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met 4 handtekeningen, over tolgelden op Portugese autosnelwegen en de 
ontvangst van Portugese televisie in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst niet alleen naar de tolgelden die recent op de Portugese autosnelwegen nabij 
de Spaanse grens werden ingevoerd, maar ook naar het feit dat Spanje geen Portugese 
televisiezenders kan ontvangen. In het eerste geval heeft de Portugese overheid besloten om 
tolgeld te heffen op bepaalde autosnelwegen, met de naam SCUT (Sem Custos para os 
Utilizadores – Geen kosten voor gebruikers), die oorspronkelijk gratis zouden zijn. Een aantal 
van deze autosnelwegen biedt toegang tot Spanje. Het soort tolgeld dat wordt geheven, vereist 
de aankoop van een speciaal apparaat, wat wil zeggen dat het onmogelijk is om ter plekke 
contant of met een kredietkaart betalen. In het tweede geval betreurt indiener dat het niet meer 
mogelijk is om Portugese televisiezenders in Spanje te ontvangen, als gevolg van de 
introductie van DTT (digitale terrestrische televisie) in Portugal. Indiener is van mening dat 
deze twee factoren de twee landen verdelen, niet alleen ten aanzien van wederzijds begrip 
tussen de mensen, maar ook omdat het een barrière vormt voor het vrije verkeer van personen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Het verzoekschrift heeft betrekking op twee afzonderlijke kwestie:
a) de recent ingevoerde tolheffing op Portugese snelwegen, en
b) het feit dat in Spanje geen Portugese televisie ontvangen kan worden.
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a) Tolheffing op snelwegen

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 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.
De nieuwe tolgeldregeling is gebaseerd op microgolftechnologie (DSRC), waarmee tol kan 
worden betaald via een apparaat in de auto dat verkregen kan worden tegen betaling van een 
borgsom. Incidentele gebruikers, met name buitenlanders, kunnen echter ook een 
ticketsysteem gebruiken om de huur en/of installatie van een dergelijke "on-board unit" te 
vermijden. De "on-board units" en tickets zijn verkrijgbaar bij het postkantoor, klantencentra 
en Via Verde-winkels. Voor nuttige informatie wordt verwezen naar de volgende website: 

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

Bij het invoeren van tolheffingen voor personenauto's moeten de lidstaten de bepalingen van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie eerbiedigen. Ze moeten met name 
waarborgen dat de tolheffingen niet leiden tot discriminatie, direct noch indirect, van 
weggebruikers op basis van nationaliteit of woonplaats.

Er is echter geen EU-wetgeving waarin specifieke regels zijn vastgelegd voor heffingen op 
personenauto's. Het besluit om heffingen op te leggen aan auto's die gebruikmaken van wegen 
valt in beginsel binnen de bevoegdheid van de betreffende lidstaat. Daarom zijn lidstaten niet 
verplicht te zorgen voor gratis alternatieven voor de weginfrastructuur waarop tol wordt 
geheven.

Rekening houdend met het bovengenoemde en overeenkomstig de informatie waar de 
Commissie momenteel over beschikt, lijkt de nieuwe tolheffingsregeling voor 
passagiersvoertuigen in Portugal in overeenstemming te zijn met het EU-recht. 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, zal de Commissie 
onderzoeken of en hoe personenvervoer kan worden opgenomen in het toepassingsgebied van 
het EU-rechtskader inzake verkeersheffingen.

b) TV-diensten
De overschakeling van analoge naar digitale terrestrische tv-uitzendingen vormt een algemene 
doelstelling van het Europees beleid, zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie 
van 2005 inzake de versnelling van de overgang van analoge naar digitale omroep1 en in 
                                               
1 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de Regio's van 24 mei 2005 over het versnellen van de overgang van analoge naar 
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overweging 26 van Richtlijn 2009/1401.
Alle lidstaten hebben aan de EU en onderling toegezegd alle analoge terrestrische tv-
uitzendingen uiterlijk 2012 te zullen stopzetten. De Commissie heeft de lidstaten regelmatig 
gestimuleerd de overschakeling naar digitale uitzendingen te versnellen om te kunnen 
profiteren van het "digitale dividend" dat wordt geleverd door het beschikbaar komen van dit 
belangrijke spectrum voor andere vormen van gebruik (zoals draadloos breedband), zodra de 
stopzetting van analoge uitzendingen is afgerond.
Daarnaast wordt in de kaderrichtlijn van 7 maart 20022 inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten de doelstelling 
geformuleerd dat de concurrentie moet worden gestimuleerd zodat de gebruikers zoveel 
mogelijk kunnen profiteren wat betreft keuze, prijzen en kwaliteit. In dit verband besteedt de 
Commissie uitgebreid aandacht aan consumentenaangelegenheden in verband met digitale tv.

Wat betreft digitale tv-diensten in Portugal moet worden benadrukt dat exploitanten over het 
algemeen de vrijheid hebben om naar eigen inzicht hun diensten vorm te geven en de 
contractuele regelingen vast te stellen die het best bij hun zakenmodel passen, waaronder 
grensoverschrijdend bereik van hun terrestrische uitzendingen. 

Portugal heeft de analoge terrestrische uitzendingen eind april 2012 stopgezet. Portugal 
beschikt momenteel daarom over de volgende platforms voor de levering van uitzenddiensten: 
kabel, satelliet, IPTV en, sinds de overstap, ook digitale terrestrische tv-diensten, die echter 
slechts 87% van Portugal dekken.

Rekening houdend met het bovenstaande en op basis van de informatie waar de Commissie 
momenteel over beschikt, vertegenwoordigt de overschakeling van analoge naar digitale 
terrestrische tv een algemene doelstelling van het Europees beleid en zijn de lidstaten 
vastbesloten hier uitvoering aan te geven.

Burgers die in Spanje wonen en die Portugese uitzendingen wensen te ontvangen moeten 
daarom gebruik maken van de platforms (kabel, terrestrische uitzendingen, satelliet) die in 
Spanje beschikbaar zijn.

                                                                                                                                                  
digitale televisie-uitzending (COM (2005)204 def.).

1 Richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van 
Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor 
elektronischecommunicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang tot en 
interconnectie van elektronischecommunicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn 2002/20/EG 
betreffende de machtiging voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten

2 Richtlijn 2002/21/EG, als gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG.


