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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1035/2012, внесена от Luigi Perrone, с италианско гражданство, 
относно липсата на индикации за магистрални такси на границата между 
Италия и Словения

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу липсата на ясни индикации на гранично-
пропускателния пункт между Италия и Словения в Триест относно задължителните 
магистрални такси в Словения.

В резултат на това, много неосведомени шофьори биват глобявани на място в размер на 
150 евро от словенската полиция, като невъзможността за плащане на глобата води до 
конфискация на превозните им средства и документите им. Вносителят на петицията 
счита, че подобна мярка е несправедлива и представлява пречка за свободното 
движение в Европейския съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Настоящото законодателство на ЕС относно пътните такси е приложимо единствено по 
отношение на тежкотоварните автомобили (така наречената Директива за 
„евровинетка“)1.

                                               
1 Директива 1999/62/ЕО, изменена с Директива 2006/38/EО и с 2011/76/EС, OВ L 157/8 от 9 юни 2006 г.
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При все това, при въвеждане на такси за изминато разстояние или такси, обвързани с 
времето на ползване (винетки), по отношение на пътническите автомобили, държавите 
членки трябва да спазват съответните разпоредби от Договора. В тази връзка, 
Комисията счита, че налагането на такси за изминато разстояние и такси, обвързани с 
времето, следва не води до дискриминация, пряка или косвена, въз основа на 
националната принадлежност, държавата или мястото на установяване или 
регистриране на превозното средство, както и началната или крайната точка на 
транспортната операция. 

Съгласно препоръките, посочени в последните насоки на Европейската комисия 
относно таксуването на личните превозни средства за използване на пътната 
инфраструктура1, от значение е шофьорите да бъдат достатъчно осведомени относно 
изискването за закупуване на винетка преди да достигнат пътната мрежа, която е 
обложена с такси. Съгласно сведенията, с които разполага Комисията, тази информация 
е достъпна в Словения и винетки могат да бъдат закупени денонощно от 
бензиностанциите. 

Заключение

Съгласно сведенията, с които разполага Комисията, информацията относно 
изискването за закупуване на винетка е налична на граничните контролно-
пропускателни пунктове в Словения. 

Комисията напълно споделя становището, че предоставянето на адекватна информация 
е от значение и ще продължи да следи ситуацията с оглед предприемането на бъдещи 
действия, ако е необходимо.

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/road/doc/com-2012-199.pdf.


