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väitetystä kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnästä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa Belgian poliisin saksalaiselle ajoneuvon kuljettajalle 
ylinopeudesta määräämään sakkoon. Hän väittää, että viranomaiset ilmoittivat viimeksi 
mainitulle henkilölle, että lailliset sakkomaksutariffit vaihtelivat sen mukaan, oliko lainrikkoja
belgialainen vai muun maan kansalainen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. helmikuuta 2004. Komissiota on pyydetty toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 3. helmikuuta 2006.

Tosiseikat

Vetoomuksen esittäjä viittaa sakkoon, jonka Belgian poliisi määräsi saksalaiselle ajoneuvon 
kuljettajalle ylinopeudesta. Vetoomuksen esittäjä hämmästyi määrätyn rikesakon suuruudesta 
ja otti yhteyttä kyseiseen poliisilaitokseen tiedustellakseen, oliko hinnoittelutaulukossa 
mahdollisesti virhe. Poliisilaitokselta hänelle vastattiin, että kyseessä olivat ulkomaalaisiin 
kuljettajiin sovellettavat rikesakot. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että jos edellä esitetty 
osoittautuisi todeksi, Belgian lainsäädäntö olisi syrjivää kansalaisuuden suhteen ja näin ollen 
sitä olisi muutettava.

Oikeudelliset seikat

Vuonna 2001 komissio aloitti rikkomismenettelyn tieliikennerikkomuksista määrättävien 
sakkojen perintää koskevasta Belgian lainsäädännöstä sillä perusteella, että siinä säädetään 
erilainen sakotusjärjestelmä Belgiassa asuville ja muualla kuin Belgiassa asuville
lainrikkojille, mikä näyttäisi olevan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 12 artiklan 
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vastaista.

Komissio moitti toisaalta sitä, että Belgiassa asuville henkilöille pankkisiirtomenettelyä 
käyttäen maksettavaksi määrätyt sakot ovat alhaisemmat kuin muualla asuville henkilöille 
määrätyt sakot silloin, kun ne peritään välittömästi, ja toisaalta sitä, että muualla kuin 
Belgiassa asuville henkilöille määrättyyn vakuusmaksuun lisätään oikeudenkäyntikulut 
silloin, kun he eivät maksa välittömästi määrättyä määrää, vaan valitsevat tavanomaisen 
rikosoikeudellisen menettelyn jatkamisen.

Belgian viranomaisten kanssa kyseistä rikkomisesta käydyn kirjeenvaihdon seurauksena asiaa 
koskevaa Belgian lainsäädäntöä muutettiin 7. helmikuuta 2003 annetulla lailla, jossa on 
säännöksiä tieliikenneturvallisuudesta ja joka on julkaistu Moniteur belgessa 25. helmikuuta 
2005. Kyseinen lainsäädäntö ja sen soveltamisesta annetut asetukset tulivat voimaan 1. 
maaliskuuta 2004.

Aiempaan säännöstöön verrattuna uudessa säännöstössä laajennetaan Belgiassa asuvilta 
henkilöiltä välittömästi perittävien maksujen järjestelmän soveltamismahdollisuuksia 
ensimmäisen tai toisen asteen vakavissa rikkomuksissa, ja tämän tyyppisiin rikkomuksiin 
sovellettavat seuraamukset ovat vastedes samat Belgiassa ja muualla kuin Belgiassa asuville
henkilöille. Belgiassa asuvilta henkilöiltä ei kuitenkaan voida periä maksua välittömästi, 
erityisesti silloin, kun kyseessä on useita rikkomuksia tai kolmannen asteen vakava rikkomus.
Näissä tapauksissa Belgiassa asuvat henkilöt haastetaan suoraan poliisituomioistuimeen, joka 
voi määrätä heidät maksamaan sakkoja ja menettämään ajokorttinsa. Muualla kuin Belgiassa 
asuvilta henkilöiltä peritään maksu välittömästi ja jos he riitauttavat rikkomuksen, heidän on 
maksettava vakuus ja heidät voidaan tuomita maksamaan samansuuruinen sakko kuin mitä 
Belgiassa asuviin henkilöihin sovellettaisiin, mutta belgialainen tuomioistuin ei voi määrätä 
heitä menettämään ajokorttiaan.

Lakiin tehdyt muutokset näyttäisivät poistaneen muualla kuin Belgiassa asuvien henkilöiden 
erilaisen kohtelun sakkojen suhteen paitsi silloin, kun kyseessä on useita rikkomuksia tai 
kolmannen asteen vakava rikkomus, missä tapauksessa muualla kuin Belgiassa asuvia
henkilöitä kohdellaan suotuisammin, koska heitä ei voida määrätä menettämään ajokorttiaan.

Sitä vastoin komission esittämän toisen kanneperusteen osalta on todettava, että muualla kuin 
Belgiassa asuviin henkilöihin sovellettavaa vakuusmaksua koskeva säännöstö on säilytetty ja 
lisäksi on nostettu oikeudenkäyntikuluista määrättävää summaa, sillä Belgian viranomaiset 
katsovat, että oikeudenkäyntikuluja koskevan lisämaksun perintä on perusteltua.

Tätä sakkojärjestelmää on jälleen osittain muutettu 20. heinäkuuta 2005 annetulla uudella 
lailla. Komissio tutkii parhaillaan tätä uutta säännöstöä nähdäkseen, mihin jatkotoimiin sen 
olisi ryhdyttävä rikkomismenettelyn suhteen.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007.

Kuten tätä vetoomusta koskevassa alkuperäisessä tiedonannossa tuotiin esiin, 
rikkomismenettely tieliikennerikkomuksista määrättävien sakkojen perintää ja vakuuksien 
määräämistä koskevasta lainsäädännöstä Belgiaa vastaan on parhaillaan käynnissä.
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Palautettakoon mieliin, että Belgialle osoitettiin 18. lokakuuta 2002 päivätty virallinen 
huomautus. Tässä kirjeessä komissio katsoi, että kyseisessä lainsäädännössä säädetään 
erilainen ja suhteeton sakotusjärjestelmä Belgiassa asuville ja muualla kuin Belgiassa asuville 
lainrikkojille, mikä on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 12 artiklan vastaista.
Komissio moitti toisaalta sitä, että muualla kuin Belgiassa asuville henkilöille 
pankkisiirtomenettelyä käyttäen maksettavaksi määrätyt sakot ovat korkeammat kuin muille 
henkilöille määrätyt sakot silloin, kun ne peritään välittömästi, ja toisaalta sitä, että muualla 
kuin Belgiassa asuville henkilöille määrättyyn vakuusmaksuun lisätään oikeudenkäyntikulut 
silloin, kun he eivät maksa välittömästi määrättyä määrää, vaan valitsevat tavanomaisen 
rikosoikeudellisen menettelyn jatkamisen.

Belgian viranomaisten kanssa käydyn kirjeenvaihdon seurauksena lähetettiin 19. joulukuuta 
2003 täydentävä virallinen huomautus, jossa komissio päätteli, että aiempaan lainsäädäntöön 
7. helmikuuta 2003 annetulla lailla, jossa annetaan tieliikenneturvallisuutta koskevia useita 
säännöksiä, tehdyt muutokset eivät ole saaneet komissiota muuttamaan analyysiään, jonka 
mukaan kyseisessä lainsäädännössä säädetään erilainen ja suhteeton sakotusjärjestelmä 
Belgiassa asuville ja muualla kuin Belgiassa asuville lainrikkojille, mikä on Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 12 artiklan vastaista.
Belgian viranomaiset vastasivat 2. maaliskuuta 2004 päivätyllä kirjeellä, jossa informoitiin, 
että 1. maaliskuuta 2004 oli tullut voimaan 7. helmikuuta 2003 annettu laki, jossa on annettu 
useita säännöksiä tieliikenneturvallisuudesta, 22. joulukuuta 2003 annettu kuninkaan asetus 
rikemaksujen perinnästä ja vakuusmaksun määräämisestä silloin, kun todetaan 
tieliikennepoliisilakia ja sen täytäntöön panemisesta annettuja asetuksia koskevia 
rikkomuksia, ja 22. joulukuuta 2003 annettu kuninkaan asetus, jossa säädetään eriasteisista
vakavista rikkomuksista tieliikennepoliisilain soveltamisesta annetuissa yleisissä asetuksissa.
Belgian viranomaiset antoivat selvityksen sovellettavasta sakotusjärjestelmästä sen jälkeen, 
kun lainsäädännölliset muutokset oli otettu käyttöön, ja he katsoivat muualla kuin Belgiassa 
asuvien henkilöiden erilaisen kohtelun perustelluksi.
Komissio lähetti 21. kesäkuuta 2005 päivätyn kirjeen Belgian viranomaisille saatuaan 
lehdistön välityksellä tietää, että kyseistä lainsäädännöllistä sakotusjärjestelmää oli jälleen 
kerran muutettu. Komissio pyysi selvittämään tehtyjä muutoksia. Belgian viranomaiset 
vastasivat 17. elokuuta 2005 päivätyllä kirjeellä ja selvittivät voimaan tullutta uutta 
sakotusjärjestelmää.

Tieliikennepoliisia koskevien 16. maaliskuuta 1968 yhteen sovitettujen lakien muuttamisesta
20. heinäkuuta 2005 annetulla uudella lailla muutettiin osittain 1. maaliskuuta 2004 voimaan 
tullutta sakotusjärjestelmää.
Käyttöönotetuilla muutoksilla poistettiin muualla kuin Belgiassa asuvien henkilöiden 
erilainen kohtelu heihin sovellettavien sakkojen määrissä, riippumatta siitä, perittiinkö ne 
välittömästi, kuten pankkisiirron tai sakon yhteydessä, lukuun ottamatta neljännen asteen 
rikkomuksia, joissa erottelu on perusteltua ja suhteellista ottaen huomioon, ettei muualla kuin 
Belgiassa asuvia henkilöitä voida määrätä menettämään ajokorttiaan eikä panna tätä 
määräystä täytäntöön, minkä vuoksi on mahdotonta määrätä tiukasti samanlainen järjestelmä 
Belgiassa asuville henkilöille ja muualla kuin Belgiassa asuville henkilöille.

Sitä vastoin komission esittämän toisen kanneperusteen osalta on todettava, että muualla kuin 
Belgiassa asuviin henkilöihin sovellettavaa vakuusmaksua koskeva säännöstö on säilytetty ja 
lisäksi on nostettu oikeudenkäyntikuluista määrättävää summaa, sillä Belgian viranomaiset 
katsovat, että oikeudenkäyntikuluja koskevan lisämaksun perintä on perusteltua.
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Tieliikennepoliisilakia koskevien rikkomusten toteamisen yhteydessä perittävistä
rikemaksuista ja määrättävästä vakuusmaksusta 22 päivänä joulukuuta 2003 annetun 
kuninkaan asetuksen 6 pykälän, sellaisena kuin se on muutettuna 30. syyskuuta 2005 annetun 
kuninkaan asetuksen 4 pykälällä, mukaan määrättävää maksua korotetaan kiinteällä 110 euron
suuruisella määrällä, silloin kun rikkomuksen tekijän kotipaikka tai pysyvä asuinpaikka ei ole 
Belgiassa.

Vakuutena vaadittu maksu ylittää kolminkertaisesti ensimmäisen asteen rikkomuksesta 
välittömästi maksettavan määrän (määrättävä maksu on 160 euroa 50 euron sijaan).
Vakuutena vaadittu maksu ylittää kaksinkertaisesti toisen asteen rikkomuksesta välittömästi 
maksettavan määrän (määrättävä maksu on 210 euroa 100 euron sijaan). Vakuutena vaadittu 
maksu ylittää lähes kaksinkertaisesti kolmannen asteen rikkomuksesta välittömästi 
maksettavan määrän (määrättävä maksu on 260 euroa 150 euron sijaan) ja ylittää enemmällä 
kuin kolmanneksella neljännen asteen rikkomuksesta maksettavan määrän (määrättävä maksu 
on 410 euroa 300 euron sijaan).

Komissio katsoo, että vakuutena maksettava määrä houkuttelee lisäksi muualla kuin Belgiassa 
asuvat henkilöt maksamaan sakon välittömästi ja luopumaan määräyksen riitauttamisesta.

Näin ollen lähetettiin 4. heinäkuuta 2006 toinen täydentävä virallinen huomautus, jossa 
todettiin, että koska tieliikennepoliisia koskevien 16. maaliskuuta 1968 yhteen sovitettujen 
lakien 65 pykälässä ja 22. joulukuuta 2003 annetun kuninkaan asetuksen, sellaisena kuin se 
on muutettuna 30. syyskuuta 2005 annetulla kuninkaan asetuksella, 6 pykälässä on säilytetty 
erilainen ja suhteeton kohtelu Belgiassa asuville ja muualla kuin Belgiassa asuville 
lainrikkojille siten, että ainoastaan muualla kuin Belgiassa asuville henkilöille, jotka kiistävät 
rikkomuksen, määrätään maksettavaksi vakuutena maksu, joka on välittömästi suoritettavan 
sakon määrää korkeampi, tai muuten heidän ajoneuvonsa pidätetään liikenteestä, Belgian 
kuningaskunta on jättänyt noudattamatta sille Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 12 
artiklan nojalla johtuvat velvoitteet.

Belgian viranomaiset vastasivat 2. lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellä, jota komissio 
parhaillaan tutkii.
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