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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0669/2008, którą złożył Dietmar Zimmermann (Niemcy), w sprawie 
sposobu, w jaki został potraktowany przez holenderskich policjantów

Petycji 0974/2008, którą złożył D.W. (Niemcy), w sprawie mandatu za 
przekroczenie dopuszczalnej prędkości w Holandii

1. Streszczenie petycji 0669/2008

Składający petycję informuje o sposobie, w jaki został potraktowany przez holenderskich 
policjantów po tym, jak przekroczył dozwoloną prędkość. Składający petycję protestuje 
w związku z wysokością grzywny. Twierdzi także, że policjanci zmusili go, żeby pojechał 
do banku, żeby wypłacić gotówkę, ponieważ nie akceptowali kart kredytowych. Protestuje 
także wobec dyskryminującego traktowania obcokrajowców, którzy, jak twierdzi, nie mogą 
odwołać się od grzywny, ale muszą niezwłocznie uiścić ją w gotówce. Uważa, że jest to 
sprzeczne z zasadą równości, a co za tym idzie z prawem UE.

Streszczenie petycji 0974/2008

Składający petycję został poinformowany przez holenderskie organy, że powinien zapłacić 
mandat za przekroczenie dozwolonej prędkości w Holandii. Zgłasza on protest w związku 
ze stanowiskiem przyjętym przez holenderskie władze. Uważa on, że skoro mandaty mogą 
być ściągane w całej UE, ich wysokość również powinna zostać zharmonizowana. To, co 
w jednym państwie członkowskim traktuje się jako drobne wykroczenie, w innym może być 
uznawane za wykroczenie średniej wagi. Jeśli składający petycję nie zapłaci na czas, 
wysokość mandatu wzrośnie do poziomu, na którym – jak podejrzewa składający petycję –
Holandia będzie mogła sklasyfikować popełnione wykroczenie jako wykroczenie średniej 
wagi i zastosować bardziej rygorystyczne środki prawne. Składający petycję uważa, że 
istnieją rozbieżności w zakresie traktowania wykroczeń w UE i że Niemcy nie podjęłyby 
podobnych działań w podobnych okolicznościach.
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2. Dopuszczalność

Petycja 0669/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 20 października 2008 r.
Petycja 0974/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 28 listopada 2008 r.
Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Ani definicja wykroczeń drogowych, ani sankcje za tego rodzaju wykroczenia nie są obecnie 
zharmonizowane w Unii Europejskiej. W związku z tym przedmiotowe kwestie zasadniczo 
podlegają różnym krajowym porządkom prawnym. W rezultacie w państwach członkowskich 
mogą być ustalane różne poziomy kar. Nie ma takiego przepisu europejskiego, który by 
narzucał jednakowe traktowanie wykroczeń drogowych we wszystkich państwach 
członkowskich. Egzekwowanie kar nałożonych przez władze innych państw członkowskich 
reguluje decyzja ramowa 2005/214/JHA z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zastosowania 
zasady wzajemnego uznawania kar o charakterze pieniężnym, nakładanych przez władze 
sądowe lub administracyjne, w celu ułatwienia egzekwowania tego typu kar w innym 
państwie członkowskim niż to, w którym kary te zostały nałożone.

Przedmiotowa kwestia została również uwzględniona we wniosku dotyczącym dyrektywy 
wprowadzającej ułatwienia w transgranicznym egzekwowaniu prawa dotyczącego 
bezpieczeństwa drogowego, który to wniosek został przedłożony przez Komisję Europejską 
dnia 19 marca 2008 r. i oficjalnie nadal toczą się na jego temat dyskusje. W Radzie jak dotąd 
nie udało się osiągnąć konsensusu w sprawie przedmiotowego wniosku. Przedmiotowy 
wniosek ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa drogowego w Unii Europejskiej i w tym 
celu przewiduje transgraniczne egzekwowanie sankcji za cztery wykroczenia drogowe 
popełnione przez kierowców pojazdów zarejestrowanych w innym państwie członkowskim 
niż to, w którym doszło do wykroczenia (przekroczenie dozwolonej prędkości, prowadzenie 
pojazdu pod wpływem alkoholu, niezapięcie pasów bezpieczeństwa oraz niezatrzymanie się 
na czerwonym świetle).


