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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM 

Lūgumraksts Nr. 0781/2003, ko iesniedza Francijas valstspiederīgā Marie-Thérèse
Fauré, par aizdomām uz diskrimināciju nacionālajā jautājumā 

1. Lūgumraksta kopsavilkums 

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz gadījumu, kad Beļģijas policija sodīja ar naudas sodu 
kādu vācu šoferi par ātruma pārsniegšanu. Viņa apgalvo, ka varas iestādes paziņoja sodītajam, 
ka pastāv atšķirīgi likumīgi tarifi atkarībā no tā, vai likumpārkāpējs ir Beļģijas iedzīvotājs vai 
nav. 

2. Pieņemamība 

Paziņots par pieņemamu 2004. gada 19. februārī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. februārī 

Lūgumraksta saturs 

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz gadījumu, kad Beļģijas policija sodīja ar naudas sodu 
kādu vācu šoferi par ātruma pārsniegšanu. Pārsteigta par piespriestās soda naudas lielumu, 
viņa griezās attiecīgajā policijas iecirknī, lai noskaidrotu, vai nav pieļauta kļūda, to aprēķinot. 
Taču policijas iecirknī viņa saņēma atbildi, ka runa ir par naudas sodu, ko Beļģijā piemēro 
ārzemniekiem. Viņa uzskatīja, ka, ja iepriekš minētais izrādītos patiesība, Beļģijas tiesību akti 
tiktu atzīti kā diskriminējoši nacionālos jautājumos un tos vajadzētu grozīt. 

Tiesību akti

Beļģijas tiesību akti attiecībā uz naudas sodiem ceļu satiksmes pārkāpumu gadījumos veido 
Komisijas 2001. gadā atklāto tiesvedības procesa tiesību pārkāpumu objektu sakarā ar to, ka 
tie nosaka atšķirīgu pieeju likumpārkāpējiem – rezidentiem un nerezidentiem. Šķiet, ka šie 
Beļģijas tiesību akti ir pretrunā ar ES līguma 12. pantu.
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Komisija nebija vienisprātis, no vienas puses, ka rezidentiem uzliktās soda naudas summas 
vienošanās gadījumos būtu zemākas nekā tās, ko piespriež nerezidentiem tūlītēja maksājuma 
pieprasījuma izpildes gadījumā, un, no otras puses, ka no nerezidentiem iekasējamā naudas 
summa, ja viņi atsakās nekavējoši nomaksāt piespriesto soda naudu un izsakās par tiesas 
procesa uzsākšanu, tiek paaugstināta tiesas izdevumu segšanai, kas ir pretrunā ar normāla 
kriminālprocesa likumdošanu. 

Vēstuļu apmaiņas rezultātā ar Beļģijas iestādēm par minēto tiesībpārkāpumu 2003. gada 
7. februārī tika pieņemts likums, kurš uzlaboja Beļģijas tiesību aktus un ietvēra pantus 
attiecībā uz satiksmes drošību, un kurš tika publicēts 2005. gada 25. februāra Moniteur belge. 
Šis likums, kā arī lēmumi par tā piemērošanu stājās spēkā 2004. gada 1. martā. 

Attiecībā uz iepriekšējiem noteikumiem, jaunie noteikumi paplašināja tūlītējas soda naudas 
iekasēšanas sistēmu attiecībā uz rezidentiem smagu tiesībpārkāpumu gadījumos, (pirmās un 
otrās smaguma pakāpes pārkāpumi), tādējādi turpmāk šā tipa pārkāpumu gadījumos 
pielietotās sankcijas būs vienādas gan pret rezidentiem, gan pret nerezidentiem. Tomēr tūlītēja 
soda naudas iekasēšana no rezidentiem ir izslēgta pārkāpumu kumulācijas gadījumos un 
smagos (trešās pakāpes) gadījumos. Šajos gadījumos rezidents tiek nekavējoties izsaukts 
pirmās instances tiesas priekšā, un šī tiesa ir tiesīga viņam piespriest naudas sodu, kā arī 
atņemt vadītāja apliecību. Turpretim nerezidentiem ir nekavējoties jānomaksā piespriestā soda 
nauda vai, ja viņi apstrīd savu pārkāpumu, ir jāmaksā depozīta maksa, un viņiem var tikt 
piespriesta soda nauda, kuras lielums ir tāds pats kā rezidentiem, taču Beļģijas tiesa nav 
tiesīga pasludināt spriedumu par vadītāju apliecības atņemšanu tiem. 

Kā liekas, ieviestie grozījumi ir pielikuši punktu atšķirīgai pieejai soda naudu uzlikšanas 
jomā, izņemot pārkāpumu kumulāciju vai smagus, trešās pakāpes, pārkāpumus. Jāpiezīmē, ka 
šajos gadījumos izturēšanās pret nerezidentiem ir labvēlīgāka tāpēc, ka viņu vadītāja apliecība 
nevar tikt atņemta. 

Gluži pretēji Komisijas izvirzītajam otrajam iebildumam, likumi, kas skar nerezidentu 
depozīta maksu, tika atbalstīti, palielinot naudas summu, kas paredzēta tiesas izdevumu 
segšanai, jo Beļģijas jurisdikcija uzskatīja, ka atbilstoša papildu naudas summas iekasēšana 
tiesas izdevumu segšanai ir pamatota. 

Jaunais likums, kas pieņemts 2005. gada 20. jūlijā, no jauna daļēji grozīja šo soda naudas 
sistēmu. Komisija ir uzsākusi iepazīšanos ar šo jauno likumu, lai noskaidrotu iespējamās 
sekas, kādas tas atstās uz pārkāpumu noskaidrošanas procedūru.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 25. janvārī

Kā jau tas tika minēts sākotnējā šī lūgumraksta paziņojumā, pašreiz norit pārkāpumu 
noskaidrošanas procedūra pret Beļģijas valsti saistībā ar soda naudas uzlikšanas un depozīta 
maksas jautājumiem.

Atgādināsim, ka 2002. gada 18. oktobrī Komisija nosūtīja Beļģijai pieprasījumu izskatīt 
iepriekš minēto jautājumu. Šajā vēstulē Komisija uzskatīja, ka šī likuma daļa ietver atšķirīgu 
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un neproporcionālu pieeju attiecībā uz likumpārkāpējiem rezidentiem un nerezidentiem, kas ir 
pretrunā ar EK līguma 12. pantu. Komisija nosodīja, no vienas puses, to, ka nerezidentiem 
piespriestās soda naudas summas ir augstākas par tām, kas paredzētas rezidentiem minētās 
vienošanās laikā, un, no otras puses, to, ka depozīta nauda, kura jāmaksā nerezidentiem, 
tiklīdz viņi atsakās nekavējoties nomaksāt uzlikto soda naudu un izsakās par procesa 
uzsākšanu, satur uzcenojumus tiesas izdevumu segšanai, kas ir pretrunā ar normālu 
kriminālprocesu. 
Vēstuļu apmaiņas rezultātā Komisija 2003. gada 19. decembrī nosūtīja papildu prasību 
Beļģijas valdībai, kurā secināja, ka labojumi, kurus iepriekšējā likumdošana ieviesa – 2003.
gada 7. februāra likums, kas ietver dažādus noteikumus satiksmes drošības lietās, nav grozījis 
vērtēšanas sistēmu, kura satur atšķirīgu un neproporcionālu pieeju likumpārkāpējiem 
rezidentiem un likumpārkāpējiem nerezidentiem, kas ir pretrunā ar EK līguma 12. pantu. 

2004. gada 2. martā Beļģijas varas iestādes nosūtīja atbildes vēstuli informējot Komisiju, ka 
2004. gada 1. martā ir stājies spēkā 2003. gada 7. februāra likums par satiksmes drošības 
noteikumiem, kā arī 2003. gada 22. decembra Karaliskais dekrēts par soda naudas 
iekasēšanu un neatdošanu, ja konstatētti pārkāpumi likuma par ceļu satiksmes policiju un ar 
to saistīto lēmumu izpildē un 2003. gada 22. decembra Karaliskais dekrēts, kurā uzskaitīti 
vispārējo noteikumu pārkāpumi pēc to smaguma pakāpes, kas pieņemti saskaņā ar likumu par 
ceļu satiksmes policiju. Beļģijas varas iestādes skaidroja, ka šāda kārtība piemērojama, 
atsaucoties uz pieņemtajiem grozījumiem likumdošanā un uzskata, ka atšķirīga kārtība 
attiecībā pret nerezidentiem ir pamatota.
Uzzinot presē, ka šī likumdošanas pieeja tika no jauna grozīta, Komisijas dienesti 2005. gada 
21. jūnijā nosūtīja vēstuli Beļģijas iestādēm. Viņi pieprasīja paskaidrojumu par ieviestajiem 
grozījumiem. Beļģijas iestādes nosūtīja atbildes vēstuli 2005. gada 17. augustā), kurā 
izskaidroja jauno pieeju. 
Jaunais 2005. gada 20. jūlija likums, ar kuru groza 1968. gada 16 .marta saskaņotos tiesību 
aktus par ceļu satiksmes policiju, daļēji grozīja naudas sodu uzlikšanas noteikumus, kuri 
stājās spēkā 2004. gada 1. martā.

Ieviestie grozījumi izskaidro atšķirīgu izturēšanos pret nerezidentiem attiecībā uz jebkuru 
uzliekamu soda naudas summu, vienalga, vai tas attiecas uz tūlītēju soda naudas piedziņu vai 
uz atliktu maksājumu, kā tas ir darījuma gadījumā, izņemot 4. pakāpes pārkāpumus, kuru
gadījumos atšķirība ir pamatota un proporcionāla, ņemot vērā nespēju pasludināt vai izpildīt 
vadītāja apliecības atņemšanas spriedumu attiecībā uz rezidentiem, kā rezultātā nav iespējams 
piemērot vienotu pieeju rezidentiem un nerezidentiem. 

Gluži pretēji Komisijas izvirzītajam otrajam iebildumam, likumi, kas skar nerezidentu 
depozīta maksu, tika atbalstīti, palielinot naudas summu, kas paredzēta tiesas izdevumu 
segšanai, jo Beļģijas jurisdikcija uzskatīja, ka atbilstoša papildu naudas summas iekasēšana 
tiesas izdevumu segšanai ir pamatota. 

Pamatojoties uz 2003. gada 22. decembra Karaliskā dekrēta 6. pantu par soda naudas 
iekasēšanu un depozīta maksājumu tiesību pārkāpuma konstatācijas laiku attiecībā uz to 
likumu par ceļu satiksmes policiju, kuru groza 2005. gada 30. septembra Karaliskā dekrēta 
4. pants, iekasējamā naudas summa tiek paaugstināta par 110 eiro, gadījumā, ja 
likumpārkāpuma izdarītājam nav pastāvīgas dzīvesvietas vai mītnes Beļģijā.
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Pieprasītā drošības naudas summa trīskārši pārsniedz soda naudas summu tūlītēja maksājuma 
gadījumā, ja ir izdarīts pirmās pakāpes likuma pārkāpums (depozīta naudas summa veido 
160 eiro, turpretī naudas summa tūlītēja maksājuma gadījumā ir 50 eiro). Drošības nauda 
divkārt pārsniedz pieprasīto naudas summu tūlītēja maksājuma gadījumā, ja ir izdarīts otrās 
pakāpes pārkāpums (depozīta naudas summa veido 210 eiro, turpretim naudas summa tūlītēja 
maksājuma gadījumā ir 100 eiro). Drošības nauda gandrīz divkārt pārsniedz pieprasīto naudas 
summu tūlītēja maksājuma gadījumā, ja ir izdarīts trešās pakāpes pārkāpums (depozīta naudas 
summa veido 260 eiro, turpretim naudas summa tūlītēja maksājuma gadījumā ir 150 eiro). 
Drošības nauda pārsniedz trešdaļu no šīs summas, ja ir izdarīts ceturtās pakāpes pārkāpums 
(depozīta naudas summa veido 410 eiro, bet naudas summa tūlītēja maksājuma gadījumā ir 
300 eiro).
Komisija uzskata, ka pieprasītās drošības naudas summas sekas ir: pamudināt 
likumpārkāpējus nerezidentus ķerties pie tūlītējas soda naudas maksāšanas un atteikties no 
lietas apstrīdēšanas.

Tādēļ 2006. gada 4. jūlijā tika nosūtīta otra papildu prasība, kurā teikts, ka Beļģijas Karaliste 
nav izpildījusi savas saistības, kuras tai uzliktas saskaņā ar EK līguma 12. pantu, ja tā atbalsta 
1968. gada 16. marta saskaņoto tiesību aktu 65. pantu par ceļu satiksmes policiju un 
2003. gada 22. decembra Karaliskā dekrēta 6. pantu, tādā redakcijā, kā to grozīja 2005. gada 
30. septembra Karaliskais dekrēts, noteikto atšķirīgo un neproporcionālo attieksmi pret 
likumpārkāpējiem rezidentiem un nerezidentiem, kura nosaka, ka vienīgi nerezidentiem, ja tie 
apstrīd savu pārkāpumu, ir jāmaksā drošības nauda, kuras summa pārsniedz uz vietas 
maksājamo soda naudas apjomu, kā arī nosaka, ka viņu transporta līdzeklis var tikt aizturēts.

Beļģijas iestādes nosūtīja atbildes vēstuli 2006. gada 2. oktobrī, un Komisija turpina izskatīt 
atbildi.
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