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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1035/2012, którą złożył Luigi Perrone (Włochy) w sprawie braku 
oznakowania dotyczącego opłat autostradowych na granicy między 
Włochami a Słowenią

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec braku wyraźnego oznakowania dotyczącego 
obowiązkowych opłat za słoweńskie autostrady na przejściu granicznym między Włochami 
a Słowenią w Trieście.

W rezultacie słoweńska policja nakłada na miejscu na wielu nieświadomych kierowców 
grzywny w wysokości 150 euro, a ich nieuiszczenie pociąga za sobą konfiskatę pojazdów 
i dokumentów. Składający petycję przekonuje, że takie postępowanie jest nieuczciwe 
i stanowi przeszkodę dla swobody przemieszczania się w Unii Europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Obowiązujące przepisy UE dotyczące pobierania opłat za korzystanie z dróg mają 
zastosowanie jedynie do pojazdów ciężarowych (tzw. dyrektywa o eurowinietach)1.

Niemniej jednak państwa członkowskie wprowadzające opłaty za przejazd lub opłaty 

                                               
1 Dyrektywa 1999/62/WE zmieniona dyrektywą 2006/38/WE oraz dyrektywą 2011/76/UE (Dz.U. L 157/8 z dnia 
9 czerwca 2006 r.) 
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czasowe (winiety) dla pojazdów osobowych muszą przestrzegać właściwych przepisów 
traktatu. W tym kontekście Komisja uważa, że nakładanie opłat za przejazd oraz opłat za 
korzystanie z infrastruktury nie może być dyskryminujące, bezpośrednio ani pośrednio, ze 
względu na przynależność państwową, ze względu na państwo lub miejsce siedziby 
przewoźnika lub zarejestrowania pojazdu, ani ze względu na miejsce rozpoczęcia lub miejsce 
docelowe operacji transportowej. 

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w ostatnich wytycznych Komisji UE w sprawie pobierania 
od kierowców pojazdów prywatnych opłat za użytkowanie infrastruktury drogowej1, ważne 
jest, aby otrzymywali oni wystarczające informacje na temat wymogu zakupu winiety przed 
wjazdem na drogi objęte opłatami. Według informacji, którymi dysponuje Komisja, 
informacje takie są dostępne w Słowenii, zaś winiety można kupić przez całą dobę na stacjach 
benzynowych. 

Wniosek

Zgodnie z informacjami dostępnymi Komisji informacja na temat wymogu zakupu winiety 
jest dostępna na słoweńskich przejściach granicznych. 

Komisja w pełni podziela pogląd co do dużego znaczenia udostępniania odpowiedniej 
informacji i będzie nadal przyglądała się tej sytuacji, aby w razie potrzeby podjąć działania w 
przyszłości.

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


