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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0105/2005 złożona przez Davida Brennera (Austria), w imieniu salzburskiego 
stowarzyszenia SPÖ, w sprawie transgranicznego egzekwowania kar za przekraczanie 
dozwolonej prędkości w Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie, że obywatele UE niebędący obywatelami Austrii 
są w stanie unikać austriackich kar za przekroczenie dozwolonej prędkości. Na przykład, 
obywatele Niemiec nie mogą być zmuszeni do zapłacenia kar nałożonych w Austrii, 
ponieważ niemieckie prawo wymaga dowodu w postaci zdjęcia pojazdu wykonanego z 
przodu, aby można było zidentyfikować kierowcę, podczas gdy w Austrii za wystarczające 
uważa się zdjęcia wykonane z tyłu, które pozwala ustalić numer rejestracyjny pojazdu, a 
zatem i jego właściciela. Składający petycję szacuje, że około dwóch trzecich przypadków 
przekroczenia prędkości odnotowanych na autostradzie w Salzburgu pomiędzy lipcem a 
wrześniem 2004 r. dopuścili się właśnie cudzoziemcy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkownikom dróg, bez względu na ich obywatelstwo, składający petycję zwraca się z 
prośbą o wprowadzenie odpowiednich środków na szczeblu UE dla zagwarantowania, że kary 
za wykroczenia drogowe można będzie egzekwować we wszystkich państwach 
członkowskich.

Informacje

– Dnia 25 lutego 2005 r. Rada przyjęła decyzję ramową w sprawie uznawania i 
egzekwowania w państwie członkowskim kar nałożonych za popełnienie wykroczenia 
w innym państwie członkowskim, wymieniając 39 wykroczeń obejmujących 
wykroczenia drogowe, takie jak przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Jednak, w 
ramach klauzuli zwalniającej, władze niemieckie nadal będą miały prawo żądać w 
przyszłości zdjęcia zrobionego z przodu pojazdu w celu zidentyfikowania jego 
właściciela.

2. Dopuszczalność
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Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 30 czerwca 2005 r.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 marca 2006 r.

Decyzja ramowa w sprawie zastosowania zasady wzajemnego uznawania kar o charakterze 
pieniężnym1, która musi zostać wdrożona przez państwa członkowskie do dnia 22 marca 
2007 r., zawiera przepisy dotyczące transgranicznego egzekwowania kar o charakterze 
pieniężnym. Obejmują one kary pieniężne wynikające z naruszenia przepisów ruchu 
drogowego2, do których można zaliczyć kary za przekraczanie dozwolonej prędkości.

Podstawą tego instrumentu jest zasada wzajemnego uznawania kar, zgodnie z którą jedno 
państwo członkowskie powinno w większości przypadków być w stanie uznać i wykonać 
orzeczenie o nałożeniu kary wydane w innym państwie członkowskim, jak gdyby było to jego 
własne orzeczenie. Decyzja ramowa ma zastosowanie w przypadku kar nałożonych przez sąd 
w wyniku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia lub przez sąd właściwy w sprawach 
karnych bądź przez organ państwa inny niż sąd w przypadku, gdy osoba, na którą nałożono 
karę, miała możliwość skierowania sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy w 
sprawach karnych.

Decyzja ramowa nakłada na państwa członkowskie obowiązek uznawania i egzekwowania 
kar o charakterze pieniężnym nałożonych w innym państwie członkowskim z pominięciem 
dalszych formalności, o ile nie będzie miało miejsca powołanie się na podstawy odmowy 
uznania przewidziane w art. 7. Podstawy te obejmują przypadki, gdy:

• zaświadczenie dołączone do orzeczenia o karze jest niekompletne;
• przeciwko danej osobie zostało już wydane orzeczenie dotyczące tych samych 

czynów (ne bis in idem);
• orzeczenie o karze dotyczy czynów, które nie stanowią przestępstwa lub wykroczenia 

w świetle prawa wykonującego państwa członkowskiego, tzn. gdy zastosowanie ma 
zasada podwójnej karalności;

• wykonanie uległo przedawnieniu;
• istotna jest kwestia terytorialności;
• istnieje immunitet;
• dana osoba ze względu na swój wiek nie może zostać pociągnięta do 

odpowiedzialności karnej;
• orzeczenie zostało wydane in absentia; oraz
• kara jest niższa niż 70 EUR.

Możliwość odmowy uznania orzeczenia o karze na podstawie niespełniania przez nie zasady 
podwójnej karalności nie odnosi się do wykroczeń ruchu drogowego (oraz innych przestępstw 
lub wykroczeń wymienionych w art. 5 ust. 1 decyzji ramowej). Oznacza to, że wykonujące 
państwo członkowskie nie ma prawa odmowy uznania i tym samym wyegzekwowania kary o 
charakterze pieniężnym przez powoływanie się na fakt, że czyn podlegający karze nie stanowi 
przestępstwa lub wykroczenia zgodnie z prawem krajowym tego państwa.

Należy jednak zauważyć, że decyzja ramowa dotyczy kar o charakterze pieniężnym jedynie w 
  

1 2005/214/JHA z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz.U. L 76 z 22.03.2005, str. 16-30).
2 Patrz art. 5 ust.1 decyzji ramowej
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sposób ogólny, a kary wynikające z popełnienia przestępstw lub wykroczeń drogowych nie 
stanowią jej głównego zagadnienia.

Komisja zdaje sobie sprawę, że brak wszechstronnego systemu transgranicznego 
egzekwowania kar w dziedzinie prawa drogowego stanowi problem z punktu widzenia 
bezpieczeństwa na drogach. Dotyczy to również prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie 
transportu zawodowego, nawet w przypadkach istnienia szczegółowych zasad egzekwowania, 
jak również ogólnych zasad ruchu drogowego określonych w prawodawstwie krajowym (w 
szczególności dotyczących przekroczenia dozwolonej prędkości). Taki system wymaga 
istnienia zasad i elektronicznych mechanizmów, na przykład w celu umożliwienia dostępu do 
baz rejestracji pojazdów w całej Unii Europejskiej. Ponadto zachodzi konieczność 
strukturalnej współpracy pomiędzy władzami egzekwującymi kary w różnych państwach 
członkowskich.

Pragnąc zapewnić stosowanie przepisów ruchu drogowego w jednakowy sposób wobec 
wszystkich obywateli, bez względu na ich narodowość czy miejsce zamieszkania w Unii 
Europejskiej, oraz biorąc pod uwagę fakt, że niewspółmiernie duża liczba przestępstw lub 
wykroczeń drogowych popełniana jest przez kierowców niezamieszkałych w danym kraju, 
Komisja obecnie rozważa przedstawienie wniosku dotyczącego dyrektywy w tej sprawie, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi wspólnej polityki transportowej, w szczególności w 
sprawie poprawy bezpieczeństwa transportu zgodnie z art. 71 ust. 1 lit. c) traktatu WE.

4. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 lutego 2007 r.

PETYCJA

Działając w imieniu salzburskiego stowarzyszenia SPÖ, składający petycję wystąpił o 
stosowanie sankcji za naruszanie ograniczeń prędkości popełnione w dowolnym kraju UE 
przez kierowców w nim niezamieszkałych. Poprosił on Parlament Europejski o wystąpienie
do Komisji, aby podjęła inicjatywę w sprawie doprowadzenia w tym celu do harmonizacji 
prawnej we wszystkich państwach członkowskich. 

PIERWSZY KOMUNIKAT KOMISJI

Komisja powołała się na decyzję ramową Rady w sprawie zastosowania zasady wzajemnego 
uznawania kar o charakterze pieniężnym1, która zawiera przepisy dotyczące transgranicznego 
egzekwowania kar o charakterze pieniężnym. Jednakże zauważa również, że ta decyzja 
ramowa dotyczy kar o charakterze pieniężnym w ogólności, nie koncentrując się szczególnie
na karach za naruszanie przepisów ruchu drogowego. 

Komisja stwierdziła ponadto, iż zdaje sobie sprawę, że brak kompleksowego systemu 
transgranicznego egzekwowania przepisów kodeksu drogowego rodzi problemy z punktu 
widzenia bezpieczeństwa ruchu i że taki system wymagałby wprowadzenia przepisów i 
mechanizmów na przykład umożliwiających dostęp do baz danych rejestracyjnych pojazdów 
na terenie całej Unii Europejskiej. Co więcej, konieczna byłaby strukturalna współpraca 
egzekwujących te przepisy władz z różnych państw członkowskich. 

  
1 2005/214/JHA z dnia 24 lutego 2005r.  (Dz.U. L 76 z 22.3.2005, str. 16-30)
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Komisja stwierdziła też, że w celu zapewnienia równego egzekwowania przepisów kodeksu 
drogowego w stosunku do wszystkich obywateli niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca 
zamieszkania w Unii Europejskiej rozważa złożenie projektu dyrektywy w tej sprawie 
zgodnie z przepisami dotyczącymi wspólnej polityki transportowej, a zwłaszcza odnoszącymi 
się do poprawy bezpieczeństwa transportowego na mocy art. 71 ust. 1 lit. c) traktatu WE.

W dniu 13 września 2006 r. petycja ta była omawiana w Komisji Petycji. Przewodniczący 
komisji wystąpił wtedy do Komisji Europejskiej o wydanie drugiego komunikatu 
przedstawiającego dalszy rozwój sytuacji i informacje dotyczące omawianej sprawy. 

STAN AKTUALNY

W ramach prac nad przygotowaniem projektu wymienionej dyrektywy Komisja wszczęła w 
sierpniu 2006 r. badanie dotyczące oceny oddziaływania i w dniu 7 listopada 2006 r. na 
swojej stronie internetowej opublikowała dokument z konsultacji: 
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/enforcement/introduction_en.htm.
Wspomniany dokument omawia problem transgranicznego egzekwowania przepisów, 
przedstawiając aktualny stan rzeczy w świetle obowiązujących instrumentów – głównie 
dwustronnych porozumień państw członkowskich UE w sprawie transgranicznego ścigania 
przestępczości - i wskazując szereg ewentualnych działań politycznych, jakimi w tej 
dziedzinie dysponuje Wspólnota. Ponadto dokument ten zawiera szereg pytań z prośbą o 
uwagi.

Termin składania uwag upłynął dnia 19.01.2007 r.


