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Ref.: Petiția nr. 1035/2012, adresată de Luigi Perrone, de cetățenie italiană, 
privind lipsa indicațiilor referitoare la perceperea unei taxe de circulație pe 
autostradă la granița dintre Italia și Slovenia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul obiectează față de lipsa unor indicații clare în ceea ce privește taxele obligatorii 
de circulație pe autostradă pe teritoriul Sloveniei, la punctul de trecere a frontierei dintre Italia 
și Slovenia de la Trieste.

În consecință, mulți conducători auto neinformați primesc de la poliția slovenă amenzi în 
valoare de 150 de euro pe care trebuie să le achite pe loc, neplata acestei amenzi având ca 
rezultat confiscarea vehiculelor și a documentelor pe care le dețin. Petiționarul susține că o 
astfel de măsură este nedreaptă și constituie un obstacol în calea liberei circulații în cadrul 
Uniunii Europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Legislația UE actuală privind taxele rutiere se aplică doar în cazul vehiculelor grele (așa-
numita directivă „Eurovinieta”)1.

                                               
1 Directiva 1999/62/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/38/CE și prin 2011/76/UE JO L 157/8 
din 9 iunie 2006.
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Cu toate acestea, la introducerea unor taxe rutiere sau a unor taxe bazate pe perioade de timp 
(vinietă) în cazul autoturismelor, statele membre trebuie să respecte dispozițiile relevante din 
tratat. În acest sens, Comisia consideră că perceperea unor taxe nu ar trebui să constituie, 
direct sau indirect, o discriminare pe bază de naționalitate, țara sau locul de rezidență sau de 
înmatriculare a vehiculului sau punctul de origine sau de destinație al activității de transport. 

Astfel cum s-a recomandat în recentele orientări ale Comisiei UE privind taxele percepute 
pentru utilizarea de către vehiculele private a infrastructurii rutiere1, este important ca 
șoferilor să li se furnizeze suficiente informații cu privire la cerința de a cumpăra o vinietă 
înainte ca aceștia să acceseze rețeaua rutieră unde se aplică taxele. Potrivit informațiilor de 
care dispune Comisia, astfel de informații sunt disponibile în Slovenia, iar vinietele pot fi 
cumpărate în orice moment al zilei de la benzinării. 

Concluzie

Potrivit informațiilor de care dispune Comisia, la punctele de trecere a frontierei către 
Slovenia sunt disponibile informații privind cerința de cumpărare a unei viniete. 

Comisia este întru totul de acord cu importanța furnizării de informații adecvate și va urmări 
în continuare situația pentru a lua măsuri în viitor, dacă este nevoie.

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


