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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1035/2012, imressqa minn Luigi Perrone, ta’ ċittadinanza Taljana, 
dwar in-nuqqas ta’ sinjali rigward il-ħlas tal-pedaġġ fil-fruntiera Taljana-
Slovena

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li fil-fruntiera Taljana-Slovena ta’ Trieste mhux immarkat b’mod ċar l-
obbligu li jitħallas pedaġġ biex wieħed isuq fuq l-awtostradi Sloveni. 

B’dan il-mod, ħafna sewwieqa li mhumiex konxji ta’ dan l-obbligu, jitwaqqfu mill-pulizija 
Slovena u jkunu obbligati li immedjatament iħallsu multa ta’ EUR 150, inkella jittieħed 
pussess legali immedjatament tal-karozza u d-dokumenti.  Skont il-petizzjonant din il-
miżura hija inġusta u ta’ xkiel għall-moviment liberu fl-Unjoni Ewropea.2.

Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta' Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013

Il-leġiżlazzjoni attwali dwar in-nollijiet tat-toroq tapplika għal vetturi b'tagħbija ta' merkanzija 
tqila (l'hekk magħrufa bħala d-Direttiva "Eurovignette")1.

Madankollu, meta jiġu ntrodotti nollijiet jew pedaġġ abbażi tal-ħin (vignette) lill-vetturi tal-
passiġġieri, l-Istati Membri jridu jirrispettaw d-dispożizzjonijeit rilevanti tat-Trattat. F'dan ir-
rigward, il-Kummissjoni tqis li l-impożizzjoni ta' nollijiet u pedaġġ ma għandhomx 

                                               
1 Direttiva 1999/62/EC, kif emendata mid-Direttiva 2006/38/KE u mid-Direttiva 2011/76/UE ĠU L 157/8 tad-9 
ta' Ġunju 2006.
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jiddiskriminaw, direttament jew indirettament, abbażi ta' nazzjonalità, il-pajjiż jew il-post ta' 
stabbiliment jew ta' reġistrazzjoni tal-vettura, jew tal-oriġini jew tad-destinazzjoni tal-
operazzjoni ta' trasport. 

Kif kien irrakkomandat fil-linjigwida reċenti tal-Kummissjoni tal-UE dwar il-pedaġġ ta' 
infrastruttura tat-triq ta' vetturi privati1, hu importanti li s-sewwieqa jingħataw biżżejjed 
informazzjoni dwar ir-rekwiżit li jixtru vignette qabel ma jaċċedu għan-netwerk stradali, jekk 
ma jridux jeħlu l-pedaġġ. Skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, din l-
informazzjoni hi disponibbli fl-Islovenja, u l-vignettes jistgħu jinxtraw f'kull ħin mill-pompi 
tal-petrol. 

Konklużjoni

Skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, l-informazzjoni dwar ir-rekwiżit għax-
xiri ta' vignette hu disponibbli fil-postijiet ta' qsim il-fruntiera tal-Islovenja. 

Il-Kummissjoni taqbel bis-sħiħ dwar l-importanza li tingħata informazzjoni adegwata u se 
tkompli ssegwi s-sitwazzjoni bil-għan li tieħu azzjoni futura jekk meħtieġ.

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


