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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1340/2011, imressqa minn Maria Luísa García Morgado, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, b'4 firem, dwar pedaġġi fuq awtostradi Portugiżi u r-
riċezzjoni tat-televiżjoni Portugiża fi Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ma tirreferix biss għall-pedaġġi reċenti imposti fuq awtostradi Portugiżi viċin 
il-fruntiera Spanjola, iżda wkoll għall-fatt li fi Spanja m’hemmx riċezzjoni tat-televiżjoni 
mill-Portugall. Fl-ewwel każ, il-Gvern Portugiż iddeċieda li jimponi pedaġġi fuq ċerti 
awtostradi, imsejħa SCUT (l-ebda spiża għall-utenti), li kienu inizjalment maħsuba li jkunu 
bla ħlas. Xi wħud minn dawn l-awtostradi jipprovdu aċċess għal Spanja. It-tip ta’ pedaġġ 
impost jeħtieġ l-akkwist ta’ tagħmir speċjali, li jfisser li l-ħlas fuq il-post permezz ta’ flus 
kontanti jew karta ta’ kreditu ma jkunx possibbli. Fit-tieni każ, il-petizzjonanta jiddispjaċiha li 
t-televiżjoni mill-Portugall m'għadhiex disponibbli fi Spanja minħabba l-introduzzjoni tat-
Televiżjoni Diġitali Terrestri fil-Portugall. Il-petizzjonanta temmen li dawn iż-żewġ fatturi 
qed joħolqu ostakolu bejn iż-żewġ pajjiżi, mhux biss fir-rigward tal-fehim reċiproku bejn il-
popli, iżda wkoll minħabba li jikkostitwixxu xkiel għall-moviment liberu tal-persuni.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012

Il-petizzjoni tirreferi għal żewġ kwistjonijiet separati. 
a) il-pedaġġi reċenti introdotti fuq l-awtostradi Portugiżi, u 
b) il-fatt li Spanja ma tistax tirċievi t-televiżjoni Portugiża. 
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a) Pedaġġi fl-awtostradi

Mill-15 ta' Ottubru 2010, il-gvern Portugiż gradwalment beda jintroduċi arranġamenti ġodda 
ta' pedaġġ elettroniku (mingħajr ostakoli) fuq l-awtostradi ta’ konċessjoni “SCUT” sabiex 
jikkontribwixxi għat-tnaqqis fl-infiq pubbliku. Fuq dawn l-awtostradi, minflok pedaġġi, ġiet 
applikata sistema ta’ "pedaġġ sekondarju" (shadow toll), fejn il-gvern Portugiż ħallas l-
ammonti konċessjonarji annwali skont l-ammont tat-traffiku, iżda fejn l-utenti ma’ ħallsu l-
ebda tariffa.
L-arranġament il-ġdid ta' pedaġġi hu bbażat fuq teknoloġija 'microwave' (DSRC) li tirrikjedi 
li l-ħlas ta' pedaġġi titwettaq permezz ta' unità abbord il-vettura (OBU) li tingħata b'depożitu 
li jintradd hekk kif it-tagħmir jiġi rritornat. Madankollu, l-utenti okkażjonali, partikolarment 
il-barranin jistgħu wkoll jużaw sistema ta' biljetti biex jevitaw milli jikru u/jew jinstallaw 
unità abbord il-vettura. L-unitajiet abbord il-vettura u l-biljetti huma disponibbli fl-uffiċċji tal-
posta, fiċ-ċentri tal-konsumaturi u fil-ħwienet tal-Via Verde. Wieħed jista' jsib tagħrif utli fil-
websajt li ġej: 

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

Meta jintroduċu l-pedaġġi għall-karozzi tal-passiġġieri, l-Istati Membri jridu jirrispettaw id-
dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. B'mod partikolari, 
iridu jiżguraw li l-impożizzjoni tal-pedaġġi ma tddiskriminax, direttament jew indirettament, 
bejn l-utenti tat-triq abbażi tan-nazzjonalità jew il-post tar-residenza tagħhom. 

Madankollu, ma hemm l-ebda leġiżlazzjoni tal-UE li tispeċifika regoli għall-imposti għall-
karozzi tal-passiġġieri. Id-deċiżjoni li jkunu stabbiliti tariffi li għandhom jitħallsu mill-karozzi 
meta jkunu qed jużaw it-toroq fil-prinċipju taqa' fi ħdan il-kompetenza tal-Istati Membri 
kkonċernati. Minħabba f'hekk, l-Istati Membri mhumiex obbligati li jipprovdu alternattivi 
mingħajr pedaġġi fl-infrastruttura tat-triq li hi soġġetta għall-iprezzar.

Bil-konsiderazzjoni ta' dak li hu msemmi hawn fuq u b'segwitu tal-informazzjoni attwalment 
disponibbli lill-Kummissjoni, jidher li l-arranġament il-ġdid ta' pedaġġ għall-karozzi tal-
passiġġieri applikat mill-Portugall hu konformi mal-liġi tal-UE. Madankollu, il-Kummissjoni 
se tkompli tosserva l-funzjonament tas-sistemi differenti ta' pedaġġ fl-UE. Fir-riflessjoni 
tagħha dwar l-inizjattivi possibbli biex jiġu armonizzati iktar politiki tan-nollijiet tat-toroq, kif 
previst fil-White Paper dwar it-trasport, il-Kummissjoni se tqis jekk u kif jista’ jiġi inkluż it-
trasport tal-passiġġieri fl-ambitu tal-qafas legali tal-UE dwar in-nollijiet tat-toroq.

b) Is-servizzi tat-televiżjoni
L-għeluq tax-xandir tat-televiżjoni terrestri analogu u t-tranżizzjoni għat-televiżjoni diġitali 
terresti tirrapreżenta objettiv ġenerali tal-politika Ewropea, kif indikat mill-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni tal-2005 dwar l-aċċellerar tat-tranżizzjoni minn xandir analogu għal xandir 
diġitali1 u permezz tal-Premessa 26 tad-Direttiva 2009/1401.

                                               
1 Komunikazzjoni tal-24 ta' Mejju 2005 mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat 
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L-Istati Membri kollha taw impenn politiku sod lill-UE u lil xulxin biex jingħalqu it-
trażmissjonijiet tat-televiżjoni terrestri analogu sa mhux aktar mill-2012. Il-Kummissjoni 
ħeġġet b’mod konsistenti lill-Istati Membri biex iħaffu fil-bidla għax-xandir diġitali sabiex 
jibbenefikaw mid-"dividend diġitali" li hu disponibbli minn dan l-ispettru primjum 
disponibbli għal utenti oħra (bħalma hu l-broadband bla fili) ġaladarba l-analogu jingħalaq 
kompletament.

Barra minn hekk id-Direttiva Qafas tas-7 ta' Marzu 20022 dwar il-qafas regolatorju komuni 
għan-netwerks ta' komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi tistabbilixxi l-għan li tiġi promossa 
l-kompetizzjoni billi jkun żgurat li l-utenti jieħdu l-benefitt massimu f'termini ta' għażla, prezz 
u kwalità. F'dan il-kuntest il-Kummissjoni tagħti attenzjoni kbira lill-kwistjonijiet tal-
konsumatur relatati mat-televiżjoni diġitali. 
Fir-rigward tas-servizzi diġitali televiżivi pprovduti fil-Portugall ġie enfasizzat li l-operaturi 
ġenerali għandhom libertà konsiderevoli biex jiddisinjaw is-servizzi u jagħżlu l-arranġamenti 
kuntrattwali adattati għall-mudell ta' kummerċ tagħhom, inkluża l-kopertura transkonfinali 
tax-xandiriet terrestri. 
Il-Portugall għalqet ix-xadir terrestri analogu sal-aħħar ta' April 2012. Għaldaqstant, 
attwalment fil-Portugall hemm għadd ta' pjattaformi għad-dispożizzjoni tas-servizzi tax-
xandir, li huma l-kejbil, is-satellita, l-IPTV u, b'riżultat tal-għeluq, anke t-televiżjoni diġitali 
terrestri li madankollu tkopri biss 87% tat-territorju Portugiż. 
Bil-konsiderazzjoni ta' dak li hu msemmi hawn fuq u b'segwitu tal-informazzjoni attwalment 
disponibbli lill-Kummissjoni, l-għeluq tat-televiżjoni terrestri analogu u t-tranżizzjoni għat-
televiżjoni diġitali terrestri tirrapreżenta għan ġenerali tal-politika Ewropea u l-Istati Membri 
li huma impenjati li jimplimentawha.
Iċ-ċittadini li jgħixu fi Spanja u li jixtiequ jirċievu l-kanali tax-xandir Portugiżi jeħtiġilhom 
jiddependu fuq il-pjattaformi (il-kejbil, it-televiżjoni terrestri, is-satellita) li qed joperaw fi 
Spanja.

                                                                                                                                                  
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-aċċellerar tat-tranżizzjoni minn xandir 
analogu għal xandir diġitali [COM(2005) 204 finali.

1 Id-Direttiva 2009/140/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 li 
temenda d-Direttivi 2002/21/KE dwar kwadru regolatorju komuni għan-netwerks ta’ 
komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess għal, u l-
interkonnessjoni ta’, netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet assoċjati, u 
2002/20/KE dwar l-awtorizzazzjoni ta’ netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 

2 Id-Direttiva 2002/21/KE kif emendata bid-Direttiva 2009/140/KE.


