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Ref.: Petiția nr. 0669/2008, adresată de Dietmar Zimmermann, de naționalitate germană, 
privind modul în care a fost tratat de ofițerii de poliție olandezi

Petiția nr. 0974/2008, adresată de D.W., de naționalitate germană, privind o amendă 
pentru depășirea limitei de viteză în Țările de Jos

1. Rezumatul petiției nr. 0669/2008

Petiționarul reclamă modul în care a fost tratat de ofițerii de poliție olandezi după ce a comis o 
contravenție legată de viteza excesivă. Petiționarul protestează în legătură cu suma la care s-a 
ridicat amenda. De asemenea, acesta reclamă faptul că a fost obligat de ofițerii de poliție să 
meargă cu mașina până la o bancă pentru a scoate banii pentru plata amenzii, întrucât aceștia 
nu primeau cărți de credit. Petiționarul protestează și împotriva tratamentului discriminatoriu 
pe care îl suportă străinii care, susține acesta, nu au ocazia să se adreseze unei instanțe 
superioare pentru a contesta amenda, ci trebuie să plătească în numerar imediat. Petiționarul 
consideră că aceasta contravine principiului egalității și, în consecință, legislației UE.

Rezumatul petiției nr. 0974/2008

Petiționarul a fost informat de autoritățile olandeze că trebuie să achite o amendă pentru 
depășirea limitei de viteză în Țările de Jos. Acesta protestează împotriva abordării adoptate de 
autoritățile olandeze. Petiționarul consideră că, dacă se pot colecta amenzi pe tot cuprinsul 
UE, valorile amenzilor ar trebui să fie, de asemenea, armonizate. Ceea ce este privit într-un 
stat membru ca o încălcare minoră poate fi considerat într-un alt stat membru ca fiind de o 
gravitate intermediară. Dacă petiționarul nu plătește la timp, amenda sa va crește la un nivel la 
care, bănuiește petiționarul, Țările de Jos ar putea să clasifice încălcarea inițială ca fiind de 
gravitate intermediară, pentru a putea aplica măsuri juridice mai riguroase. Petiționarul 
consideră că există discrepanțe de tratament în interiorul UE și că Germania nu ar acționa în 
același mod în circumstanțe similare.
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2. Admisibilitate

Petiția nr. 0669/2008 a fost declarată admisibilă la 20 octombrie 2008.
Petiția nr. 0974/2008 a fost declarată admisibilă la 28 noiembrie 2008.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

În prezent, nici definiția, nici sancțiunile pentru contravențiile rutiere nu sunt armonizate în 
Uniunea Europeană. De aceea, aceste chestiuni sunt abordate, în esență, conform diferitelor 
legislații naționale. Acest lucru poate avea drept rezultat stabilirea unor niveluri diferite ale 
amenzilor în statele membre. Nu există o normă europeană care să impună un tratament 
uniform al contravențiilor rutiere în toate statele membre. Aplicarea amenzilor impuse de 
autoritățile altor state membre este reglementată de Decizia-cadru 2005/214/JAI din 24 
februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare 
impuse de autoritățile judiciare sau administrative pentru a se facilita aplicarea acestor 
sancțiuni într-un alt stat membru decât statul în care au fost impuse sancțiunile.

De asemenea, această chestiune a fost abordată în propunerea de directivă de facilitare a 
aplicării transfrontaliere a normelor în domeniul siguranței rutiere, prezentată de Comisia 
Europeană la 19 martie 2008 și, oficial, aflată încă în discuție. Până în prezent, nu s-a ajuns la 
un consens în Consiliu pe marginea acestei propuneri. Propunerea vizează ameliorarea 
siguranței rutiere în Uniunea Europeană și, în acest scop, prevede aplicarea transfrontalieră a 
sancțiunilor pentru patru contravenții rutiere comise la bordul autovehiculelor înmatriculate în 
alte state membre decât statul în care s-a comis infracțiunea (excesul de viteză, conducerea în 
stare de ebrietate, nefolosirea centurii de siguranță și nerespectarea culorii roșii a 
semaforului).


