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Temats: Lūgumraksts Nr. 1035/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Luigi 
Perrone, par autoceļu nodevu norāžu trūkumu pie Itālijas un Slovēnijas 
robežas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret skaidru norāžu trūkumu par obligātām autoceļu nodevām 
Slovēnijā pie Triestes robežšķērsošanas punkta starp Itāliju un Slovēniju.

Rezultātā daudziem autovadītājiem, kas nezina par nodevu, Slovēnijas policija uzliek 
EUR 150 naudas sodu, kas ir jāsamaksā uz vietas un konesamaksājot tiek konfiscēts gan 
transportlīdzeklis, gan dokumenti. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāds pasākums ir 
netaisnīgs un ierobežo pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Spēkā esošos ES tiesību aktus par ceļa nodevām piemēro tikai smagajiem kravas 
transportlīdzekļiem (tā sauktā Eurovignette direktīva)1.

Tomēr dalībvalstīm, ieviešot autoceļu nodevas vai maksu par noteiktu laiku (vinjetes), ir 
jāievēro attiecīgie Līguma noteikumi. Šajā ziņā Komisija uzskata, ka, piemērojot autoceļu 

                                               
1 Direktīva 1999/62/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2006/38/EK un Direktīvu 2011/76/ES (OV L 157, 09.06.2006., 
8. lpp.).
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nodevas vai maksu, nedrīkstētu tieši vai netieši diskriminēt pilsonības, uzņēmējdarbības 
veikšanas vai transportlīdzekļa reģistrācijas valsts vai vietas dēļ, vai arī pārvadājumu 
izcelsmes vai galamērķa dēļ.

Kā ieteikts nesen publicētajās ES Komisijas pamatnostādnēs par valstu ceļa infrastruktūras 
maksām un to piemērošanu vieglajiem personīgajiem transportlīdzekļiem1, ir svarīgi 
autovadītājiem sniegt pietiekamu informāciju par to, ka vinjete ir jāiegādājas, pirms sāk 
izmantot maksas ceļu tīklu. Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošām ziņām Slovēnijā šāda 
informācija ir pieejama un vinjetes var nopirkt degvielas uzpildes stacijās divdesmit četras 
stundas diennaktī.

Secinājums

Komisijai pieejamās ziņas liecina, ka informācija par prasību nopirkt vinjeti ir pieejama 
Slovēnijas robežpunktos.
Komisija pilnībā piekrīt, ka svarīgi ir nodrošināt pienācīgu informāciju, un tā turpinās 
uzraudzīt situāciju, lai vajadzības gadījumā turpmāk rīkotos.

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


