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Tárgy: M. L. G. M. spanyol állampolgár által benyújtott 1340/2011. számú, 4 
aláírást tartalmazó petíció a portugál autópályákon bevezetett úthasználati 
díjról, valamint Spanyolországban a portugál televízióadás vételéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a közelmúltban úthasználati díjat vezettek be a spanyol 
határ közelében lévő portugál autópályákon, továbbá, hogy spanyol területen nem lehet fogni 
a portugál televízióadást. Az első esetben a portugál kormány úgy határozott, hogy 
úthasználati díjat vezet be az úgynevezett SCUT-autópályákon, amelyek használata az eredeti 
elképzelés szerint ingyenes lett volna (SCUT: az úthasználók számára ingyenes). Ezek közül 
az autópályák közül számos a Spanyolországgal való összeköttetést biztosítja. A bevezetett 
úthasználati díj miatt kötelező megvásárolni egy speciális eszközt, mivel a helyszínen nem 
lehet készpénzzel vagy hitelkártyával fizetni. A petíció benyújtója a második eset kapcsán 
sajnálkozását fejezi ki amiatt, hogy a digitális földfelszíni televíziós műsorszórás portugáliai 
bevezetése nem teszi lehetővé a portugál televízióadás vételét Spanyolországban. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy mindkét említett probléma a két ország eltávolodásához vezet, mert 
nem csupán megnehezítik a két nép számára egymás kölcsönös megértését, hanem egyúttal az 
állampolgárok szabad mozgását is korlátozzák.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.
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A petíció két, egymástól független problémára vonatkozik: 
a) az egyik a portugál autópályákon nemrég bevezetett úthasználati díj 
b) a másik, hogy spanyol területen nem lehet fogni a portugál televízióadást. 

a) Úthasználati díj az autópályákon

2010. október 15-e óta a portugál kormány fokozatosan vezet be új, elektronikus (sorompó 
nélküli) autópályadíj-fizetési rendszereket a SCUT elnevezésű koncessziós autópályákon az 
állami kiadások csökkentéséhez való hozzájárulás érdekében. Ezt az időpontot megelőzően 
ezeken az autópályákon autópályadíj-fizetési rendszer helyett „rejtett autópályadíj-fizetési 
rendszer” („shadow-toll”) működött, amelynek értelmében a portugál kormány a forgalom 
függvényében éves díjat fizetett a koncessziós jogosultaknak, azonban az úthasználókra 
semminemű fizetési kötelezettség nem hárult.
A szóban forgó új díjszabási rendszer mikrohullámú (DSRC) technológián alapszik, amely az 
autópályadíj beszedését egy, a jármű fedélzetén elhelyezett egység segítségével teszi lehetővé.
Ez az egység kaució ellenében váltható ki, melyet az eszköz visszaszolgáltatásakor 
visszaadnak. Ugyanakkor az alkalmi úthasználók, főleg a külföldiek jegyértékesítési rendszert 
is használhatnak, hogy így elkerüljék a fedélzeti egység bérlését és/vagy beszerelését. A 
fedélzeti egységek és a jegyek megvásárolhatók a postán, az ügyfélszolgálatokon és a Via 
Verde üzletekben. További információ az alábbi honlapon található: 

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

Személygépjárművekre kivetett úthasználati díjakat illetően a tagállamoknak tiszteletben kell 
tartaniuk az Európai Unió működéséről szóló szerződésben foglalt rendelkezéseket. Más 
szóval biztosítaniuk kell, hogy a díjak kivetése nem jelent sem közvetlenül, sem közvetve 
megkülönböztetést az úthasználókra nézve nemzetiségük vagy tartózkodási helyük alapján. 

Azonban nem létezik olyan uniós szabályozás, amely külön rendelkezne a 
személygépkocsikra kivetett díjakról. Az érintett tagállamok elméletileg szabadon dönthetnek 
arról, hogy vetnek-e ki úthasználati díjat a gépkocsikra. Következésképpen a tagállamok nem 
kötelesek díjmentes alternatívát nyújtani az olyan közúti infrastruktúrára, amely 
ármegállapítási szabályozás alá esik.

Az előbbieket figyelembe véve, valamint a Bizottság számára jelenleg rendelkezésre álló 
információk alapján úgy tűnik, hogy a Portugáliában alkalmazott új autópályadíj-beszedő 
rendszer megfelel az uniós jogszabályoknak. Mindazonáltal a Bizottság továbbra is gondosan 
figyelemmel kíséri az Európai Unió különböző autópályadíj-fizetési rendszereinek 
működését. Az autópályadíj-fizetési politikák további harmonizációjára vonatkozó lehetséges 
kezdeményezések tanulmányozása során – a közlekedésről szóló fehér könyvben foglaltaknak 
megfelelően – a Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy az autópályadíjakra vonatkozó uniós jogi 
keret hatáskörébe bevonja-e a személyszállítást, és ha igen, akkor milyen módon.

b) Televíziós szolgáltatások
Az analóg földfelszíni műsorszórás leállítása és a digitális földfelszíni televíziózásra történő 
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átállás az európai politika általános célkitűzése, ahogy azt a 2005-ös, az analógról a digitális 
műsorszórásra történő áttérés felgyorsításáról szóló bizottsági közlemény1, valamint a 
2009/140 irányelv (26) preambulumbekezdése2 is kiemeli.
A tagállamoknak ki kell fejezniük az Európai Unióhoz és egymáshoz való erőteljes politikai 
elkötelezettségüket azzal, hogy legkésőbb 2012-ig leállítják az analóg földfelszíni
műsorszórást. A Bizottság folyamatosan ösztönzi a tagállamokat, hogy minél gyorsabban 
álljanak át a digitális műsorszórásra azért, hogy kiaknázhassák a „digitális hozadék” előnyeit, 
amely az analóg rendszer megszüntetése után más irányú (mint például a vezeték nélküli 
széles sávú) felhasználásra is rendelkezésre áll.
Ezen kívül az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös 
keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i keretirányelvben3 meghatározott egyik 
célkitűzés, hogy elő kell segíteni a versenyt, azaz biztosítani kell, hogy a felhasználók a 
választék, az ár és a minőség tekintetében maximális előnyhöz jussanak. Ezzel 
összefüggésben a Bizottság fokozottan figyel a digitális televíziózásra vonatkozó fogyasztói 
kérdésekre. 
A portugáliai digitális televíziós szolgáltatásokkal kapcsolatban ki kell emelni, hogy a 
szolgáltatók általában nagy szabadságnak örvendenek a szolgáltatások megtervezését, 
valamint a saját üzleti modelljüknek leginkább megfelelő szerződéses megállapodásokat 
illetően, például a határokon átnyúló földfelszíni műsorszórás biztosítására vonatkozóan. 
Portugália 2012. április végével leállította az analóg földfelszíni műsorszórást.  Így 
Portugáliában jelenleg a műsorszórási szolgáltatások biztosítására több platform létezik: a 
kábeles, a műholdas, az IP-címen keresztül történő televíziós sugárzás, és az átállás 
eredményeképp a digitális földfelszíni televíziózás is, amely azonban Portugália területének 
csak 87%-át fedi le. 

Az előbbieket figyelembe véve, valamint a Bizottság számára jelenleg rendelkezésre álló 
információk alapján az analóg földfelszíni műsorszórás leállítása és a digitális földfelszíni 
televíziózásra történő átállás az európai politika általános célkitűzése, és a tagállamok 
kötelesek azt végrehajtani.

Azok a Spanyolországban élő állampolgárok, akik fogni szeretnék a portugál 
műsorcsatornákat, a Spanyolországban létező platformokat (kábeles, földfelszíni, műholdas) 
vehetik igénybe.

                                               
1 A Bizottság 2005. május 24-i közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az analógról a digitális műsorszórásra történő áttérés 
felgyorsításáról (COM(2005)0204 végleges).

2 Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 
2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, 
valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. 
november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

3 A 2009/140/EK irányelvvel módosított 2002/21/EK irányelv.


