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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1386/2011, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Antonio 
Javier Rodriguez Castillo, par obligātās ceļu nodevas sistēmu uz t. s. Via do 
Infante autoceļa Algarvē, Portugālē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Ajamontas palātas priekšsēdētājs (Velva, Spānija), un viņš iebilst 
pret autobraucējiem piemēroto obligātās ceļu nodevas sistēmu, ko Portugāles valdība nesen 
ieviesa uz Algarves autoceļa. Viņš apgalvo, ka šāds lēmums ir pretrunā ar pārrobežu 
sadarbības principu, kas ir abu reģionu savstarpējo attiecību pamatā, un rada šķēršļus brīvai 
personu un preču apritei. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvoto līdzīga situācija ir arī 
uz autoceļiem Portugāles ziemeļu daļā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 23. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

Kopš 2010. gada 15. oktobra Portugāles valdība pakāpeniski ievieš jaunu elektronisko 
(bezbarjeru) ceļa nodevas maksāšanas kārtību uz „SCUT” koncesijas automaģistrālēm, lai 
samazinātu publiskos izdevumus. Uz šīm automaģistrālēm ceļa nodevu vietā iepriekš tika 
ieviesta „ēnu ceļa nodeva”, saskaņā ar kuru Portugāles valdība maksāja koncesijas 
dalībniekiem reizi gadā atbilstoši satiksmes plūsmai, bet lietotāji nemaksāja neko.

Pēc vairākām sūdzībām Komisija nolēma vērsties pret Portugāli 2011. gada 7. aprīlī 
jautājumā par ceļa nodevu kravas automobiļiem un par iespējamo neatbilstību Direktīvai 
1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas 
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transportlīdzekļiem1. Komisija patlaban izskata šo jautājumu. 

Uz vieglajiem automobiļiem, kas arī ir minēti lūgumraksta iesniedzēja vēstulē, neattiecas 
neviens konkrēts ES tiesību akts. Attiecīgi Portugāle uz saviem ceļiem var piemērot ceļa 
nodevas vieglajiem automobiļiem un izvēlēties vispiemērotāko ceļa nodevas iekasēšanas 
veidu, ja vien tiek ievēroti Līgumu proporcionalitātes princips un nediskriminācijas princips 
saistībā ar valstspiederību un transportlīdzekļa reģistrācijas dalībvalsti. Komisija izanalizēja 
Portugāles ceļa nodevas iekasēšanas sistēmu un neatklāja nopietnas problēmas attiecībā uz 
vieglajiem automobiļiem. 

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto un Komisijai pašreiz pieejamo informāciju, nav šaubu par 
atbilstību Direktīvai 1999/62/EK attiecībā uz smagajiem kravas transportlīdzekļiem. Attiecībā 
uz vieglajiem automobiļiem, no otras puses, nešķiet, ka Portugāle ar jauno ceļa nodevas 
iekasēšanas kārtību pārkāpj nediskriminācijas principu un proporcionalitātes principu.

Tomēr Komisija turpina uzmanīgi sekot dažādām ceļa nodevu iekasēšanas sistēmām ES. 
Pārdomājot iespējamās iniciatīvas tālākai ceļa nodevu kārtību harmonizācijai, kā paredzēts 
2011. gada baltajā grāmatā par transportu, Komisija apsvērs, vai un kā iekļaut vieglos 
automobiļus ES tiesiskā regulējuma par ceļa nodevām darbības jomā.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Pēc vairākām sūdzībām Komisija 2011. gada 7. aprīlī nolēma uzsākt pārkāpuma procedūru 
pret Portugāli jautājumā par ceļa nodevu kravas automobiļiem un par iespējamo neatbilstību 
Direktīvai 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem 
kravas transportlīdzekļiem2. Šo lietu slēdza 2013. gada martā ar novērtējumu, ka Portugāle ir 
veikusi juridiskos pasākumus, lai nodrošinātu pareizu minētās direktīvas transponēšanu, jo 
iepriekš no Dekrētlikuma Nr. 60/2010 bija pilnībā izslēgtas koncesijas nodevas. Juridiskie 
pasākumi risināja arī jautājumus par nerezidentu lietotāju potenciālo diskrimināciju.

Secinājums

Kas attiecas uz Portugāles tiesību aktiem, Komisija nav konstatējusi ES tiesību aktu 
pārkāpumus. 

                                               
1 OV L 187, 20.7.1999., kas grozīta ar Direktīvu 2006/38/EK (OV L 157, 9.6.2006.) un Direktīvu 2011/76/ES 
(OV L 369, 14.10.2011.).
2 OV L 187, 20.7.1999., kas grozīta ar Direktīvu 2006/38/EK (OV L 157, 9.6.2006.) un Direktīvu 2011/76/ES 
(OV L 369, 14.10.2011.).


