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Относно: Петиция 0621/2004, внесена от Aandras Lukács, с унгарско гражданство, от 
името на „Clean Air Group“, относно финансирането по ИСПА на унгарската 
програма за рехабилитация на пътищата 

1. Резюме на петицията

Вносителят се позовава на проект в Унгария, който се предвижда да бъде 
съфинансиран по програма ИСПА. Целта на проекта е да се увеличат нормите за 
носеща способност на осово натоварване на пътищата. Вносителят твърди, че 
финансирането на проекта от Общността би било в противоречие с няколко принципа
на ЕС. На първо място той подчертава, че от тези инвестиции могат да се възползват
много малък брой участници в движението, тъй като носещата способност на 
съществуващите пътища е достатъчна за повечето камиони, които са в движение в 
момента. Вносителят се позовава на няколко съобщения на Комисията относно 
транспорта, които призовават за интернализация на външните разходи. Той твърди, че 
съгласно този принцип мерките не следва да се финансират от публични фондове, а от 
операторите на тези превозни средства, които изискват допълнителното укрепване. На 
второ място вносителят счита, че финансирането би могло да представлява нарушаване 
на правилата на ЕС относно държавната помощ, тъй като изкривява пазара, като 
насърчава определени предприятия за сметка на други участници на пазара. Накрая
вносителят твърди, че проектът е в противоречие с целта на ЕС за насърчаване на 
устойчив транспорт, тъй като мерките ще увеличат екологичните щети, причинени от 
свръхтоварни превозни средства. Той твърди, че поради тази причина проектът не 
отговаря на критериите за финансиране от Общността съгласно определеното в 
Регламента за ИСПА.

2. Допустимост
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Обявена за допустима на 7 февруари 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 18 август 2005 г.

Комисията би желала да предостави следната информация на комисията по петиции 
към Европейския парламент.

Член 3 от Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г. относно максимално 
допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни 
средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално 
допустимите маси в международния трафик определя, че държавите-членки не могат да 
не допускат или да забраняват използването на техните територии на превозни 
средства, извършващи международен транспорт, които са регистрирани или пуснати в 
движение в която и да било друга държава-членка, поради причини, свързани с масите 
и размерите им, при условие че характеристиките на тези превозни средства са в 
съответствие с граничните стойности, посочени в приложение 1 от директивата.

За да се постигне създаването на общ транспортен пазар, всяка държава-членка следва 
да разрешава свободното движение на превозни средства, извършващи международен 
транспорт с натоварване на осите до 11,5 тона.

Всички държави-членки следва да спазват изискванията на европейското 
законодателство („acquis communautaire“). По време на преговорите за присъединяване
тези изисквания се обсъждат подробно с новите държави-членки. Новоприсъединилите 
се държави-членки следва да подобрят последователно основните си пътища съгласно 
програмата, определена по време на преговорите, за да се избегнат щетите от тежки 
камиони. В случая с Унгария преходният период е определен до 31 декември 2008 г., за 
да се даде повече време за привеждане на пътната мрежа до нужното равнище.

Програмата ИСПА за инвестиции в транспортната и екологичната инфраструктура в 
държавите-кандидатки е предоставила финансова помощ, която е използвана за тези 
цели. След присъединяването на Унгария към Европейския съюз тя има достъп до 
Кохезионния фонд за подпомагане на инфраструктурни инвестиции.

Що се отнася до таксите за използване на инфраструктурата, съгласно настоящата 
Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за 
използване на определени инфраструктури (Директива „Евровинетка“), държавите-
членки могат да налагат такси за изминат участък или такси за използване на 
автомагистралите на тежкотоварни превозни средства с максимално допустимо тегло 
не по-малко от 12 тона. Размерът на таксите може и следва да се коригира в зависимост 
от вида на превозното средство.

В момента Европейският парламент и Съветът обсъждат изменение на тази директива. 
Новата директива ще бъде приложима не само за автомагистралите, но и за 
Трансевропейската транспортна мрежа. Освен това тя ще позволи на държавите-
членки, ако желаят, да налагат пътни такси за движение извън Трансевропейската 
транспортна мрежа (TEN-T).
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Налаганите такси съгласно настоящата директива и новия проект за директива се 
базират на разходите за изграждане и поддържане на пътищата и вземат предвид 
щетите, нанесени от различните типове превозни средства.

Новият проект за директива включва и възможността за добавено увеличение към
таксата за инфраструктура в планински райони, по-специално райони, където 
движението на превозни средства причинява значителни щети на околната среда. 
Събраните от добавеното увеличение приходи трябва да се инвестират в приоритетни 
проекти от Трансевропейската транспортна мрежа, които осигуряват алтернативи на 
пътния транспорт.

Очаква се Европейският парламент да я разгледа на второ четене до края на годината.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 10 ноември 2006 г.

В предишното си съобщение във връзка с петиция № 621/2004, представена от г-н 
András Lukács, от името на „Clean Air Action Group“, Комисията подчерта задължението 
на държавите-членки да позволяват свободното движение на тяхна територия на 
извършващи международен транспорт превозни средства, които отговарят на
максимално допустимите тегло и размери съгласно определеното в Директива 
96/53/ЕО. За Унгария беше определен преходен период до 31.12.2008 г. за подобряване 
на пътната мрежа, за да може да поема превозни средства, отговарящи на изискванията 
на директивата.
Петицията се отнася за носещата способност на осово натоварване на пътищата, която
се изисква от европейското законодателство, и свързаните с нея разходи за подобряване 
на пътищата.
Директива 96/53/ЕО разграничава задвижваща от незадвижваща ос. Според 
законодателството максимално допустимото натоварване на единична ос е съответно 
10 тона за незадвижваща ос и 11,5 тона за задвижваща ос.
Според информацията, с която разполагаме, предишните ограничения, наложени от 
унгарското законодателство, са били съответно 10 тона за незадвижваща ос и 11 тона за 
задвижваща ос. Така че изглежда, че промяната не е толкова драстична, колкото се 
представя.
Но петицията повдига принципен въпрос за източниците на финансиране, необходими 
за привеждане на унгарската пътна мрежа до нивото, определено в европейското 
законодателство.
Според изложеното в петицията публичните средства не могат да се използват за 
финансиране на подобряването на унгарската пътна мрежа поради следните причини:

• външните разходи следва да бъдат интернализирани от транспортния сектор;

• това би нарушило принципа „замърсителят плаща“;
• това би било в противоречие с няколко политики на ЕС (насърчаването на 
устойчив транспорт, съживяване на железопътния сектор).

Както се припомня в петицията, няколко документа и проучвания на Комисията 
предлагат възможността за интернализиране на външните разходи. Но никой от тези 
документи не стига до заключението, че дейностите по изграждане на транспортна 
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инфраструктура не могат да бъдат финансирани пряко с публични средства.

Осигуряването на свобода на движение, развиването на пътната инфраструктура и 
подобряването на пътната безопасност като цяло са отговорности на публичните 
органи. Петицията признава, че рехабилитацията на съществуващата в Унгария пътна 
мрежа е важна задача.

Допълнителните разходи, направени поради необходимостта от увеличаване на 
нормите за носеща способност на осово натоварване на пътищата, не се плащат 
непосредствено от бенефициентите под формата на пряко финансиране на пътна 
строителна дейност. Освен това не става ясно защо вносителят на петицията разглежда 
като допълнителни само разходите, направени, за да се спазят новите норми, а не взема 
предвид, например, разходите за увеличаване на носещата способност на осово 
натоварване, така че да стане по-висока от необходимата за частните автомобили.

За интернализиране на разходите в пътнотранспортния сектор публичните органи
разполагат с няколко инструмента, за да накарат различните участници в движението
да плащат за разходите, направени вследствие на тяхното движение - от регулаторни 
мерки до такси за използване, такси гориво и такси върху автомобилите.

В пътния сектор, Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от 
тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури понастоящем 
определя рамката за държавите-членки за възстановяване на разходи, направени за 
изграждане, експлоатация, поддръжка и развиване на мрежа, включително разходи за 
щети на инфраструктурата и инвестиционни разходи (изграждане и, където е 
приложимо, лихви върху инвестирания капитал).

Изменението на Директива 1999/62/ЕО, прието от Европейския парламент и от Съвета 
на 17 май 2006 г., определя дори по-широка рамка за по-диференцирана система за 
налагане на такси, която дава възможност на държавите-членки да налагат различни 
такси според различни фактори, сред които изминатото разстояние, местоположението, 
типа инфраструктура, нивата на емисиите и характеристиките на превозните средства, 
времето на деня, нивата на задръстване и т.н.

Поради това Комисията счита, че съществуват и се използват определени механизми, с 
помощта на които всяка категория участници в движението плаща за разходите, 
направени вследствие на тяхното движение, и че използването на публични средства за 
финансиране на пътна строителна дейност не нарушава законодателството в областта 
на държавната помощ, нито принципа „замърсителят плаща“, и не противоречи на 
политиката на ЕС във връзка с насърчаването на устойчивия транспорт и съживяването 
на железопътния сектор.

След няколко години европейската спътникова навигационна система „Галилео“ ще 
позволи на държавите-членки да въведат дори по-сложни системи за налагане на такси.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.
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В първата петиция, подадена през 2004 г., се повдига въпросът за унгарската програма 
за рехабилитация на пътищата, която е следвало да бъде съфинансирана по програма 
ИСПА. Целта на проекта е била увеличаване на нормите за носеща способност на осово 
натоварване на пътищата. Според вносителя финансирането от страна на Общността би 
било в противоречие с няколко от принципите на общностното право. По онова време, 
инструментът за финансиране на Общността е бил ИСПА.

Настоящото писмо на вносителя твърди, че:

- унгарската оперативна програма „Транспорт“ (ОПТ) 2007—2013 г. е приемник на 
програмата за рехабилитация на пътищата

- финансирането от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие 
(наричани за краткост КФ и ЕФРР), които са източниците на финансова помощ от 
Общността чрез националните оперативни програми, представлява продължение на 
финансирането по ИСПА.

Петицията твърди, че общностното финансиране за пътен транспорт в оперативна 
програма „Транспорт“ би могло да наруши общностното право и по-специално 
правилата относно държавната помощ (членове 87 и следващите от Договора за ЕО), 
както и принципа „замърсителят плаща“ (член 174 от Договора за ЕО). Освен това 
вносителят твърди, че стратегическата екологична оценка, извършена за оперативна 
програма „Транспорт“, е установила, че програмата ще насърчава неустойчиви от 
екологична гледна точка дейности. Поради това финансовата помощ на ЕС за такива 
дейности би нарушила някои елементи от европейското законодателство, свързани с 
кохезионната политика. Накрая петицията изразява тревога, че пътният транспорт в 
Унгария се използва като средство за укриване на данъци и други незаконни дейности.

Поради това вносителят твърди, че финансирането на проекти за пътен транспорт и 
наземен достъп до летища противоречи на законодателството на ЕС.

Коментари на Комисията относно петицията

Общностно финансиране от Кохезионния фонд и ЕФРР

За настоящия програмен период 2007—2013 г. Унгария, като държава-членка, вече 
отговаря на условията за финансиране от Кохезионния фонд и Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) на ЕС, а не от предприсъединителния инструмент за 
финансиране ИСПА.

Член 24 от Договора за присъединяване към Европейския съюз, подписан на 16 април 
2003 г., се позовава на серия приложения, които определят временни преходни мерки за 
новите държави-членки. Съгласно параграф 4 от приложение X Унгария се задължава 
да спазва програма за периода до 2008 г. за подобряване на основната си транзитна 
мрежа с изискването, че:

„Всички инфраструктурни инвестиции, включващи средства от бюджета на 
Общността, гарантират, че артериите се конструират или възстановяват до 
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носеща способност от 11,5 тона на ос“.

Що се отнася до укрепването на отсечки от изграден главен път с носеща способност на 
осово натоварване от 100 kN за постигане на носеща способност от 115 kN (т.е. 
предмета на първоначалната петиция), унгарската оперативна програма „Транспорт“
определя изграждането на пътища и укрепването на отсечки от главни пътища като 
необходимо както за спазването на транспортното законодателство на Общността и 
като основен фактор за постигането на териториална достъпност в рамките на
регионите. Това позволява на тези региони да се възползват напълно от развитието на 
Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и да се улесни още повече тяхната 
интеграция към европейския пазар. Освен това оперативна програма „Транспорт“
определя увеличаването на носещата способност на осово натоварване като 
положителен фактор по отношение на потреблението на енергия, тъй като дава 
възможност за увеличаване на съотношението товар — превозно средство, както и за 
по-стабилна скорост на движение. По приоритетна ос „Регионална достъпност“ се 
отпуска помощ от Общността с максимален размер от 1,5 млрд. евро.

Що се отнася до пътното строителство в по-общ план, оперативна програма 
„Транспорт“ има приоритетна ос за подобряване на международната пътна 
достъпност на държавата и регионалния център. Тази ос предвижда помощ от 
Общността в максимален размер 1,182 млрд. евро, като целта е да се осигури 
запълването на липсващите части от мрежата TEN-T. Това развиване на 
инфраструктурата е необходимо, за да се подобри достъпността на държавата и да се 
осигурят необходимите условия за дългосрочна конкурентоспособност. Изграждането 
на модерна и ефективна магистрална мрежа е важно и за свързването на Източна и 
Западна Европа и за намаляването на тежестта за държави-членки като Унгария, които 
поради централното си местоположение поемат голяма част от международния трафик.

Макар че може да се докаже, че инвестициите в пътната инфраструктура са важни не 
само за Унгария, но и за икономическото, социалното и териториалното сближаване на 
разширяващия се Европейски съюз, Комисията би желала да подчертае, че оперативна 
програма „Транспорт“ предвижда и значителни средства за устойчиви видове 
транспорт. Оперативна програма „Транспорт“ предвижда значителни инвестиции в 
развитието на железопътния и водния транспортен сектор, както и градския и 
крайградския обществен транспорт.
Следва да се припомни, че оперативните програми по Кохезионния фонд и ЕФРР се
разработват от държавите-членки, вземайки предвид принципа на партньорство както с 
Европейската комисия, така и с компетентните регионални, местни, градски и други 
обществени органи, икономически и социални партньори и други съответстващи 
организации, представляващи гражданското общество, партньори в областта на 
околната среда, НПО и организации, насърчаващи равните възможности за двата пола. 
Този общ подход включва както подготовката, така и изпълнението, мониторинга и 
оценяването на оперативните програми.

Оперативна програма „Транспорт“ е приета на 1.08.2007 г. с Решение C(2007) 3794 на 
Комисията.

Спазване на правилата за държавната помощ
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В петицията се твърди, че средствата, предоставени от Комисията и националните 
органи за оперативна програма „Транспорт“, могат да представляват държавна помощ 
по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО за заинтересованите страни,
използващи пътната инфраструктура. Подходът на Комисията е разяснен в поредица от 
решения, приети неотдавна.1 Във всички тези решения Комисията счита, че публичното 
финансиране на пътната инфраструктура не представлява държавна помощ за лицата, 
използващи тази инфраструктура, ако са изпълнени следните условия: въпросната 
пътна инфраструктура е отворена за всички без дискриминация и не насърчава никои 
конкретни участници. Комисията следи всички пътища, финансирани по оперативна 
програма „Транспорт“, да отговарят на това условие.

Принципът „замърсителят плаща“ и преминаване от един вид транспорт към друг

В своя междинен преглед на Бялата книга от 2001 г. за европейската транспортна 
политика, озаглавен „Нека Европа продължава да се движи“, Комисията признава, че 
макар да е необходимо да се премине към по-щадящи околната среда видове транспорт, 
оптималното и устойчиво използване на ресурсите може да се постигне чрез стремежа 
към интермодалност, т.е. ефективно използване на различни видове транспорт 
поотделно и в комбинация. Бюджетните средства, отделени за приоритетните оси в 
рамките на оперативната програма, отразяват този принцип. Целта на политиката на 
Комисията за налагане на такси върху транспортната инфраструктура е да разработи 
хармонизиран и справедлив подход към транспортните данъци и такси въз основа на 
принципа „замърсителят плаща”. През 2007 г. Унгария беше първата държава-членка, 
която транспонира в националното си законодателство Директива 2006/38/ЕО, съгласно 
която се изисква въвеждането на такси за тежкотоварни автомобили за използване на 
всички основни пътища, а не само автомагистрали до юни 2008 г. Освен това Унгария 
се подготвя за преминаване от винетки към такси за изминат участък, което ще даде 
възможност за диференцирано налагане на пътни такси, за да се вземат предвид 
външните фактори, свързани с претоварване на движението и замърсяване на въздуха.

Стратегическа екологична оценка

Петицията повдига и въпроса относно точността на стратегическата екологична оценка 
(наричана СЕО), включена в оперативна програма „Транспорт“, и последващите 
действия, предприети от Комисията при одобряването й. Комисията може единствено 
да потвърди, че е била извършена СЕО съгласно изискванията на Директива 
2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху 
околната среда.

Укриване на данъци и незаконни дейности

Що се отнася до притеснението на вносителя, че пътният транспорт в Унгария се 
                                               
1 Вж. в хронологичен ред, Решение по дело за държавна помощ № 134/2007 Thessaloniki 
Submerged Tunnel, № 60/2006, Project Main Port Development Rotterdam, Решение по 
дело за държавна помощ № 478/2004 Irish Rail, Решение по дело за държавна помощ 
№149/2006, M3 North of Kells to Clooney, № 713/1997 Rion Antirion motorway bridge.
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използва широко за укриване на данъци и други незаконни дейности, Комисията няма 
потвърдени доказателства, които да й дадат основание да се съгласи със заключението 
на вносителя на петицията, че има нарушение на член 280 от Договора, свързано с
измами и незаконни дейности.

Заключение

Според Комисията, приоритетите и дейностите, определени по унгарската Оперативна 
програма „Транспорт“, отговарят на принципите за държавна помощ, устойчивост и 
насърчаване на най-щадящите околната среда видове транспорт, които Комисията 
желае да бъдат приети в целия Европейски съюз.
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