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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1340/2011 af Maria Luísa Garcia Morgado, spansk statsborger, og 
fire medunderskrivere, om vejafgifter på portugisiske motorveje og modtagelse af 
portugisisk tv i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren henviser ikke kun til de vejafgifter, som for nylig er blevet indført på de 
portugisiske motorveje nær den spanske grænse, men også til det forhold, at man i Spanien er 
ude af stand til at modtage portugisisk fjernsyn. I det første tilfælde besluttede den 
portugisiske regering at indføre vejafgifter på bestemte såkaldte SCUT-motorveje (SCUT: 
ingen udgifter for brugerne), der oprindelig var tænkt som værende gratis. Nogle af disse 
motorveje giver adgang til Spanien. Den indførte vejafgift er af en type, der kræver 
anskaffelse af en særlig anordning, hvilket betyder, at betaling på stedet i form af kontanter 
eller kreditkort er udelukket. I det anden tilfælde beklager andrageren, at portugisisk tv ikke 
længere kan modtages i Spanien på grund af indførelsen af jordbaseret digitalt tv i Portugal. 
Andrageren mener, at disse to faktorer udgør en hæmsko for forbindelserne mellem de to 
lande, ikke kun hvad angår gensidig mellemfolkelig forståelse, men også fordi de udgør en 
barriere for den frie bevægelighed for personer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26 marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Andragendet henviser til to separate spørgsmål: 
a) de nyligt indførte afgifter på portugisiske motorveje, og  
b) det forhold, at man i Spanien ikke kan modtage portugisisk fjernsyn. 
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a) Afgifter på motorveje

Siden den 15. oktober 2010 har den portugisiske regering gradvis indført nye elektroniske 
(uden barrierer) vejafgiftsordninger på "SCUT"-motorveje for at bidrage til nedskæring i de 
offentlige udgifter. På disse motorveje anvendtes der før denne dato i stedet for vejafgifter et 
”skygge-vejafgifts”system, hvorved den portugisiske regering betalte koncessionshaverne 
årlige beløb baseret på trafikmængden, men hvor brugerne ikke betalt nogen afgift.
Den pågældende nye vejafgiftsordning er baseret på mikrobølgeteknologi (DSRC), som 
kræver, at betalingen af afgifter udføres med en on-board unit (OBU), som er udstedt mod et 
depositum ved returnering af udstyret. Lejlighedsvise brugere, hovedsageligt udlændinge, kan 
også bruge et billetsystem for at undgå leje og/eller installation af en on-board unit. On-board 
Units og billetter er tilgængelige på postkontorer, kundecentre og Via Verde-butikker. 
Yderligere oplysninger kan findes på følgende hjemmeside: 

http://www.visitportugal.com/NR/exeres/D1F46576-727B-42CA-BA69-
C33AFBA3D81C,frameless.htm

Ved indførelsen af vejafgifter for personbiler skal medlemsstaterne respektere 
bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. De skal især sikre, at 
opkrævningen af vejafgifter ikke diskriminerer, direkte eller indirekte, visse trafikanter på 
grund af deres nationalitet eller bopæl. 

Der findes dog ikke nogen EU-lovgivning, der fastsætter regler for opkrævning af vejafgifter 
for personbiler. Beslutningen om at fastsætte afgifter for biler, når de benytter veje, henhører i 
princippet under den pågældende medlemsstats kompetence. Medlemsstaterne er derfor ikke 
forpligtet til at tilbyde afgiftsfri alternativer til vejinfrastruktur, der er underlagt prissætning. 

I betragtning af ovenstående og i henhold til de oplysninger, der i øjeblikket er til rådighed for 
Kommissionen, ser det ud til, at den nye afgiftsordning for personbiler, der anvendes i 
Portugal, er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Kommissionen vil imidlertid fortsat 
nøje overvåge, hvordan de forskellige afgiftssystemer i EU fungerer. Kommissionen vil i sine 
overvejelser af mulige initiativer til yderligere at harmonisere vejafgiftspolitikker, som det 
planlægges i hvidbogen om transport, vurdere, hvorvidt og hvordan man skal inkludere 
passagertransport i anvendelsesområdet for EU's retlige ramme for opkrævning af vejafgift.

b) TV-tjenester
Afviklingen af analogt jordbaseret tv1 og overgangen til digitalt jordbaseret tv er et generelt 
mål for europæisk politik, som det påpeges i Kommissionens meddelelse fra 2005 om 
hurtigere overgang fra analog til digital radio-/tv-spredning og i betragtning 26 i direktiv 

                                               
1 Meddelelse af 24. maj 2005 fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg og Regionsudvalget om hurtigere overgang fra analog til digital radio-/tv-spredning (KOM 
(2005)0204).
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Alle medlemsstaterne har givet et stærkt politisk tilsagn til EU og til hinanden om at afvikle 
analoge jordbaserede tv-transmissioner senest i 2012. Kommissionen har konsekvent 
tilskyndet medlemsstaterne til at fremskynde skiftet til digital radio-/tv-spredning med henblik 
på at drage nytte af den "digitale dividende", dvs. frigivelsen af frekvensressourcer af høj 
kvalitet, der bliver til rådighed til andre formål (som f.eks. trådløst bredbånd), når analog 
radio-/tv-spredning er afviklet helt. 
Herudover fastsætter rammedirektivet af 7. marts 20022 om fælles rammebestemmelser for 
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester målet om at fremme konkurrencen ved at sikre, 
at brugerne får maksimalt udbytte for så vidt angår valgmuligheder, pris og kvalitet. I denne 
forbindelse lægger Kommissionen stor vægt på forbrugerspørgsmål vedrørende digitalt tv. 
Med hensyn til digitale tv-tjenester, der ydes i Portugal, må det understreges, at operatører 
generelt har en betydelig frihed til at udforme tjenesterne og vælge de kontraktmæssige 
aftaler, der passer til deres forretningsmodel, herunder grænseoverskridende dækning af deres 
jordbaserede radio-/tv-spredning. 
Portugal afviklede analog jordbaseret radio-/tv-spredning i slutningen af april 2012. Der 
findes derfor i Portugal flere platforme for udbydelsen af radio- og tv-tjenester, der omfatter 
kabel, satellit, IPTV og, som følge af afviklingen, også det digitale jordbaserede tv, som 
imidlertid kun dækker 87 % af det portugisiske territorium. 
I betragtning af ovenstående og på grundlag af de oplysninger, der i øjeblikket er til rådighed 
for Kommissionen, udgør afviklingen af analogt jordbaseret tv og overgangen til digitalt 
jordbaseret tv et generelt mål for europæisk politik og de medlemsstater, der har forpligtet sig 
til at gennemføre den.
Borgere, der bor i Spanien og ønsker at modtage portugisiske radio- og tv-kanaler, er nødt til 
at benytte de platforme (kabel, jordbaseret, satellit), der opererer i Spanien.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 

2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 
2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter og 
direktiv 2002/20/EF om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

2 Direktiv 2002/21/EF, senest ændret ved direktiv 2009/140/EF.


