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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0105/2005, του David Brenner, αυστριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «Salzburg SPÖ», σχετικά με τη διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων για 
υπερβολική ταχύτητα στην Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι μη αυστριακοί πολίτες της ΕΕ 
έχουν τη δυνατότητα να μην πληρώνουν τα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα που 
επιβάλλουν οι αυστριακές αρχές. Για παράδειγμα, οι γερμανοί υπήκοοι δεν υποχρεούνται να 
πληρώσουν πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην Αυστρία, καθώς, σύμφωνα με τους 
γερμανικούς κανονισμούς, απαιτείται ως αποδεικτικό στοιχείο φωτογραφία του μπροστινού 
μέρους του οχήματος ώστε να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας του 
οδηγού, ενώ στην Αυστρία θεωρούνται επαρκείς οι φωτογραφίες του πίσω μέρους του 
οχήματος από τις οποίες προκύπτει ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και επομένως ο 
ιδιοκτήτης του. Ο αναφέρων εκτιμά ότι τα δύο τρίτα περίπου των παραβάσεων για 
υπερβολική ταχύτητα που καταγράφηκαν από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2004 στον 
αυτοκινητόδρομο του Salzburg διαπράχθηκαν από μη αυστριακούς πολίτες. Με στόχο την 
εγγύηση της ασφάλειας όσων χρησιμοποιούν τους δρόμους ανεξαρτήτως της εθνικότητάς
τους, ο αναφέρων ζητεί τη λήψη κατάλληλων μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο ώστε να 
διασφαλιστεί η δυνατότητα επιβολής και καταβολής προστίμων για παραβιάσεις του ΚΟΚ σε 
όλα τα κράτη μέλη.

Πληροφορίες

Στις 25 Φεβρουαρίου 2005 το Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση πλαίσιο με θέμα την αναγνώριση 
και την επιβολή σε ένα κράτος μέλος προστίμων για αδίκημα που διαπράχθηκε σε άλλο 
κράτος μέλος. Στην εν λόγω απόφαση πλαίσιο απαριθμούνται 39 αδικήματα μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται και παραβιάσεις του ΚΟΚ, όπως η υπερβολική ταχύτητα. Ωστόσο, 
βάσει ρήτρας εξαίρεσης, οι γερμανικές αρχές θα εξακολουθήσουν να έχουν στο μέλλον το 
δικαίωμα να απαιτούν φωτογραφία στην οποία θα απεικονίζεται το μπροστινό μέρος του 
οχήματος προκειμένου να προσδιορίζεται η ταυτότητα του οδηγού.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιουνίου 2005.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Μαρτίου 2006.

Η απόφαση-πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με 
την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών1, η οποία πρέπει 
να εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη έως τις 22 Μαρτίου 2007, προβλέπει τη διασυνοριακή 
εκτέλεση χρηματικών ποινών. Σε αυτές περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές που προκύπτουν 
ως αποτέλεσμα συμπεριφοράς που παραβιάζει κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας2, οι οποίες 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα.

Αυτό το μέσο βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης που σημαίνει ότι ένα κράτος
μέλος θα πρέπει, στις περισσότερες περιπτώσεις, να έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει και 
να εκτελεί μια απόφαση επιβολής προστίμου που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος σαν να 
ήταν δική του απόφαση. Η απόφαση-πλαίσιο ισχύει για πρόστιμα που επιβάλλονται από 
δικαστήριο επί ποινικού αδικήματος ή από δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία σε ποινικές 
υποθέσεις ή εναλλακτικώς από μια μη δικαστική αρχή, στην περίπτωση που το άτομο στο 
οποίο έχει επιβληθεί το πρόστιμο είχε την ευκαιρία να δικαστεί από δικαστήριο που έχει 
δικαιοδοσία σε ποινικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο, τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίζουν και να εκτελούν 
κάθε χρηματική ποινή που έχει επιβληθεί σε άλλο κράτος μέλος χωρίς άλλη διατύπωση εκτός 
εάν προβληθεί ένας από τους λόγους μη αναγνώρισης που προβλέπει το άρθρο 7. Οι λόγοι 
αυτοί είναι:

• σε περίπτωση που το πιστοποιητικό που συνοδεύει την απόφαση επιβολής προστίμου 
είναι ελλιπές·

• σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί απόφαση κατά του ατόμου βασιζόμενη στις ίδιες 
πράξεις (ne bis in idem)·

• σε περίπτωση που η απόφαση επιβολής προστίμου συνδέεται με πράξεις που δεν 
συνιστούν αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης, δηλαδή, στην 
περίπτωση που ισχύει η αρχή του διττού αξιοποίνου·

• σε περίπτωση που η εκτέλεση της απόφασης έχει παραγραφεί·
• σε περίπτωση που η εδαφικότητα αποτελεί ζήτημα·
• σε περίπτωση που υφίσταται ασυλία·
• σε περίπτωση που το άτομο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπέχει ποινική ευθύνη λόγω 

νεαρής ηλικίας·
• σε περίπτωση που εκδόθηκε απόφαση ερήμην και·
• σε περίπτωση που το πρόστιμο είναι κατώτερο των 70 ευρώ.

Η δυνατότητα μη αναγνώρισης της απόφασης επιβολής προστίμου λόγω μη εκπλήρωσης του 
κριτηρίου του διττού αξιοποίνου δεν ισχύει για παραβάσεις οδικής κυκλοφορίας (και τις 
άλλες παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο). Με 
άλλα λόγια, το κράτος μέλος εκτέλεσης δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να αναγνωρίσει και
επομένως να εκτελέσει τη χρηματική ποινή προβάλλοντας την αιτιολογία ότι η συμπεριφορά
που οδήγησε στην επιβολή προστίμου δεν συνιστά αδίκημα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του 

  
1 2005/214/ΔΕΥ της 24ης Φεβρουαρίου 2005 (ΕΕ L 76 της 22.03.2005 σελ. 16-30).
2 Βλ. άρθρο 5 παράγραφος 1 της απόφασης πλαίσιο.
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εν λόγω κράτους.

Θα πρέπει να επισημανθεί, ωστόσο, ότι η απόφαση-πλαίσιο αφορά χρηματικές ποινές γενικά
και όχι πρόστιμα που προκύπτουν από τη διάπραξη παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας.
Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η απουσία ενός περιεκτικού συστήματος διασυνοριακής εκτέλεσης
στον τομέα της νομοθεσίας για την οδική κυκλοφορία δημιουργεί προβλήματα από την 
άποψη της οδικής ασφάλειας. Το ίδιο ισχύει στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας για τις
επαγγελματικές μεταφορές, ακόμα και στους τομείς όπου υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την
εκτέλεση, καθώς και για τους κανόνες κυκλοφορίας γενικά, όπως ορίζονται στην εγχώρια
νομοθεσία (υπέρβαση ορίου ταχύτητας συγκεκριμένα). Ένα τέτοιο σύστημα θα απαιτούσε
κανόνες και ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, παραδείγματος χάρη τη δυνατότητα πρόσβασης σε
βάσεις δεδομένων καταχώρησης οχημάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η
συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των διαφόρων κρατών μελών θα ήταν
απαραίτητη σε διαρθρωτική βάση.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εκτέλεση των νόμων οδικής κυκλοφορίας ισχύει ισότιμα
για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως της ιθαγένειας ή του τόπου διαμονής τους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα δυσανάλογο τμήμα των παραβάσεων
οδικής κυκλοφορίας διαπράττεται από οδηγούς που δεν κατοικούν στην Αυστρία, η Επιτροπή
επί του παρόντος εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής πρότασης οδηγίας στον τομέα αυτόν, 
σύμφωνα με τις διατάξεις για την κοινή πολιτική μεταφορών, και συγκεκριμένα σχετικά με τη 
βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 71, παράγραφος 1, στοιχείο γ 
της Συνθήκης ΕΚ.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

Η ΑΝΑΦΟΡΑ

Ο αναφέρων, ενεργώντας εξ ονόματος της ένωσης SPÖ του Σάλτσμπουργκ, έχει ζητήσει οι
παραβιάσεις του ορίου ταχύτητας, που διαπράττονται σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ από
οδηγούς που δεν είναι κάτοικοι της εν λόγω χώρας, να συνεπάγονται κυρώσεις. Κάλεσε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία για την 
προώθηση της νομικής εναρμόνισης σε όλα τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτόν.

ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή αναφέρθηκε στην απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή
της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών1, η οποία προβλέπει τη
διασυνοριακή εκτέλεση χρηματικών ποινών. Ωστόσο, επεσήμανε επίσης ότι αυτή η απόφαση
πλαίσιο αφορά τις χρηματικές ποινές γενικά και δεν εστιάζει ειδικά στις ποινές που
προκύπτουν από παραβάσεις οδικής κυκλοφορίας.

Η Επιτροπή επιπλέον δήλωσε πως γνωρίζει ότι η απουσία ενός ολοκληρωμένου συστήματος
διασυνοριακής επιβολής στον τομέα της οδικής κυκλοφορίας δημιουργεί προβλήματα από
την άποψη της οδικής ασφάλειας, και ότι ένα τέτοιο σύστημα θα απαιτούσε κανόνες και
μηχανισμούς, παραδείγματος χάρη τη δυνατότητα πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων

  
1 2005/214/ΔΕΥ της 24ης Φεβρουαρίου 2005 (ΕΕ L 76, 22.03.2005 σελ. 16-30).
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καταχώρισης οχημάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ των
αρχών επιβολής του νόμου των διαφόρων κρατών μελών θα ήταν απαραίτητη σε διαρθρωτική
βάση.

Η Επιτροπή τελικά δήλωσε ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των νόμων
οδικής κυκλοφορίας επιβάλλεται σε ισότιμη βάση για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως της
ιθαγένειας ή του τόπου διαμονής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξετάζει το ενδεχόμενο
υποβολής πρότασης οδηγίας στον τομέα αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις για την κοινή
πολιτική μεταφορών, και συγκεκριμένα σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας των
μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1 στοιχείο γ της Συνθήκης ΕΚ.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2006, η αναφορά συζητήθηκε στην Επιτροπή Αναφορών. Με την
ευκαιρία αυτή, η Επιτροπή εκλήθη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών να 
παρουσιάσει μια δεύτερη ανακοίνωση η οποία θα παρείχε ενημέρωση και περαιτέρω 
πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ως μέρος της διαδικασίας σύνταξης μιας πρότασης οδηγίας όπως προαναφέρθηκε, η
Επιτροπή εκκίνησε μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων τον Αύγουστο του 2006 και
δημοσίευσε ένα έγγραφο διαβούλευσης στις 7 Νοεμβρίου 2006, στον ιστότοπό της:
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/enforcement/introduction_en.htm.
Αυτό το έγγραφο διαβούλευσης περιγράφει το πρόβλημα της διασυνοριακής εφαρμογής, 
παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τα υφιστάμενα μέσα –κυρίως διμερείς
συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών για τη διασυνοριακή εφαρμογή− και παραθέτει έναν αριθμό
πιθανών επιλογών πολιτικής για κοινοτική δράση σε αυτόν τον τομέα. Τέλος, ζητεί την
υποβολή παρατηρήσεων και παραθέτει έναν αριθμό ερωτημάτων για τον σκοπό αυτόν.

Η προθεσμία για υποβολή παρατηρήσεων ήταν η 19η Ιανουαρίου 2007.
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