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Asia: Vetoomus nro 0669/2008, Dietmar Zimmermann, Saksan kansalainen, hänen 
kohtelustaan Alankomaiden poliisiviranomaisten toimesta

Vetoomus nro 0974/2008, D. W., Saksan kansalainen, nopeusrajoituksen 
ylittämisestä Alankomaissa määrättävästä sakosta

1. Yhteenveto vetoomuksesta nro 0669/2008

Vetoomuksen esittäjä on tyytymätön tapaan, jolla Alankomaiden poliisiviranomaiset ovat 
kohdelleet häntä hänen syyllistyttyään ylinopeusrikokseen. Hän kritisoi myös hänelle 
määrätyn sakon määrää. Lisäksi vetoomuksen esittäjä on tyytymätön siihen, että 
poliisiviranomaiset pakottivat hänet ajamaan pankkiin, jotta hän pystyi nostamaan käteistä 
sakon maksamiseksi. Tämä johtui siitä, että sakon maksaminen luottokortilla ei ole 
mahdollista. Vetoomuksen esittäjä on myös tyytymätön ulkomaalaisten syrjivään kohteluun, 
sillä hänen mielestään heillä ei ole mahdollisuutta valittaa saamistaan sakoista, vaan heidän on 
maksettava sakko välittömästi käteisellä. Hän on sitä mieltä, että tämä menettely rikkoo 
yhdenvertaisuusperiaatetta ja siten yhteisön lainsäädäntöä

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0974/2008

Alankomaiden viranomaiset ovat ilmoittaneet vetoomuksen esittäjälle, että hänen on 
maksettava sakkoa ylitettyään nopeusrajoituksen Alankomaissa. Vetoomuksen esittäjä 
vastustaa Alankomaiden viranomaisten soveltamaa lähestymistapaa. Hän katsoo, että jos 
sakkoja voidaan periä kaikkialla EU:ssa, niiden on oltava yhtä suuria. Yhdessä jäsenvaltiossa 
vähäiseksi rikkomukseksi katsottavaa tekoa voidaan pitää toisessa jäsenvaltiossa keskisuurena 
rikkomuksena. Jos vetoomuksen esittäjä ei maksa sakkoa ajallaan, hänen sakkonsa nousee 
tasolle, jolla alkuperäinen rikkomus voidaan vetoomuksen esittäjän käsityksen mukaan 
luokitella Alankomaissa keskisuureksi rikkomukseksi, jotta voidaan toteuttaa ankarampia 
oikeudellisia toimia. Vetoomuksen esittäjä toteaa, että EU:ssa on erilaisia menettelyjä ja ettei 
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Saksa menettelisi samalla tavoin samanlaisessa tilanteessa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus nro 0699/2008 otettiin käsiteltäväksi 20. lokakuuta 2008.
Vetoomus nro 0974/2008 otettiin käsiteltäväksi 28. marraskuuta 2008.
Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Tieliikennerikkomuksia koskevia määritelmiä tai rangaistuksia ei ole vielä yhdenmukaistettu 
Euroopan unionissa. Sen vuoksi kysymyksiä käsitellään pääasiallisesti jäsenvaltioiden 
kansallisten lainsäädäntöjen alaisuudessa, ja jäsenvaltioissa saatetaan päätyä määräämään 
erisuuruisia sakkoja. Ei ole olemassa eurooppalaista sääntöä, joka määrittelee yhdenmukaisen 
tieliikennerikkomusten käsittelyn kaikissa jäsenvaltioissa. Muiden jäsenvaltioiden 
määräämien sakkorangaistusten täytäntöönpanoa säätelee 24. helmikuuta 2005 tehty 
puitepäätös 2005/214/YOS vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta 
oikeudellisten tai hallintoviranomaisten määräämiin taloudellisiin seuraamuksiin. 
Puitepäätöksellä pyritään helpottamaan kyseisten seuraamusten täytäntöönpanoa muussa kuin 
siinä jäsenvaltiossa, jossa seuraamukset määrättiin.

Asiaa käsittelee myös direktiiviehdotus, jolla pyritään helpottamaan rajat ylittävää 
tieturvallisuuden täytäntöönpanoa. Euroopan komissio esitteli ehdotuksen 19. maaliskuuta 
2008, ja ehdotuksesta neuvotellaan edelleen. Neuvosto ei ole vielä päässyt yksimielisyyteen 
kyseisestä ehdotuksesta. Ehdotuksella pyritään parantamaan Euroopan unionin 
tieliikenneturvallisuutta siten, että rangaistusten rajat ylittävä täytäntöönpano mahdollistetaan
sellaisten neljän tieliikennerikkomuksen kohdalla, joihin syyllistytään ajoneuvoilla, jotka on 
rekisteröity muissa jäsenvaltioissa kuin siinä, jossa rikkomukseen on syyllistytty. Näihin 
liikennerikkomuksiin lukeutuvat ylinopeus, ajaminen alkoholin vaikutuksen alaisena, 
turvavyön käyttämättä jättäminen ja pysähtymättä jättäminen punaisissa liikennevaloissa.


