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Petiţia nr. 0105/2005, adresată de David Brenner, de naţionalitate austriacă, în numele 
asociaţiei Salzburg SPÖ, privind aplicarea transfrontalieră a sancţiunilor pentru 
depăşirea vitezei în Europa.

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea conform căreia cetăţenii altor state membre UE cu 
excepţia Austriei pot evita amenzile de depăşire a vitezei acordate în Austria. De exemplu, 
cetăţenii germani nu pot fi obligaţi să achite amenzi impuse în Austria deoarece regulamentele 
germane impun ca probă o fotografie a vehiculului, realizată din faţă, astfel încât să permită 
identificarea şoferului, în timp ce în Austria fotografiile realizate din spate, pentru stabilirea 
numărului de înmatriculare al vehiculului şi astfel a proprietarului sunt suficiente. Petiţionarul 
estimează că aproximativ două treimi din contravenţiile înregistrate privind depăşirea vitezei, 
comise între iulie şi septembrie 2004 pe autostrada Salzburg au fost comise de străini. În 
vederea asigurării siguranţei utilizatorilor drumurilor indiferent de naţionalitatea acestora, 
petiţionarul solicită măsuri corespunzătoare la nivelul UE pentru asigurarea aplicării 
sancţiunilor aferente contravenţiilor de trafic în toate statele membre.

Informaţii

La 25 februarie 2005, Consiliul a adoptat o decizie cadru privind recunoaşterea şi aplicarea 
într-un stat membru a amenzilor impuse pentru o contravenţie comisă în alt stat membru, 
enumerând 39 de contravenţii de trafic, cum ar fi depăşirea vitezei. Cu toate acestea, în baza 
unei clauze de exceptare, autorităţile germane vor avea dreptul să solicite pe viitor o 
fotografie realizată din faţă, în vederea identificării şoferului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 iunie 2005. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 martie 2006.
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Decizia cadru privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor financiare1, 
care trebuie pusă în aplicare de statele membre până la 22 martie 2007, prevede aplicarea 
transfrontalieră a sancţiunilor financiare. Acestea includ sancţiunile financiare datorate ca 
urmare a unei conduite care încalcă regulamentele de trafic2, care ar putea include amenzile 
de depăşire a vitezei.  

Acest instrument se bazează pe principiul recunoaşterii reciproce, care înseamnă că un stat 
membru, în majoritatea cazurilor, ar trebui să poată recunoaşte şi aplica o decizie de aplicare a 
unei amenzi adoptată în alt stat membru, ca şi când ar fi fost adoptată de primul stat. Decizia 
cadru se aplică amenzilor impuse de o instanţă ca urmare a unei infracţiuni, sau de o instanţă 
competentă în cazuri penale sau alternativ de o autoritate care nu este o instanţă, dar în faţa 
căreia persoana care face obiectul amenzii a beneficiat de oportunitatea judecării cazului de 
către o instanţă competentă penal.  

Decizia cadru impune statelor membre recunoaşterea şi aplicarea sancţiunilor financiare 
impuse în alt stat membru fără alte formalităţi cu excepţia invocării motivelor de 
nerecunoaştere prevăzute de articolul 7.  Aceste motive sunt:

• în cazul în care certificatul însoţitor al deciziei de aplicare a unei amenzi este 
incomplet;

• în cazul în care o decizie a fost deja adoptată împotriva persoanei, pentru aceleaşi 
acţiuni (ne bis in idem);

• în cazul în care decizia de aplicare a unei amenzi se referă la acţiuni care nu 
reprezintă o contravenţie conform legii statului membru executant, şi anume în cazul 
aplicării principiului dublei vinovăţii;

• în cazul în care aplicarea este interzisă prin lege;
• în cazul excepţiei de teritorialitate;
• în cazul imunităţii;
• în cazul în care persoana nu este răspunzătoare penal;
• în cazul adoptării deciziei în absenţă; şi,
• în cazul în care amenda este inferioară sumei de 70 Euro. 

Posibilitatea nerecunoaşterii deciziei de aplicare a amenzii pe baza motivului conform căruia 
nu respectă principiul dublei vinovăţii nu este aplicabilă contravenţiilor de trafic [şi altor 
contravenţii enumerate la articolul 5 alineatul (1) din decizia cadru]. Cu alte cuvinte, statul 
membru executant nu are dreptul să refuze recunoaşterea şi, în consecinţă, aplicarea sancţiunii 
financiare în baza faptului că fapta care a generat amenda nu reprezintă o contravenţie 
conform legii naţionale a acelui stat.  

Ar trebui totuşi observat faptul că decizia cadru se referă la sancţiunile financiare în general, 
iar obiectivul principal al acesteia nu constă în amenzile generate de comiterea de contravenţii 
de trafic.

Comisia cunoaşte faptul că absenţa unui sistem comprehensiv de aplicare transfrontalieră în 
domeniul legislaţiei de trafic este problematică din punctul de vedere al siguranţei în trafic.  
Acesta este, de asemenea, cazul în contextul legislaţiei comunitare privind transportul 
profesionist, chiar şi în domeniile în care există reguli specifice privind aplicarea, precum şi 
regulilor de trafic în general, astfel cum sunt prevăzute de legislaţia naţională (în special 

  
1 2005/214/JHA din 24 februarie 2005 (JO L 76, 22.3.2005 p. 16-30).
2 A se vedea articolul 5 alineatul (1) din decizia cadru
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privind depăşirea vitezei). Acest sistem ar impune reguli şi mecanisme electronice, de 
exemplu pentru asigurarea accesului la bazele de date referitoare la înmatricularea vehiculelor 
din întreaga Uniune Europeană. În plus, ar fi necesară o cooperare între autorităţile de aplicare 
din diverse state membre, pe baze structurale. 

Cu privire la asigurarea aplicării legilor privind traficul în mod egal tuturor cetăţenilor, 
indiferent de naţionalitatea acestora sau reşedinţa acestora din Uniunea Europeană, şi având în 
vedere că o parte disproporţionată a contravenţiilor de trafic sunt comise de şoferi nerezidenţi, 
Comisia ia în consideraţie în prezent depunerea unei propuneri pentru o directivă în acest 
domeniu, în conformitate cu prevederile privind o politică de transport comună, şi în special 
privind sporirea siguranţei în trafic conform articolului 71 alineatul (1) litera (c) din Tratatul 
CE.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 28 februarie 2007

PETIŢIA

Petiţionarul, acţionând în numele asociaţiei Salzburg SPÖ, a solicitat urmarea comiterii 
contravenţiilor de depăşire a vitezei, comise în orice ţară UE de şoferi nerezidenţi, de anumite 
sancţiuni. Aceasta a solicitat Parlamentului European să solicite Comisiei preluarea iniţiativei 
pentru armonizarea legală în acest sens în toate statele membre. 

PRIMA COMUNICARE A COMISIEI 

Comisia s-a referit la Decizia cadru a Consiliului de aplicarea principiului recunoaşterii 
reciproce a sancţiunilor financiare1, care prevede aplicarea transfrontalieră a sancţiunilor 
financiare. Cu toate acestea, a menţionat, de asemenea, că această decizie cadru se referă la 
sancţiuni financiare în general şi nu se concentrează în principal pe amenzile aferente 
contravenţiilor de trafic. 

În plus, Comisia a menţionat cunoaşterea faptului că absenţa unui sistem comprehensiv de 
aplicare transfrontalieră în domeniul traficului este problematică din punctul de vedere al 
siguranţei în trafic, şi că un asemenea sistem ar necesita reguli şi mecanisme, de exemplu 
pentru asigurarea accesului la bazele de date referitoare la înmatricularea vehiculelor din 
întreaga Uniune Europeană. În plus, ar fi necesară o cooperare între autorităţile de aplicare din 
diverse state membre, pe baze structurale. 

În final Comisia a menţionat că, în vederea asigurării aplicării legilor privind traficul în mod 
egal tuturor cetăţenilor, indiferent de naţionalitatea acestora sau reşedinţa acestora din 
Uniunea Europeană, ia în consideraţie în prezent depunerea unei propuneri pentru o directivă 
în acest domeniu, în conformitate cu prevederile privind o politică de transport comună, şi în 
special privind sporirea siguranţei în trafic conform articolului 71 alineatul (1) litera (c) din 
Tratatul CE.

La 13 septembrie 2006, petiţia a fost dezbătută de Comisia pentru petiţii. Cu această ocazie, 
preşedintele a solicitat Comisiei să prezinte o a doua Comunicare de actualizare şi furnizare 
de informaţii suplimentare privind subiectul în discuţie. 

SITUAŢIA ACTUALĂ

  
1 2005/214/JHA din 24 februarie 2005 (JO L 76, 22.3.2005 p. 16-30).
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Ca parte a procesului de pregătire a unei propuneri de directive conform celor de mai sus, 
Comisia a lansat un Studiu de Evaluare a Impactului în august 2006 şi a publicat un document 
de consultare la 7 noiembrie 2006, pe site-ul său internet: 
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/enforcement/introduction_en.htm. 
Acest document de consultare descrie problema aplicării transfrontaliere, prezintă situaţia cu 
privire la instrumentele existente – în principal acorduri bilaterale între statele membre UE 
privind aplicarea transfrontalieră – şi enumeră o serie de posibile opţiuni de politică pentru 
acţiunea Comunităţii în acest sens. În cele din urmă, solicită comentarii şi enumeră o serie de 
întrebări în acest sens. 

Termenul limită de depunere a comentariilor a fost 19 ianuarie 2007.
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