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Suġġett: Petizzjoni 1386/2011, imressqa minn Antonio Javier Rodriguez Castillo, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, dwar is-sistema ta’ pedaġġ obbligatorju fuq l-
awtostrada msejħa “Via do Infante”, f’Algarve, il-Portugall

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa s-sindku ta' Ayamonte, Huelva, Spanja. Huwa jipprotesta kontra s-
sistema ta’ pedaġġ obbligatorju impost dan l-aħħar fuq l-utenti tal-awtostrada ta' Algarve mill-
gvern Portugiż. Huwa jgħid li deċiżjoni bħal din tmur kontra l-ispirtu ta' kooperazzjoni 
transkonfinali li jeżisti bejn iż-żewġ reġjuni u toħloq xkiel għall-moviment liberu tal-persuni u 
l-beni. Skont dan il-petizzjonant, l-awtostradi Portugiżi fit-Tramuntana tal-pajjiż intlaqtu bl-
istess mod.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta' April 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Ġunju2012

Mill-15 ta’ Ottubru 2010, il-gvern Portugiż b'mod gradwali introduċa arranġamenti ġodda ta' 
pedaġġ elettroniku (mingħajr ostakoli) fuq l-awtostradi ta’ konċessjoni “SCUT” sabiex 
jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-infiq pubbliku. Fuq dawn l-awtostradi, minflok pedaġġi, 



PE492.754v01-00 2/3 CM\1012843MT.doc

MT

kienet tiġi applikata sistema ta’ “pedaġġ sekondarju”, fejn il-gvern Portugiż kien iħallas l-
ammonti annwali konċessjonarji skont il-volumi tat-traffiku, iżda fejn l-utenti ma kienu 
jħallsu l-ebda imposta.

Abbażi ta' bosta lmenti, il-Kummissjoni ddeċidiet li tikkonfronta lill-Portugall fis-
7 ta’ April 2011 rigward l-imposta fuq it-trakkijiet, u n-nuqqas ta’ konformità possibbli mad-
Direttiva 1999/62/KE dwar l-imposti fuq vetturi tqal ta' merkanzija għall-użu ta' ċerti 
infrastrutturi1. Il-Kummissjoni bħalissa qed tinvestiga l-każ. 

Rigward il-karozzi privati, li huma msemmija wkoll fl-ittra tal-petizzjonant, ma tapplika l-
ebda leġiżlazzjoni speċifika tal-UE. Konsegwentement, il-Portugall huwa ħieles biex japplika 
pedaġġ fuq karozzi ta’ passiġġieri fuq it-toroq tiegħu u jista’ jagħżel l-iktar metodu xieraq 
għall-ġbir ta' pedaġġ, sakemm jiġu rispettati l-prinċipji tat-Trattat tal-proporzjonalità u n-
nondiskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità jew l-Istat Membru ta’ reġistrazzjoni tal-vettura. 
Il-Kummissjoni analizzat l-iskema ta’ pedaġġ Portugiża u ma sabitx problemi serji bil-karozzi 
tal-passiġġieri. 

Konklużjoni

B'kunsiderazzjoni ta' dak li ntqal hawn fuq u wara l-informazzjoni attwalment disponibbli lill-
Kummissjoni, hemm dubji rigward il-konformità mad-Direttiva 1999/62/KE safejn huma 
kkonċernati t-trakkijiet. Għall-karozzi privati, min-naħa l-oħra, l-arranġament il-ġdid ta' 
pedaġġ applikat fil-Portugall ma jidhirx li jikser il-prinċipji tan-nondiskriminazzjoni u tal-
proporzjonalità.

Madankollu, il-Kummissjoni tkompli fl-attività tagħha ta' monitoraġġ mill-qrib tal-
funzjonament tas-sistemi ta’ pedaġġ differenti fl-UE. Fir-riflessjoni tagħha dwar l-inizjattivi 
possibbli biex jiġu armonizzati iktar politiki tal-imposti fit-toroq, kif previst fil-White Paper 
dwar it-trasport tal-2011, il-Kummissjoni se tqis jekk it-trasport tal-passiġġieri jistax jiġi 
inkluż, u kif jista' jiġi inkluż, fil-kamp ta' applikazzjoni tal-qafas legali tal-UE dwar l-imposti 
fit-toroq.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013

Fuq il-bażi ta’ bosta lmenti, il-Kummissjoni ddeċidiet li fis-7 ta’ April 2011 tibda proċedura 
ta' ksur kontra l-Portugall rigward l-imposta fuq it-trakkijiet, u n-nuqqas ta’ konformità 
possibbli mad-Direttiva 1999/62/KE dwar l-imposti fuq vetturi tqal ta' merkanzija għall-użu 
ta' ċerti infrastrutturi2. Dan il-każ ingħalaq f'Marzu 2013 bil-valutazzjoni li l-Portugall adotta 
miżuri legali biex jiżgura t-traspożizzjoni korretta ta' din id-Direttiva, li preċedentement 
kienet teskludi kompletament il-pedaġġ ta' konċessjoni mill-kamp ta' applikazzjoni tal-
Digriet-Liġi 60/2010. Dawn il-miżuri legali indirizzaw wkoll kwistjonijiet marbuta mad-
diskriminazzjoni possibbli ta' utenti mhux residenti. 

                                               
1 ĠU L 187, 20.7.1999, kif emendata mid-Dir 2006/38/KE (ĠU L 157, 9.6.2006) u d-Dir 2011/76/UE (ĠU L 
369, 14.10.2011).
2 ĠU L 187, 20.7.1999, kif emendata mid-Dir 2006/38/KE (ĠU L 157, 9.6.2006) u d-Dir 2011/76/UE (ĠU L 
369, 14.10.2011).
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Konklużjoni

F'dak li għandu x'jaqsam mal-leġiżlazzjoni Portugiża, il-Kummissjoni ma sabet l-ebda ksur 
tal-liġi tal-UE.


