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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1340/2011, adresată de M.L.G.M., de cetățenie spaniolă, însoțită de 
4 semnături, privind taxele de pe autostrăzile portugheze și recepționarea 
posturilor de televiziune portugheze în Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul nu se referă doar la taxele recente impuse pe autostrăzile portugheze din 
apropierea graniței cu Spania, ci și la faptul că Spania nu poate recepționa posturile de 
televiziune portugheze. În primul caz, guvernul portughez a decis impunerea unor taxe pe 
anumite autostrăzi, denumite SCUT (fără cost pentru utilizatori), care, inițial, trebuiau să fie 
gratuite. Unele dintre aceste autostrăzi asigură accesul către Spania. Tipul taxelor impuse 
necesită achiziționarea unui dispozitiv special, ceea ce înseamnă că nu este posibilă plata la 
fața locului în numerar sau cu cardul de credit. În cel de-al doilea caz, petiționarul regretă 
faptul că posturile de televiziune portugheze nu mai sunt disponibile în Spania, ca urmare a 
introducerii televiziunii digitale terestre în Portugalia. Petiționarul consideră că acești doi 
factori intervin între cele două țări, nu doar în ceea ce privește înțelegerea reciprocă dintre 
popoare, ci și pentru că reprezintă un obstacol în calea liberei circulații a persoanelor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Petiția face referire la două chestiuni diferite: 
a) taxele recente impuse pe autostrăzile din Portugalia și 
b) faptul că Spania nu poate recepționa posturile de televiziune portugheze. 



PE494.732v01-00 2/3 CM\911570RO.doc

RO

a) Taxele pe autostrăzi

Din octombrie 2010 până în prezent, guvernul portughez a introdus treptat noi acorduri de 
taxare electronică (fără bariere) pe autostrăzile concesionate SCUT, pentru a contribui la 
reducerea cheltuielilor publice. Înainte de această dată, pe autostrăzile în cauză se aplica un 
sistem de „taxe fictive”, prin care guvernul portughez plătea către concesionari sume anuale 
potrivit volumului de trafic, dar în cadrul căruia utilizatorii nu plăteau nicio taxă.
Noul acord privind taxarea se bazează pe o tehnologie cu microunde (DSRC), care necesită ca 
achitarea taxelor să se efectueze prin intermediul unui dispozitiv aflat la bordul mașinii, 
contra unei garanții care se restituie odată cu returnarea dispozitivului. Cu toate acestea, 
utilizatorii ocazionali, în principal străinii, pot utiliza, de asemenea, un sistem de emitere a 
tichetelor pentru a se evita închirierea și/sau instalarea unei unități de bord. Unitățile de bord 
și tichetele pot fi obținute de la oficiile poștale, centrele pentru clienți și magazinele 
companiei Via Verde. Informații utile sunt disponibile pe următorul site: 

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

În cazul introducerii unei taxe pentru autoturisme, statele membre trebuie să respecte 
dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Mai exact, statele membre 
trebuie să se asigure că impunerea de taxe se aplică fără discriminare, directă sau indirectă, 
între participanții la trafic, indiferent de cetățenia sau locul de reședință al acestora. 

Cu toate acestea, nu există nicio dispoziție legislativă a UE care să prevadă reguli specifice 
pentru taxarea autoturismelor. Decizia de a stabili taxe care trebuie achitate de vehiculele care 
utilizează drumurile este, în principiu, de competența statelor membre în cauză. Prin urmare, 
statele membre nu au obligația de a oferi alternative gratuite la infrastructura rutieră care face 
obiectul taxării.

Luând în considerare cele menționate mai sus și ținând seama de informațiile de care dispune 
Comisia în prezent, se pare că noul acord de taxare a autoturismelor care se aplică în 
Portugalia respectă legislația UE. Cu toate acestea, Comisia va monitoriza în continuare cu 
atenție funcționarea diverselor sisteme de taxare din UE. În vederea unor eventuale inițiative 
viitoare pentru armonizarea politicilor de taxare rutieră, după cum este prevăzut în Cartea albă 
privind transporturile, Comisia va avea în vedere dacă și cum să includă transportul de 
pasageri în domeniul de aplicare al cadrului legislativ al UE privind taxarea rutieră.

b) Serviciile de televiziune
Întreruperea televiziunii analogice terestre și tranziția către televiziunea digitală terestră 
reprezintă un obiectiv general al politicilor europene, după cum s-a evidențiat în comunicarea 
Comisiei din 2005 privind accelerarea tranziției de la radiodifuziunea în sistem analogic la cea 
digitală1 și prin expunerea 26 din Directiva 2009/1401. 
                                               
1 Comunicarea Comisiei din 24 mai 2005 către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor privind accelerarea tranziției de la radiodifuziunea în sistem analogic la cea 
digitală (COM (2005)0204).
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Toate statele membre și-au luat angajamentul ferm atât față de UE, cât și față de celelalte state 
membre de a întrerupe transmisiile analogice terestre până în 2012 cel târziu. Comisia a 
încurajat continuu statele membre să grăbească tranziția către difuziunea digitală, pentru a 
putea beneficia de „dividendul digital” care rezultă din faptul că acest spectru larg poate fi 
utilizat și în alte scopuri (de exemplu, rețeaua WAN fără fir), odată finalizat procesul de 
întrerupere a difuziunii în sistem analogic.

Pe lângă aceasta, Directiva-cadru din 7 martie 20022 privind un cadru de reglementare comun 
pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice stabilește obiectivul de a promova 
competitivitatea prin garantarea faptului că utilizatorii se bucură de beneficii maxime în ceea 
ce privește posibilitatea de a alege, prețul și calitatea. În acest context, Comisia acordă atenție 
sporită problemelor consumatorilor în ceea ce privește televiziunea digitală.  
În ceea ce privește serviciile de televiziune digitală furnizate în Portugalia, trebuie evidențiat 
faptul că, în general, operatorii beneficiază de un grad semnificativ de libertate în proiectarea 
serviciilor și în realizarea acordurilor contractuale care se potrivesc modelului lor de 
întreprindere, inclusiv zonele transfrontaliere de recepție a difuziunilor lor terestre. 
Portugalia a renunțat la difuziunea terestră în sistem analogic înainte de sfârșitul lunii aprilie 
2012. Prin urmare, în Portugalia există în prezent numeroase platforme pentru furnizarea de 
servicii de difuziune, cum ar fi cablu, satelit, IPTV și, de asemenea, drept urmare a 
întreruperii difuziunii în sistem analogic, televiziune terestră digitală, care acoperă însă numai 
87% din teritoriul Portugaliei. 

Luând în considerare cele menționate mai sus și pe baza informațiilor de care dispune 
Comisia în prezent, renunțarea la televiziunea terestră analogică și tranziția către televiziunea 
terestră digitală reprezintă un obiectiv general al politicii europene, astfel încât statele membre 
s-au angajat să o pună în aplicare.

Cetățenii care locuiesc în Spania și care doresc să recepționeze posturi de televiziune 
portugheze trebuie să recurgă la platformele care funcționează în Spania (cablu, platforma 
terestră, satelit).

                                                                                                                                                  
1 Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a 

Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații 
electronice, 2002/19/CE privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, 
precum și interconectarea acestora și 2002/20/CE privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații
electronice.

2 Directiva 2002/21/CE astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/140/CE.


