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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1340/2011, της M.L.G.M., ισπανικής ιθαγένειας, συνοδευόμενη από 
4 υπογραφές, σχετικά με τα διόδια στους αυτοκινητόδρομους της 
Πορτογαλίας και τη λήψη τηλεοπτικού σήματος της πορτογαλικής 
τηλεόρασης στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα κάνει λόγο όχι μόνο για τα διόδια που προσφάτως επιβλήθηκαν στους 
αυτοκινητόδρομους της Πορτογαλίας, πλησίον των συνόρων της Ισπανίας, αλλά και για το 
γεγονός ότι το σήμα της πορτογαλικής τηλεόρασης δεν εκπέμπει στην Ισπανία. Στην πρώτη 
περίπτωση, η πορτογαλική κυβέρνηση αποφάσισε να επιβάλει σε ορισμένους 
αυτοκινητόδρομους τα λεγόμενα διόδια SCUT (άνευ κόστους για τους χρήστες) που αρχικώς 
προβλεπόταν να είναι δωρεάν. Ορισμένοι από τους εν λόγω αυτοκινητόδρομους παρέχουν 
πρόσβαση στην Ισπανία. Ο τύπος των διοδίων που επιβλήθηκε απαιτεί την αγορά ειδικής 
συσκευής και δεν προβλέπει την επί τόπου πληρωμή με μετρητά ή πιστωτική κάρτα. Όσον 
αφορά τη δεύτερη περίπτωση, η αναφέρουσα εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το 
σήμα της πορτογαλικής τηλεόρασης δεν εκπέμπεται πλέον στην Ισπανία, εξαιτίας της 
μετάβασης της Πορτογαλίας στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Η αναφέρουσα πιστεύει ότι 
τα δύο αυτά γεγονότα αποτελούν σημείο τριβής μεταξύ των δύο χωρών, όχι μόνο σε σχέση με 
την αμοιβαία κατανόηση των λαών αλλά και επειδή εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012
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Στην αναφορά θίγονται δύο διαφορετικά ζητήματα: 
α) τα διόδια που επιβλήθηκαν προσφάτως στους αυτοκινητόδρομους της Πορτογαλίας και 
β) το γεγονός ότι το σήμα της πορτογαλικής τηλεόρασης δεν εκπέμπεται στην Ισπανία. 

α) Διόδια στους αυτοκινητόδρομους

Από τις 15 Οκτώβριου 2010 η πορτογαλική κυβέρνηση άρχισε να εισάγει σταδιακά ένα νέο 
ηλεκτρονικό (χωρίς μπάρες) σύστημα διοδίων εκ παραχωρήσεως SCUT σε 
αυτοκινητοδρόμους ώστε να συμβάλει στην μείωση των κρατικών δαπανών. Πριν από την 
προαναφερθείσα ημερομηνία, στους εν λόγω αυτοκινητόδρομους αντί διοδίων εφαρμοζόταν 
ένα σύστημα «εικονικών διοδίων» (shadow toll) μέσω του οποίου η πορτογαλική κυβέρνηση 
κατέβαλε ετησίως στους ανάδοχους των συμβάσεων παραχώρησης ποσά ανάλογα με τον 
όγκο κυκλοφορίας ενώ οι χρήστες δεν επιβαρύνονταν καθόλου.
Το νέο σύστημα διοδίων βασίζεται στην τεχνολογία μικροκυμάτων (DSRC) βάσει της οποίας 
η καταβολή των διοδίων διενεργείται μέσω μιας εποχούμενης μονάδας η οποία λαμβάνεται 
έναντι κατάθεσης η οποία επιστρέφεται με την επιστροφή της συσκευής. Ωστόσο, οι 
περιστασιακοί χρήστες, κυρίως ξένοι, μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα 
έκδοσης εισιτηρίων για την αποφυγή της ενοικίασης ή/και εγκατάστασης μιας εποχούμενης 
μονάδας. Οι εποχούμενες μονάδες και τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα σε ταχυδρομεία, κέντρα 
εξυπηρέτησης πελατών και καταστήματα της Via Verde. Χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να 
βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 

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

Κατά την επιβολή διοδίων στα επιβατικά αυτοκίνητα, τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν τις 
διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι η επιβολή τελών δεν εισάγει διακρίσεις, άμεσα ή έμμεσα, μεταξύ των 
χρηστών του οδικού δικτύου εξαιτίας της ιθαγένειας ή του τόπου εγκατάστασής. 

Ωστόσο, δεν υφίσταται νομοθεσία της ΕΕ που να προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για την 
επιβολή τελών στα επιβατικά αυτοκίνητα. Η επιβολή ή μη τελών στα αυτοκίνητα κατά τη 
χρήση του οδικού δικτύου εμπίπτει κυρίως στην αρμοδιότητα του εκάστοτε κράτους μέλους. 
Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να παρέχουν εναλλακτικές λύσεις βάσει 
των οποίων οι χρήστες θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής διοδίων για οδικές 
υποδομές που υπόκεινται σε τιμολόγηση.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει επί του 
παρόντος στη διάθεσή της η Επιτροπή, προκύπτει ότι το νέο σύστημα διοδίων για τα 
επιβατικά αυτοκίνητα που εφαρμόζεται στην Πορτογαλία συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ. 
Ωστόσο, η Επιτροπή θα συνεχίζει να παρακολουθεί επισταμένως τη λειτουργία των διαφόρων 
συστημάτων διοδίων στην ΕΕ. Κατά την εξέταση πιθανών πρωτοβουλιών για την περαιτέρω 
εναρμόνιση των πολιτικών τιμολόγησης των οδικών δικτύων, όπως προβλέπεται στη Λευκή 
Βίβλο για τις μεταφορές, η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον και με ποιον τρόπο μπορεί να 
συμπεριληφθεί η μετακίνηση επιβατών στο πεδίο εφαρμογής του νομικού πλαισίου της ΕΕ 
για την οδική τιμολόγηση.
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β) Τηλεοπτικές υπηρεσίες

Η μετάβαση από το επίγειο αναλογικό τηλεοπτικό σήμα στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση 
αποτελεί γενικό στόχο της ευρωπαϊκής πολιτική, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής του 2005 σχετικά με την επίσπευση της μετάβασης από τις αναλογικές στις 
ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές1 και στην αιτιολογική σκέψη 26 της οδηγίας
2009/140.2

Όλα τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει ισχυρή πολιτική δέσμευση προς την ΕΕ και μεταξύ τους 
να παύσουν την εκπομπή του επίγειου αναλογικού τηλεοπτικού σήματος το αργότερο έως το 
2012. Η Επιτροπή ενθαρρύνει διαρκώς τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη μετάβαση στις 
ψηφιακές εκπομπές ούτως ώστε να επωφεληθούν από το «ψηφιακό μέρισμα» που διατίθεται 
από αυτό το φάσμα ανώτερης ποιότητας το οποίο είναι διαθέσιμο για άλλες χρήσεις (όπως οι 
ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες) μόλις παύσει η εκπομπή του αναλογικού σήματος.
Επιπλέον, η οδηγία πλαίσιο της 7ης Μαρτίου 20023 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών θέτει τον στόχο της προώθησης του 
ανταγωνισμού διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες επωφελούνται στον μέγιστο βαθμό από άποψη 
επιλογών, τιμών και ποιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε 
ζητήματα των καταναλωτών σχετικά με τις ψηφιακές τηλεοπτικές εκπομπές. 

Όσον αφορά τις ψηφιακές τηλεοπτικές υπηρεσίες που παρέχονται στην Πορτογαλία, πρέπει 
να επισημανθεί ότι σε γενικές γραμμές οι εταιρείες απολαμβάνουν σημαντική ελευθερία ως 
προς τον σχεδιασμό των υπηρεσιών και την επιλογή των συμβατικών ρυθμίσεων που 
ταιριάζουν με το επιχειρηματικό τους μοντέλο, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής 
κάλυψης των επίγειων εκπομπών τους. 
Η Πορτογαλία έχει διακόψει την εκπομπή του επίγειου αναλογικού σήματος από τον Απρίλιο 
του 2012. Ως εκ τούτου, στην Πορτογαλία επί του παρόντος υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες 
για την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, είτε ασύρματες, είτε δορυφορικές είτε IPTV, 
και, λόγω της παύσης της εκπομπής αναλογικού σήματος, υπάρχει πλέον και η επίγεια 
ψηφιακή τηλεόραση η οποία όμως καλύπτει μόνο το 87% της επικράτειας της Πορτογαλίας. 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της 
επί του παρόντος η Επιτροπή, η παύση εκπομπής του επίγειου αναλογικού τηλεοπτικού 
σήματος και η μετάβαση στο επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα αποτελεί γενικό στόχο της 
ευρωπαϊκής πολιτικής και τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί για την επίτευξή του.

Οι πολίτες που ζουν στην Ισπανία και επιθυμούν να λαμβάνουν το σήμα των 
ραδιοτηλεοπτικών σταθμών της Πορτογαλίας θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες 
(καλωδιακή, επίγεια, δορυφορική) που λειτουργούν στην Ισπανία.
                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 24ης Μαΐου 2005, σχετικά με την επίσπευση της 
μετάβασης από τις αναλογικές στις ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές [COM(2005) 204 τελικό].

2 Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

3 Οδηγία 2002/21/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/140/ΕΚ.


