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Tema: Peticija Nr. 1035/2012 dėl ženklų, kuriais būtų įspėjama apie kelių mokestį,
nebuvimo ties Italijos ir Slovėnijos siena, kurią pateikė Italijos pilietis Luigi 
Perrone

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Triesto sienos perėjimo punkte, skiriančiame Italiją ir 
Slovėniją, nėra aiškių ženklų, įspėjančių apie privalomas greitkelių rinkliavas Slovėnijoje.

Dėl to Slovėnijos policija daugybei apie šią prievolę nežinančių vairuotojų vietoje skiria 
150 EUR dydžio baudą, o jos nesumokėjus konfiskuojamos jų transporto priemonės bei 
dokumentai. Peticijos pateikėjo nuomone, tokia priemonė neteisinga ir taip Europos 
Sąjungoje varžomas laisvas judėjimas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Šiuo metu ES teisės aktai dėl kelių mokesčių taikomi tik sunkiasvorėms transporto 
priemonėms (vadinamoji Eurovinjetės direktyva)1.

Nežiūrint į tai, nustatydamos kelių rinkliavas ar laiku pagrįstus mokesčius (taikydamos 
vinjetes) lengviesiems automobiliams, valstybės narės turi paisyti atitinkamų Sutarties 
nuostatų. Atsižvelgdama į tai Komisija mano, kad nustatant rinkliavas ir mokesčius neturėtų 

                                               
1 Direktyva 1999/62/EB, iš dalies pakeista direktyvomis 2006/38/EB ir 2011/75/ES, OL L 157/8, 2003 6 9.
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būti tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuojama tautybės, šalies arba įsisteigimo ar transporto 
priemonės registracijos vietos, su transportu susijusios veiklos kilmės ar paskirties vietos 
pagrindais.

Kaip rekomenduojama remiantis neseniai parengtomis ES Komisijos gairėmis dėl 
nacionalinės kelių infrastruktūros mokesčio taikymo lengvosioms asmeninėms transporto 
priemonėms1, svarbu, kad vairuotojai būtų pakankamai informuojami apie reikalavimą įsigyti 
vinjetę prieš įvažiuojant į kelių tinklą, kuriame taikomi mokesčiai. Remiantis Komisijos 
turima informacija, tokia informacija Slovėnijoje prieinama ir vinjetes galima visą parą įsigyti 
degalinėse.

Išvada

Remiantis Komisijos turima informacija, Slovėnijos sienos perėjimo punktuose informacija 
apie reikalavimą įsigyti vinjetę prieinama.

Komisija visapusiškai pritaria, jog svarbu, kad būtų teikiama pakankama informacija. Ji toliau 
stebės padėtį ir prireikus ateityje imsis veiksmų.“

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


