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Vetoomus nro 0105/2005, David Brenner, Itävallan kansalainen, Salzburg SPÖ 
-yhdistyksen puolesta, ylinopeusrangaistusten rajatylittävästä perinnästä Euroopassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa siitä, että muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kuin 
Itävallan kansalaisten ei tarvitse maksaa ylinopeussakkoja Itävallassa. Esimerkiksi Saksan 
kansalaisia ei voida velvoittaa maksamaan Itävallassa määrättyä nopeussakkoa, sillä Saksan 
lainsäädännön mukaisesti ajoneuvon kuljettaja tulee voida tunnistaa ajoneuvosta edestäpäin 
otetusta valokuvasta. Itävallan lainsäädännön mukaisesti todisteeksi riittää ajoneuvosta 
takaapäin otettu valokuva, josta selviää ajoneuvon rekisterinumero ja siten ajoneuvon 
omistaja. Vetoomuksen esittäjän arvion mukaan Salzburgin moottoritiellä heinä–
syyskuun 2004 aikana tallennetuista ylinopeusrikkomuksista noin kaksi kolmasosaa on 
muiden maiden kuin Itävallan kansalaisten tekemiä. Tienkäyttäjien turvallisuuden 
lisäämiseksi kansalaisuuteen katsomatta vetoomuksen esittäjä toivoo tilanteen 
yhdenmukaistamista Euroopan unionissa, jotta liikennerikkomusrangaistukset voidaan panna 
täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa.

Tiedot

Neuvosto hyväksyi 25. helmikuuta 2005 jäsenvaltion määräämien sakkorangaistusten 
tunnustamista ja täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa koskevan puitepäätöksen, joka 
koskee yhteensä 39 rikkomusta, mukaan luettuna tieliikennerikkomuksia. 
Poikkeussäännöksen mukaisesti Saksan viranomaiset saavat kuitenkin jatkossakin edellyttää 
ajoneuvon kuljettajan tunnistamista ajoneuvosta edestäpäin otetun valokuvan avulla.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 30. kesäkuuta 2005. 

3. Komission vastaus, saatu 28. maaliskuuta 2006.

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin 
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neuvoston antamassa puitepäätöksessä1, joka jäsenvaltioiden on siirrettävä osaksi kansallista 
lainsäädäntöä 22. maaliskuuta 2007 mennessä, määrätään rajatylittävien taloudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanosta.  Tällaisia seuraamuksia ovat myös tieliikennerikkomusten2, 
johdosta määrättävät taloudelliset seuraamukset, mukaan luettuina ylinopeussakot.  

Välineen käyttö perustuu vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen, mikä tarkoittaa, että 
jäsenvaltion tulee useimmissa tapauksissa voida tunnustaa ja panna täytäntöön sen omien 
sakkorangaistusten tavoin toisessa jäsenvaltiossa määrätty sakkorangaistus.  Puitepäätöstä 
sovelletaan sakkorangaistukseen, jonka on antanut lainrikkomuksena rangaistavan teon 
johdosta tuomioistuin tai tuomioistuin, jolla on toimivalta erityisesti rikosasioissa, tai muu 
viranomainen kuin tuomioistuin edellyttäen, että kyseisellä henkilöllä on ollut tilaisuus saattaa 
asia sellaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jolla on toimivalta erityisesti rikosasioissa.  

Puitepäätöksen mukaisesti jäsenvaltioiden tulee tunnustaa ja panna täytäntöön toisessa 
jäsenvaltiossa määrätty taloudellinen seuraamus ilman muita muodollisuuksia, jollei asiassa 
vedota johonkin 7 artiklan mukaisiin perusteisiin tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta 
kieltäytymiselle.  Perusteet tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta kieltäytymiselle:

• sakkorangaistustodistus on puutteellinen
• tuomittua henkilöä vastaan on annettu päätös samoista teoista (ne bis in idem 

-periaate)
• sakkorangaistupäätös liittyy tekoihin, jotka eivät ole rangaistavia 

täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan (molemminpuolisen rangaistavuuden 
periaate)

• oikeus panna päätös täytäntöön on vanhentunut
• asiassa loukataan alueperiaatetta
• on olemassa koskemattomuus
• henkilöä ei voida asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen alaikäisyytensä vuoksi
• jos päätös on annettu vastaajan poissa ollessa
• taloudellinen seuraamus on alle 70 euroa. 

Mahdollisuus kieltäytyä sakkorangaistuksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 
molemminpuolisen rangaistavuuden periaatteen perusteella ei koske liikennerikkomuksia (tai 
puitepäätöksen 5 artiklan 1 kohdassa lueteltuja muita rikkomuksia). Toisin sanoen 
toimeenpaneva jäsenvaltio ei voi kieltäytyä taloudellisen seuraamuksen tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta sen perusteella, että sakkorangaistus liittyy tekoihin, jotka eivät ole 
rangaistavia täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan.  

On kuitenkin otettava huomioon, että puitepäätös koskee yleisesti taloudellisia seuraamuksia, 
eikä pääasiassa liikennerikkomuksista johtuvia sakkorangaistuksia.

Komissio on tietoinen, että kokonaisvaltaisen tieliikennelainsäädännön rajatylittävän 
täytäntöönpanojärjestelmän puuttuminen on tieturvallisuuden kannalta ongelmallista.  Tilanne 
on sama ammattimaista kuljetustoimintaa koskevan yhteisön lainsäädännön suhteen myös 
tilanteissa, missä täytäntöönpanosta on annettu erityiset säännöt, sekä jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä eriteltyjen yleisten liikennesääntöjen (etenkin nopeusrajoitusten) suhteen. 

  
1 2005/214/YOS, 24. helmikuuta 2005 (EUVL L 76, 22.3.2005 s. 16–30).
2 Ks. puitepäätöksen 5 artiklan 1 kohta.
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Tällainen järjestelmä edellyttäisi sääntöjen ja sähköisten järjestelmien käyttöönottoa, jotta 
esimerkiksi ajoneuvojen rekisteritietokannat voitaisiin ottaa käyttöön koko Euroopan unionin 
alueella. Lisäksi jäsenvaltioiden täytäntöönpanoviranomaisten tulisi toimia yhteistyössä 
rakenteellisesti. 

Varmistaakseen, että tieliikennelainsäädäntöä sovelletaan tasavertaisesti kaikkiin kansalaisiin 
kansalaisuudesta tai asuinpaikasta Euroopan unionissa riippumatta, ja ottaen huomioon, että 
suhteettoman osan liikennerikkomuksista tekevät muut kuin jäsenvaltion kuljettajat, komissio 
harkitsee tällä hetkellä mahdollisuutta ehdottaa asiaa koskevaa direktiiviä yhteisen 
liikennepolitiikan mukaisesti ja koskien etenkin liikenneturvallisuuden parantamista EY:n 
perustamissopimuksen 71 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 28. helmikuuta 2007

VETOOMUS

Vetoomuksen Salzburg SPÖ -yhdistyksen puolesta esittänyt esittäjä on pyytänyt, että missä 
tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiossa muiden kuin jäsenvaltion kansalaisten tekemästä 
ylinopeusrikkomuksesta määrättäisiin seuraamus. Vetoomuksen esittäjä on pyytänyt 
Euroopan parlamenttia pyytämään komissiota tekemään aloitteen jäsenvaltioiden asiaa 
koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi. 

KOMISSION ENSIMMÄINEN TIEDONANTO

Komissio viittasi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin 
seuraamuksiin neuvoston antamaan puitepäätökseen1, jossa määrätään rajatylittävien 
taloudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta. Komissio huomautti kuitenkin, että 
puitepäätös koskee yleisesti taloudellisia seuraamuksia, eikä pääasiassa liikennerikkomuksista 
johtuvia sakkorangaistuksia. 

Komissio totesi olevansa tietoinen, että kokonaisvaltaisen tieliikennelainsäädännön 
rajatylittävän täytäntöönpanojärjestelmän puuttuminen on tieturvallisuuden kannalta 
ongelmallista ja että tällainen järjestelmä edellyttäisi sääntöjen ja järjestelmien käyttöönottoa, 
jotta esimerkiksi ajoneuvojen rekisteritietokannat voitaisiin ottaa käyttöön koko Euroopan 
unionin alueella. Lisäksi jäsenvaltioiden täytäntöönpanoviranomaisten tulisi toimia 
yhteistyössä rakenteellisesti. 

Lopuksi komissio totesi haluavansa varmistaa, että tieliikennelainsäädäntöä sovelletaan 
tasavertaisesti kaikkiin kansalaisiin kansalaisuudesta tai asuinpaikasta Euroopan unionissa 
riippumatta, ja kertoi harkitsevansa tällä hetkellä mahdollisuutta ehdottaa asiaa koskevaa 
direktiiviä yhteisen liikennepolitiikan mukaisesti ja koskien etenkin liikenneturvallisuuden 
parantamista EY:n perustamissopimuksen 71 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Vetoomusvaliokunta keskusteli vetoomuksesta 13. syykuuta 2006. Tässä yhteydessä 
valiokunnan puheenjohtaja pyysi komissiota antamaan toisen tiedonannon kyseessä olevaa 
asiaa koskevien tietojen päivittämiseksi ja lisätietojen saamiseksi. 
NYKYINEN TILANNE

  
1 2005/214/YOS, 24. helmikuuta 2005 (EUVL L 76, 22.3.2005 s. 16–30).
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Osana edellä mainitun direktiiviehdotuksen laatimisprosessia komissio käynnisti 
elokuussa 2006 vaikutustenarviointitutkimuksen ja julkaisi 7. marraskuuta 2006 
kuulemisasiakirjan osoitteessa 
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/enforcement/introduction_en.htm. 
Kuulemisasiakirjassa kuvataan rajatylittävää täytäntöönpanoa koskeva ongelma sekä 
nykyisten välineiden (lähinnä Euroopan unionin jäsenvaltioiden kahdenväliset sopimukset) 
tila ja luetellaan useita yhteisön toimintaa tällä alalla koskevia menettelytapavaihtoehtoja. 
Lopuksi komissio pyytää huomautuksia useista asiaa koskevista kysymyksistä. 

Huomautusten jättämisen määräaika oli 19. tammikuuta 2007.
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