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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1035/2012 af Luigi Perrone, italiensk statsborger, om manglende 
skiltning om betaling af motorvejsafgift ved grænsen mellem Italien og Slovenien

1. Sammendrag

Andrageren gør opmærksom på, at der ved den italiensk-slovenske grænse i Trieste ikke klart 
gøres opmærksom på, at der er pligt til at betale et motorvejsgebyr for at køre på den 
slovenske motorvej.

Som følge heraf standses mange bilister, der er uvidende om denne pligt, af det slovenske 
politi og tvinges til på stedet at betale en bøde på 150 EUR under trussel om øjeblikkelig 
beslaglæggelse af bil og papirer, hvis man ikke gør det. Ifølge andrageren er en sådan 
fremgangsmåde urimelig og til hindring for den frie bevægelighed inden for EU. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Den nuværende EU-lovgivning om vejafgifter finder kun anvendelse på tunge lastvogne (den 
såkaldte eurovignetdirektiv)1.

Medlemsstaterne skal imidlertid, hvis de indfører vejafgifter eller tidsbaserede afgifter 
(vignet) på personbiler, overholde de relevante bestemmelser i traktaten. I denne forbindelse 

                                               
1 Direktiv 1999/62/EF som ændret ved direktiv 2006/38/EF og direktiv 2011/76/EU, EUT L 157/8 af 9. juni 
2006.
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mener Kommissionen, at indførelsen af bompenge og afgifter ikke må diskriminere, hverken 
direkte eller indirekte, på grund af nationalitet, hvilket land eller det sted, hvor afgiften 
indføres, eller landet, hvor køretøjet er indregistreret, eller afgangs- eller bestemmelsessted 
for kørslen. 

Som det anbefales i de seneste retningslinjer fra Kommissionen vedrørende vejafgifter til 
private køretøjer1, er det vigtigt, at førerne af køretøjerne får tilstrækkelige oplysninger om, at 
der skal købes en vignet, inden vedkommende anvender det vejnet, der skal betales afgifter 
for. Ifølge de oplysninger, Kommissionen råder over, er sådanne oplysninger til rådighed i 
Slovenien, og vignetter kan købes døgnet rundt på tankstationer. 

Konklusion

Ifølge de oplysninger, Kommissionen råder over, oplyses kravet om at købe en vignet ved de 
slovenske grænseovergange. 

Kommissionen mener også, at det er vigtigt, at der leveres tilstrækkelige informationer, og 
den vil fortsætte med at overvåge situationen med henblik på at gribe ind, hvis det senere 
skulle blive nødvendigt.

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/road/doc/com-2012-199.pdf. 


