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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0781/2003 złożona przez Marie-Thérèse Fauré (Francja), w sprawie 
domniemanej dyskryminacji ze względu na narodowość

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję odnosi się do kary za przekroczenie prędkości wymierzonej przez 
belgijską policję niemieckiemu kierowcy. Twierdzi, że władze belgijskie oświadczyły 
kierowcy, iż istnieją ustawowe taryfy, określane w zależności od tego, czy osoba, która 
popełniła wykroczenie, jest narodowości belgijskiej czy nie.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 19 lutego 2004 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 lutego 2006 r.

Fakty

Składająca petycję nawiązuje do kary pieniężnej za przekroczenie dopuszczalnej prędkości 
nałożonej przez policję belgijską na niemieckiego kierowcę. Zaskoczona wysokością mandatu 
karnego, składająca petycję zwróciła się do właściwego komisariatu policji, aby upewnić się, 
czy nie zaszła pomyłka w tabelach taryfowych. Na komisariacie oświadczono jej, że pod 
uwagę brano mandat karny obowiązujący obcokrajowców. Zdaniem składającej petycję, 
jeżeli jest to prawdą, ustawodawstwo belgijskie jest dyskryminujące ze względu na 
narodowość i musi zostać zmienione.

Litera prawa

Ustawodawstwo belgijskie w dziedzinie pobierania kar pieniężnych i kaucji za naruszenie 
przepisów drogowych jest przedmiotem trwającego postępowania w sprawie naruszenia 
przepisów, wszczętego przez Komisję przeciwko Belgii w 2001 r. w związku z faktem, że 
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w Belgii istnieje system inaczej traktujący osoby popełniające wykroczenie będące 
rezydentami i osoby niebędące rezydentami Belgii, co wydaje się być sprzeczne z art. 12 
traktatu WE.

Komisja sprzeciwiła się, aby, z jednej strony, kary nakładane na osoby będące rezydentami 
z tytułu procedury ugody były niższe od tych, które są nakładane na osoby niebędące 
rezydentami w przypadku natychmiastowego uiszczenia kwoty mandatu oraz, z drugiej 
strony, aby kwota kaucji dla osób niebędących rezydentami w sytuacji, gdy kwota mandatu 
nie jest uiszczana na miejscu i gdy osoby te chcą wszcząć normalne postępowanie karne, była 
powiększona o koszty postępowania.

W następstwie wymiany pism z władzami belgijskimi w związku z naruszeniem, 
ustawodawstwo belgijskie w tej dziedzinie zostało zmienione ustawą z dnia 7 lutego 2003 r. 
ustanawiającą różne przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego, opublikowaną 
w Monitorze Belgijskim (Moniteur belge) 25 lutego 2005 r. Ustawa ta oraz rozporządzenia 
wykonawcze weszły w życie 1 marca 2004 r.

W odniesieniu do wcześniejszych regulacji, nowe przepisy rozszerzyły możliwości 
stosowania systemu natychmiastowego pobierania kwoty mandatu wobec osób będących 
rezydentami w przypadkach poważnych wykroczeń pierwszego i drugiego stopnia i obecnie 
sankcje, mające zastosowanie w przypadku tego rodzaju wykroczeń, są takie same zarówno 
dla osób będących jak i niebędących rezydentami. Jednak natychmiastowe pobieranie kwoty 
mandatu nie jest możliwe w przypadku osób będących rezydentami w sytuacji zbiegu 
wykroczeń lub poważnego wykroczenia trzeciego stopnia. W takim przypadku osoby te są 
bezpośrednio stawiane przed sądem policyjnym (tribunal de police) i mogą zostać ukarane 
grzywną jak również może im zostać odebrane prawo jazdy. Osoby niebędące rezydentami są 
zobowiązane do natychmiastowego uiszczenia kwoty mandatu, a jeżeli nie przyznają się do 
popełnienia wykroczenia, wówczas muszą wpłacić kaucję i może im zostać nakazane 
zapłacenie grzywny w tej samej wysokości, co w przypadku osób będących rezydentami, 
jednakże sąd belgijski nie jest uprawniony do wydania decyzji o odebraniu im prawa jazdy.

Wydaje się, że wprowadzone zmiany wyeliminowały możliwość innego traktowania osób 
niebędących rezydentami w dziedzinie systemu kar pieniężnych, z wyjątkiem zbiegu 
wykroczeń lub poważnego wykroczenia trzeciego stopnia, a w tym przypadku osoby 
niebędące rezydentami są traktowane w sposób łagodniejszy, ponieważ nie może im zostać 
odebrane prawo jazdy.

Natomiast w kwestii drugiego zarzutu ze strony Komisji, regulacje dotyczące kaucji, mające 
zastosowanie do osób niebędących rezydentami, zostały utrzymane, przy czym kwota 
przewidziana z tytułu kosztów postępowania została zwiększona, ponieważ władze belgijskie 
uważają, że pobranie kwoty dodatkowej z tytułu kosztów postępowania jest uzasadnione.

Nowa ustawa z dnia 20 lipca 2005 r. ponownie częściowo zmieniła ten system kar. Komisja 
jest w trakcie analizowania tych nowych regulacji, w celu podjęcia decyzji w sprawie 
dalszego przebiegu postępowania w sprawie naruszenia przepisów Wspólnoty.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.
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Tak jak zostało to wcześniej wyjaśnione we wstępnym komunikacie dotyczącym tej petycji, 
postępowanie w sprawie naruszenia przepisów regulujących pobieranie kar pieniężnych 
i kaucji wszczęte przez Komisję przeciwko Belgii trwa.

Tytułem przypomnienia, w dniu 18 października 2002 r. Komisja wystosowała do Belgii 
wezwanie do usunięcia uchybienia. W wezwaniu Komisja uznała, że przedmiotowe 
ustawodawstwo zawiera przepisy inaczej i w sposób nieproporcjonalny traktujące osoby, 
które popełniły wykroczenie w zależności od tego, czy są lub nie rezydentami belgijskimi, co 
stanowi naruszenie art. 12 traktatu WE. Komisja zaskarżyła po pierwsze fakt, że kary 
wymierzane osobom niebędącym rezydentami Belgii w przypadku natychmiastowego ich 
uiszczenia są wyższe od tych, które ponoszą rezydenci z tytułu procedury ugody, a po drugie 
fakt, że kwota kaucji dla osób niebędących rezydentami w sytuacji, gdy kwota mandatu nie 
jest uiszczana na miejscu i gdy osoby te chcą wszcząć normalne postępowanie karne, jest
powiększana o koszty postępowania. 

W wyniku wymiany pism Komisja wystosowała w dniu 19 grudnia 2003 r. do Belgii 
dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia, w którym stwierdziła, że poprawki 
wprowadzone do wcześniejszego ustawodawstwa ustawą z dnia 7 lutego 2003 r. 
ustanawiającą różne przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego nie zmieniły jej zdania 
co do tego, że prawo to zawiera przepisy inaczej i w sposób nieproporcjonalny traktujące 
osoby, które popełniły wykroczenie w zależności od tego, czy są lub nie rezydentami
belgijskimi, co stanowi naruszenie art. 12 traktatu WE.

Władze belgijskie odpowiedziały pismem z dnia 2 marca 2004 r. informując Komisję 
o wejściu w życie w dniu 1 marca 2004 r. ustawy z dnia 7 lutego 2003 r. ustanawiającej różne 
przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego oraz rozporządzenia królewskiego z dnia 22 
grudnia 2003 r. w sprawie pobierania kar pieniężnych i kaucji w chwili stwierdzenia 
naruszenia przepisów ustawy o policji i ruchu drogowym i jej rozporządzeń wykonawczych,
oraz rozporządzenia królewskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. określającego stopnie 
poważnych wykroczeń wobec rozporządzeń ogólnych przyjętych na podstawie ustawy o policji 
i ruchu drogowym. Władze belgijskie wyjaśniły system stosowany po wprowadzeniu 
nowelizacji prawa i uznały inne traktowanie osób niebędących rezydentami Belgii za 
uzasadnione.

W dniu 21 czerwca 2005 r., służby Komisji dowiedziawszy się z prasy, że przedmiotowy
system prawny został jeszcze raz zmieniony, wystosowały pismo do władz belgijskich. 
Zwróciły się o wyjaśnienie wprowadzonych zmian. Władze belgijskie odpowiedziały w dniu 
17 sierpnia 2005 r. wyjaśniając nowe rozwiązania prawne.

Nowa ustawa z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniająca ustawy zebrane z dnia 16 marca 1968 r. 
o policji i ruchu drogowym przekształciła częściowo system kar, który wszedł w życie w dniu 
1 marca 2004 r.

Wprowadzone zmiany zlikwidowały inne traktowanie osób niebędących rezydentami, jeśli 
chodzi o wysokość stosowanych kar, zarówno w przypadku natychmiastowego uiszczenia 
kwoty mandatu jak i tytułem ugody, z wyjątkiem wykroczeń czwartego stopnia, gdzie inne 
traktowanie jest usprawiedliwione i proporcjonalne, biorąc pod uwagę brak możliwości 
wymierzenia i wykonania kary odebrania prawa do prowadzenia pojazdu w stosunku do osób 
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niebędących rezydentami, co sprawia, że nie jest możliwe ustanowienie takiego samego 
prawa dla rezydentów i osób niebędących rezydentami.

Natomiast w kwestii drugiego zarzutu ze strony Komisji, uregulowania dotyczące kwot kaucji 
dla osób niebędących rezydentami zostały utrzymane w mocy, a dodatkowo zwiększono 
kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów postępowania, ponieważ władze belgijskie uznały, 
że pobieranie dodatkowej opłaty na rzecz pokrycia kosztów postępowania jest uzasadnione.

Na podstawie artykułu 6 rozporządzenia królewskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie 
pobierania kar pieniężnych i kaucji w chwili stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy 
o policji i ruchu drogowym, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w artykule 
4 rozporządzenia królewskiego z dnia 30 września 2005 r., jeśli autor wykroczenia nie 
mieszka na stałe w Belgii ani nie jest rezydentem belgijskim i nie płaci mandatu na miejscu, 
kwota kaucji, jaką ma uiścić jest powiększana o zryczałtowaną sumę 110 euro.

Kwota nakładana tytułem kaucji trzykrotnie przewyższa sumę wymierzaną w przypadku 
natychmiastowego uiszczenia kary za wykroczenie pierwszego stopnia (kaucja wynosi 
160 euro zamiast 50 euro). Kaucja dwukrotnie przewyższa sumę wymierzaną w przypadku 
natychmiastowego uiszczenia kary za wykroczenie drugiego stopnia (kaucja wynosi 210 euro 
zamiast 100 euro). Kaucja prawie dwukrotnie przewyższa sumę wymierzaną w przypadku 
natychmiastowego uiszczenia kary za wykroczenie trzeciego stopnia (kaucja wynosi 260 euro 
zamiast 150 euro) oraz jest większa o ponad 30 % kwoty w przypadku kary za wykroczenie 
pierwszego stopnia (kaucja wynosi 410 euro zamiast 300 euro).

Komisja uważa, że kwota wymierzana tytułem kaucji ma także na celu zachęcić osoby, które 
popełniły wykroczenie, a które nie są rezydentami Belgii do natychmiastowego opłacenia 
mandatu i zrezygnowania z podważenia faktu, czy doszło do popełnienia wykroczenia.

W związku z tym w dniu 4 lipca 2006 r. Komisja wystosowała do Belgii dodatkowe 
wezwanie do usunięcia uchybienia, w którym stwierdziła, że utrzymując w mocy artykuł 65 
ustaw zebranych z dnia 16 marca 1968 r. o policji i ruchu drogowym oraz artykuł 6 
rozporządzenia królewskiego z dnia 22 grudnia 2003 r., zmienionego rozporządzeniem 
królewskim z dnia 30 września 2005 r., które inaczej i w sposób nieproporcjonalny traktują 
osoby, które popełniły przestępstwo w zależności od tego czy są lub nie rezydentami Belgii, 
poprzez wymierzanie jedynie osobom niebędącym rezydentami podważającym fakt 
wykroczenia, kary tytułem kaucji wyższej niż kwota przewidziana w przypadku 
natychmiastowego uiszczenia mandatu, pod groźbą zatrzymania pojazdu, Królestwo Belgii 
uchybiło zobowiązaniom spoczywającym na nim na mocy art. 12 traktatu WE.

Władze belgijskie odpowiedziały pismem z dnia 2 października 2006 r. Komisja bada 
odpowiedź.


