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28.02.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0105/2005, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais David Brenner 
Zalcburgas SPÖ asociācijas vārdā, par pārrobežu likuma par soda naudu par ātruma 
pārsniegšanu Eiropā piemērošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka bažas par to, ka ES valstu pilsoņi, kas nav Austrijas pilsoņi, 
var izvairīties no Austrijas soda naudas par ātruma pārsniegšanu. Piemēram, Vācijas 
pilsoņiem nevar likt maksāt soda naudu, ko uzliek Austrijā, jo Vācijas noteikumi par 
pierādījumu uzskata transporta līdzekļa fotogrāfiju, kas uzņemta no priekšas, lai varētu 
identificēt transporta vadītāju, turpretim Austrijā par pietiekamu uzskata transporta līdzekļa 
fotogrāfiju, kas uzņemta no aizmugures, kas ļauj konstatēt transporta līdzekļa reģistrācijas 
numuru un līdz ar to arī īpašnieku. Lūgumraksta iesniedzējs aprēķināja, ka aptuveni divas 
trešdaļas no ātruma pārsniegšanas pārkāpumiem, ko laikā no 2004. gada jūlija līdz
septembrim reģistrēja uz Zalcburgas autostrādes, izdarīja transporta līdzekļu vadītāji, kas 
nebija Austrijas pilsoņi. Lai nodrošinātu braucēju drošību neatkarīgi no viņu pavalstniecības, 
lūgumraksta iesniedzējs meklē atbilstīgus ES līmeņa pasākumus, lai nodrošinātu to, ka soda 
naudu par satiksmes pārkāpumiem piemēro visās dalībvalstīs.

Informācija

2005. gada 25. februārī Padome pieņēma Pamatlēmumu par soda naudas atzīšanu un 
piemērošanu vienā dalībvalstī par pārkāpumu citā, iekļaujot sarakstā 39 pārkāpumus, tādus kā 
ātruma pārsniegšana. Tomēr saskaņā ar pantu par atbrīvošanu no saistībām, Vācijas iestādes
joprojām turpmāk būs pilnvarotas pieprasīt fotogrāfiju, kas uzņemta no transporta līdzekļa 
priekšas, lai varētu identificēt transporta vadītāju.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2005. gada 30. jūnijā.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 28. martā.

Pamatlēmums par to, kā piemērot principu par finanšu sodu savstarpēju atzīšanu1, kas 
dalībvalstīm jāievieš līdz 2007. gada 22. martam, nosaka to, kā piemērot pārrobežu finanšu 
sodus. Tie ietver finanšu sodus, kas izriet no rīcības, kuras rezultātā ir pārkāpti ceļu satiksmes 
noteikumi2, un kas var ietvert soda naudu.

Šis dokuments pamatojas uz savstarpējās atzīšanas principu, kas nozīmē, ka vairumā 
gadījumu vienai dalībvalstij ir jāspēj atzīt un piemērot lēmumu par soda naudu, kurš ir 
pieņemts citā valstī, tā, it kā tas būtu pieņemts savā valstī. Pamatlēmums attiecas uz soda 
naudu, ko noteikusi tiesa kriminālpārkāpuma dēļ vai ko noteikusi tiesa saskaņā ar 
krimināllietu jurisdikciju, vai, gluži pretēji, ko noteikusi iestāde, kas nav tiesa, kur soda 
naudai pakļautajai personai ir iespēja lietu nodot izskatīšanai tiesā saskaņā ar krimināllietu 
jurisdikciju.

Pamatlēmums pieprasa no dalībvalstīm atzīt un piemērot finanšu sodu, ko uzliek citā 
dalībvalstī, bez papildu formalitātēm, ja netiek skarts kāds no neatzīšanas iemesliem, kuri ir 
izklāstīti 7. pantā. Šie iemesli ir šādi:

• ja apliecība, kas pievienota lēmumu par soda naudu, ir nepilnīga;
• ja lēmums attiecībā uz šo personu par šādām pašām darbībām ir jau pieņemts 

(aizsardzība pret dubultsoda uzlikšanu ne bis in idem);
• ja lēmums par soda naudu attiecas uz darbībām, kas nav pārkāpums saskaņā ar 

lēmumu izpildošās dalībvalsts likumu, tas ir, kad izmanto dubultās noziedzības 
principu;

• ja piemērošana ir aizliegta tiesību aktos;
• ja teritorialitāte ir strīda jautājums;
• ja ir neaizskaramība;
• ja persona nav sasniegusi kriminālatbildības vecumu;
• ja lēmums ir pieņemts prombūtnē (in absentia);
• ja soda nauda ir mazāka par 70 eiro. 

Iespēja neatzīt lēmumu par soda naudu, pamatojoties uz to, ka tas neiztur dubultās 
noziedzības pārbaudi, neattiecas uz ceļu satiksmes pārkāpumiem (un citiem Pamatlēmuma
5. panta 1. punktā iekļautajiem pārkāpumiem). Citiem vārdiem sakot, dalībvalsts, kura izpilda 
lēmumu, nav tiesīga atteikties atzīt un piemērot finanšu sodu, pamatojoties uz rīcību, kas 
noveda pie soda naudas, ja tas nav pārkāpums saskaņā ar tās valsts likumu.

Tomēr būtu jāatzīmē, ka Pamatlēmums uz finanšu sodiem attiecas vispārīgi un tas nav vērsts
uz finanšu sodiem, ko nosaka ceļu satiksmes pārkāpumu komisija. 

Komisija apzinās, ka visaptverošas sistēmas trūkums pārrobežu likuma piemērošanā ceļu 
satiksmes jomā ir problemātisks ceļu drošības ziņā. Tā pati situācija attiecas arī uz Kopienas 
tiesību aktiem par profesionālo transportu, pat tādās jomās, kurās ir specifiski likumu 
piemērošanas noteikumi, kā arī attiecībā uz satiksmes noteikumiem kopumā, kā detalizēti 
izklāstīts iekšzemes tiesību aktos (it īpaši attiecībā uz ātruma pārsniegšanu). Šādai sistēmai 

  
1 2005. gada 24. februārī; 2005/214/JHA (OV L 76, 22.03.2005. lpp. 16.–30.).
2 Skatīt Pamatlēmuma 5. panta 1. punktu.
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vajadzēs noteikumus un elektroniskus paņēmienus, piemēram, lai nodrošinātu pieeju 
satiksmes līdzekļu reģistrācijas datubāzēm visā Eiropas Savienībā. Turklāt ir jānotiek
sadarbībai starp dažādām valstīm likumu piemērošanā strukturālā ziņā. 

Lai nodrošinātu to, ka ceļu satiksmes noteikumus piemēro visiem pilsoņiem vienādi
neatkarīgi no viņu pavalstniecības vai uzturēšanās vietas Eiropas Savienībā, un ņemot vērā, ka 
nesamērīgi lielu daļu satiksmes pārkāpumu izdara iebraukušie transporta līdzekļu vadītāji, 
Komisija šobrīd apsver, vai iesniegt priekšlikumu direktīvai šajā jomā saskaņā ar vispārējās 
transporta politikas noteikumiem un it īpaši attiecībā uz transporta drošības uzlabošanu
saskaņā ar EK līguma 71. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

4. Komisijas turpmākā atbilde, kas saņemta 2007. gada 28. februārī

LŪGUMRAKSTS

Lūgumraksta iesniedzējs, kas darbojas Zalcburgas SPÖ asociācijas vārdā, prasīja, lai par 
ātruma pārkāpumiem, ko jebkurā ES valstī izdara transporta vadītāji nerezidenti, piemērotu 
sankcijas. Viņš aicināja Eiropas Parlamentu prasīt Komisijai uzņemties iniciatīvu, lai 
likumīgu saskaņošanu novirzītu līdz galam visās dalībvalstīs. 

PIRMAIS KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Komisija atsaucās uz Padomes Pamatlēmumu par savstarpējās atzīšanas principa izmantošanu 
attiecībā uz finanšu sodiem1, ieviešot pārrobežu finanšu sodu piemērošanu. Tomēr tā arī 
atzīmēja, ka Pamatlēmums attiecas uz finanšu sodiem kopumā un tās galvenā interese nav 
soda nauda, ko iegūst no ceļu satiksmes pārkāpumiem.

Turklāt Komisija paziņoja, ka tā saprot, ka visaptverošas sistēmas trūkums pārrobežu likuma 
piemērošanā ceļu satiksmes jomā ir problemātisks ceļu drošības ziņā un ka šādai sistēmai 
vajadzēs noteikumus un paņēmienus, piemēram, lai veicinātu pieeju satiksmes līdzekļu 
reģistrācijas datubāzēm visā Eiropas Savienībā. Papildus būs vajadzīga sadarbība starp dažādu 
dalībvalstu likumu piemērošanas iestādēm, izmantojot strukturālu pamatojumu. 

Visbeidzot Komisija paziņoja, ka, lai nodrošinātu to, ka ceļu satiksmes noteikumus piemēro 
visiem pilsoņiem vienādi neatkarīgi no viņu pavalstniecības vai uzturēšanās vietas Eiropas 
Savienībā, tā apsver, vai iesniegt priekšlikumu direktīvai šajā jomā saskaņā ar vispārējās 
transporta politikas noteikumiem un it īpaši attiecībā uz transporta drošības uzlabošanu 
saskaņā ar EK līguma 71. panta 1. punkta c) apakšpunktu. 

2006. gada 13. septembrī šo lūgumrakstu apsprieda Lūgumrakstu komitejā. Šajā saistībā 
komitejas priekšsēdētājs prasīja Komisijai iepazīstināt ar otro paziņojumu, sniedzot 
precizējumus un turpmāku informāciju par apspriežamo jautājumu. 

PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA

  
1 2005. gada 24. februārī; 2005/214/JHA (OV L 76, 22.03.2005, lpp. 16.–30.).
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Kā daļu no direktīvas priekšlikuma sagatavošanas procesa, kā minēts iepriekš, 2006. gada 
augustā Komisija uzsāka Ietekmes novērtēšanas izpēti un 2006. gada 7. novembrī publicēja 
Konsultāciju dokumentu savā mājas lapā: 
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/enforcement/introduction_en.htm. 
Šis Konsultāciju dokuments apraksta pārrobežu likumu piemērošanas problēmu, informē par 
stāvokli attiecībā uz pašreizējiem dokumentiem – galvenokārt divpusējiem nolīgumiem starp 
ES dalībvalstīm par pārrobežu likumu piemērošanu – un sniedz diezgan daudz politikas 
izvēles iespēju Kopienas darbībai šajā jomā. Visbeidzot, tas aicina sniegt komentārus un šajā 
saistībā izvirza daudz jautājumu. 

Komentāru iesniegšanas termiņš bija 2007. gada 19. janvāris.


