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Tárgy: Antonio Javier Rodriguez Castillo spanyol állampolgár által benyújtott 
1386/2011. számú petíció a portugáliai Algarvéban a „Via do Infante” 
elnevezésű autópályán kötelezően fizetendő úthasználati díjról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a spanyolországi Ayamonte (Huelva) polgármestere, kifogásolja a 
portugál kormány által a közelmúltban az algarvei autópályán bevezetett autópályadíj-fizetési 
kötelezettséget. Kifejti, hogy ez a döntés ellentétes a két régiót jellemző határon átnyúló 
együttműködés szellemével, továbbá akadályozza a személyek és áruk szabad mozgását. A 
petíció benyújtója kifejti, hogy ugyanez a helyzet áll fenn az ország északi részén található 
portugál autópályáknál.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

„2010. október 15-e óta a portugál kormány fokozatosan vezet be új, elektronikus (sorompó 
nélküli) autópályadíj-fizetési rendszereket a SCUT elnevezésű koncessziós autópályákon az 
állami kiadások csökkentéséhez való hozzájárulás érdekében. Ezeken az autópályákon 
autópályadíj-fizetési rendszer helyett korábban „rejtett autópályadíj-fizetési rendszer” 
(shadow-toll) működött, amelynek értelmében a portugál kormány a forgalom függvényében 
éves díjat fizetett a koncessziós jogosultaknak, azonban az úthasználókra semminemű fizetési 
kötelezettség nem hárult.
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Számos panasz alapján a Bizottság 2011. április 7-én úgy határozott, hogy felelősségre vonja 
Portugáliát a teherautókra kivetett díjszabással, és a nehéz tehergépjárművekre egyes 
infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelvnek való megfelelés 
esteleges hiányával összefüggésben.1 A Bizottság jelenleg vizsgálatot folytat az ügyben. 

A személygépkocsikra – melyek szintén említésre kerülnek a petíció benyújtójának levelében 
– nem vonatkozik külön uniós jogszabály. Következésképpen Portugália a 
személygépkocsikra a saját útjain szabadon vethet ki autópályadíjakat, és választhatja meg a 
legmegfelelőbb autópályadíj-beszedési módot mindaddig, amíg a Szerződés arányosságra, azt 
állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalmára, valamint a 
gépjárművek nyilvántartásba vétel szerinti tagállam alapján történő megkülönböztetésének 
tilalmára vonatkozó elveit tiszteletben tartja. A Bizottság megvizsgálta a portugál 
autópályadíj-fizetési rendszert, és nem talált semmilyen komoly problémát a 
személygépkocsik tekintetében. 

Összegzés

A fentiek figyelembe vételével, valamint a jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló 
információk alapján, az 1999/62/EK irányelvnek való megfelelés tekintetében a 
tehergépkocsik kapcsán merülnek fel kétségek. Azonban a személygépkocsik tekintetében az 
újonnan bevezetett portugál autópályadíj-fizetési rendszer nem sérti a megkülönböztetés-
mentesség és az arányosság alapelveit.

Ugyanakkor a Bizottság továbbra is gondosan figyelemmel kíséri az Európai Unió különböző 
autópályadíj-fizetési rendszereinek működését. A autópályadíj-fizetési politikák további 
harmonizációjára vonatkozó lehetséges kezdeményezések tanulmányozása során – a 
közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyvben foglaltaknak megfelelően – a Bizottság meg 
fogja vizsgálni, hogy az autópályadíjakra vonatkozó uniós jogszabályi keret hatáskörébe 
bevonja-e a személyszállítást, és ha igen, akkor milyen módon.”

                                               
1 HL L 187., 1999.7.20., 2000/38/EK irányelv (HL L 157., 2006.6.9.) és 2011/76/EU irányelv (HL L 369., 
2011.10.14.) által módosított formája.


