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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0669/2008, внесена от Dietmar Zimmermann, с германско 
гражданство, относно начина, по който са се отнесли към него 
нидерландски полицаи

Петиция 0974/2008, внесена от D.W., с германско гражданство, относно 
глоба за превишена скорост в Нидерландия

1. Резюме на петиция 0669/2008

Вносителят на петицията се оплаква от начина, по който нидерландските полицаи са се 
отнесли към него, след като е нарушил едно ограничение на скоростта. Вносителят на 
петицията протестира срещу размера на глобата. Той се оплаква също така, че е бил 
принуден от полицаите да отиде до една банка, за да изтегли пари и да заплати глобата 
в брой, тъй като те не са приели плащане с кредитна карта. Освен това протестира 
срещу неравнопоставеността на чужденците, които нямат възможност като 
нидерландците да направят оплакване за глобата, а трябва да плащат веднага в брой. 
Вносителят на петицията счита, че това противоречи на принципа за равноправие и 
следователно и на Европейското законодателство.

Резюме на петиция 0974/2008

Вносителят на петицията е бил информиран от нидерландските власти, че трябва да 
заплати глоба за превишена скорост в Нидерландия. Той протестира срещу подхода, 
предприет от нидерландските власти. Той счита, че ако глобите могат да бъдат 
събирани на цялата територия на ЕС, то сумите на глобите трябва също да бъдат 
хармонизирани. Това, което в една държава-членка се счита за дребно правонарушение, 
в друга може да бъде сметнато за малко по-сериозно такова. Ако вносителят на 
петицията не заплати навреме, неговата глоба ще бъде увеличена до степен, при която 
той подозира, че Нидерландия ще може да определи първоначалното нарушение като 
по-сериозно и да приложи много по-строги законови мерки. Вносителят на петицията 
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смята, че съществуват несъответствия в третирането в рамките на ЕС и че Германия не 
би действала по същия начин при сходни обстоятелства.

2. Допустимост

Петиция 0669/2008 е обявена за допустима на 20 октомври 2008 г.
Петиция 0974/2008 е обявена за допустима на 28 ноември 2008 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Към момента в Европейския съюз не са хармонизирани нито определението, нито 
санкциите за пътнотранспортни нарушения. Поради това тези въпроси по принцип се 
разрешават съгласно различните национални законови разпоредби. Това може да 
доведе до определянето на глоби с различни размери в държавите-членки. Няма 
европейско правило, което да изисква налагането на единно третиране на 
пътнотранспортните нарушения във всички държави-членки. Налагането на глоби от 
органите на други държави-членки се регулира с Рамково решение 2005/214/ПВР на 
Съвета от 24 февруари 2005 година относно прилагането на принципа за взаимно 
признаване на финансови санкции, наложени от съдебните или административни 
органи с цел улесняване на влизането в сила на тези санкции в държава-членка, 
различна от държавата, в която е наложена санкцията.

Този въпрос се разглежда и в предложението за директива за подпомагане на 
трансграничния контрол върху безопасността по пътищата, внесено от Европейската 
комисия на 19 март 2008 г., което официално все още се разглежда. Съветът все още не 
е постигнал консенсус по отношение на това предложение. Предложението има за цел 
да подобри пътната безопасност в Европейския съюз и за тази цел предлага 
трансграничното санкциониране на четири пътнотранспортни нарушения, извършени с 
превозни средства, регистрирани в държави-членки, различни от държавата, в която е 
извършено нарушението (превишена скорост, шофиране в нетрезво състояние, 
неизползване на обезопасителен колан и преминаване на червена светлина).


