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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1386/2011 af Antonio Javier Rodriguez Castillo, spansk 
statsborger, om systemet til betaling af afgift på motorvejen "Via do Infante" 
i Algarve, Portugal

1. Sammendrag

Andrageren er formand for handelskammeret i Ayamonte, Huelva, Spanien, og klager over 
det system til betaling af afgift for benyttelse af motorvejen i Algarve, som for nylig er blevet 
indført af den portugisiske regering. Han hævder, at denne beslutning er i modstrid med ånden 
i det grænseoverskridende samarbejde, der hersker imellem de to regioner, og udgør en 
hindring for den frie bevægelighed for personer og varer. I henhold til andrageren er 
situationen den samme på de portugisiske motorveje i den nordlige del af landet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

”Siden den 15. oktober 2010 har den portugisiske regering gradvist indført nye elektroniske 
(dvs. uden bomme) vejafgiftsordninger på "SCUT"-motorveje (SCUT: ingen udgifter for 
forbrugerne) for at bidrage til en nedskæring i de offentlige udgifter. På disse motorveje 
anvendtes der i stedet for vejafgifter tidligere et ”skyggevejafgiftssystem”, hvorved den 
portugisiske regering betalte koncessionshaverne årlige beløb baseret på trafikmængden, men 
hvor brugerne ikke betalt nogen afgift.

På grundlag af adskillige klager besluttede Kommissionen at henvende sig til Portugal den 7. 
april 2011 vedrørende vejafgifter for lastbiler og den eventuelle manglende overholdelse af 
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direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse 
infrastrukturer1. Kommissionen er for øjeblikket ved at undersøge sagen. 

Hvad angår private biler, som der også henvises til i andragerens skrivelse, findes der ikke 
nogen specifik EU-lovgivning. Følgelig er Portugal frit stillet med hensyn til at opkræve 
vejafgifter for personbiler på dets veje og med hensyn til at vælge den mest hensigtsmæssige 
metode til opkrævning af afgiften, så længe traktaternes principper om proportionalitet og 
ikke-forskelsbehandling på grund af nationalitet eller køretøjets medlemsstatsregistrering 
overholdes. Kommissionen har undersøgt den portugisiske vejafgiftsordning og fandt ikke 
nogen alvorlige problemer med personbiler. 

Konklusion

I betragtning af ovenstående og på grundlag af de oplysninger, Kommissionen for øjeblikket 
er i besiddelse af, hersker der tvivl om overholdelsen af direktiv 1999/62/EF for så vidt angår 
lastbiler. Med hensyn til personbiler ser den nye vejafgiftsordning, der anvendes i Portugal, 
ikke ud til at overtræde principperne om ikke-forskelsbehandling og proportionalitet.

Kommissionen overvåger dog fortsat nøje de forskellige vejafgiftsordninger i EU. Den vil i 
sine overvejelser vedrørende eventuelle initiativer med henblik på en yderligere 
harmonisering af vejafgiftspolitikkerne, som forelagt i hvidbogen om transport fra 2011, gøre 
sig tanker om, hvorvidt og hvordan persontransport kan medtages inden for rammerne af EU's 
retsregler om vejafgifter.”

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 29. november 2013

”Efter at have modtaget adskillige klager besluttede Kommissionen at indlede 
overtrædelsesprocedure mod Portugal den 7. april 2011 vedrørende vejafgifter for lastbiler og 
den eventuelle manglende overholdelse af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge 
godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer2. Sagen afsluttedes i marts 2013 med den 
vurdering, at Portugal nu har truffet retlige foranstaltninger til sikring af en korrekt 
gennemførelse af dette direktiv. Tidligere var koncessionsvejafgifter slet ikke omfattet af 
anvendelsesområdet for lovdekret 60/2010. Nævnte retlige foranstaltninger tog også fat på 
spørgsmål vedrørende den potentielle forskelsbehandling af ikke fastboende brugere.  

Konklusion

Hvad angår den portugisiske lovgivning har Kommissionen ikke kunnet påvise nogen 
overtrædelse af EU-retten.” 

                                               
1 EFT L 187 af 20.7.1999 som ændret ved direktiv 2006/38/EF (EUT L 157 af 9.6.2006) og direktiv 2011/76/EU 
(EUT L 369 af 14.10.2011).
2 EFT L 187 af 20.7.1999 som ændret ved direktiv 2006/38/EF (EUT L 157 af 9.6.2006) og direktiv 2011/76/EU 
(EUT L 369 af 14.10.2011).


