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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A David Brenner, osztrák állampolgár által a salzburgi SPÖ alapszervezet nevében 
benyújtott, 0105/2005 sz. petíció Európában a sebességtúllépés miatti bírságoknak a 
határokon át történő behajtásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a nem osztrák EU-polgárok kibújnak a 
sebességtúllépés miatti bírság megfizetése alól. A német polgárok például nem kötelezhetők 
az Ausztriában kiszabott bírságok megfizetésére, mert a német szabályozás a járműről 
szemből készült fényképet követel meg, hogy a vezető azonosítható legyen, míg Ausztriában 
elegendő a hátulról készült fotó a jármű rendszámával, amely a tulajdonosa azonosítását teszi 
lehetővé. A kérelmező úgy becsüli, hogy a salzburgi autópályán 2004 júliusa és szeptembere 
között a sebességtúllépések kétharmadát nem osztrákok követték el. Annak érdekében, hogy 
az utakat használók biztonsága nemzetiségüktől függetlenül biztosítva legyen, a kérelmező a 
szükséges, EU-szintű intézkedések meghozatalára hív fel, hogy a közlekedési kihágásokért 
kiszabott bírságok valamennyi tagállamban behajthatók legyenek.

Tájékoztatás 

– 2005. február 25-én a Tanács kerethatározatot fogadott el a valamely tagállam által egy 
másikban elkövetett vétségért kiszabott bírság elfogadásáról és behajtásáról, mely 39 
szabálysértést sorol fel, köztük olyan közlekedési kihágást is, mint a sebességtúllépés. 
Egy kivételes záradék alapján azonban a német hatóságok a jövőben is a járműről 
szemből készített fényképet követelhetnek meg a vezető azonosíthatósága érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. június 30. 
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3. A Bizottságtól 2006. március 28-án kapott válasz.

A kölcsönös elismerés elvének pénzbírságokra történő alkalmazásáról szóló kerethatározat1 –
amelyet a tagállamoknak 2007. március 22-re kell végrehajtaniuk – rendelkezik a 
pénzbírságok határokon átnyúló behajtásáról. Ezek közé tartoznak a közúti közlekedési 
szabályok megsértése miatt kiszabott pénzbírságok2, amelyek magukban foglalhatják a 
sebességtúllépés miatti bírságokat. 

Ez a jogi eszköz a kölcsönös elismerés elvén alapul, amely azt jelenti, hogy egy tagállamnak 
az esetek többségében ugyanúgy el kell tudnia ismerni és végre kell tudnia hajtani egy másik 
tagállamban pénzbüntetésre vonatkozóan hozott határozatot, mintha saját maga hozta volna 
azt a határozatot. A kerethatározat bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság, illetve 
büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság vagy a nem bíróság, hanem más hatóság által 
kiszabott pénzbírságokra vonatkozik, amennyiben a pénzbírság megfizetésére kötelezett 
személynek lehetősége volt arra, hogy ügyét büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság 
tárgyalja. 

A kerethatározat megköveteli a tagállamoktól, hogy további formaságok nélkül ismerjék el és 
hajtsák be a más tagállamokban kiszabott pénzbüntetéseket, hacsak nem hivatkoznak a 7.
cikkben az el nem ismerésre vonatkozóan meghatározott okok valamelyikére. Ezek az okok a 
következők:

• amennyiben a pénzbüntetésre vonatkozó határozathoz mellékelt igazolás hiányos;
• amennyiben az adott személy ellen ugyanazon cselekmények miatt már hoztak 

határozatot (ne bis in idem);
• amennyiben a pénzbírságra vonatkozó határozat olyan cselekményekkel kapcsolatos, 

amelyek a végrehajtó tagállam törvénye értelmében nem minősülnek büntetendő 
cselekménynek, azaz amennyiben a kettős büntetendőség elve érvényesül;

• amennyiben a végrehajthatóság elévült;
• amennyiben a területi hatály vitatott;
• amennyiben mentesség áll fenn;
• amennyiben az adott személy nem töltötte be a büntetőjogi felelősségrevonáshoz 

szükséges életkort;
• amennyiben távollétében hozták meg a határozatot; és
• amennyiben a pénzbírság nem éri el a 70 €-t. 

A pénzbírságra vonatkozó határozat azon alapon történő el nem ismerésének lehetősége, hogy 
nem felel meg a kettős büntetendőség elvének, nem vonatkozik a közúti közlekedési 
szabályok megsértésére (és a kerethatározat 5. cikkének (1) bekezdésében felsorolt egyéb 
büntetendő cselekményekre). Más szavakkal, a végrehajtó tagállamnak nem áll jogában, hogy 
megtagadja az elismerést és ebből következően a pénzbüntetés behajtását azon az alapon, 
hogy a pénzbírságot kiváltó magatartás az adott állam nemzeti joga értelmében nem minősül 

  
1 2005/214/IB, 2005. február 24. (HL L 76., 2005.3.22., 16–30. o.).
2 Ld. a kerethatározat 5. cikkének (1) bekezdése.
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büntetendő cselekménynek. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy kerethatározat általánosságban tárgyalja a pénzbüntetéseket 
és nem a közúti közlekedési szabályokkal kapcsolatos pénzbírságokra helyezi a fő hangsúlyt.

A Bizottság tisztában van azzal, hogy a közúti közlekedésbiztonság szempontjából 
problematikus, hogy a közúti közlekedés joga tekintetében nincs egy átfogó, határokon 
átnyúló végrehajtási rendszer. Ugyanez a helyzet a szállítási szakmával kapcsolatos közösségi 
jogszabályok esetében, még azon területeken is, ahol egyedi szabályok érvényesek a 
végrehajtásra, valamint a hazai jogszabályokban meghatározott általános közlekedési 
szabályok (különösen a sebességtúllépés) tekintetében. Egy ilyen rendszerhez szabályok és 
elektronikus mechanizmusok lennének szükségesek, hogy az Európai Unió egész területén 
hozzá lehessen férni a jármű-nyilvántartási adatbázisokhoz. Ezenkívül szükséges lenne, hogy 
a különböző tagállamok végrehajtó hatóságai között szervezeti alapon együttműködés jöjjön 
létre. 

Annak biztosítása céljából, hogy a közúti közlekedési jogszabályok az állampolgárságtól vagy 
az Európai Unión belüli lakóhelytől függetlenül minden polgárra egyformán vonatkozzanak, 
valamint figyelembe véve, hogy a közlekedési vétségek aránytalan részét nem honos 
járművezetők követik el, a Bizottság jelenleg mérlegeli, hogy a közös közlekedéspolitikára 
vonatkozó rendelkezésekkel összhangban benyújtson-e egy irányelvre irányuló javaslatot 
ezen a területen, és különösen az EK-Szerződés 71. cikke (1) bekezdésének c) pontja nyomán 
a közlekedésbiztonság javítására vonatkozóan.

4. A Bizottságtól 2007. február 28-án kapott kiegészítő válasz.

A PETÍCIÓ

A petíció benyújtója a salzburgi SPÖ szervezet nevében eljárva azt kérte, hogy a valamely EU 
országban nem ottani lakosok által elkövetett sebességtúllépéseket kövessék szankciók. Azt 
kérte az Európa Parlamenttől, hogy kérje a Bizottságot, kezdeményezze az összes tagállamban 
e célból elvégzett jogi harmonizációt.

A BIZOTTSÁG ELSŐ KÖZLEMÉNYE

A Bizottság a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló 
tanácsi kerethatározatra1 hivatkozott, amely a pénzbüntetések határokon átnyúló behajtásáról 
rendelkezik. Megállapította azonban azt is, hogy ez a kerethatározat általánosságban 
foglalkozik a pénzbírságokkal, és elsősorban nem a közlekedési szabályok megsértéséből 
eredő büntetésekre összpontosít.

A Bizottság emellett kijelentette, hogy tisztában van azzal, hogy a közúti közlekedés 
területére vonatkozó, határokon átnyúló, átfogó végrehajtási rendszer hiánya a közúti 
biztonság szempontjából problémát jelent, és ehhez a rendszerhez olyan szabályokra és 

  
1 2005/214/IB, 2005. február 24. (HL L 76., 2005.3.22. 16-30. o.)
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mechanizmusokra lenne szükség, mint például a gépjármű-nyilvántartási adatbázisokhoz való 
hozzáférésnek az egész Európai Unióban történő biztosítása. Ezenfelül a különböző 
tagállamok végrehajtó hatóságai közötti szervezett együttműködésre lenne szükség.

A Bizottság végezetül kijelentette: annak biztosítása érdekében, hogy a közúti közlekedésre 
vonatkozó jogot az állampolgárságtól vagy az Európai Unióban való tartózkodásuk helyétől 
függetlenül minden polgárra egyaránt alkalmazni lehessen, foglalkozik annak gondolatával, 
hogy a közös közlekedéspolitika rendelkezéseinek megfelelően irányelvre irányuló javaslatot 
nyújtson be ezen a területen, különösen az EK-Szerződés 71. cikke (1) bekezdése c) pontja 
szerint a közlekedés biztonságának javítását illetően.
A Petíciós Bizottság 2006. szeptember 13-án megvitatta a petíciót. Ennek alkalmával a 
Petíciós Bizottság elnöke felkérte a Bizottságot, hogy tegyen közzé egy második közleményt, 
amelyben a szóban forgó kérdésről naprakész és kiegészítő információkkal szolgál.

A JELENLEGI HELYZET

A fent említett irányelvre irányuló javaslat előkészítési folyamatának részeként a Bizottság 
2006 augusztusában hatásvizsgálati tanulmányt, 2007. november 7-én pedig konzultációs 
dokumentumot tett közzé a holnapján:
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/enforcement/introduction_en.htm.
Ez a konzultációs dokumentum leírja a határokon átnyúló végrehajtás problémáját, vázolja a 
meglevő eszközök tekintetében fennálló helyzetet – elsősorban a határokon átnyúló 
végrehajtásról az EU tagállamai között megkötött kétoldalú megállapodások – és több 
lehetséges politikai elképzelést sorol fel az e téren tett közösségi fellépést illetően. Végezetül 
észrevételek megtételére hív fel, és e célból több kérdést is felsorol.

Az észrevételek benyújtásának határideje 2007. január 19. volt.
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