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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0669/2008, ingiven av Dietmar Zimmermann (tysk medborgare), 
om det sätt som nederländska poliser behandlat honom på

Framställning 0974/2008, ingiven av D.W. (tysk medborgare), om böter i 
samband med överträdelse av maxhastigheten i Nederländerna

1. Sammanfattning av framställning 0669/2008

Framställaren klagar över det sätt som nederländska poliser behandlat honom på efter att han 
gjort sig skyldig till fortkörning. Framställaren protesterar mot bötesbeloppet. Han klagar 
också över att poliserna tvingade honom att åka till en bank och ta ut pengar för att betala 
böterna kontant, eftersom de inte accepterade kreditkort. Han protesterar också mot den 
orättvisa behandlingen av utländska medborgare, som enligt honom inte har möjlighet att, 
som nederländarna, överklaga beslut om böter utan måste betala kontant omedelbart. 
Framställaren anser att detta strider mot likabehandlingsprincipen och följaktligen mot 
europeisk lagstiftning.

Sammanfattning av framställning 0974/2008

Framställaren har fått ett meddelande från de nederländska myndigheterna om att han måste 
betala böter på grund av att han har överträtt maxhastigheten i Nederländerna. Han protesterar 
mot den nederländska handläggningen av ärendet. Han anser att om böter kan krävas in i hela 
EU måste även bötesbeloppen vara harmoniserade. Vad som betraktas som en ringa förseelse 
i en medlemsstat kan enligt honom i själva verket betraktas som en medelsvår förseelse i en 
annan medlemsstat. Om framställaren inte betalar sina böter i tid höjs beloppet till dess att 
framställaren förmodar att gränsen nås för när Nederländerna kan betrakta den ursprungliga 
förseelsen som en medelsvår förseelse och sätta in kraftigare rättsliga medel. Framställaren 
anser att EU använder två olika måttstockar och att Tyskland inte skulle agera på detta sätt
under liknande omständigheter.
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2. Tillåtlighet

Framställning 0669/2008 förklarades tillåtlig den 20 oktober 2008.
Framställning 0974/2008 förklarades tillåtlig den 28 november 2008.
Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Varken definitionen av eller påföljderna för vägtrafikbrott har ännu harmoniserats i 
Europeiska unionen. Därför hanteras dessa frågor utifrån olika nationella rättsordningar, något 
som kan leda till olika bötesnivåer i medlemsländerna. Det finns inte någon EU-lag som 
föreskriver enhetlig behandling av trafikförseelser i alla medlemsstater. Verkställighet av 
böter som utdöms av myndigheter i andra medlemsstater lyder under rambeslut 2005/214/RIF
av den 24 februari 2005 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande av bötesstraff 
som utdöms av rättsliga eller administrativa myndigheter, för att underlätta verkställigheten 
av sådana straff i andra medlemsstater än den stat i vilken straffet utdömdes.

Denna fråga beaktas också i förslaget till direktiv om att underlätta gränsöverskridande 
uppföljning av trafikförseelser, som lades fram av Europeiska kommissionen den 
19 mars 2008 och som fortfarande diskuteras. Rådet har ännu inte enats om detta förslag. 
Förslaget har lagts fram i syfte att förbättra vägsäkerheten i Europeiska unionen, och därför 
föreskrivs en gränsöverskridande uppföljning av fyra trafikförseelser som har begåtts med 
fordon som är registrerade i en annan medlemsstat än den där förseelsen begicks (fortkörning, 
rattfylleri, bristande bältesanvändning och rödljuskörning).


