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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1340/2011, którą złożyła M.L.G.M. (Hiszpania), wraz z 4 
podpisami, w sprawie opłat na portugalskich autostradach oraz odbioru 
portugalskiej telewizji w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję odnosi się nie tylko do opłat wprowadzonych niedawno na portugalskich 
autostradach w pobliżu granicy z Hiszpanią, lecz także do tego, że w Hiszpanii nie można 
odbierać portugalskiej telewizji. W pierwszym przypadku rząd portugalski postanowił 
wprowadzić opłaty na niektórych autostradach nazywanych SCUT (bez kosztu dla 
użytkownika), które z początku miały być bezpłatne. Niektórymi z tych autostrad można 
dojechać do Hiszpanii. Rodzaj wprowadzonych opłat wymaga zakupu specjalnego 
urządzenia, co oznacza, że uiszczenie opłaty na miejscu gotówką lub kartą kredytową nie jest 
możliwe. W odniesieniu do drugiej kwestii składająca petycję ubolewa, że portugalska 
telewizja nie jest już dostępna w Hiszpanii, ponieważ w Portugalii wprowadzono naziemną 
telewizję cyfrową. Składająca petycję uważa, że te dwa czynniki dzielą oba kraje nie tylko 
w kontekście wzajemnego zrozumienia między narodami, lecz także stanowią przeszkodę dla 
swobodnego przepływ osób.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Składająca petycję porusza dwie odrębne kwestie:  
a) wprowadzonych niedawno opłat za korzystanie z portugalskich autostrad oraz 
b) faktu, że w Hiszpanii nie można odbierać portugalskiej telewizji. 
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a) Opłaty na autostradach

Od dnia 15 października 2010 r. rząd portugalski stopniowo wprowadza nowy elektroniczny 
(bez barier) system opłat na autostradach SCUT w celu zmniejszenia wydatków publicznych. 
Na autostradach tego typu stosowano wcześniej system tzw. myta wirtualnego („shadow 
toll”), za pomocą którego rząd portugalski wypłacał koncesjonariuszom roczne kwoty w 
zależności od natężenia ruchu. W systemie tym użytkownicy nie dokonywali żadnych opłat.
Nowy system pobierania opłat jest oparty na technologii mikrofalowej (DSRC), który 
wymaga uiszczania opłat za pośrednictwem pokładowych urządzeń rejestrujących 
udostępnianych po złożeniu depozytu podlegającego zwrotowi po oddaniu urządzenia. Jednak 
okazjonalni użytkownicy, głównie obcokrajowcy, mogą korzystać również z systemu winiet, 
aby uniknąć wypożyczania lub instalowania urządzenia rejestrującego. Urządzenia i winiety 
są dostępne na pocztach, w centrach obsługi klienta i sklepach Via Verde. Przydatne 
informacje można znaleźć na następującej stronie internetowej: 

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

Przy wprowadzaniu opłat dla pojazdów pasażerskich państwa członkowskie muszą 
przestrzegać postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przede wszystkim 
muszą dopilnować, aby pobieranie opłat nie dyskryminowało, w sposób bezpośredni lub 
pośredni, użytkowników dróg z uwagi na ich przynależność państwową lub miejsce 
zamieszkania. 

Jednakże żadne przepisy UE nie zawierają zasad pobierania opłat od samochodów 
osobowych. Decyzja o wprowadzeniu opłat za użytkowanie dróg przez pojazdy leży 
zasadniczo w kompetencji każdego państwa członkowskiego. W konsekwencji państwa 
członkowskie nie są zobowiązane do zapewnienia wolnych od opłat alternatyw dla 
infrastruktury drogowej, z której korzystanie jest płatne.

Mając to na uwadze i zgodnie z informacjami, jakie posiada obecnie Komisja, wydaje się, że 
nowe stosowane w Portugalii decyzje dotyczące opłat od samochodów osobowych są zgodne 
z prawem UE. Jednakże Komisja nadal będzie uważnie monitorować funkcjonowanie 
poszczególnych systemów opłat w UE. Rozważając ewentualne inicjatywy prowadzące do 
dalszych zharmonizowanych strategii w zakresie opłat drogowych, jak przewiduje biała 
księga w sprawie transportu, Komisja weźmie pod uwagę czy i jak włączyć przewóz osób w 
zakres ram prawnych UE w sprawie opłat drogowych.

b) Usługi telewizyjne
Odejście od naziemnej telewizji analogowej oraz przejście na naziemną telewizję cyfrową 
stanowi ogólny cel polityki europejskiej, co Komisja podkreśliła w swoim komunikacie z 
2005 r. w sprawie przyspieszenia procesu odejścia od przekazu analogowego na rzecz 
przekazu cyfrowego1 oraz w punkcie 26 preambuły dyrektywy 2009.1 Wszystkie państwa 
                                               
1 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
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członkowskie opowiedziały się za zdecydowanym zobowiązaniem politycznym UE oraz same 
zobowiązały się do odejścia od naziemnego przekazu analogowego najpóźniej do 2012 r. 
Komisja niezmiennie zachęcała państwa członkowskie do przejścia na przekaz cyfrowy, aby 
czerpać korzyści z tzw. dywidendy cyfrowej, jakie będą płynęły w związku z wykorzystaniem 
widma radiowego do innych celów (takich jak bezprzewodowa łączność szerokopasmowa) po 
całkowitym odejściu od przekazu analogowego.

Ponadto w dyrektywie ramowej z dnia 7 marca 2002 r.2 w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej ustanowiono cel promowania 
konkurencyjności poprzez zagwarantowanie użytkownikom jak największych korzyści w 
zakresie wyboru, ceny i jakości. W tym kontekście Komisja poświęca wiele uwagi 
zagadnieniom konsumenckim związanym z telewizją cyfrową. 
W odniesieniu do świadczonych w Portugalii usług telewizji cyfrowej należy podkreślić, że 
zasadniczo operatorzy mają dużą swobodę w kształtowaniu oferty usługowej i w wyborze 
ustaleń umownych, jakie odpowiadają ich modelowi biznesowemu, w tym w zakresie 
naziemnego przekazu poza granicami kraju. 
Portugalia odeszła całkowicie od naziemnego przekazu analogowego z końcem kwietnia 
2012 r. Dlatego obecnie z Portugalii istnieje wiele platform świadczenia usług nadawczych, 
takich jak telewizja kablowa, satelitarna, IPTV oraz, w wyniku odejścia od telewizji 
analogowej, również naziemna telewizja cyfrowa, która obejmuje jednak tylko 87% 
terytorium Portugalii. 

W związku z powyższym i w oparciu o informacje, jaki posiada obecnie Komisja, odejście od 
naziemnej telewizji analogowej oraz przejście na naziemną telewizję cyfrową stanowi ogólny 
cel polityki europejskiej, zaś państwa członkowskie zobowiązały się do jego wypełnienia.
Obywatele mieszkający w Hiszpanii i pragnący korzystać z kanałów telewizji portugalskiej 
muszą korzystać z platform (telewizja kablowa, naziemna, satelitarna) działających w 
Hiszpanii.

                                                                                                                                                  
oraz Komitetu Regionów z dnia 24 maja 2005 r. dotyczący przyśpieszenia przejścia z nadawania analogowego 
na cyfrowe (COM (2005)204) final;

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 
2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w 
sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w 
sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej.

2 Dyrektywa 2002/21/EWG zmieniona dyrektywą 2009/140/WE.


