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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1386/2011, του Antonio Javier Rodriguez Castillo, ισπανικής
ιθαγένειας, σχετικά με το καθεστώς υποχρεωτικών διοδίων στον
αυτοκινητόδρομο «Via do Infante» στην περιοχή Algarve της Πορτογαλίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι πρόεδρος της πόλης Ayamonte στην επαρχία Huelva της Ισπανίας και 
διαμαρτύρεται για τα υποχρεωτικά διόδια που επέβαλε πρόσφατα στους χρήστες του 
αυτοκινητόδρομου της Algarve η πορτογαλική κυβέρνηση. Αναφέρει ότι η συγκεκριμένη 
απόφαση αντιβαίνει στο πνεύμα διασυνοριακής συνεργασίας που διέπει τις σχέσεις μεταξύ 
των δύο περιοχών και παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η κατάσταση είναι όμοια με εκείνη που αφορά τους 
αυτοκινητόδρομους στο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012.

Από τις 15 Οκτωβρίου 2010, η κυβέρνηση της Πορτογαλίας εισήγαγε σταδιακά νέα 
ηλεκτρονικά διόδια (χωρίς εμπόδια) σε αυτοκινητοδρόμους με σύμβαση "SCUT" ώστε να 
συνεισφέρει στη μείωση των δημόσιων δαπανών. Στους αυτοκινητοδρόμους αυτούς, είχε 
εφαρμοστεί ένα σύστημα "σκιωδών διοδίων", σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση της 
Πορτογαλίας κατέβαλλε στην ανάδοχη εταιρία ετήσιο ποσό ανάλογο της κίνησης και οι 
χρήστες δεν είχαν οικονομική επιβάρυνση.

Βάσει ορισμένων διαμαρτυριών, στις 7 Απριλίου 2011, η Επιτροπή αποφάσισε να επιστήσει 
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την προσοχή της Πορτογαλίας στο θέμα της χρέωσης των φορτηγών και της ενδεχόμενης μη 
συμμόρφωσης προς της οδηγία 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά 
οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής1. Η Επιτροπή ερευνά προς το παρόν 
την υπόθεση. 

Όσον αφορά τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης, για τα οποία κάνει λόγο ο αναφέρων στην 
επιστολή του, δεν ισχύει συγκεκριμένη νομοθεσία της ΕΕ. Επομένως, η Πορτογαλία έχει το 
δικαίωμα να επιβάλλει διόδια στα επιβατικά οχήματα στις οδούς του κράτους της, καθώς και 
να επιλέξει αρμόζουσα μέθοδο είσπραξη διοδίων, εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της 
Συνθήκης για αναλογικότητα και μη διάκριση λόγω εθνικότητας ή τους κράτους μέλους στο 
οποίο είναι καταχωρημένο το όχημα. Η Επιτροπή ανέλυσε το σύστημα διοδίων της 
Πορτογαλίας και δεν διαπίστωσε σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τα επιβατικά οχήματα 

Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή προς το παρόν, 
υπάρχουν αμφιβολίες για τη συμμόρφωση προς την οδηγία 1999/62/ΕΚ σχετικά με τα 
φορτηγά. Αντιθέτως, όσον αφορά τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης, το νέο σύστημα διοδίων που 
επιβάλλει η Πορτογαλία δεν φαίνεται να παραβιάζει την αρχή της μη διάκρισης και της 
αναλογικότητας.

Ωστόσο, η Επιτροπή συνεχίζει την προσεκτική παρακολούθηση της λειτουργίας των 
συστημάτων διοδίων στην ΕΕ. Στο πλαίσιο των προβληματισμών σχετικά με ενδεχόμενες 
πρωτοβουλίες για περαιτέρω εναρμόνιση της πολιτικής για το σύστημα διοδίων, όπως 
προβλέπεται από την Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές του 2011, η Επιτροπή θα αποφανθεί εάν 
και κατά ποιον τρόπο θα συμπεριληφθεί η μεταφορά επιβατών στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για 
το σύστημα διοδίων.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Βάσει ορισμένων διαμαρτυριών, στις 7 Απριλίου 2011, η Επιτροπή αποφάσισε να επιστήσει 
την προσοχή της Πορτογαλίας στο θέμα της χρέωσης των φορτηγών και της ενδεχόμενης μη 
συμμόρφωσης προς της οδηγία 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά 
οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής2.  Η εξέταση της υπόθεσης 
περατώθηκε το Μάρτιο του 2013, με την εκτίμηση ότι η Πορτογαλία έχει λάβει νομικά μέτρα 
για να διασφαλίσει την ορθή μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, ώστε να 
καλυφθεί το κενό του νομοθετικού διατάγματος 60/2010, το οποίο απέκλειε παντελώς από το 
πεδίο εφαρμογής του τα διόδια εκ παραχωρήσεως. Τα εν λόγω νομικά μέτρα επέτρεψαν 
επίσης την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με δυνάμει διακρίσεις εις βάρος των 
χρηστών που δεν διαμένουν στο πορτογαλικό έδαφος. 

Συμπέρασμα

                                               
1 ΕΕ L 187, της 20.7.1999, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2006/38/ΕΚ (ΕΕ L 157 της 9.6.2006) και από 
την οδηγία 2011/76/ΕΕ (ΕΕ L 369 της 14.10.2011).
2 ΕΕ L 187, της 20.7.1999, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2006/38/ΕΚ (ΕΕ L 157 της 9.6.2006) και από 
την οδηγία 2011/76/ΕΕ (ΕΕ L 369 της 14.10.2011).
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Εις ό,τι αφορά την πορτογαλική νομοθεσία, η Επιτροπή δεν διαπίστωσε καμία παραβίαση του 
ενωσιακού δικαίου. 


