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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1386/2011, ingediend door Antonio Javier Rodriguez Castillo 
(Spaanse nationaliteit), over het verplichte tolgeldsysteem op de autosnelweg "Via 
do Infante" in de Algarve, Portugal

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is voorzitter van de kamer van Ayamonte, Huelva, Spanje. Hij verzet zich tegen het 
verplichte tolgeldsysteem dat onlangs door de Portugese regering werd ingesteld voor 
gebruikers van de autosnelweg van de Algarve. Hij beweert dat een dergelijke beslissing in 
strijd is met de geest van grensoverschrijdende samenwerking die de relaties tussen de twee 
regio's beheerst en een belemmering vormt voor het vrije verkeer van personen en goederen. 
Volgens indiener is de situatie identiek aan die van de Portugese autosnelwegen in het 
noorden van het land.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

Sinds 15 oktober 2010 heeft de Portugese regering geleidelijk nieuwe elektronische 
(drempelvrije) tolheffingsregelingen ingevoerd voor "SCUT"-concessiesnelwegen, teneinde 
bij te dragen aan de beperking van overheidsuitgaven. Vroeger werd er op deze 
autosnelwegen, in plaats van een tolgeldsysteem, een "schaduwtolsysteem" toegepast. Dit 
hield in dat de Portugese regering de concessiehouders jaarlijks een bedrag betaalde op basis 
van verkeervolumes, maar waarbij gebruikers niets hoefden te betalen.

Naar aanleiding van diverse klachten heeft de Commissie besloten Portugal op 7 april 2011 
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aan te spreken op het aanrekenen van vrachtauto's en de mogelijke niet-naleving van Richtlijn 
1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde 
infrastructuurvoorzieningen aan zware voertuigen1. Momenteel onderzoekt de Commissie de 
zaak.

Op personenauto's, die tevens in indieners brief worden genoemd, is geen specifieke EU-
wetgeving van toepassing. Portugal heeft derhalve het recht om tol te heffen op 
personenauto's op haar wegen en om te kiezen voor de meest geschikte tolinningsmethode, 
mits de verdragsbeginselen van evenredigheid en non-discriminatie op grond van nationaliteit 
of de lidstaat van registratie van het voertuig in acht worden genomen. De Commissie heeft 
het Portugese tolsysteem geanalyseerd en daarbij geen dergelijke ernstige problemen met 
personenauto's geconstateerd.

Conclusie

Gelet op bovenstaande en op basis van de informatie die de Commissie momenteel tot haar 
beschikking heeft, bestaan er twijfels met betrekking tot de naleving van Richtlijn 
1999/62/EG voor zover het vrachtauto's betreft. Anderzijds lijken de in Portugal toegepaste 
nieuwe tolsystemen voor personenauto's niet in strijd met de beginselen van non-discriminatie 
en evenredigheid.

Desondanks blijft de Commissie de werking van de verschillende tolsystemen in de EU 
nauwkeurig volgen. In haar bespiegeling over mogelijke initiatieven om 
verkeersheffingsregelingen verder te harmoniseren, zoals voorzien in het Witboek over 
vervoer 2011, zal de Commissie onderzoeken of en hoe personenvervoer kan worden 
opgenomen in het toepassingsgebied van het EU-rechtskader inzake verkeersheffingen.

                                               
1 PB L 187 van 20.7.1999, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2006/38/EG (PB L 157, 9.6.2006) en Richtlijn 
2011/76/EU (PB L 369 van 14.10.2011).


