunilor, statele membre au libertatea de a stabili în legislaţia 
naţională nivelul amenzilor aplicabile ca urmare a încălcării normelor sociale privind 
transportul rutier. Plângerile împotriva unei sancţiuni trebuie iniţiate în conformitate cu 
sistemul naţional de contestare din statul membru care a emis amenda.

Concluzie

Petiţionarul nu a furnizat informaţii care să indice o posibilă încălcare a legislaţiei UE de către 
autorităţile ungare responsabile de controlul transportului rutier, nici faptul că nivelul amenzii 
ar fi neadecvat, având în vedere cele două încălcări foarte grave aparent comise de către 
petiţionar.
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