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Θέμα: Αναφορά 0669/2008, του Dietmar Zimmermann, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μεταχείρισή του από ολλανδούς αστυνομικούς

Αναφορά 0974/2008, του D.W., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με πρόστιμο 
για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στις Κάτω Χώρες

1. Περίληψη της αναφοράς 0669/2008

Ο αναφέρων παραπονείται για τη μεταχείρισή του από ολλανδούς αστυνομικούς μετά τη 
διάπραξη αδικήματος υπέρβασης του ορίου ταχύτητας. Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το 
ύψος του προστίμου. Διαμαρτύρεται επίσης για το γεγονός ότι εξαναγκάσθηκε από τους 
αστυνομικούς να μεταβεί σε τράπεζα για να προβεί σε ανάληψη χρημάτων και να πληρώσει 
το πρόστιμο, επειδή δεν δέχονταν πιστωτικές κάρτες. Διαμαρτύρεται επίσης για τη διακριτική 
μεταχείριση έναντι των αλλοδαπών, οι οποίοι, όπως ισχυρίζεται, δεν έχουν τη δυνατότητα να 
προσφύγουν κατά του προστίμου, αλλά πρέπει να το πληρώσουν αμέσως τοις μετρητοίς. 
Θεωρεί ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας και, επομένως, στο δίκαιο της ΕΕ.

Περίληψη της αναφοράς 0974/2008

Ο αναφέρων ενημερώθηκε από τις ολλανδικές αρχές ότι απαιτείται να πληρώσει πρόστιμο για 
υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στις Κάτω Χώρες. Διαμαρτύρεται για την προσέγγιση που 
υιοθέτησαν οι ολλανδικές αρχές. Θεωρεί ότι, εάν τα πρόστιμα μπορούν να εισπραχθούν σε 
όλη την ΕΕ, πρέπει επίσης να εναρμονιστούν και τα ποσά των προστίμων. Ό,τι θεωρείται σε 
ένα κράτος μέλος παράβαση ελάσσονος σημασίας μπορεί να θεωρείται σε άλλο κράτος μέλος 
παράβαση μέτριας βαρύτητας. Εάν ο αναφέρων δεν καταβάλει το ποσό εγκαίρως, το 
πρόστιμο θα αυξηθεί σε επίπεδο στο οποίο, όπως πιθανολογεί ο ίδιος, οι Κάτω Χώρες θα 
μπορούν να χαρακτηρίσουν την αρχική παράβαση ως μέτριας βαρύτητας, ώστε να μπορούν 
να εφαρμόσουν αυστηρότερα νομικά μέτρα. Ο αναφέρων θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορές στη 
μεταχείριση εντός της ΕΕ και ότι η Γερμανία δεν θα ενεργούσε με τον ίδιο τρόπο σε 
παρόμοια περίπτωση.



PE423.656 2/2 CM\777600EL.doc

EL

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0669/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Οκτωβρίου 2008.
Η αναφορά 0974/2008 χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2008.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Επί του παρόντος, ούτε ο ορισμός ούτε οι κυρώσεις για τη διάπραξη τροχαίων παραβάσεων 
έχουν εναρμονιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, αυτά τα ζητήματα ουσιαστικά 
αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των διαφορετικών εθνικών εννόμων τάξεων. Αυτό μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τον καθορισμό διαφορετικών επιπέδων προστίμων στα κράτη μέλη. Δεν 
υπάρχει κάποιος ευρωπαϊκός κανόνας που να επιβάλλει ομοιόμορφη αντιμετώπιση των 
τροχαίων παραβάσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Η εκτέλεση των χρηματικών ποινών που 
επιβάλλονται από τις αρχές άλλων κρατών μελών διέπεται από την απόφαση-πλαίσιο 
2005/214/ΔΕΥ της 24ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της 
αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών που επιβάλλονται από δικαστικές ή 
διοικητικές αρχές προς διευκόλυνση της εκτέλεσης των ποινών αυτών σε άλλο κράτος μέλος 
από εκείνο στο οποίο επιβλήθηκαν οι ποινές.

Με αυτό το ζήτημα ασχολείται επίσης η πρόταση οδηγίας που αφορά τη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής επιβολής του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας, που κατατέθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2008 και επισήμως βρίσκεται ακόμα υπό 
συζήτηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση στο Συμβούλιο για την εν λόγω 
πρόταση. Στόχος της πρότασης είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και για τον σκοπό αυτό προβλέπει τη διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων για τη 
διάπραξη τεσσάρων τροχαίων παραβάσεων με οχήματα ταξινομημένα σε άλλα κράτη μέλη 
από το κράτος διάπραξης της παράβασης (υπέρβαση ορίου ταχύτητας, οδήγηση σε 
κατάσταση μέθης, μη χρήση της ζώνης ασφαλείας και παραβίαση κόκκινου φωτεινού 
σηματοδότη).


