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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0105/2005 af David Brenner, østrigsk statsborger, for partiet SPÖ i 
Salzburg, om grænseoverskridende håndhævelse af fartbøder i Europa

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over, at ikkeøstrigske EU-statsborgere kan undgå østrigske 
fartbøder. Tyske statsborgere kan f.eks. ikke tvinges til at betale bøder idømt i Østrig, 
eftersom det i henhold til den tyske lovgivning er nødvendigt med et fotografi af bilen taget 
forfra med henblik på at identificere føreren, mens det i Østrig er tilstrækkeligt at fotografere 
bilen bagfra med henblik på at registrere bilens registreringsnummer og dermed ejeren.
Andrageren anslår, at omkring to tredjedele af de registrerede hastighedsoverskridelser begået 
mellem juli og september 2004 på Salzburg-motorvejen blev begået af ikkeøstrigske 
statsborgere. For at sikre trafikanternes sikkerhed, uanset deres nationalitet, anmoder 
andrageren om passende foranstaltninger på EU-plan med henblik på at sikre, at straffe for 
trafikforseelser kan håndhæves i alle medlemsstater.

Oplysning

Rådet vedtog den 25. februar 2005 en rammeafgørelse om anvendelse af princippet om 
gensidig anerkendelse af bødestraffe, som indeholdt en liste med 39 lovovertrædelser, 
herunder overtrædelser af bestemmelser i færdselslovgivningen såsom 
hastighedsoverskridelser. I henhold til en undtagelse er de tyske myndigheder imidlertid 
stadig berettiget til at kræve et fotografi af bilen taget forfra med henblik på at identificere 
føreren.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. juni 2005). 

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. marts 2006.
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"Rammeafgørelsen om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe1, 
som medlemsstaterne skal have gennemført inden den 22. marts 2007, giver mulighed for 
grænseoverskridende håndhævelse af bøder.  Dette omfatter overtrædelser af bestemmelser i 
færdselslovgivningen2, som kan omfatte fartbøder.  

Dette instrument er baseret på princippet om gensidig anerkendelse, hvilket betyder, at en 
medlemsstat i de fleste tilfælde bør kunne anerkende og fuldbyrde afgørelser om bøder truffet 
i en anden medlemsstat, som var de truffet i den pågældende medlemsstat.  Rammeafgørelsen 
finder anvendelse på bøder idømt af en domstol for en strafbar handling eller af en domstol 
med kompetence i straffesager eller af en anden myndighed end en domstol, forudsat at den 
pågældende person har haft lejlighed til at få sagen prøvet ved en domstol med kompetence i 
straffesager.  

Ifølge rammeafgørelsen skal medlemsstaterne anerkende og fuldbyrde bøder idømt i en anden 
medlemsstat uden yderligere formaliteter, medmindre den kompetente myndighed beslutter at 
påberåbe sig en af de i artikel 7 nævnte grunde til at undlade anerkendelse.  Disse grunde er 
følgende:

• Den attest, der ledsager afgørelsen, er mangelfuldt udfærdiget.
• Der er allerede truffet en afgørelse vedrørende den dømte for de samme handlinger 

(ne bis in idem).
• Afgørelsen vedrører handlinger, der ikke udgør en lovovertrædelse efter 

fuldbyrdelsesstatens lovgivning, dvs. hvor princippet om dobbelt strafforfølgning 
finder anvendelse.

• Afgørelsen kan ikke håndhæves på grund af forældelse.
• Der er et spørgsmål om territorialitet.
• Der foreligger immunitet.
• Personen er under den kriminelle lavalder.
• Afgørelsen blev truffet som en udeblivelsesdom.
• Bødestraffen er på mindre end 70 euro.

Muligheden for ikke at anerkende en afgørelse på grund af, at den ikke opfylder princippet 
om dobbelt strafforfølgning, finder ikke anvendelse på overtrædelser af færdselslovgivningen 
(og de andre overtrædelser, der er opført i rammeafgørelsens artikel 5, stk. 1). Med andre ord 
er fuldbyrdelsesstaten ikke berettiget til at nægte at anerkende og dermed fuldbyrde en bøde 
på det grundlag, at den adfærd, der gav anledning til bøden, ikke udgør en strafbar handling 
efter denne stats nationale lovgivning.  

Det bør imidlertid bemærkes, at rammeafgørelsen omhandler bøder generelt og ikke fokuserer 
på bøder idømt på grund af trafikforseelser.

Kommissionen er klar over, at manglen på et overordnet system for grænseoverskridende 
håndhævelse inden for færdselslovgivningen er et problem med hensyn til 
færdselssikkerheden.  Det gælder også for fællesskabslovgivningen om professionel transport, 
selv på de områder, hvor der findes specifikke regler for håndhævelse, samt for færdselsregler 

  
1 2005/214/JHA af 24. februar 2005 (EUT L 76 af 22.03.2005, s.. 16-30).
2 Se rammeafgørelsens artikel 5, stk. 1
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generelt som fastlagt i den nationale lovgivning (især hastighedsoverskridelser).  Et sådant 
system ville kræve regler og elektroniske mekanismer, f.eks. med henblik på at give adgang 
til databaser til registrering af køretøjer i hele Den Europæiske Union.  Endvidere ville det 
være nødvendigt med et strukturelt samarbejde mellem de håndhævende myndigheder fra de 
forskellige medlemsstater.

Med henblik på at sikre, at færdselslovgivningen håndhæves på en retfærdig måde i forhold til 
alle borgere, uanset nationalitet eller bopæl i EU, og i lyset af at et uforholdsmæssigt stort 
antal trafikforseelser begås af andre landes statsborgere, overvejer Kommissionen i øjeblikket 
at fremsætte et forslag til et direktiv på dette område i overensstemmelse med bestemmelserne 
om en fælles transportpolitik, og navnlig til forbedring af transportsikkerheden i 
overensstemmelse med EF-traktatens artikel 71, stk. 1, litra c)."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 28. februar 2007.

"ANDRAGENDET

Andrageren kræver på vegne af partiet SPÖ i Salzburg, at hastighedsoverskridelser begået i et 
EU-land af andre EU-landes statsborgere bør kunne straffes. Han har anmodet Europa-
Parlamentet om at bede Kommissionen om at tage initiativ til at sikre retslig harmonisering i 
alle medlemsstater i denne forbindelse.

KOMMISSIONENS FØRSTE MEDDELELSE

Kommissionen henviste til Rådets rammeafgørelse om anvendelse af princippet om gensidig 
anerkendelse på bødestraffe1, som giver mulighed for grænseoverskridende håndhævelse af 
bøder. Det bemærkes imidlertid også, at rammeafgørelsen omhandler bøder generelt og ikke 
fokuserer på bøder idømt på grund af trafikforseelser.

Kommissionen anførte endvidere, at den var klar over, at manglen på et overordnet system for 
grænseoverskridende håndhævelse inden for færdselslovgivningen er et problem med hensyn 
til færdselssikkerheden, og at et sådant system ville kræve regler og mekanismer, f.eks. for at 
give adgang til databaser til registrering af køretøjer i hele EU. Endvidere ville det være 
nødvendigt med et strukturelt samarbejde mellem de håndhævende myndigheder fra de 
forskellige medlemsstater.

Kommissionen meddelte til sidst, at den med henblik på at sikre, at færdselslovgivningen 
håndhæves på en retfærdig måde i forhold til alle borgere, uanset nationalitet eller bopæl i 
EU, overvejer at fremsætte et forslag til et direktiv på dette område i overensstemmelse med 
bestemmelserne om en fælles transportpolitik, og navnlig til forbedring af 
transportsikkerheden i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 71, stk. 1, litra c)."

Andragendet blev drøftet i Udvalget for Andragender den 13. september 2006. Udvalgets 
formand anmodede ved denne lejlighed Kommissionen om at forelægge en ny meddelelse om 
den seneste udvikling samt med yderligere oplysninger om emnet.

  
1 2005/214/JHA af 24. februar 2005 (EUT L 76 af 22.03.2005, s.. 16-30).
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DEN AKTUELLE SITUATION

I forbindelse med udarbejdelsen af et forslag til et direktiv som nævnt ovenfor iværksatte 
Kommissionen i august 2006 en konsekvensanalyse og offentliggjorde den 7. november 2006 
et høringsdokument på sit websted:
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/enforcement/introduction_en.htm.
I dette høringsdokument beskrives problemet med grænseoverskridende håndhævelse, 
situationen i forhold til de eksisterende instrumenter – navnlig bilaterale aftaler mellem EU og 
medlemsstaterne om grænseoverskridende håndhævelse, ligesom der angives en række 
mulige politiske muligheder for Fællesskabets tiltag på området. Endelig opfordres der til 
fremsendelse af kommentarer, til hvilket formål der angives en række spørgsmål.

Fristen for indsendelse af kommentarer var den 19. januar 2007."


