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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0669/2008 af Dietmar Zimmermann, tysk statsborger, om den
behandling, som nederlandske politibetjente udsatte ham for

Om: Andragende 0974/2008 af D.W., tysk statsborger, om en bøde i forbindelse med 
overtrædelse af hastighedsgrænserne i Nederlandene

1. Sammendrag af andragende 0669/2008

Andrageren klager over den behandling, som nederlandske politibetjente udsatte ham for, da 
han havde begået en hastighedsforseelse. Andrageren protesterer over bødens størrelse. Han 
klager ligeledes over, at politibetjentene tvang ham til at køre til en bank og hæve kontanter til 
at betale bøden med, fordi de ikke tog imod kreditkort. Han protesterer ligeledes over 
forskelsbehandlingen af udlændinge, som efter hans mening ikke har mulighed for at 
appellere bøden, men skal betale den kontant på stedet. Han mener, at dette er i strid med 
lighedsprincippet og dermed med EU-retten.

Sammendrag af andragende 0974/2008

Andrageren har af de nederlandske myndigheder modtaget meddelelse om, at han skal betale 
en bøde for at have overskredet hastighedsbegrænsningen i Nederlandene. Han protesterer 
mod den nederlandske fremgangsmåde. Han er af den opfattelse, at størrelsen på bøder, idet 
de kan inddrives i hele EU, også bør harmoniseres. Hvad der i den ene medlemsstat anses for 
en lille forseelse, kan imidlertid ifølge ham blive betragtet som en større overtrædelse i en 
anden medlemsstat. Hvis andrageren ikke betaler sin bøde til tiden, hæves bødens beløb til, 
hvad andrageren formoder, er den grænse, hvor Nederlandene kan betragte den oprindelige 
forseelse som en alvorligere overtrædelse og bliver nødt til at anvende kraftigere retlige 
midler. Andrageren er af den opfattelse, at der i EU måles efter to målestokke, og han mener 
ikke, at Tyskland bør handle efter samme princip.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling
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Andragende 0669/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. oktober 
2008). Andragende 0974/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. 
november 2008). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192,
stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Hverken definitionen af eller sanktionerne for færdselsforseelser er indtil videre blevet 
harmoniseret i EU. Derfor behandles disse sager hovedsagelig i henhold til de forskellige 
nationale retsordener. Dette kan medføre en fastsættelse af forskellige bødeniveauer i 
medlemsstaterne. Der findes ingen fællesskabsbestemmelser om ensartet behandling af 
færdelsforseelser i alle medlemsstaterne. Håndhævelse af bøder, der pålægges af andre 
medlemsstaters myndigheder, er reguleret i rammeafgørelse 2005/214/RIA af 24. februar 
2005 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse af bødestraffe, der idømmes af 
retlige eller administrative myndigheder, med henblik på at lette fuldbyrdelsen i en anden 
medlemsstat end den, hvor bøden blev pålagt.

Dette emne behandles også i forslag til direktiv om fremme af grænseoverskridende 
retshåndhævelse på trafiksikkerhedsområdet, der blev fremlagt af Kommissionen den 19. 
marts 2008, og som formelt stadig drøftes. Der er endnu ikke opnået konsensus om dette 
forslag i Rådet. Forslaget sigter mod at forbedre færdselssikkerheden i EU, og med henblik 
herpå indeholder det bestemmelser om grænseoverskridende håndhævelse af sanktioner for 
fire færdselsforseelser, der begås med et køretøj, der er indregistreret i en anden medlemsstat 
end den stat, hvor forseelsen sker (hastighedsoverskridelser, spirituskørsel, manglende 
anvendelse af sikkerhedssele og kørsel over for rødt lys)."


