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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0781/2003, της κ. Marie-Thérèse Fauré, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη διάκριση λόγω ιθαγένειας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για κάποιο πρόστιμο λόγω υπερβολικής ταχύτητας που επιδόθηκε 
από τη βελγική αστυνομία σε γερμανό οδηγό, βεβαιώνοντας ότι ενημερώθηκε από τις αρχές 
σχετικά με την ύπαρξη νομικών ποινών διαφορετικού ύψους, ανάλογα με το αν ο παραβάτης 
είναι βέλγος ή όχι.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Φεβρουαρίου 2004. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2006.

Τα πραγματικά περιστατικά

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για κάποιο πρόστιμο λόγω υπερβολικής ταχύτητας που επιδόθηκε 
από τη βελγική αστυνομία σε γερμανό οδηγό. Έχοντας εκπλαγεί από το ποσό της παράβασης 
που επιδόθηκε, τηλεφώνησε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για να πληροφορηθεί μήπως 
υπήρξε λάθος στους πίνακες προστίμων. Το αστυνομικό τμήμα της απάντησε ότι επρόκειτο 
για πρόστιμα παραβάσεων που προβλέπονται για τους αλλοδαπούς. Εκτιμά ότι αν αυτό 
αποδειχθεί αληθές, η βελγική νομοθεσία περιλαμβάνει διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και πρέπει 
να τροποποιηθεί. 

Νομικό πλαίσιο

H βελγική νομοθεσία όσον αφορά την επιβολή και είσπραξη προστίμων για παραβάσεις 
οδικής κυκλοφορίας αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας επί παραβάσει την οποία κίνησε η 
Επιτροπή το 2001 λόγω του ότι καθορίζει διαφορετικό καθεστώς μεταξύ παραβατών 
κατοίκων ημεδαπής και κατοίκων αλλοδαπής, που φαίνεται να αντιβαίνει προς το άρθρο 12 
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της Συνθήκης ΕΚ.

Η Επιτροπή αμφισβήτησε αφενός ότι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε κατοίκους ημεδαπής 
βάσει της διαδικασίας συναλλαγής είναι χαμηλότερα από αυτά που επιβλήθηκαν στους 
κατοίκους αλλοδαπής σε περιπτώσεις άμεσης καταβολής, και αφετέρου ότι το ποσό που 
καταβάλλουν οι κάτοικοι αλλοδαπής, όταν δεν πληρώνουν απευθείας το προβλεπόμενο ποσό 
και επιλέγουν να υποβληθούν στη συνήθη ποινική διαδικασία, είναι αυξημένο λόγω 
δικαστικών εξόδων.

Μετά από ανταλλαγή αλληλογραφίας με τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο αυτής της 
παράβασης, η σχετική βελγική νομοθεσία τροποποιήθηκε με τον νόμο της 7ης Φεβρουαρίου 
2003 περί ορισμένων διατάξεων για την οδική ασφάλεια, που δημοσιεύτηκε στην επίσημη 
εφημερίδα Moniteur belge στις 25 Φεβρουαρίου 2005. Αυτή η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ την 
1η Μαρτίου 2004, όπως και οι εκτελεστικές αποφάσεις. 

Σε σχέση με την προηγούμενη, αυτή η νέα νομοθεσία επέκτεινε τις δυνατότητες εφαρμογής 
του καθεστώτος άμεσης καταβολής στους κατοίκους ημεδαπής σε περιπτώσεις σοβαρών 
παραβάσεων πρώτου και δευτέρου βαθμού και οι κυρώσεις που ισχύουν για αυτού του είδους 
τις παραβάσεις είναι πλέον οι ίδιες τόσο για τους κατοίκους ημεδαπής όσο και για τους 
κατοίκους αλλοδαπής. Η άμεση καταβολή δεν ισχύει, ωστόσο, για τους κατοίκους ημεδαπής, 
κυρίως στις περιπτώσεις σώρευσης παραβάσεων ή σοβαρών παραβάσεων τρίτου βαθμού. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, οι κάτοικοι ημεδαπής παρουσιάζονται απευθείας ενώπιον του 
πταισματοδικείου και μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο όπως και να τους αφαιρεθεί η άδεια 
οδήγησης από το δικαστήριο. Οι κάτοικοι αλλοδαπής υποχρεώνονται να πληρώσουν άμεσα 
κάποιο ποσό και αν αμφισβητήσουν την παράβαση, πρέπει να καταβάλουν ένα ποσό και 
μπορεί να καταδικαστούν να πληρώσουν το ίδιο πρόστιμο που επιβάλλεται στους κατοίκους 
ημεδαπής, η απόφαση όμως για την αφαίρεση της άδειας οδήγησης δεν μπορεί να εκδοθεί 
από δικαστήριο του Βελγίου.

Οι τροποποιήσεις που εισήχθησαν φαίνεται να έχουν εξαλείψει τη διαφορετική μεταχείριση 
των κατοίκων ημεδαπής όσον αφορά τα πρόστιμα με εξαίρεση τη σώρευση παραβάσεων ή τις 
σοβαρές παραβάσεις τρίτου βαθμού και σε αυτές τις περιπτώσεις οι κάτοικοι αλλοδαπής 
έχουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση, εφόσον δεν μπορεί να τους αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης. 

Αντίθετα, όσον αφορά τη δεύτερη αιτίαση που προέβαλε η Επιτροπή, η νομοθεσία σχετικά με 
τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους κατοίκους αλλοδαπής διατηρήθηκε με μια αύξηση του 
προβλεπόμενου προστίμου βάσει των δικαστικών εξόδων, επειδή οι βελγικές αρχές θεωρούν 
ότι η καταβολή ενός προσωρινού ποσού βάσει των δικαστικών εξόδων είναι αιτιολογημένη. 

Ένας νέος νόμος της 20ής Ιουλίου 2005 τροποποίησε εκ νέου μερικώς το καθεστώς των 
προστίμων. Η Επιτροπή μελετά επί του παρόντος αυτήν τη νέα νομοθεσία προκειμένου να 
εξεταστεί η συνέχεια που πρέπει να δοθεί στη διαδικασία επί παραβάσει.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Όπως εξηγείται στην αρχική απάντηση στην παρούσα αναφορά, βρίσκεται σε εξέλιξη 
διαδικασία επί παραβάσει κατά του Βελγίου σε σχέση με τη νομοθεσία που αφορά την 
επιβολή και την είσπραξη προστίμων. 
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Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Οκτωβρίου 2002 εστάλη προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο. 
Στην επιστολή αυτή, η Επιτροπή επισήμαινε ότι η εν λόγω νομοθεσία καθιέρωνε διαφορετικό 
και μη αναλογικό καθεστώς μεταξύ παραβατών κατοίκων ημεδαπής και κατοίκων 
αλλοδαπής, κατά παράβαση του άρθρου 12 της Συνθήκης ΕΚ. Η Επιτροπή αμφισβήτησε,
αφενός, το γεγονός ότι τα επιβαλλόμενα στους κατοίκους αλλοδαπής πρόστιμα σε περίπτωση 
άμεσης πληρωμής είναι υψηλότερα από αυτά που επιβάλλονται στους κατοίκους ημεδαπής 
βάσει της διαδικασίας συναλλαγής και, αφετέρου, το γεγονός ότι το ποσό που καταβάλλουν 
οι κάτοικοι αλλοδαπής, όταν δεν πληρώνουν αμέσως το προβλεπόμενο ποσό και επιλέγουν 
να υποβληθούν στη συνήθη ποινική διαδικασία, είναι αυξημένο λόγω δικαστικών εξόδων.
Έπειτα από την ανταλλαγή σειράς επιστολών, στις 19 Δεκεμβρίου 2003 εστάλη 
συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή, στην οποία η Επιτροπή καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι οι τροποποιήσεις που έγιναν στη νομοθεσία με τον νόμο της 7ης 
Φεβρουαρίου 2003 περί ορισμένων διατάξεων για την οδική ασφάλεια δεν άλλαξαν την 
ανάλυσή της, σύμφωνα με την οποία η νομοθεσία αυτή δημιουργεί διαφοροποιημένο και μη 
αναλογικό καθεστώς μεταξύ παραβατών κατοίκων ημεδαπής και κατοίκων αλλοδαπής, κατά 
παράβαση του άρθρου 12 της Συνθήκης ΕΚ.

Οι βελγικές αρχές απάντησαν με επιστολή της 2ας Μαρτίου 2004 ενημερώνοντας την 
Επιτροπή για τη θέση σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2004 του νόμου της 7ης Φεβρουαρίου 2003 
περί ορισμένων διατάξεων για την οδική ασφάλεια, για το βασιλικό διάταγμα της 22ας 
Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με την επιβολή και την είσπραξη προστίμου κατά τη διαπίστωση 
παραβάσεων σχετικών με το νόμο περί τροχαίας και τις συναφείς εκτελεστικές αποφάσεις και 
για το βασιλικό διάταγμα της 22ας Δεκεμβρίου 2003 για τον καθορισμό σοβαρών παραβάσεων
διαφορετικών βαθμών βάσει του νόμου περί τροχαίας. Οι βελγικές αρχές ανέλυσαν το 
καθεστώς που ισχύει έπειτα από τις νομοθετικές τροποποιήσεις και έκριναν δικαιολογημένη 
τη διαφορετική μεταχείριση των κατοίκων αλλοδαπής.
Στις 21 Ιουνίου 2005, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απέστειλαν εκ νέου επιστολή στις βελγικές 
αρχές αφότου ενημερώθηκαν από τον Τύπο ότι το εν λόγω νομοθετικό καθεστώς 
τροποποιήθηκε και πάλι. Ζήτησαν εξηγήσεις σχετικά με τις νέες παρεμβάσεις. Οι βελγικές 
αρχές απάντησαν με επιστολή της 17ης Αυγούστου εξηγώντας το νέο καθεστώς.
Ο νέος νόμος της 20ής Ιουλίου 2005 για την τροποποίηση των ενοποιημένων νόμων της 16ης 
Μαρτίου 1968 σχετικά με την τροχαία τροποποίησε παράλληλα το σύστημα προστίμων που 
τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2004. 

Οι τροποποιήσεις που θεσπίστηκαν κατήργησαν τη διαφοροποιημένη μεταχείριση των 
κατοίκων αλλοδαπής όσον αφορά το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων, τόσο στο επίπεδο 
της άμεσης καταβολής όσο και στο επίπεδο της συναλλαγής ή του προστίμου, με την 
εξαίρεση των παραβάσεων του τετάρτου βαθμού όπου η διαφορά είναι δικαιολογημένη και 
αναλογική λαμβανομένης υπόψη της αδυναμίας επιβολής και εκτέλεσης της αφαίρεσης της 
άδειας οδήγησης στην περίπτωση των κατοίκων αλλοδαπής, κάτι που καθιστά αδύνατη τη 
θέσπιση ενός καθεστώτος απολύτως όμοιου για τους κατοίκους ημεδαπής και αλλοδαπής.
Αντίθετα, όσον αφορά τη δεύτερη αιτίαση που προέβαλε η Επιτροπή, η νομοθεσία σχετικά με 
τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους κατοίκους αλλοδαπής διατηρήθηκε, με μια αύξηση του 
προβλεπόμενου προστίμου βάσει των δικαστικών εξόδων, επειδή οι βελγικές αρχές θεωρούν 
ότι η καταβολή ενός πρόσθετου ποσού βάσει των δικαστικών εξόδων είναι αιτιολογημένη. 
Βάσει του άρθρου 6 του βασιλικού διατάγματος της 22ας Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με την 
επιβολή και την είσπραξη προστίμου κατά τη διαπίστωση παραβάσεων σχετικών με το νόμο 
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περί τροχαίας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του βασιλικού διατάγματος της 30ής 
Σεπτεμβρίου 2005, εάν ο παραβάτης δεν έχει διαμονή ή μόνιμη κατοικία στο Βέλγιο και δεν 
πληρώσει αμέσως το επιβληθέν πρόστιμο, το καταβλητέο ποσό αυξάνεται κατά 110 ευρώ.
Το ποσό που απαιτείται ως εγγύηση είναι υπερτριπλάσιο του ποσού που απαιτείται σε 
περίπτωση άμεσης πληρωμής σε σχέση με παράβαση πρώτου βαθμού (το πρόστιμο που 
επιβάλλεται ανέρχεται σε 160 ευρώ αντί για 50 ευρώ). Η εγγύηση είναι υπερδιπλάσια του 
ποσού που απαιτείται σε περίπτωση άμεσης πληρωμής σε σχέση με παράβαση δευτέρου 
βαθμού (το πρόστιμο που επιβάλλεται ανέρχεται σε 210 ευρώ αντί για 100 ευρώ). Η εγγύηση 
είναι σχεδόν διπλάσια του ποσού που απαιτείται σε περίπτωση άμεσης πληρωμής σε σχέση 
με παράβαση τρίτου βαθμού (το πρόστιμο που επιβάλλεται ανέρχεται σε 260 ευρώ αντί για
150 ευρώ) και είναι υψηλότερη κατά περισσότερο από το ένα τρίτο του ποσού σε περίπτωση 
παράβασης τετάρτου βαθμού (το πρόστιμο που επιβάλλεται ανέρχεται σε 410 ευρώ αντί για
300 ευρώ). 
Η Επιτροπή εκτιμά ότι το ποσό που απαιτείται ως εγγύηση έχει επίσης ως αποτέλεσμα να 
ωθεί τους παραβάτες κατοίκους αλλοδαπής να καταβάλλουν άμεσα το πρόστιμο και να 
παραιτούνται της ένστασης. 

Κατά συνέπεια, στις 4 Ιουλίου 2006 εστάλη δεύτερη προειδοποιητική επιστολή η οποία 
κατέληγε στο συμπέρασμα ότι με το να διατηρεί στο άρθρο 65 των ενοποιημένων νόμων της 
16ης Μαρτίου 1968 σχετικά με την τροχαία και στο άρθρο 6 του βασιλικού διατάγματος της 
22ας Δεκεμβρίου 2003, όπως τροποποιήθηκε με το βασιλικό διάταγμα της 30ής Σεπτεμβρίου 
2005, μια διαφοροποιημένη και μη αναλογική μεταχείριση μεταξύ παραβατών κατοίκων 
ημεδαπής και κατοίκων αλλοδαπής, η οποία συνίσταται στην επιβολή μόνον στους κατοίκους
αλλοδαπής που αμφισβητούν την παράβαση ενός ποσού ως εγγύησης υψηλότερου από το 
ποσό του προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση άμεσης πληρωμής, επί ποινή 
κατάσχεσης του οχήματός τους, το Βασίλειο του Βελγίου παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει 
βάσει του άρθρου 12 της Συνθήκης ΕΚ. 

Οι βελγικές αρχές απάντησαν με επιστολή της 2ας Οκτωβρίου 2006 και η Επιτροπή επί του 
παρόντος εξετάζει την απάντηση.
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