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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Ajamontės (Huelva, Ispanija) meras. Jis prieštarauja dėl Portugalijos 
vyriausybės neseniai nustatytų privalomų rinkliavų iš Algarvės greitkeliu besinaudojančių 
vairuotojų. Jis teigia, kad šis sprendimas prieštarauja tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
principui, kuriuo remiasi dviejų regionų santykiai, ir sudaro kliūčių asmenims ir prekėms 
laisvai judėti. Pasak peticijos pateikėjo, tokia pati padėtis susidarė ir šalies šiaurėje esančiuose 
Portugalijos greitkeliuose.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

„Nuo 2010 m. spalio 15 d. Portugalijos vyriausybė laipsniškai įveda naują elektroninę (be 
barjerų) rinkliavų tvarką įmonės „SCUT“, kuriai suteikta koncesija, greitkeliuose, kad būtų 
mažinamos viešosios išlaidos. Anksčiau šiuose greitkeliuose vietoj rinkliavų buvo taikoma 
netiesioginių kelių mokesčių (angl. shadow toll) sistema, pagal kurią Portugalijos vyriausybė 
koncesininkams mokėjo metines sumas pagal eismo apimtį, o vairuotojai nemokėjo jokio 
mokesčio.

Remdamasi keliais skundais, 2011 m. balandžio 7 d. Komisija nusprendė imtis veiksmų prieš 
Portugaliją dėl sunkvežimių apmokestinimo ir galimo Direktyvos 1999/62/EB dėl 
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sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra 
infrastruktūra1 nuostatų nesilaikymo. Komisija šiuo metu atvejį nagrinėja. 

Peticijos pateikėjo laiške taip pat minimiems privatiems automobiliams specialūs ES teisės 
aktai netaikomi. Todėl Portugalija gali taikyti rinkliavas keleiviniams automobiliams savo 
keliuose ir pasirinkti tinkamiausią mokesčių rinkimo metodą, jei tik nepažeidžiami Sutarties 
proporcingumo ir nediskriminavimo principai pilietybės ar valstybės narės, kurioje registruota 
transporto priemonė, pagrindu. Komisija išnagrinėjo Portugalijos rinkliavų sistemą ir tokių 
didelių problemų, kurios būtų susijusios su keleiviniais automobiliais, nerado. 

Išvada

Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, ir Komisijos šiuo metu turimą informaciją, kyla abejonių, ar 
laikomasi Direktyvos 1999/62/EB nuostatų, susijusių su sunkvežimių apmokestinimu. Tačiau 
atrodo, kad privačių automobilių atveju naujoji rinkliavų tvarka, taikoma Portugalijoje, 
nepažeidžia nediskriminavimo ir proporcingumo principų.

Vis dėlto Komisija ir toliau atidžiai stebi, kaip ES veikia įvairios rinkliavų sistemos. 
Svarstydama dėl galimų iniciatyvų siekiant labiau suderintos kelių apmokestinimo politikos, 
kaip numatyta 2011 m. Baltojoje knygoje dėl transporto, Komisija nuspręs, ar ir kaip įtraukti 
keleivinį transportą į pagrindinių ES teisės aktų dėl kelių apmokestinimo taikymo sritį.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. lapkričio 29 d. 

„Remdamasi keliais skundais, 2011 m. balandžio 7 d. Komisija nusprendė pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą prieš Portugaliją dėl sunkvežimių apmokestinimo ir galimo 
Direktyvos 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už 
naudojimąsi tam tikra infrastruktūra2 nuostatų nesilaikymo.  Byla buvo baigta 2013 m. kovo 
mėn. nustačius, kad Portugalija ėmėsi teisinių priemonių, siekdama užtikrinti tinkamą šios 
direktyvos perkėlimą; iš pradžių koncesijos rinkliavos apskritai nebuvo įtrauktos į įstatymo 
galią turinčio Dekreto Nr. 60/2010 taikymo sritį. Pagal šias teisines priemones taip pat buvo 
nagrinėjami klausimai, susiję su galima naudotojų nerezidentų diskriminacija. 

Išvada

Kalbant apie Portugalijos teisės aktus, Komisija nenustatė jokių ES teisės pažeidimų.“ 

                                               
1 OL L 187, 1999 7 20, su pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/38/EB (OL L 157, 2006 6 9) ir Direktyva 
2011/76/EB (OL L 369, 2011 10 14).
2 OL L 187, 1999 7 20, su pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/38/EB (OL L 157, 2006 6 9) ir 
Direktyva 2011/76/EB (OL L 369, 2011 10 14).


