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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1386/2011, ktorú predkladá Antonio Javier Rodriguez Castillo, 
španielsky štátny občan , o povinnom mýte na diaľnici „Via do Infante“ 
v regióne Algarve v Portugalsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície je starosta mesta Ayamonte v provincii Huelva v Španielsku a je proti 
povinnému mýtu, ktoré nedávno zaviedla portugalská vláda pre používateľov diaľnice v 
regióne Algarve. Predkladateľ petície tvrdí, že toto rozhodnutie je v rozpore s duchom 
cezhraničnej spolupráce, ktorá existuje medzi oboma regiónmi, a vytvára prekážku voľného 
pohybu osôb a tovaru. Podľa predkladateľa petície boli rovnakým spôsobom postihnuté aj 
portugalské diaľnice na severe krajiny.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 23. apríla 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 27. júna 2012)

Od 15. októbra 2010 portugalská vláda postupne zavádza nové elektronické (bezbariérové) 
systémy výberu mýta na koncesných diaľniciach „SCUT“ s cieľom prispieť k zníženiu 
verejných výdavkov. Na týchto diaľniciach sa namiesto mýta pôvodne uplatňoval systém 
„tieňového mýta“, v rámci ktorého portugalská vláda platila koncesionárom ročné sumy 
podľa objemu dopravy, pričom však používatelia neplatili žiadny poplatok.

Komisia sa 7. apríla 2011 na základe niekoľkých podaní rozhodla konfrontovať Portugalsko, 
pokiaľ ide o spoplatňovanie nákladných vozidiel a možný nesúlad so smernicou 1999/62/ES o 
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poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami1. 
Komisia v súčasnosti tento prípad prešetruje. 

Pokiaľ ide o osobné vozidlá, ktoré sa takisto uvádzajú v liste predkladateľa petície, 
neuplatňujú sa žiadne osobitné právne predpisy EÚ. V dôsledku toho má Portugalsko 
možnosť uplatňovať na svojich cestách mýto pre osobné vozidlá a zvoliť si najvhodnejší 
spôsob výberu mýta, pokiaľ sa dodržiavajú zásady zmluvy týkajúce sa proporcionality a 
nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti alebo členského štátu evidencie vozidla. 
Komisia vykonala analýzu systému portugalského mýta a v súvislosti s osobnými vozidlami 
nezistila žiadne vážne problémy. 

Záver

Vzhľadom na uvedené a na základe informácií, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, 
existujú pochybnosti týkajúce sa súladu so smernicou 1999/62/ES, pokiaľ ide o nákladné 
vozidlá. Na druhej strane, v prípade osobných vozidiel sa nezdá, že novým systémom výberu 
mýta, ktorý sa v Portugalsku uplatňuje, sa porušujú zásady nediskriminácie a proporcionality.

Komisia však naďalej pozorne monitoruje prevádzku rôznych systémov výberu mýta v EÚ. 
V rámci svojich úvah o možných iniciatívach zameraných na ďalšiu harmonizáciu politík 
spoplatňovania ciest, ktoré sa uvádzajú v bielej knihe o doprave z roku 2011, Komisia zváži, 
či a akým spôsobom zahrnúť osobnú dopravu do rozsahu pôsobnosti právneho rámca EÚ v 
oblasti spoplatňovania ciest.

4. Odpoveď Komisie (revidovaná) doručená 29. novembra 2013

Komisia sa 7. apríla 2011 na základe niekoľkých podaní rozhodla začať konanie o porušení 
voči Portugalsku, pokiaľ ide o spoplatňovanie nákladných vozidiel a možný nesúlad so 
smernicou 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými 
nákladnými vozidlami2.  Tento prípad sa uzavrel v marci 2013, pričom sa dospelo k záveru, 
že Portugalsko prijalo právne opatrenia na zabezpečenie správnej transpozície tejto smernice, 
na základe ktorej sa v minulosti koncesné mýto úplne vylúčilo z rozsahu pôsobnosti 
zákonného dekrétu 60/2010. Tieto právne opatrenia sa takisto týkali otázok súvisiacich s 
možnou diskrimináciou užívateľov, ktorí nie sú rezidenti. 

Záver

Pokiaľ ide o portugalské právne predpisy, Komisia nezistila žiadne porušenie právnych 
predpisov EÚ.

                                               
1 Ú. v. ES L 187, 20.7.1999, v znení smernice 2006/38/ES (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006) a smernice 2011/76/EÚ 
(Ú. v. EÚ L 369, 14.10.2011).
2 Ú. v. ES L 187, 20.7.1999, v znení smernice 2006/38/ES (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006) a smernice 2011/76/EÚ 
(Ú. v. EÚ L 369, 14.10.2011).


