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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Marie-Thérèse Fauré, francia állampolgár által benyújtott 0781/2003. számú petíció egy 
állampolgárság alapján történő feltételezett megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a belga rendőrség által egy német autóvezetőre gyorshajtás miatt kirótt 
közlekedési bírságra hivatkozik. Állítása szerint a hatóságok kijelentették, hogy a 
jogszabályok különböző mértékű bírságokat állapítanak meg aszerint, hogy a szabálysértést 
elkövető autós belga-e vagy sem.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2004. február 19. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. február 3-án kapott válasz.

A tények

A petíció benyújtója a belga rendőrség által egy német autóvezetőre gyorshajtás miatt kirótt 
közlekedési bírságra hivatkozik. Értetlenül állva a bírság összege előtt, a petíció benyújtója 
felhívta az érintett rendőrkapitányságot, hogy megérdeklődje, nem állapították-e meg tévesen 
a bírság mértékét. A rendőrkapitányságon azt a választ kapta, hogy ez a külföldiekre 
alkalmazandó bírság összege. Véleménye szerint, ha ez igaznak bizonyul, a belga törvények 
állampolgárság alapján történő megkülönböztetést alkalmaznak, és módosításra szorulnak.

Jogi értékelés

A közlekedési bírságok beszedésére és letéti összegére vonatkozó belga jogszabályok miatt a 
Bizottság 2001-ben jogsértési eljárást kezdeményezett, mivel azok eltérő rendszert 
tartalmaznak a belga és a külföldi szabálysértők esetében, ami ellentétesnek tűnik az EK-
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Szerződés 12. cikkével.

A Bizottság egyrészről azt kifogásolta, hogy a belgiumi lakosokra helyszíni bírság esetén az 
eljárási díj jogcímén kirótt összeg kisebb, mint a külföldi autósok esetében, másrészről pedig 
azt, hogy a nem belgiumi lakosok esetében, amennyiben nem fizetik ki a helyszínen a bírság 
összegét, és az ellenük kezdeményezett szabálysértési eljárást választják, a bírság összegét 
bírósági eljárási költségekkel növelik.

A fenti eljárás keretében a belga hatóságokkal folytatott levélváltások következményeképpen 
a vonatkozó belga jogszabályokat a közúti biztonsággal kapcsolatos vegyes rendelkezésekről 
szóló, 2003. február 7-i törvény módosította, amelyet 2005. február 25-én hirdettek ki a Belga 
Közlönyben. Az új szabályozás a végrehajtási rendeletekkel együtt 2004. március 1-jén lépett 
hatályba.

A korábbi szabályozáshoz képest az új szabályozás az első-, illetve másodfokú, súlyos 
szabálysértések esetében is kiterjesztette a helyszínen fizetendő bírság rendszerét a belgiumi 
lakosokra, és az ilyen típusú szabálysértésekre alkalmazandó szankciók ezentúl azonosak a 
belgiumi és a külföldi lakóhellyel rendelkezők esetében. Egyes esetekben ugyanakkor a helyi 
lakosok nem rendezhetik a helyszínen a bírságot, nevezetesen szabálysértési halmazat, illetve 
a harmadfokú, súlyos szabálysértések esetében. Utóbbi esetekben a belgiumi lakosok ügye 
közvetlenül a kihágási bíróság elé kerül, amely vagy pénzbírságra, vagy vezetői engedélyük 
bevonására ítélheti őket. A nem belgiumi lakosoknak helyszíni bírságot kell fizetniük, ha 
pedig vitatják a szabálysértést, letétet kell fizetniük, és a bíróság a belgiumi lakosokra 
alkalmazható bírságokkal azonos összegű pénzbírságra ítélheti őket, de vezetői engedélyük 
bevonását belga bíróság nem rendelheti el.

A szabályozás módosításai a jelek szerint megszüntették a nem belgiumi lakosokkal szembeni 
eltérő bánásmódot, kivéve a szabálysértési halmazat, illetve a harmadfokú, súlyos 
szabálysértés eseteit; ezekben az esetekben a nem belgiumi lakosok kedvezményesebb 
bánásmódban részesülnek, hiszen nem vonhatják be a vezetői engedélyüket.

Ezzel szemben, ami a Bizottság által felvetett második aggályt illeti, a nem helyi lakosokra 
alkalmazandó letétekre vonatkozó szabályozás továbbra is fennmaradt, illetve növekedett az 
eljárási költségek címén felszámított összeg, mivel a belga hatóságok úgy ítélik meg, hogy a 
bírósági eljárás jogcímén felszámított összeg behajtása indokolt.

Egy újabb, 2005. július 20-i törvény újfent részlegesen módosította a pénzbírságok rendszerét. 
A Bizottság jelenleg tanulmányozza az új szabályozást a Szerződés megsértése miatt indított 
eljárás további lépéseinek megállapítása céljából.

4. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott kiegészítő válasz.

Amint az e petícióról kiadott első közleményben szerepel, jogsértési eljárás van folyamatban 
Belgiummal szemben a bírságok beszedésére és letéti összegére vonatkozó jogszabályok 
miatt.
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Emlékeztetőül, 2002. október 18-án felszólító levelet küldtek Belgiumnak. E levélben a 
Bizottság úgy vélte, hogy a vitatott szabályozás a belgiumi lakos és nem belgiumi lakos 
szabálysértők közötti megkülönböztető és aránytalan rendszert tartalmaz, ami ellentétes az 
EK-Szerződés 12. cikkével. A Bizottság egyrészről azt kifogásolta, hogy a nem belgiumi 
lakosokra bírság összege azonnali fizetés esetén nagyobb, mint a belgiumi lakosok esetében 
az eljárási díj jogcímén kirótt összeg, másrészről pedig azt, hogy a nem belgiumi lakosok 
esetében, amennyiben nem fizetik ki a helyszínen a bírság összegét, és az ellenük 
kezdeményezett szabálysértési eljárást választják, a bírság összegét bírósági eljárási 
költségekkel növelik.
Egy levélváltást követően 2003. december 19-én kiegészítő felszólítást küldtek, amelyben a 
Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a közúti biztonsággal kapcsolatos vegyes 
rendelkezésekről szóló, 2003. február 7-i törvénnyel a korábbi szabályozásba beillesztett 
bírságok nem változtatták meg elemzését, amely szerint ez a szabályozás az EK-Szerződés 
12. cikkével ellentétes, a belgiumi lakos és nem belgiumi lakos szabálysértők közötti 
megkülönböztető és aránytalan rendszert tartalmaz.
A belga hatóságok a 2004. március 2-i levéllel válaszoltak, amelyben tájékoztatták a 
Bizottságot a közúti biztonsággal kapcsolatos vegyes rendelkezésekről szóló, 2003. február 7-
i törvény, a közúti közlekedési rendőrségről szóló törvény és a végrehajtási rendeletei hatálya 
alá tartozó szabálysértések megállapításakor fizetendő összeg beszedéséről és letéti 
összegéről szóló, 2003. december 22-i királyi rendelet és a közúti közlekedési rendőrségről 
szóló törvény alkalmazásában hozott általános szabályzatokban a súlyos szabálysértések 
fokonkénti megnevezéséről szóló, 2003. december 22-i királyi rendelet 2004. március 1-jei 
hatálybalépéséről. A belga hatóságok elmagyarázták a jogszabályi módosítások bevezetése 
után alkalmazandó rendszert, és indokoltnak tekintették a nem belgiumi lakosokkal szembeni 
megkülönböztető bánásmódot.
A Bizottság szervezeti egységei 2005. június 21-i keltezéssel levelet küldtek a belga 
hatóságoknak miután a sajtón keresztül értesültek arról, hogy a vitatott szabályozási rendszert 
újból módosították. A módosításokra vonatkozó magyarázatokat kértek. A belga hatóságok a 
2005. augusztus 17-i levéllel válaszoltak, amelyben elmagyarázták a bevezetett új rendszert.
A közúti közlekedési rendőrségről szóló, 1968. március 16-i összehangolt törvények 
módosításáról szóló, 2005. július 20-i új törvény részben módosította a bírságok 2004. 
március 1-jén hatályba lépett rendszerét.

A bevezetett módosítások eltörölték a nem belgiumi lakosokra vonatkozó eltérő bánásmódot 
az alkalmazandó bírságösszegek tekintetében, mind a bírság azonnali beszedése, mind a 
szabálysértési eljárás esetében, kivéve a negyedfokú szabálysértéseket, amelyeknél a 
különbség indokolt és arányos arra tekintettel, hogy a nem belgiumi lakosokkal szemben nem 
lehet a vezetői jogtól való megfosztást kimondani és végrehajtani, ami lehetetlenné tenné, 
hogy a belgiumi lakosokra és nem belgiumi lakosokra vonatkozóan azonos szigorúságú 
rendszert írjanak elő.
Ellenben, ami a Bizottság által felrótt második sérelmet illeti, a nem belgiumi lakosokra 
alkalmazandó letéti összegre vonatkozó szabályozást a bírósági eljárási költségek címén előírt 
összeg emelésével fenntartották, mivel a belga hatóságok úgy vélik, hogy egy kiegészítő 
összeg bírósági eljárási költségek címén való beszedése indokolt.
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A közúti közlekedési rendőrségről szóló törvény hatálya alá tartozó szabálysértések 
megállapításakor fizetendő összeg beszedéséről és letéti összegéről szóló, 2003. december 22-
i királyi rendeletnek a 2005. szeptember 30-i királyi rendelet 4. cikkével módosított 6. cikke 
alapján, ha a szabálysértés elkövetője Belgiumban nem rendelkezik állandó lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel, és nem fizeti ki rögtön a közölt összeget, a letéti összeget 110€ 
átalányösszeggel növelik meg.

A biztosítékként megkövetelt összeg háromszorosa annak, mint amit elsőfokú 
szabálysértésnél azonnal kell fizetni (a letéti összeg 50€ helyett 160€). A biztosíték 
meghaladja a másodfokú szabálysértésnél azonnal fizetendő összeg kétszeresét (a letéti 
összeg 100€ helyett 210€). A biztosíték összege majdnem a duplája annak, amit harmadfokú 
szabálysértésnél azonnal kell fizetni (a letéti összeg 150€ helyett 260€), és több mint 
egyharmadával több a negyedfokú szabálysértésnél fizetendő összegnél (a letéti összeg 300€ 
helyett 410€).
A Bizottság úgy véli, hogy a biztosíték címén fizetendő összegnek az is a hatása, hogy a 
belgiumi lakóhellyel nem rendelkező szabálysértőt a bírság azonnali kifizetésére készteti, és 
arra, hogy lemondjon annak vitatásáról.

Mindezek következtében 2006. július 4-én egy második kiegészítő felszólítást küldtek azzal a 
következtetéssel, hogy a közúti közlekedési rendőrségről szóló, 1968. március 16-i 
összehangolt törvények 65. cikkében és a 2005. szeptember 30-i királyi rendelettel módosított 
2003. december 22-i királyi rendelet 6. cikkében szereplő, a belgiumi lakos és nem belgiumi 
lakos szabálysértők közötti megkülönböztető és aránytalan bánásmód – amely abban áll, hogy 
a járművük visszatartásának terhe mellett csak a szabálysértést vitató nem belgiumi lakosokat 
kötelezi biztosíték címén a bírság azonnali kifizetése esetére előírtnál nagyobb összeg 
kifizetésére – fenntartásával a Belga Királyság nem tett eleget az EK-Szerződés 12. cikke 
értelmében rá háruló kötelezettségeknek.

A belga hatóságok 2006. október 2-i keltezésű levéllel válaszoltak, a Bizottság tanulmányozza 
a választ.


