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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0669/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Dietmar 
Zimmermann, par Nīderlandes policistu izturēšanos

Lūgumraksts Nr. 0974/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais D.W., par 
Nīderlandē pārsniegta ātruma ierobežojuma soda naudu

1. Lūgumraksta Nr. 0669/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Nīderlandes policistu izturēšanos pēc braukšanas ātruma 
pārsniegšanas pārkāpuma. Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret piemērotā naudas soda 
apmēru un izsaka neapmierinātību, ka policisti piespieduši viņu braukt uz banku izņemt 
skaidru naudu soda nomaksai, jo kredītkarte netika pieņemta. Iesniedzējs kritizē 
diskriminējošo attieksmi pret ārzemniekiem, kuriem, kā viņš apgalvo, nav iespējas apstrīdēt 
piemērotā naudas soda lielumu, kas tiem nekavējoties jāsamaksā skaidrā naudā. Viņš uzskata, 
ka tas ir pretrunā ar vienlīdzības principu un ES tiesību aktiem.

Lūgumraksta Nr. 0974/2008 kopsavilkums

Nīderlandes iestādes informēja lūgumraksta iesniedzēju par nepieciešamību samaksāt soda 
naudu par Nīderlandē izdarītu ātruma pārsniegšanu. Viņš iebilst pret Nīderlandes iestāžu 
pieeju šai problēmai. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka, ja jau soda naudas var iekasēt 
visas ES teritorijā, tad būtu jāsaskaņo arī soda naudu apmērs. Tas, ko vienā dalībvalstī uzskata 
par sīku pārkāpumu, citā var tikt uzskatīts par vidēji smagu pārkāpumu. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka, ja viņš nesamaksās laicīgi, soda naudu palielinās līdz tādam apmēram, 
ka Nīderlande varēs sākotnējo pārkāpumu klasificēt kā vidēji smagu un piemērot stingrākus 
tiesiskos pasākumus. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pastāv neatbilstības dažādu 
dalībvalstu attieksmē un ka Vācija līdzīgā gadījumā tā nerīkotos.

2. Pieņemamība
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Lūgumraksts Nr. 0669/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 20. oktobrī.
Lūgumraksts Nr. 0974/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 28. novembrī.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā.

Ne definīcijas, ne sankcijas par ceļu satiksmes pārkāpumiem pašlaik nav saskaņotas Eiropas 
Savienībā. Tādēļ šie jautājumi būtībā ir aplūkoti dažādu valstu tiesiskajā regulējumā. 
Rezultātā dalībvalstīs var tikt piemēroti dažāda līmeņa sodi. Nepastāv Eiropas norma, kas 
paredz vienlīdzīgu attieksmi ceļu satiksmes pārkāpumu gadījumos visās dalībvalstīs. 
Naudassodu uzlikšanu, ko paredz citu dalībvalstu varas iestādes, regulē 2005. gada 
24. februāra ietvarlēmums 2005/214/JHA par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu 
attiecībā uz finansiālām sankcijām, ko uzlikušas pārvaldes vai tiesu iestādes ar mērķi veicināt 
šādu naudassodu uzlikšanas izpildi citā dalībvalstī nevis dalībvalstī, kurā sods uzlikts.

Šī lieta ir saistīta arī ar priekšlikumu direktīvai, ar ko veicina ceļu satiksmes drošības 
noteikumu pārrobežu izpildi, ko Komisija iesniedza 2008. gada 19. martā un par kuru šobrīd 
formāli vēl notiek diskusijas. Padomē joprojām nav panākta vienprātība par šo priekšlikumu. 
Priekšlikuma mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Eiropas Savienībā, bet līdz tam tas paredzēts 
pārrobežu sankciju izpildei četriem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, ja tie ir izdarīti 
ar transportlīdzekli, kurš reģistrēts citā dalībvalstī nevis dalībvalstī, kurā pārkāpums (atļautā 
ātruma pārsniegšana, transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā, drošības jostas nelietošana 
un sarkanā gaismas signāla neievērošana) ir izdarīts.


