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Ref.: Petiția nr. 1386/2011, adresată de Antonio Javier Rodriguez Castillo, de 
cetățenie spaniolă, privind sistemul obligatoriu de taxe pe autostrada 
cunoscută sub denumirea „Via do Infante”, din Algarve, Portugalia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este primarul localității Ayamonte din regiunea Huelva, Spania. Acesta 
protestează împotriva sistemului obligatoriu de taxe impus recent pentru utilizatorii autostrăzii 
din Algarve de către guvernul portughez. Petiționarul susține că o asemenea decizie 
contravine spiritului cooperării transfrontaliere dintre cele două regiuni și constituie un 
obstacol în calea liberei circulații a persoanelor și a mărfurilor. Potrivit petiționarului, situația 
este identică cu cea înregistrată pe autostrăzile portugheze din nordul țării.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Începând cu 15 octombrie 2010, guvernul portughez a introdus treptat un sistem electronic de 
taxare (fără bariere) pe autostrăzile concesionate „SCUT”, pentru a contribui la reducerea 
cheltuielilor publice. Pe acest tip de autostrăzi, anterior, în locul taxelor, se aplica un sistem de 
„taxe fictive”, prin care guvernul portughez achita către concesionari sume anuale, în funcție 
de volumul de trafic, fără ca utilizatorii să plătească vreo taxă. 

Pe baza mai multor plângeri, Comisia a decis să se adreseze Portugaliei la 7 aprilie 2011 cu 
privire la impunerea de taxe autocamioanelor și eventuala nerespectare a Directivei 
1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 
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infrastructuri1. În prezent, Comisia anchetează cazul.  

În cazul autoturismelor particulare, la care se face referire și în scrisoarea petiționarului, nu se 
aplică nicio dispoziție legislativă a UE. Prin urmare, Portugalia are libertatea de a impune taxe 
autoturismelor pe drumurile sale și de a alege metoda de taxare corespunzătoare, cât timp sunt 
respectate principiile proporționalității și nediscriminării pe baza naționalității sau a statului 
membru în care au fost înmatriculate autovehiculele, impuse prin tratat. Comisia a analizat 
sistemul de taxare portughez și nu a depistat nicio problemă gravă în ceea ce privește 
autoturismele. 

Concluzie

Luând în considerare cele menționate mai sus și conform informațiilor de care dispune în 
prezent Comisia, există îndoieli referitoare la respectarea Directivei 1999/62/CE în ceea ce 
privește autocamioanele. Pe de altă parte, în cazul autoturismelor, noua metodă de taxare 
impusă de Portugalia nu pare să încalce principiile nediscriminării și proporționalității.

Cu toate acestea, Comisia monitorizează atent în continuare funcționarea diverselor sisteme 
de taxare din UE. În procesul de reflecție asupra eventualelor inițiative pentru politici viitoare 
de taxare rutieră armonizate, după cum este prevăzut în cartea albă privind transporturile din 
2011, Comisia va hotărî dacă și cum să includă transportul de călători în domeniul de aplicare 
al cadrului juridic al UE privind taxarea rutieră.

                                               
1 JO L 187, 20.7.1999, astfel cum a fost modificată de Directiva 2006/38/CE (JO L 157, 9.6.2006) și Directiva 
2011/76/UE (JO L 369, 14.10.2011).


