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ir Portugalijos televizijos rodymo Ispanijoje, kurią pateikė Ispanijos pilietė 
M. L. G. M., su 4 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo ne tik pastaruoju metu nustatytus mokesčius už naudojimąsi 
Portugalijos greitkeliais netoli Ispanijos sienos, bet ir tai, kad Ispanijoje nerodoma 
Portugalijos televizija. Pirmuoju atveju Portugalijos vyriausybė nusprendė taikyti mokesčius, 
vadinamus „jokių išlaidų naudotojams“, už naudojimąsi tam tikrais greitkeliais, kuriuos iš 
pradžių ketinta padaryti nemokamus. Kai kuriais iš šių greitkelių galima nuvykti į Ispaniją. 
Nustatytos rūšies mokesčiui sumokėti reikalaujama nusipirkti specialią priemonę, todėl 
vietoje susimokėti grynaisiais pinigais ar kredito kortele neįmanoma. Antruoju atveju peticijos 
pateikėja apgailestauja, kad Portugalijos televizija neberodoma Ispanijoje, nes Portugalijoje 
buvo įdiegta antžeminė skaitmeninė televizija. Peticijos pateikėja mano, kad abu šie veiksniai 
supriešina abi šalis ne tik tautų tarpusavio supratimo požiūriu, bet ir dėl to, kad jie sudaro 
kliūčių laisvam asmenų judėjimui.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1472/2009 paskelbta priimtina 2012 m. kovo 26 d. Komisijos buvo paprašyta 
suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Peticijoje nurodyti du atskiri klausimai: 
a) neseniai nustatyti mokesčiai už naudojimąsi Portugalijos greitkeliais ir 
b) tai, kad Ispanijoje nerodoma Portugalijos televizija. 
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a) Mokesčiai už naudojimąsi greitkeliais

Nuo 2010 m. spalio 15 d. Portugalijos vyriausybė palaipsniui įveda naują elektroninę (be 
barjerų) rinkliavų tvarką koncesijos „SCUT“ greitkeliuose, kad būtų mažinamos viešosios 
išlaidos. Iki tos dienos šiuose greitkeliuose vietoj rinkliavų buvo taikoma netiesioginių kelių 
mokesčių (angl. shadow toll) sistema, pagal kurią Portugalijos vyriausybė koncesininkams 
mokėjo metines sumas priklausomai nuo eismo apimties, o vairuotojai nemokėjo jokio 
mokesčio.
Naujoji rinkliavų tvarka pagrįsta mikrobangų technologija (angl. DSRC), pagal kurią 
mokesčių mokėjimas turi būti atliekamas transporto priemonėse įrengtais prietaisais, 
gaunamais pateikus užstatą, kuris atiduodamas prietaisą grąžinus. Tačiau atsitiktiniai 
naudotojai, daugiausia užsieniečiai, gali naudotis ir bilietų sistema, kad nereikėtų nuomotis 
prietaiso ir (arba) jo įrengti transporto priemonėje. Transporto priemonėje įrengiamų prietaisų 
ir bilietų galima įsigyti pašto skyriuose, klientų aptarnavimo centruose ir „Via Verde“ 
parduotuvėse. Naudingos informacijos galima rasti šioje interneto svetainėje: 

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

Nustatydamos mokesčius keleiviniams automobiliams, valstybės narės turi laikytis Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatų. Visų pirma, jos turi užtikrinti, kad taikomomis 
rinkliavomis kelių eismo dalyviai dėl jų tautybės ar gyvenamosios vietos nebūtų 
diskriminuojami nei tiesiogiai, nei netiesiogiai. 

Tačiau nėra jokių ES teisės aktų, kuriais būtų konkrečiai nustatyta keleivinių automobilių 
apmokestinimo tvarka. Sprendimas taikyti mokesčius, kuriuos turi mokėti keliais 
besinaudojantis vairuotojas, iš esmės priklauso atitinkamos valstybės narės kompetencijai. 
Todėl valstybės narės neprivalo sukurti nemokamų kelių infrastruktūros, kuriai taikomi 
mokesčiai, alternatyvų.

Turint omenyje tai, kas pasakyta, ir atsižvelgiant į šiuo metu Komisijos turimą informaciją, 
atrodo, kad naujoji keleiviniams automobiliams Portugalijoje taikoma rinkliavų tvarka 
atitinka ES teisę. Vis dėlto Komisija ir toliau atidžiai stebės, kaip ES veikia įvairios rinkliavų 
sistemos. Svarstydama dėl galimų iniciatyvų siekiant labiau suderinti kelių apmokestinimo 
politiką, kaip numatyta Baltojoje knygoje dėl transporto, Komisija nuspręs, ar, ir kaip, įtraukti 
keleivinį transportą į pagrindinių ES teisės aktų dėl kelių apmokestinimo taikymo sritį.

b) Televizijos paslaugų teikimas
Analoginės antžeminės televizijos išjungimas ir perėjimas prie skaitmeninės antžeminės 
televizijos yra bendras Europos politikos tikslas, kaip nurodyta 2005 m. Komisijos 
komunikate dėl spartesnio perėjimo prie skaitmeninių signalų1 ir Direktyvos 2009/140 

                                               
1 2005 m. gegužės 24 d. Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl spartesnio perėjimo nuo analoginio prie skaitmeninio 
transliavimo (COM(2005) 204 final)
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26 konstatuojamojoje dalyje1.
Visos valstybės narės priėmė tvirtą politinį įsipareigojimą ES ir viena kitai išjungti analoginės 
antžeminės televizijos transliacijas vėliausiai iki 2012 m. Komisija nuolat ragina valstybes 
nares paspartinti perėjimą prie skaitmeninių transliacijų, kad būtų galima pasinaudoti 
„skaitmeniniais dividendais“, t. y. dėl svarbaus spektro atlaisvinimo atsirasiančiomis 
galimybėmis jį panaudoti kitoms reikmėms (pavyzdžiui, belaidžiui plačiajuosčiam ryšiui), kai 
tik analoginiai signalai bus išjungti.
Be to, 2002 m. kovo 7 d. pagrindų direktyvoje2 dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos nustatytas konkurencijos skatinimo tikslas, siekiant 
užtikrinti, kad naudotojai pasirinkimo, kainos ir kokybės požiūriu gautų kuo didesnę naudą. Į 
tai atsižvelgdama Komisija skiria daug dėmesio su skaitmenine televizija susijusiems 
vartotojų klausimams. 

Kalbant apie Portugalijoje teikiamas skaitmeninės televizijos paslaugas, reikia pabrėžti, kad 
apskritai operatoriai turi nemažai laisvės planuoti savo paslaugas ir pasirinkti tokias sutartines 
sąlygas, kurios labiausiai tinka jų verslo modeliui, įskaitant ir tarptautinę antžeminių 
transliacijų aprėptį. 

Analoginės antžeminės televizijos signalus Portugalija išjungė 2012 m. balandžio pabaigoje. 
Taigi šiuo metu Portugalijoje yra keletas transliacijos paslaugų teikimo sistemų: kabelinė, 
palydovinė, IPTV, taip pat, išjungus analoginę televiziją, skaitmeninė antžeminė televizija, 
tačiau ji aprėpia tik 87 % Portugalijos teritorijos. 

Turint omenyje tai, kas pasakyta, ir remiantis Komisijos šiuo metu turima informacija, 
analoginės antžeminės televizijos išjungimas ir perėjimas prie skaitmeninės antžeminės 
televizijos yra bendras Europos politikos tikslas ir valstybės narės įsipareigojo jį įgyvendinti.
Ispanijoje gyvenantys asmenys, kurie nori matyti Portugalijos televizijos kanalus, turi 
naudotis Ispanijos teritorijoje veikiančiomis sistemomis (kabeline, antžemine ar palydovine).“

                                               
1 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 

2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 2002/19/EB 
dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo.

2 Direktyva 2002/21/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/140/EB


