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Tárgy: Luigi Perrone olasz állampolgár által benyújtott 1035/2012. számú petíció az 
olasz–szlovén határon az autópályadíj-fizetési kötelezettség jelzésének 
hiányáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy Triesztnél az olasz–szlovén határon nem jelzik 
egyértelműen a szlovén autópályák igénybevételéhez szükséges autópályadíj-fizetési 
kötelezettséget.

A szlovén rendőrök sok autóst megállítanak, akik nincsenek tisztában e kötelezettséggel, és a 
gépjármű és a járműokmányok azonnali lefoglalásának terhe mellett 150 euró helyszíni bírság 
megfizetésére kötelezik őket. A petíció benyújtója szerint ez az intézkedés méltánytalan, és 
akadályozza az Európai Unió területén való szabad mozgást.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

Az autópályadíjakról szóló hatályos uniós jogszabályok csak a nehéz tehergépjárművekre 
vonatkoznak (az úgynevezett „Euromatrica-irányelv”1).

                                               
1 1999/62/EK irányelv, a 2006/38/EK és a 2011/76/EU irányelv (HL L 157, 2006.6.9., 8. o.) által módosítva.
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A tagállamoknak ugyanakkor a személygépkocsikra vonatkozó úthasználati vagy időalapú 
díjak bevezetésekor tiszteletben kell tartaniuk a Szerződés vonatkozó rendelkezéseit. E 
tekintetben a Bizottság álláspontja szerint az úthasználati díjak nem tartalmazhatnak 
közvetlen vagy közvetett megkülönböztetést állampolgárság, letelepedési hely vagy 
letelepedési ország, illetve a járművek nyilvántartása, valamint a közlekedési tevékenység 
kiindulási pontja vagy rendeltetési helye alapján. 

Az Európai Bizottságnak a könnyű személygépjárművekre kivetett közúti 
infrastruktúrahasználati díj alkalmazására vonatkozó legutóbbi iránymutatásai1 értelmében 
fontos, hogy a sofőrök megkapják a megfelelő tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a 
díjköteles úthálózat igénybevétele előtt matricát kell vásárolniuk. A Bizottság számára 
elérhető információk alapján Szlovéniában rendelkezésre áll az erre vonatkozó tájékoztatás, és 
a matrica a nap 24 órájában megvásárolható a benzinkutaknál. 

Összegzés

A Bizottság számára elérhető információk alapján a szlovéniai határátkelőhelyeken elérhető a 
matricavásárlási kötelezettségről szóló tájékoztatás. 

A Bizottság teljes mértékben egyetért a megfelelő tájékoztatás fontosságával, és továbbra is 
figyelemmel kíséri a helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket tesz.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0199:FIN:HU:PDF


