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Tárgy: A Dietmar Zimmermann, német állampolgár által benyújtott 0669/2008.
számú petíció a holland rendőrségi tisztviselők vele szemben tanúsított 
bánásmódjáról

D. W., német állampolgár által benyújtott 0974/2008. számú petíció a 
hollandiai sebességkorlátozás átlépése miatt kiszabott büntetésről

1. A 0669/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a holland rendőrségi tisztviselők vele szemben tanúsított 
bánásmódját, amire azt követően került sor, hogy sebességtúllépési szabálysértést követett el. 
A petíció benyújtója tiltakozik a bírság összege ellen. Panaszt emel továbbá amiatt, hogy a 
rendőrtisztek arra kényszerítették, hogy hajtson egy bankhoz, ahol a bírság befizetése miatt 
készpénzt kellett felvennie, mert a rendőrség nem fogadott el hitelkártyát. A külföldiekkel 
szemben tanúsított megkülönböztető bánásmód miatt is tiltakozik, akiknek állítása szerint 
nincs lehetőségük a bírság ellen fellebbezni, hanem azonnal készpénzben kell fizetniük. Úgy 
véli, hogy ez ellentétes az egyenlőség elvével, így az uniós joggal is.

A 0974/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója értesítést kapott a holland hatóságoktól, hogy a Hollandiában érvényes 
megengedett sebesség átlépése miatt büntetést kell fizetnie. A petíció benyújtója tiltakozik a 
holland eljárásmód miatt. Véleménye szerint amennyiben a büntetéseket az egész Európai 
Unió területén be lehet hajtani, a büntetések összegét is harmonizálni kellene. Ami az egyik 
tagállamban kismértékű szabálysértésnek minősül, álláspontja szerint egy másik államban 
közepesen súlyos szabálysértés is lehet. Ha a petíció benyújtója nem fizet időben, 
valószínűsítése szerint büntetését olyan mértékben emelik, hogy Hollandia az eredeti 
szabálysértést már közepesen súlyos szabálysértésnek tekintheti, következésképpen 
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komolyabb jogi eszközöket is bevethet. A petíció benyújtója szerint az Európai Unióban 
kettős mércét használnak. Úgy véli, Németország hasonló esetben nem így járna el.

2. Elfogadhatóság

A 0669/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 20.
A 0974/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 28.
Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint 
nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A közúti közlekedési szabálysértéseket illetően egyelőre nem került sor sem 
fogalommeghatározásuk, sem pedig az azokért kirótt szankciók összehangolására az Európai 
Unióban. Következésképpen az ilyen jellegű kérdésekkel a különféle nemzeti jogrendek 
keretében foglakoznak. Mindez különböző mértékű bírságok megállapítását eredményezheti a 
tagállamokban. Nem létezik olyan uniós szabály, amely a közúti közlekedési szabálysértések 
egységes kezelését írja elő valamennyi tagállamban. A más tagállam hatóságai által kirótt 
pénzbüntetések végrehajtására a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való 
alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB kerethatározat az irányadó, amelynek 
értelmében a kölcsönös elismerés elvét kell alkalmazni az igazságügyi és közigazgatási 
hatóságok által kiszabott pénzbüntetésekre, az ilyen büntetéseknek a büntetés kiszabása 
szerinti tagállamtól eltérő tagállamban való végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

Ezzel a kérdéssel foglalkozik a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó szabályok határokon 
átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló irányelvre irányuló javaslat is, amelyet az 
Európai Bizottság 2008. március 19-én terjesztett elő, és amelynek hivatalos keretek között 
történő megvitatása jelenleg is folyik. A Tanácsban egyelőre nem sikerült konszenzust elérni 
a szóban forgó javaslattal kapcsolatban. A javaslat célja a közlekedésbiztonság javítása az 
Európai Unióban, és e célból előírja a szankciók határokon átnyúló végrehajtását négy típusú 
jogellenes közlekedési közúti cselekményt illetően, amelyeket a jogellenes cselekmény 
elkövetése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművekkel 
követtek el (a sebességhatár túllépése, ittas járművezetés, a biztonsági öv használatának 
mellőzése és a piros jelzésnél való megállás elmulasztása).


