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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1386/2011, którą złożył Antonio Javier Rodriguez Castillo 
(Hiszpania) w sprawie systemu obowiązkowych opłat na autostradzie „Via do 
Infante” w Algarve (Portugalia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest burmistrzem miasta Ayamonte w prowincji Huelva w Hiszpanii. 
Protestuje przeciwko systemowi obowiązkowych opłat, który został niedawno narzucony 
użytkownikom autostrady w Algarve przez rząd portugalski. Twierdzi, że decyzja ta jest 
sprzeczna z ideą współpracy transgranicznej, przyświecającą stosunkom między dwoma 
regionami, i stanowi utrudnienie dla swobodnego przepływu osób i towarów. Zdaniem 
składającego petycję opisana sytuacja dotyczy także autostrad portugalskich na północy tego 
państwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Od dnia 15 października 2010 r. rząd portugalski stopniowo wprowadza nowy elektroniczny 
(bez barier) system opłat na autostradach SCUT w celu zmniejszenia wydatków publicznych. 
Na autostradach tego typu stosowano wcześniej system tzw. myta wirtualnego („shadow 
toll"), za pomocą którego rząd portugalski wypłacał koncesjonariuszom roczne kwoty w 
zależności od natężenia ruchu. W systemie tym użytkownicy nie dokonywali żadnych opłat.

Na podstawie kilku skarg Komisja podjęła decyzję o skontaktowaniu się z władzami 
Portugalii dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie pobierania opłat za przejazd pojazdów 
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ciężarowych oraz ewentualnego braku zgodności z dyrektywą 1999/62/WE w sprawie 
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe1. 
Komisja obecnie bada tę sprawę. 

W odniesieniu do samochodów prywatnych, o których również jest mowa w piśmie 
składającego petycję, nie ma zastosowania żadne szczególne ustawodawstwo UE. W związku 
z tym, Portugalia ma prawo nakładać opłaty za korzystanie z infrastruktury na samochody 
osobowe oraz wybierać najbardziej właściwą metodę pobierania opłat pod warunkiem 
poszanowania zawartych w traktacie zasad proporcjonalności i niedyskryminacji ze względu 
na przynależność państwową lub państwo członkowskie, w którym pojazd jest 
zarejestrowany. Komisja dokonała analizy portugalskiego systemu opłat i nie stwierdziła tak 
poważnych naruszeń odnośnie do samochodów osobowych. 

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę powyższe i odnosząc się do informacji, którymi obecnie dysponuje 
Komisja, w przypadku samochodów ciężarowych istnieją wątpliwości co do zgodności z 
dyrektywą 1999/62/WE. Z drugiej strony nowy system opłat, który zastosowano w Portugalii 
w przypadku samochodów osobowych, nie wydaje się naruszać zasad proporcjonalności i 
niedyskryminacji. 

Jednakże Komisja nadal będzie uważnie monitorować funkcjonowanie poszczególnych 
systemów opłat w UE. Rozważając ewentualne inicjatywy prowadzące do dalszych 
zharmonizowanych strategii w zakresie opłat drogowych, jak przewiduje biała księga w 
sprawie transportu z 2011 r., Komisja weźmie pod uwagę czy i jak włączyć przewóz osób w 
zakres ram prawnych UE w sprawie opłat drogowych.

                                               
1 DZ.U. L 187 z 20.7.1999 zmieniona dyrektywą 2006/38/WE (Dz.U. L 157 z 9.6.2006) i dyrektywą 
2011/76/UE (Dz.U. L 369 z 14.10.2011).


