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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1340/2011, внесена от M.L.G.M., с испанско гражданство, 
подкрепена от 4 подписа, относно таксите по португалските магистрали и 
приемането на португалска телевизия в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се позовава не само на наскоро наложените такси по 
португалските магистрали близо до границата с Испания, но и на факта, че Испания не 
може да приема португалска телевизия. В първия случай, португалското правителство 
реши да наложи такси по някои магистрали, наречени SCUT (Безплатно за 
потребителите), които първоначално са били предвидени да са безплатни. Някои от 
тези магистрали осигуряват достъп до Испания. Видът на наложените такси изисква 
закупуването на специално устройство, което означава, че заплащане на място с пари в 
брой или с кредитна карта е невъзможно. Във втория случай, вносителката на 
петицията изказва съжаление, че португалската телевизия вече не е достъпна в Испания 
поради въвеждането на цифрова наземна телевизия в Португалия. Вносителката на 
петицията счита, че тези два фактора застават между двете държави не само що се 
отнася до взаимното разбирателство между народите, но и защото представляват 
пречка пред свободното движение на хората.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Петицията се отнася до два отделни въпроса: 
а) последните такси, въведени по португалските магистрали и 
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б) факта, че Испания не може да приема португалска телевизия. 

а) Таксите по магистралите

От 15 октомври 2010 г .  португалското правителство постепенно въвежда нова 
електронна система (без бариери) за събиране на такси по магистрали на концесия 
SCUT с цел да допринесе за намаляване на публичните разходи. На тези магистрали 
преди тази дата вместо такси се прилагаше система за „такса в сянка“, чрез която 
португалското правителство плати на концесионерите годишните суми, в съответствие 
с обема на трафика, но ползвателите не заплащаха никаква такса.
Новият начин за събиране на такси се основава на микровълнова технология (DSRC), 
която изисква плащане на таксите да се извършва за изминат участък чрез бордово 
устройство, което може да бъде получено срещу депозит, възстановим при връщане на 
устройството. Ползватели, които не използват редовно пътищата обаче, най-вече 
чужденци, могат да използват също така система с билети, за да избегнат наемането 
и/или инсталирането на бордово устройство. Бордовите устройства и билетите могат да 
бъдат получени в пощенските станции, потребителските центрове и магазините Via 
Verde. Полезна информация може да бъде намерена на следната интернет страницата: 

http://www.visitportugal.com/NR/exeres/D1F46576-727B-42CA-BA69-
C33AFBA3D81C,frameless.htm

При въвеждане на пътни такси за леките коли, държавите членки трябва да спазват 
разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз. Те трябва по-
специално да гарантират, че налагането на такси за изминат участък не дискриминира 
пряко или косвено ползвателите на пътища в зависимост от тяхната националност или 
местожителство. 

Въпреки това, не съществува законодателство на ЕС, което определя правилата за 
таксуване на леките автомобили. Решението за определяне на таксите, които да се 
заплащат от автомобили при използване на пътища, по принцип е в рамките на в 
правомощията на държавите членки. Вследствие на това държавите членки не са 
задължени да предоставят безплатни алтернативи на пътната инфраструктура, която е 
предмет на заплащане.

Като се вземат предвид гореспоменатото и след информация, налична понастоящем в 
Комисията, изглежда, че новото споразумение за събиране на такси за леките 
автомобили, прилагани в Португалия, е в съответствие с правото на ЕС. Независимо от 
това, Комисията ще продължи да следи внимателно функционирането на различните 
системи за събиране на такси в ЕС. В нейните коментари относно възможни 
инициативи за по-нататъшно хармонизиране на политиките за събиране на пътни такси, 
както е предвидено в Бялата книга за транспорта, Комисията ще прецени дали и по 
какъв начин да се включи превозът на пътници в обхвата на правната рамка на ЕС за 
събиране на пътни такси

б) Телевизионни услуги
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Изключване на аналоговата наземна телевизия и преходът към цифрова наземна 
телевизия представлява основна цел на европейската политика, както е посочено в 
Съобщението на Комисията от 2005 г. относно ускоряването на прехода от аналогово 
към цифрово радиоразпръскване1, и в съображение 26 от Директива 2009/1402.

Всички държави членки са поели силен политически ангажимент към ЕС и една към 
друга за изключване на аналоговите наземни телевизионни предавания до 2012 г. най-
късно. Комисията съответно насърчи държавите членки да ускорят преминаването към 
цифрово радиоразпръскване, за да се възползват от „цифровия дивидент“, който е 
наличен от таксата за спектър и е на разположение за други цели (като например 
безжичен широколентов интернет), след като аналоговото изключване бъде завършено.

В допълнение, Рамковата директива на Съвета от 7 март 2002 г.3 относно общата 
регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги създава целта за 
насърчаване на конкуренцията, като се гарантира, че ползвателите извличат 
максимална полза по отношение на избора, цената и качеството. В този контекст 
Комисията отдава голямо внимание на въпросите на потребителите, свързани с 
цифрова телевизия. 

Що се отнася до цифровите телевизионни услуги, предоставяни в Португалия, трябва 
да се подчертае, че като цяло операторите имат значителна свобода за проектиране на 
услуги и за избор на договорните споразумения, които отговарят на техния бизнес 
модел, включително трансграничното покритие на тяхното наземно разпръскване. 

Португалия изключи наземно аналогово радиоразпръскване в края на април 2012 г. Ето 
защо в момента в Португалия има няколко платформи за предоставяне на услуги за 
излъчване, които са кабел, сателит, IPTV и в резултат на изключването, също и на 
цифрова наземна телевизия, която обаче покрива само 87% от територията на 
Португалия. 
Като се има предвид гореизложеното и въз основа на информацията, с която разполага 
Комисията към , изключването на аналоговата наземна телевизия и преходът към 
цифрова наземна телевизия представлява основна цел на европейската политика и 
държавите членки се ангажираха да я приложат.
За гражданите, които живеят в Испания и желаят да приемат португалските 
телевизионни канали, е необходимо да използват платформите (кабелни, наземни, 
сателитни), опериращи в Испания.

                                               
1 Съобщение на Комисията от 24 май 2005 г. до Съвета, Европейския парламент, Европейския 

икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно ускоряването на прехода от 
аналогово към цифрово радиоразпръскване (COM (2005)204);

2 Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за изменение на 
Директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и 
услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и 
взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни 
мрежи и услуги;

3 Директива 2002/21/ЕО, изменена с Директива 2009/140/ЕО.


