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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1386/2011, внесена от Antonio Javier Rodriguez Castillo , с 
испанско гражданство, относно задължителната система за пътни такси 
на магистралата, наречена „Via do Infante“, в Algarve, Португалия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е председател на Камарата на Ayamonte, Huelva, Испания. Той 
се възмущава от наложената наскоро от португалското правителство система за 
задължително таксуване на потребителите на магистралата за Algarve. Той заявява, че 
подобно решение противоречи на духа на трансграничното сътрудничество, който 
определя отношенията между двата региона, и възпрепятства свободното придвижване 
на хора и стоки. Според вносителя на петицията ситуацията е идентична с тази, която 
се наблюдава на португалските магистрали в северната част на страната

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 април 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника). 

3. Отговор на Комисията, получен на 27 юни 2012 г..

От 15 октомври 2010 г. португалското правителство постепенно въвежда нови 
електронни пътни такси (без бариери) за концесията на SCUT магистрали, за да 
допринесе за намаляване на публичните разходи.  В миналото по тези магистрали, 
вместо пътни такси се е прилагала система за „такси в сянка“, чрез която португалското 
правителство плащало на концесионерите годиш н и  суми в зависимост от 
натовареността на трафика, но при която потребителите не заплащали такси. 

Въз основа на редица жалби Комисията реши да извърши проверка на 7 април 2011 г. 
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на действията на Португалия относно облагането с такси на камиони и евентуалната 
липса на съответствие с Директива 1999/62/ЕИО относно заплащането на такси от 
тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури1. В момента 
Комисията проучва случая.

По отношение на личните автомобили, които също се споменават в писмото на 
вносителя, не се прилага специално законодателство на ЕС. Поради това Португалия е 
свободна да прилага такси спрямо пътническите автомобили по своите пътища и да 
избира най-подходящия метод за събиране на такси, стига да са спазени залегналите в 
Договора принципи за пропорционалност и недопускане на дискриминация въз основа 
на националността или на държавата членки на регистрация на превозното средство.
Комисията анализира португалската схема за събиране на такси и не откри подобни 
сериозни проблеми с пътническите автомобили.  

Заключение

Като взе предвид гореизложеното и вследствие на сведенията, с които Комисията 
разполага към момента, съществуват съмнения относно съответствието с Директива 
199/62/ЕО по отношение на камионите.  От друга страна, за частните автомобили, 
новите разпоредби в областта на събирането на такси, прилагани в Португалия, не 
изглеждат в нарушение на принципите за недопускане на дискриминация и за 
пропорционалност. 

Комисията все пак продължава внимателно да следи функционирането на различните 
системи за събиране на пътни такси в ЕС.  В размисъла си относно евентуалните 
инициативи за по-нататъшно хармонизиране на политиките в областта на пътните 
такси, предвидени в Бялата книга относно транспорта от 2011 г., Комисията ще 
разгледа дали и как да включи пътническият транспорт в обхвата на законодателната 
уредба на ЕС относно пътните такси. 

                                               
1 OВ L 187, 20.7.1999 г., изменена с Директива 2006/38/EО (OВ L 157, 9.6.2006 г.) и Директива 
2011/76/EС (OВ L 369, 14.10.2011 г.).


