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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1340/2011, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā 
Maria Luísa García Morgado un kam pievienoti 4 paraksti, par Portugāles 
ceļa nodevām un Portugāles televīzijas raidījumu uztveršanu Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda ne vien uz Portugāles nesen ieviestajām ceļa nodevām uz 
automaģistrālēm Spānijas robežas tuvumā, bet arī uz to, ka Spānijā nav iespējams uztvert 
Portugāles televīzijas raidījumus. Pirmajā gadījumā Portugāles valdība uz vairākām 
automaģistrālēm, tā dēvētajām SCUT („Lietotājam bez maksas”), kas sākotnēji bija 
paredzētas kā bezmaksas, nolēmusi piemērot ceļa nodevas. Dažas no šīm automaģistrālēm 
nodrošina piekļuvi Spānijai. Lai šo nodevu iekasētu, iekasēšanai obligāti jāiegādājas speciāla 
ierīce, tāpēc ar naudu vai kredītkarti uz vietas nav iespējams samaksāt. Saistībā ar otro 
jautājumu lūgumraksta iesniedzēja pauž nožēlu par to, ka pēc virszemes digitālās televīzijas 
ieviešanas Portugālē Spānijā vairs nav pieejami Portugāles televīzijas raidījumi. Lūgumraksta 
iesniedzēja uzskata, ka šie divi faktori šķir divas valstis ne vien cilvēku savstarpējas 
saprašanās ziņā, bet arī tāpēc, ka tie rada šķēršļus personu pārvietošanās brīvībai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 26. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Lūgumraksta iesniedzēja pievēršas diviem atsevišķiem jautājumiem: 
a) nesen ieviestajām ceļa nodevām uz Portugāles automaģistrālēm un 
b) to, ka Spānijā nav iespējams uztvert Portugāles televīzijas raidījumus. 
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a) Ceļa nodevas uz maģistrālēm

Kopš 2010. gada 15. oktobra Portugāles valdība pakāpeniski ievieš jaunu elektronisko 
(bezbarjeru) ceļa nodevas maksāšanas kārtību uz „SCUT” koncesijas automaģistrālēm, lai 
samazinātu publiskos izdevumus. Uz šīm automaģistrālēm ceļa nodevu vietā iepriekš tika 
ieviesta „ēnu ceļa nodeva”, saskaņā ar kuru Portugāles valdība maksāja koncesijas 
dalībniekiem reizi gadā atbilstoši satiksmes plūsmai, bet lietotāji nemaksāja neko.
Jaunajā ceļa nodevu piemērošanas sistēmā izmanto mikroviļņu tehnoloģiju (DSRC), saskaņā 
ar kuru samaksa tiek veikta, izmantojot transportlīdzeklī iebūvētu ierīci, ko izsniedz pret 
drošības naudu, kuru atgūst pēc ierīces atdošanas. Tomēr neregulārie ceļa lietotāji, 
galvenokārt ārvalstnieki, var izmantot arī biļešu sistēmu, lai nevajadzētu īrēt un/vai 
transportlīdzeklī iebūvēt attiecīgo ierīci. Iebūvētās ierīces un biļetes var iegādāties pasta 
nodaļās, klientu apkalpošanas centros un „Via Verde” veikalos. Šajā tīmekļa vietnē atrodama 
noderīga informācija: 

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

Ieviešot ceļa nodevas vieglajiem transportlīdzekļiem, dalībvalstīm jāievēro Līguma par 
Eiropas Savienības darbību noteikumi. It īpaši dalībvalstīm jānodrošina, ka nodevu 
piemērošana nav tieši vai netieši diskriminējoša attiecībā uz ceļa lietotājiem viņu 
valstspiederības vai pastāvīgās dzīvesvietas dēļ. 

Tomēr ES nav tiesību aktu, kas paredz konkrētus noteikumus par nodevu uzlikšanu vieglajiem 
automobiļiem. Lēmumu par maksājumu noteikšanu vieglajiem automobiļiem, kas izmanto 
ceļus, principā pieņem attiecīgās dalībvalstis. Tādējādi dalībvalstīm nav jānodrošina 
bezmaksas alternatīvas ceļu infrastruktūrai, par kuras izmantošanu iekasē ceļu nodevu.

Ņemot vērā iepriekšminēto un atbilstīgi Komisijas rīcībā esošajai informācijai, šķiet, ka 
Portugālē ieviestā jaunā vieglajiem automobiļiem piemērotā ceļa nodevu sistēma atbilst ES 
tiesību aktiem. Tomēr Komisija turpinās uzmanīgi sekot dažādām ceļa nodevu iekasēšanas 
sistēmām ES. Pārdomājot iespējamās iniciatīvas tālākai ceļa nodevu kārtību harmonizācijai, 
kā paredzēts baltajā grāmatā par transportu, Komisija apsvērs, vai un kā iekļaut vieglos 
automobiļus ES tiesiskā regulējuma par ceļa nodevām darbības jomā.

b) Televīzijas pakalpojumi
Virszemes analogās TV apraides atslēgšana un pāreja uz virszemes digitālo TV apraidi ir 
viens no vispārējiem ES politikas mērķiem, kā tas norādīts Komisijas 2005. gada paziņojumā 
par pārejas paātrināšanu no analogās uz ciparu apraidi1 un Direktīvas 2009/01402

                                               
1 Komisijas 2005. gada 24. maija Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komitejai un Reģionu komitejai par pārejas paātrināšanu no analogās uz ciparu apraidi (COM(2005)0204 
galīgā redakcija) 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/140/EK, ar ko izdara grozījumus 
Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju 
tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem 
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26. apsvērumā.
Visas dalībvalstis ir paudušas stingru politisko apņemšanos gan ES un viena otrai atslēgt 
virszemes analogo TV apraidi vēlākais līdz 2012. gadam.  Komisija ir regulāri mudinājusi 
dalībvalstis paātrināt pāriešanu uz digitālo apraidi, lai gūtu labumu no ,,digitālās dividendes", 
ko dod šis spektrs, kuru vai izmantot citiem lietojumiem (piemēram, bezvadu platjoslas), kad 
pilnībā tiks atslēgta analogā apraide.

Turklāt 2002. gada 7.marta pamatdirektīvā1 par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem 
attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem ir izvirzīts mērķis —
veicināt pabeigšanu, nodrošinot, ka lietotāji gūst maksimālu labumu gan saistībā ar izvēli, gan 
cenu, gan kvalitāti. Šajā sakarībā Komisija pievērš lielu uzmanību ar patērētājiem saistītiem 
jautājumiem, kas skar digitālo televīziju. 
Attiecībā uz digitālās televīzijas pakalpojumiem, kas tiek sniegti Portugālē, jāuzsver, ka 
visumā operatoriem ir plašas tiesības izstrādāt pakalpojumus un izvēlēties līguma noteikumus, 
kas atbilst to uzņēmējdarbības modelim, tostarp attiecībā uz viņu virszemes apraides 
pārrobežu pārklājumu.  
Portugāle atslēdza virszemes analogo apraidi 2012. gada aprīļa beigās. Tādējādi patlaban 
Portugālē ir vairākas apraides pakalpojumu sniegšanas platformas. t.i., kabeļtelevīzija, 
satelīttelevīzija, Interneta protokola televīzija (IPTV) un, analogās apraides atslēgšanas 
rezultātā, arī virszemes digitālā apraides televīzija, kas tomēr pārklāj tikai 87 % no Portugāles 
teritorijas. 

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties un Komisijas rīcībā esošo informāciju, virszemes 
analogās TV apraides pārtraukšana un pāreja uz virszemes digitālo televīziju ir Eiropas 
politikas vispārējais mērķis, un dalībvalsts ir apņēmušās to īstenot.
Iedzīvotājiem, kas dzīvo Spānijā un vēlas uztvert Portugāles apraides kanālus, ir jāizmanto 
Spānijā darbojošās platformas (kabeļtelevīzija, virszemes apraide un satelīttelevīzija).

                                                                                                                                                  
saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju 
tīklu un pakalpojumu atļaušanu

1 Direktīva 2002/21/EEK, kurā veikti grozījumi ar Direktīvu 2009/140/EK


