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Petiţia 0781/2003, prezentată de Dna Marie-Thérèse Fauré, de naţionalitate franceză, 
privind o presupusă discriminare pe considerente de naţionalitate

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul se referă la o amendă acordată pentru exces de viteză, dată de către poliţia 
belgiană unui conducător auto de naţionalitate germană. Ea afirmă că autorităţile au declarat 
în cele din urmă că există diferite tarife legale în funcţie de naţionalitatea contravenientului, 
belgiană sau de altă naţionalitate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 19 februarie 2004. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din regulamentul de procedură).

3. Răspunsul din partea Comisiei, primit la 3 februarie 2006.

Faptele

Petiţionarul se referă la o amendă acordată pentru exces de viteză, dată de către poliţia 
belgiană unui conducător auto de naţionalitate germană. Surprinsă de valoarea contravenţiei 
aplicate, aceasta a apelat la comisariatul de poliţie competent pentru a se informa dacă nu s-a 
produs o eroare în baremele de stabilire a tarifelor. Comisarul i-a spus că e vorba de 
contravenţii aplicate pentru străini. Aceasta a estimat că dacă era adevărat acest lucru, 
legislaţia belgiană ar fi discriminatorie pe considerente de naţionalitate şi că ar trebui 
modificată.

În drept
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Legislaţia belgiană în materie de percepere şi încasare a amenzilor rutiere face obiectul unei 
proceduri de infracţiuni acoperite de Comisie în 2001, datorită faptului că aceasta aplică un 
regim diferenţiat între contravenienţii rezidenţi şi nerezidenţi care pare să fie contrară 
articolului 12 din Tratatul CE. 

Comisia a contestat pe de o parte că amenzile aplicate rezidenţilor cu titlu de procedură de 
tranzacţionare sunt mai scăzute decât cele aplicate nerezidenţilor în cazul unei încasări 
imediate şi pe de altă parte, că suma încasată de nerezidenţi este majorată cu taxele de 
judecată, deoarece aceştia nu plătesc imediat suma propusă şi optează să iniţieze o acţiune în 
instanţă împotriva procedurii penale normale. 

În urma unui schimb de corespondenţă cu autorităţile belgiene în cadrul acestei infracţiuni, 
legislaţia belgiană în domeniu a fost modificată prin legea din 7 februarie 2003, conţinând 
diverse dispoziţii în materie de securitate rutieră, lege care a fost publicată în Monitorul 
belgian la 25 februarie 2005. Această lege împreună cu decretele de aplicare au intrat în 
vigoare la data de 1 martie 2004. 

În comparaţie cu reglementarea precedentă, această nouă reglementare a extins posibilităţile 
de aplicare a sistemului de încasare imediată pentru rezidenţi în cazul infracţiunilor grave de 
gradul întâi şi doi şi sancţiunile aplicabile pentru acest gen de infracţiuni vor deveni de la 
această dată aceleaşi atât pentru rezidenţi cât şi pentru nerezidenţi. Încasarea imediată este cu 
toate acestea exclusă pentru rezidenţi, în special în cazul unui cumul de infracţiuni sau al unei 
infracţiuni grave de gradul trei. În acest caz, rezidenţii sunt citaţi direct înaintea tribunalului 
de poliţie şi pot fi condamnaţi de către tribunal la plata unei amenzi şi totodată la suspendarea 
permisului de conducere. Nerezidenţii trebuie să plătească o amendă imediată şi dacă contestă 
infracţiunea, aceştia trebuie să plătească o taxă şi pot fi condamnaţi la plata unei amenzi de 
aceeaşi valoare ca cea aplicabilă rezidenţilor, însă suspendarea permisului lor de conducere nu 
poate fi pronunţată de către un tribunal belgian. 

Modificările introduse par să fi limitat tratamentul diferenţiat al nerezidenţilor în materie de 
amenzi cu excepţia cazului de cumul de infracţiuni sau de infracţiuni grave de gradul 3 şi în 
acest caz, nerezidenţii au parte de un tratament mai favorabil deoarece nu pot fi privaţi de 
permisul lor de conducere. 

Din contră, în ceea ce priveşte a doua problemă pusă de Comisie, reglementarea privind taxa 
aplicabilă nerezidenţilor a fost menţinută, suma prevăzută fiind crescută prin adăugarea 
taxelor de judecată, căci autorităţile belgiene consideră că încasarea unei sume cu titlul de 
cheltuieli de judecată, este justificată.

O nouă lege din 20 iulie 2005 a modificat din nou parţial acest sistem de amenzi. Comisia este 
pe cale să studieze această nouă lege pentru a examina cursul care va fi dat anchetei judiciare.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.
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Astfel cum a fost explicat în comunicarea iniţială privind această petiţie, se desfăşoară o 
anchetă judiciară împotriva Belgiei în legătură cu legea în materie de percepere şi încasare a 
amenzilor. 
Pentru informare, a fost adresată Belgiei o notă informativă la data de 18 octombrie 2002. În 
această scrisoare, Comisia a considerat că legea în cauză cuprinde un regim diferenţiat şi 
neproporţional pentru contravenienţii rezidenţi şi cei nerezidenţi, contrar articolului 12 din 
Tratatul CE. Comisia a contestat pe de o parte faptul că amenzile aplicate nerezidenţilor în caz 
de plată imediată sunt mai mari decât cele aplicate rezidenţilor cu titlu de procedură de 
tranzacţionare şi pe de altă parte, faptul că suma de încasat din partea nerezidenţilor este 
majorată cu taxele de judecată, dacă aceştia nu plătesc imediat suma propusă şi optează să 
iniţieze o acţiune în instanţă împotriva procedurii penale normale.
În urma unui schimb de corespondenţă, s-a trimis o înştiinţare suplimentară la 19 decembrie 
2003, în care Comisia a concluzionat că amendamentele introduse în legea anterioară prin 
legea din 7 februarie 2003 ce prevede diverse dispoziţii în materie de securitate rutieră, nu au 
modificat analiza acesteia conform căreia, legea cuprinde un sistem diferenţiat şi 
neproporţionat între contravenienţii rezidenţi şi cei nerezidenţi, contrar articolului 12 din 
Tratatul CE.
Autorităţile belgiene au răspuns prin scrisoarea din 2 martie 2004, informând Comisia cu 
privire la intrarea în vigoare pe data de 1 martie 2004 a legii din 7 februarie 2003 ce cuprinde 
diverse dispoziţii în materie de securitate rutieră, a decretului regal din 22 decembrie 2003 
privind perceperea şi încasarea unei sume de bani cu ocazia constatării infracţiunilor 
prevăzute în legea privind poliţia circulaţiei rutiere şi în decretele de aplicare a acestora, şi a
decretului regal din 22 decembrie 2003 ce prevede infracţiunile grave pe grade în prevederile 
generale ocazionate de aplicarea legii privind poliţia circulaţiei rutiere. Autorităţile belgiene 
au explicat regimul aplicabil după introducerea amendamentelor legislative şi au considerat că 
tratamentul diferenţiat al nerezidenţilor este justificat.

Prin scrisoarea din 21 iunie 2005, reprezentanţii Comisiei au adresat un mesaj autorităţilor 
belgiene după ce au adus la cunoştinţa presei că regimul legislativ în cauză a mai fost 
modificat. Aceştia au cerut explicaţii cu privire la schimbările intervenite. Autorităţile 
belgiene au răspuns prin scrisoarea din 17 august 2005 explicând noul regim aplicat.

Noua lege din 20 iulie 2005 ce modifică legile coordonate din 16 martie 1968 privind poliţia 
circulaţiei rutiere a modificat parţial sistemul de amenzi intrat în vigoare la 1 martie 2004. 

Modificările introduse au eliminat tratamentul diferenţiat al nerezidenţilor în ceea ce priveşte 
amenzile aplicabile, fie că e vorba de încasarea imediată ca la nivelul tranzacţiei sau de 
amendă, cu excepţia infracţiunilor de gradul 4 pentru care diferenţa este justificată şi 
proporţionată ţinând cont de imposibilitatea deciderii şi executării unei suspendări a 
permisului de conducere în cazul nerezidenţilor, ceea ce face imposibilă prevederea unui 
regim strict similar între rezidenţi şi nerezidenţi.

Din contră, în ceea ce priveşte a doua problemă pusă de Comisie, reglementarea privind taxa 
aplicabilă nerezidenţilor a fost menţinută, suma prevăzută fiind crescută prin adăugarea 
taxelor de judecată, căci autorităţile belgiene consideră că încasarea unei sume suplimentare 
cu titlul de cheltuieli de judecată, este justificată. 
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În baza articolului 6 din decretul regal din 22 decembrie 2003 privind perceperea şi încasarea 
unei sume cu ocazia constatării infracţiunilor prevăzute referitor la legea privind poliţia 
circulaţiei rutiere, astfel cum a fost modificată prin articolul 4 din decretul regal din 30 
septembrie 2005, dacă autorul infracţiunii nu are domiciliul sau reşedinţa permanentă în 
Belgia şi nu plăteşte imediat suma impusă, la valoarea taxată se adaugă o sumă forfetară de 
110 euro.

Suma impusă cu titlu de cauţiune depăşeşte triplul sumei exigibile în caz de plată imediată a 
unei infracţiuni de gradul întâi (valoarea de încasat este de 160 euro în loc de 50 euro). Suma 
impusă cu titlu de cauţiune depăşeşte dublul sumei exigibile în caz de plată imediată a unei 
infracţiuni de gradul doi (valoarea de încasat este de 210 euro în loc de 100 euro). Cauţiunea 
reprezintă valoarea aproape dublă a sumei exigibile în caz de plată imediată a unei infracţiuni 
de gradul trei (suma de încasat este de 260 euro în loc de 150 euro) şi mai mare cu peste o 
treime din această sumă în caz de infracţiune de gradul patru (suma de încasat este de 410 
euro în loc de 300 euro). 

Comisia consideră că suma impusă cu titlu de cauţiune are de asemenea drept scop 
determinarea contravenienţilor nerezidenţi să plătească imediat amenda şi să renunţe la 
contestaţie. 
În consecinţă, o a doua notă informativă suplimentară a fost trimisă pe data de 4 iulie 2006, 
concluzionând că prin păstrarea, conform articolului 65 din legile coordonate din 16 martie 
1968 privind poliţia circulaţiei rutiere şi conform articolului 6 din decretul regal din 22 
decembrie 2003, astfel cum a fost modificat prin decretul regal din 30 septembrie 2005, a 
unui tratament diferenţiat şi neproporţionat între contravenienţii rezidenţi şi nerezidenţi, care 
constă în aceea că se impune numai nerezidenţilor care contestă infracţiunea să plătească o 
sumă cu titlu de cauţiune mai mare decât valoarea amenzii prevăzute în caz de plată imediată, 
sub sancţiunea reţinerii vehiculului acestora, Regatul Belgiei nu a respectat obligaţiile ce îi 
revin în virtutea articolului 12 din Tratatul CE. 

Autorităţile belgiene au răspuns prin scrisoarea din 2 octombrie 2006 iar Comisia analizează 
răspunsul.
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