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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0781/2003, imressqa mis-Sinjura Marie-Thérèse Fauré, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, dwar l-allegata diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dik li ressqet il-petizzjoni tagħmel referenza għal multa minħabba f’veloċità żejda mwaħħla 
mill-pulizija Belġjana lil sewwieq Ġermaniż. Hija tafferma li l-awtoritajiet stqarrew ma’ dan 
ta’ l-aħħar li jeżistu tariffi legali differenti skond jekk min jagħmel il-kontravenzjoni ikun 
Belġjan jew le. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-19 ta’ Frar 2004. Il-Kummissjoni ntalbet sabiex tipprovdi xi
informazzjoni (artiklu 192, paragrafu 4, tar-regolament).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Frar 2006.

Il-fatti

Dik li ressqet il-petizzjoni tagħmel referenza għal multa minħabba veloċità żejda mwaħħla 
mill-pulizija Belġjana lil sewwieq Ġermaniż. Mistagħġba bit-total tal-kontravenzjoni 
mogħtija, hija kellmet lill-kummissarju tal-pulizija nkarigat sabiex issir taf kienx hemm żball 
fil-gradi tat-tariffi. Il-kummissarju qalilha li dawk kienu l-kontravenzjonijiet li japplikaw 
għall-barranin. Hi jidrilha li jekk dan huwa tassew minnu, mela l-leġiżlazzjoni Belġjana hija 
waħda diskriminatorja fejn tidħol in-nazzjonalità u għandha tiġi modifikata.
 

Fil-liġi
Għal li għandu x’jaqsam mal-perċezzjoni u l-għoti ta’ multi tat-triq, il-liġi Belġjana għandha 
sehem fil-proċedura ta’ ksur ta’ liġi li ngħatat bidu mill-Kummissjoni fl-2001 minħabba fil-
fatt li hija magħmula minn regolamenti li jagħżlu bejn ir-residenti u non-residenti li jagħmlu 
kontravenzjoni, u li tidher il-maqlub ta’ l-Artikolu 12 tat-Trattat tal-KE.
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Min-naħa waħda l-Kummissjoni kkontestat li l-multi imposti fuq ir-residenti f’isem il-
proċedura ta’ transazzjoni huma inqas għoljin minn dawk imposti  fuq in-non-residenti f’każ 
ta’ perċezzjoni immedjata u min-naħa l-oħra li s-somma li jridu jagħtu n-non-residenti, 
ladarba ma jkunux ħallsu minnufih is-somma mitluba u jagħżlu li jipproċedu bil-proċedura 
penali normali, tinkludi spejjeż ġudizzjarji.    

Wara skambju ta’ ittri ma’ l-awtoritajiet Belġjani fil-qafas ta’ dan il-ksur ta’ liġi, il-
leġiżlazzjoni Belġjana ġiet immodifikata f’dan ir-rigward mill-liġi fis-7 ta’ Frar 2005 hi u 
ġġib magħha bosta arranġamenti għal dak li għandu x’jaqsam mas-sigurtà fit-triq u li xxandret 
fuq il-mezzi tax-Xandir Belġjan fil-25 ta’ Frar 2005. Din il-leġiżlazzjoni daħlet fis-seħħ fl-1 
ta’ Marzu kif ukoll id-digrieti ta’ applikazzjoni.

B’rabta mar-regola preċedenti, din ir-regola ġdida wessgħet il-possibbiltajiet ta’ applikazzjoni 
tar-regoli  ta’ qbid immedjat għar-residenti f’każijiet ta’ ksur serju ta’ liġi ta’ l-ewwel u t-tieni 
grad u s-sanzjonijiet li japplikaw għal dan it-tip ta’ ksur minn issa ’l quddiem huma l-istess 
kemm għar-residenti kemm għan-non-residenti. Madankollu l-qbid immedjata ma japplikax 
għar-residenti, b’mod partikulari f’każijiet ta’ ksur kumulattiv ta’ liġi jew ta’ ksur serju ta’ liġi 
tat-tielet grad. F’dak il-każ, ir-residenti jittellgħu quddiem il-qorti mill-pulizija u għandhom 
mnejn jiġu kkundannati mit-tribunal permezz ta’ multa, kif ukoll tiġi kkonfiskata l-liċenzja 
tas-sewqan. In-non-residenti jkunu jridu jħallsu minnufih u jekk jikkontestaw il-ksur ta’ liġi 
jkollhom iħallsu konsenja filwaqt li għandhom mnejn jiġu kkundannati sabiex iħallsu l-istess 
total ta’ dik li tapplika għar-residenti, iżda l-konfiska tal-liċenzja tas-sewqan ma tistax tiġi 
ddikjarata minn qorti Belġjana.   

Il-modifiki introdotti donnhom xejnu t-trattament differenti tan-non-residenti għal dak li 
għandu x’jaqsam mal-multi ħlief fil-każ ta’ ksur kumulattiv jew ksur serju ta’ liġi tat-tielet 
grad u f’dawk il-każijiet in-non-residenti għandhom trattament aktar favorevoli billi l-liċenzja 
tas-sewqan tagħhom ma tistax tiġi kkonfiskata.

Min-naħa l-oħra, għal dak li għandu x’jaqsam mat-tieni motiv imqajjem mill-Kummissjoni, 
ir-regola li tikkonċerna l-konsenja li tapplika għan-non-residenti nżammet flimkien ma’ żieda 
tas-somma mistennija minħabba fl-ispejjeż ġudizzjarji għax l-awtoritajiet Belġjani jidrilhom li 
l-perċezzjoni ta’ somma mgħaqqda biex tħaddan l-ispejjeż ġudizzjarji, hija waħda ġustifikata. 

Il-liġi l-ġdida ta’ l-20 ta’ Lulju 2005 reġgħet immodifikat b’mod parzjali din is-sistema ta’ 
multi. Il-Kummissjoni qed tistudja dawn ir-regoli ġodda sabiex teżamina l-ġejjieni tal-
proċedura ta’ ksur ta’ liġi.

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

Kif spjegat fl-avviż inizjali ta’ din il-petizzjoni, qed isseħħ proċedura ta’ ksur ta’ liġi kontra l-
Belġju dwar il-leġiżlazzjoni għal dak li għandu x’jaqsam mat-twaħħil u l-għoti tal-multi. 

Biex infakkru, inħarġet taħrika lill-Belġju fit-18 ta’ Ottubru 2002.
F’din l-ittra, il-Kummissjoni dehrilha li l-leġiżlazzjoni fil-kawża tinkludi reġim differenti u 
mhux proporzjonat bejn ir-residenti u non-residenti li jagħmlu kontravenzjoni, bil-maqlub ta’ 
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l-Artikolu 12 tat-Trattat tal-KE. Il-Kummissjoni attakkat, min-naħa waħda, il-fatt li l-multi 
imposti fuq in-non-residenti f’każ ta’ ħlas minnufih huma ogħla minn dawk imposti fuq ir-
residenti f’isem il-proċedura ta’ transazzjoni u, min-naħa l-oħra, il-fatt li s-somma li trid tiġi 
konsenjata min-non-residenti ladarba ma jkunux ħallsu immedjatament is-somma mitluba u 
jagħżlu li jipproċedu bil-proċedura penali normali, tinkuldi wkoll l-ispejjeż ġudizzjali.  
Wara skambju ta’ ittri, intbagħtet taħrika oħra fit-19 ta’ Diċembru 2003, li fiha l-Kummissjoni 
tikkonkludi li l-emendi introdotti fil-leġiżlazzjoni anterjuri mil-liġi tas-7 ta’ Frar 2003 u li l-
jġibu magħhom bosta arranġamenti għal li għandu x’jaqsam mas-sigurtà fit-triq ma 
mmodifikawx l-analiżi tagħha li skond hi l-leġiżlazzjoni tinkludi reġim differenti u mhux 
proporzjonat bejn ir-residenti u non-residenti li jagħmlu kontravenzjoni bil-maqlub ta’ l-
Artikolu 12 tat-Trattat tal-KE. 
L-awtoritajiet Belġjani wieġbu permezz ta’ ittra fit-2 ta’ Marzu 2004 huma u jinfurmaw lill-
Kummissjoni dwar id-dħul fl-1 ta’ Marzu tal-liġi tas-7 ta’ Frar 2003 li ġġib magħha bosta 
arranġamenti għal dak li għandu x’jaqsam mas-sigurtà fit-triq, id-digriet irjali tat-22 ta’ 
Diċembru 2003 dwar il-qbid u l-konsenja ta’ somma ladarba jiġu osservati xi ksur ta’ liġijiet 
relatati mal-liġi fuq il-pulizija u t-traffiku fit-triq u d-digrieti ta’ eżekuzzjoni tagħha u tad-
digriet irjali tat-22 ta’ Dicembru 2003 li juri l-ksur serju u gradwali ta’ liġijiet tar-regoli 
ġenerali li japplikaw għal-liġi relatata mal-pulizija tat-traffiku fit-triq. L-awtoritajiet Belġjani 
spjegaw is-sistema li tapplika wara l-emendi leġiżlattivi ntrodotti u dehrilhom li t-trattament 
differenti tan-non-residenti huwa wieħed ġustifikat.

Minħabba fl-ittra tal-21 ta’ Gunju 2005, is-servizzi tal-Kummissjoni indirizzaw oħra lill-
awtoritajiet Belġjani wara li saru jafu mill-istampa li s-sistema leġiżlattiva fil-kawża kienet 
reġgħet ġiet immodifikata. Talbu xi spjegazzjonijiet dwar it-tibdiliet li nqalgħu. L-awtoritajiet 
Belġjani wieġbu permezz ta’ ittra tas-17 ta’ Awissu 2005 fejn spjegaw is-sistema l-ġdida li 
hemm.  
Il-liġi l-ġdida ta’ l-20 ta’ Lulju 2005 li timmodifika l-liġijiet koordinati tas-16 ta’ Marzu 1968 
relatati mal-pulizija tat-traffiku fit-triq immodifikat b’mod parzjali s-sistema ta’ multi li 
daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Marzu 2004.

Il-modifiki introdotti xejnu t-trattament differenti tan-non-residenti għal dak li għandu 
x’jaqsam mat-total tal-multi li japplikaw, sew jekk fuq livell tal-perċezzjoni immedjata kemm 
fuq livell tat-tranżazzjoni jew tal-multa minbarra l-każ ta’ ksur ta’ liġijiet tar-raba’ grad fejn 
id-differenza hija waħda ġustifikata u proporzjonata ladarba titqies l-impossibilità li jiġi 
ddikjarat u esegwit xi bdil fil-liġi dwar l-imġiba lejn in-non-residenti, ħaġa li tagħmilha 
impossibbli biex wieħed jipprevedi sistema simili għal kollox sew għar-residenti  kemm għan-
non-residenti.  
Min-naħa l-oħra dwar it-tieni motiv imqanqal mill-Kummissjoni, ir-regoli li jikkonċernaw il-
konsejna li tapplika għan-non-residenti nżammu flimkien ma’ żieda fis-somma stabbilita 
minħabba fl-ispejjeż tal-ġustizzja għax l-awtoritajiet Belġjani jidhrilhom li l-perċezzjoni ta’ 
somma addizzjonali minħabb fl-ispejjeż tal-ġustizzja hija waħda ġustifikata.
Fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 6 dwar id-digriet irjali tat-22 ta’ Diċembru 2003 marbut mal-
perċezzjoni u mal-konsenja ta’ somma waqt l-osservazzjoni ta’ ksur tal-liġijiet relatati mal-
pulizija tat-traffiku fit-triq, kif ġie mmodifikat mill-Artikolu 4 dwar id-digriet irjali tat-30 ta’ 
Settembru 2005, jekk l-awtur tal-ksur ta’ liġi ma jkollux dar jew residenza fissa fil-Belġju u 
ma jħallasx is-somma mitluba minnufih, is-somma li trid tingħata tiżdied b’somma 
komprensiva ta’ 110 Euro.
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It-total meħtieġ f’isem il-pleġġ jaqbeż it-triplu tat-total li jista’ jkun meħtieġ f’każ ta’ ħlas 
immedjat ta’ ksur ta’ liġi ta’ l-ewwel grad (is-somma li trid tingħata hija ta’ 160 Euro minflok 
50 Euro). Il-pleġġ jaqbeż id-doppju tat-total li jista’ jkun meħtieġ f’każ ta’ ħlas immedjat ta’ 
ksur ta’ liġi tat-tieni grad (is-somma li trid tingħata hija ta’ 210 Euro minflok 100 Euro). Il-
pleġġ huwa kważi d-doppju tat-total li jista’ jkun meħtieġ f’każ ta’ ħlas immedjat ta’ ksur ta’ 
liġi tat-tielet grad (is-somma li trid tingħata hija ta’ 260 Euro  minflok 150 Euro) u huwa 
ogħla b’aktar minn terz ta’ dan it-total f’każ ta’ ksur ta’ liġi tar-raba’ grad (is-somma li trid 
tingħata hija ta’ 410 Euro minflok 300 Euro).

Il-Kummissjoni jidhrilha li t-total meħtieġ f’isem il-pleġġ iħajjar ukoll lil dawk li jagħmlu 
kontravenzjoni u li huma non-residenti sabiex iħallsu minnufih il-multa u jirrinunzjaw għall-
kontestazzjoni.
Minħabba f’hekk it-tieni twissija addizzjonali ntbagħtet fl-4 ta’ Lulju 2006 waqt li tasal għall-
konklużjoni li biż-żamma ta’ l-Artikolu 65 dwar il-liġijiet koordinati tas-16 ta’ Marzu 1968 
fuq il-pulizija tat-traffiku fit-triq u ta’ l-Artikolu 6 dwar id-digriet irjali tat-22 ta’ Diċembru 
2003,  kif ġie mmodifikat mid-digriet irjali tat-30 ta’ Settembru 2005, trattament differenti u 
mhux proporzjonat bejn residenti u non-residenti li jagħmlu kontravenzjoni filwaqt li lin-non-
residenti biss li jikkontestaw il-ksur ta’ liġi tingħata somma bħala pleġġ ogħla mit-total tal-
multa stabbilita f’każ ta’ ħlas immedjat, taħt piena ta’ rtirar tal-vettura tagħhom, ir-Renju tal-
Belġju ma tax kas ta’ l-obbligi imposti fuqu skond l-Artikolu 12 tat-Trattat KE.  

L-awtoritajiet Belġjani wieġbu permezz ta’ ittra fit-2 ta’ Ottubru 2006 u l-Kummissjoni qed 
teżamina t-tweġiba.


	651046mt.doc

