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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0621/2004 af Andras Lukács, ungarsk statsborger, for Clean Air 
Group, om ISPA-støtte til det ungarske program for istandsættelse af veje

1. Sammendrag

Andrageren henviser til et projekt i Ungarn, som skal samfinansieres af ISPA. Formålet med 
projektet er at sikre, at vejene kan tåle en højere standardakselbelastning. Andrageren mener, 
at fællesskabsfinansiering til projektet vil være i strid med flere EU-principper. Først og 
fremmest understreger han, at det kun er en lille procentdel af trafikanterne, der vil nyde godt 
af disse investeringer, da den eksisterende vejkapacitet vil være tilstrækkelig for de fleste af 
de lastbiler, der anvendes i øjeblikket. Andrageren henviser til flere meddelelser fra 
Kommissionen om transport, hvori der opfordres til internalisering af de eksterne 
omkostninger. Han hævder, at foranstaltningerne i overensstemmelse med dette princip ikke 
bør finansieres af offentligheden, men af operatørerne af de køretøjer, der har brug for den 
ekstra forstærkning. For det andet mener andrageren, at støtten kan være i strid med EU’s 
regler om statsstøtte, eftersom den forvrænger markedet ved at stille visse virksomheder bedre 
end andre deltagere på markedet. Endelig anfører andrageren, at projektet er i strid med EU’s 
målsætning om at fremme bæredygtig transport, eftersom foranstaltningerne vil øge den 
miljømæssige skade, som forårsages af for tunge køretøjer. Han mener, at projektet derfor 
ikke opfylder kriterierne for fællesskabsstøtte i henhold til ISPA-forordningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. februar 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. august 2005.

Kommissionen vil gerne give Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender følgende 
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oplysninger:

I Rådets direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996 om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i 
national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse 
vejkøretøjer i brug i Fællesskabet fastsættes det i artikel 3, at en medlemsstat ikke må afvise 
eller forbyde anvendelse på sit område af køretøjer i international trafik, der er indregistreret 
eller taget i brug i en anden medlemsstat, på grund af vægten eller dimensionerne, hvis disse 
køretøjer er i overensstemmelse med grænseværdierne i direktivets bilag I.

For at opnå et fælles transportmarked skal alle medlemsstater derfor tillade fri anvendelse af 
køretøjer i international trafik med en akselvægt på op til 11,5 tons.

Alle medlemsstaterne skal overholde kravene i EU’s lovgivning (”acquis communautaire”).
Under tiltrædelsesforhandlingerne er disse krav drøftet indgående med de nye medlemsstater.
Nye medlemsstater moderniserer efterhånden deres hovedveje i henhold til et program 
defineret under forhandlingerne for at undgå skader fra tunge lastbiler. I Ungarns tilfælde er 
der aftalt en overgangsperiode frem til den 31. december 2008 for at give mere tid til at bringe 
vejnettet op på det krævede niveau.

ISPA-programmet for investeringer i transport- og miljøinfrastruktur i kandidatlandene har 
ydet økonomisk bistand, som er brugt til dette formål. Efter tiltrædelsen til EU har Ungarn 
adgang til Samhørighedsfonden til støtte til infrastrukturinvesteringer.

I forhold til afgifter for benyttelse af infrastrukturer kan medlemsstaterne i henhold til det 
nuværende direktiv 1999/62/EF om vejafgifter (eurovignet) anvende vejafgifter og 
brugsafgifter på tunge godskøretøjer, hvis vægt er mindst 12 tons, på motorveje.
Afgiftsniveauet kan og bør tilpasses typen af køretøj.

Der drøftes i Europa-Parlamentet og Rådet en ændring af dette direktiv. Det nye direktiv vil 
finde anvendelse på det transeuropæiske net og ikke kun på motorveje. Endvidere vil det give 
medlemsstaterne mulighed for også at anvende vejafgifter uden for TEN-T, hvis de ønsker 
det.

De afgifter, der benyttes i henhold til det nuværende direktiv og i henhold til det nye udkast til 
direktiv, skal baseres på omkostningerne i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af veje 
og tage højde for den skade, som den relevante køretøjstype forårsager.

Det nye udkast til direktiv giver ligeledes mulighed for at anvende en forhøjelse for 
infrastrukturen, navnlig i bjergområder, hvor brug af køretøjer forårsager betydelige 
miljøskader. Indtægterne fra en sådan forhøjelse skal så investeres i prioritetsprojekter i det 
transeuropæiske transportnet, som giver alternativer til vejtransport.

Europa-Parlamentet forventes at vedtage andenbehandlingen i slutningen af året.”

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 10. november 2006.

I sin tidligere meddelelse i forhold til andragende nr. 621/2004 af András Lukács for Clean 
Air Action Group, præciserede Kommissionen medlemsstaternes forpligtelse til at tillade fri 
anvendelse i international trafik af køretøjer, der overholder grænseværdierne for vægt eller 
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dimensioner i henhold til direktiv 96/53/EF. I Ungarns tilfælde er der aftalt en 
overgangsperiode frem til den 31. december 2008 til modernisering af deres vejnet med 
henblik på at acceptere køretøjer i overensstemmelse med direktivet.

Andragendet vedrører kravet om, at vejene kan tåle akselbelastningen i henhold til EU’s 
lovgivning og de dermed forbundne moderniseringsomkostninger.

I direktiv 96/53/EF skelnes der mellem drivaksler og ikkedrivaksler. I lovgivningen fastsættes 
den højst tilladte enkeltakselvægt til 10 tons for ikkedrivaksler og 11,5 tons for drivaksler.

Ifølge vores oplysninger var grænserne i den ungarske lovgivning tidligere henholdsvis 10 
tons for ikkedrivaksler og 11 tons for drivaksler. Så forskellen som følge af ændringen synes 
altså ikke at være så stor, som det fremlægges.

Andragendes rejser dog et principielt spørgsmål om kilden til den krævede finansiering af 
moderniseringen af det ungarske vejnet til det niveau, der er fastsat i EU's lovgivning.

I henhold til andragendet kan der ikke anvendes offentlige midler til at finansiere 
moderniseringen af det ungarske vejnet på følgende baggrund:

• eksterne omkostninger bør internaliseres af transportsektoren;

• det vil være i strid med princippet om, at forureneren betaler;

• det vil være i strid med flere EU-politikker (fremme af bæredygtig transport, 
revitalisering af jernbanerne).

Som nævnt i andragendet fremsættes der i flere af Kommissionens politiske dokumenter 
mulighed for at internalisere eksterne omkostninger. Disse dokumenter har dog aldrig 
konkluderet, at arbejde med transportinfrastruktur ikke kan forskudsfinansieres med offentlige 
midler.

Sikring af fri bevægelighed, udvikling af vejinfrastrukturer og forbedring af vejsikkerhed er 
generelt de offentlige myndigheders ansvar. I andragendet anerkendes det, at istandsættelsen 
af det eksisterende ungarske vejnet er en vigtig opgave.

De ekstra omkostninger, der påløber, fordi vejene skal anlægges, så de kan tåle en højere 
akselbelastning, skal ikke betales med det samme af støttemodtagerne i form af direkte 
finansiering af vejarbejdet. I øvrigt fremgår det ikke klart, hvorfor det i andragendet anføres, 
at de ekstra omkostninger kun er de omkostninger, der påløber i forbindelse med opfyldelse af 
de nye standarder, og ikke de omkostninger, der påløber for at sikre, at vejene kan tåle en 
akselbelastning, der er højere end den, der eksempelvis kræves for privatbiler.

Med henblik på internalisering af omkostningerne i vejtransportsektoren, er der en række 
instrumenter til rådighed for de offentlige myndigheder for at få forskellige kategorier af 
trafikanter til at betale omkostningerne, fra lovgivningsforanstaltninger til brugsafgifter, 
brændstofafgifter og afgifter på køretøjer.

I vejsektoren sætter direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer i dag rammerne 
for medlemsstaterne med hensyn til refundering af omkostninger i forbindelse med anlæg, 
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drift, vedligeholdelse og udvikling af nettet, herunder omkostninger i forbindelse med skader 
på infrastrukturen og investeringsomkostninger (anlæg plus, hvor det er relevant, renter på 
investeret kapital).

Med ændringen af direktiv 1999/62/EF, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet 
den 17. maj 2006, fastlægges endnu videre rammer for et mere differentieret afgiftssystem, 
ligesom medlemsstaterne får mulighed for varierende afgifter i henhold til en række faktorer, 
heriblandt den tilbagelagte distance, position, infrastrukturtype, emissionsniveau og 
køretøjernes egenskaber, tidspunkt, trafikbelastning mv.

Kommissionen mener derfor, at der findes visse mekanismer, og at de anvendes til at få de 
enkelte kategorier af trafikanter til at betale for omkostningerne, og at anvendelse af offentlige 
midler til finansiering af vejarbejde ikke er en overtrædelse af lovgivningen om statsstøtte 
eller i strid med princippet om, at forureneren betaler, eller i strid med EU’s politikker i 
forhold til at fremme bæredygtig transport og revitalisere jernbanerne.

Om få år bliver det europæiske Galileo-satellitpositioneringssystem tilgængeligt, og så kan 
medlemsstaterne indføre endnu mere sofistikerede afgiftssystemer.”

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.

I det oprindelige andragende, som blev indgivet i 2004, henvistes der til det ungarske projekt 
om istandsættelse af veje, som skulle samfinansieres af ISPA. Formålet med projektet var at 
sikre, at vejene kunne tåle en højere standardakselbelastning. Andrageren mente, at 
fællesskabsfinansiering til projektet ville være i strid med flere EU-principper. På det 
tidspunkt var det relevante fællesskabsfinansieringsinstrument ISPA.

Andrageren hævder i sin aktuelle skrivelse følgende:

- Det ungarske operationelle transportprogram (TOP) 2007-2013 er efterfølger til det 
ungarske program for istandsættelse af veje.

- Finansiering fra Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU), som er kilder til den fællesskabsstøtte, som gives gennem de nationale operationelle 
programmer, udgør en fortsættelse af støtten fra ISPA.

I andragendet hævdes det, at fællesskabsstøtten til vejtransport i det operationelle 
transportprogram kan være i strid med fællesskabslovgivningen, navnlig reglerne om 
statsstøtte (artikel 87 og i henhold til EF-traktaten) og princippet om, at forureneren betaler 
(EF-traktatens artikel 174). Endvidere påstår klageren, at det i den strategiske miljøvurdering, 
som blev udført for det operationelle transportprogram, konkluderedes, at det ville fremme 
miljømæssigt ubæredygtige aktiviteter. Økonomisk bistand fra EU til sådanne aktiviteter ville 
derfor være i strid med elementer i fællesskabslovgivningen i forbindelse med 
samhørighedspolitikken. Endelig er andrageren bekymret for, at vejtransporten i Ungarn i vid 
udstrækning anvendes som middel til skatteunddragelse og andre ulovlige aktiviteter.

Det hævdes derfor, at EU’s støtte til vejtransportprojekter og overfladeadgang til lufthavne er 
i strid med EU’s lovgivning.
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Kommissionens bemærkninger

Fællesskabsstøtte fra Samhørighedsfonden og EFRU

I den nuværende programmeringsperiode 2007-2013 er Ungarn som medlemsstat kvalificeret 
til støtte fra EU’s Samhørighedsfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) 
i stedet for instrumentet til førtiltrædelsesstøtte, ISPA.

I artikel 24 i traktaten om tiltrædelse af EU, som blev undertegnet den 16. april 2003, 
henvises til en række bilag, som fastlægger midlertidige overgangsforanstaltninger for de nye 
medlemsstater. I henhold til punkt 4 i bilag X skal Ungarn overholde en tidsplan frem til 2008 
for modernisering af dets vigtigste transitnet med et krav om, at:

”Alle investeringer i infrastruktur, der omfatter midler fra Fællesskabets budget, skal 
sikre, at hovedtrafikårerne bliver konstrueret eller moderniseret, således at de kan tåle en 
belastning på 11,5 tons pr. aksel”.

Med hensyn til forstærkningen af dele af den anlagte hovedvej fra en akselkapacitet på 100 
kN til 115 kN (dvs. det oprindelige andragendes genstand) finder det ungarske operationelle 
transportprogram det nødvendigt at forstærke dele af hovedvejen, både for at overholde 
transportlovgivningen og som et vigtigt led i at opnå territoriel adgang inden for regionerne.
Det gør det muligt for sådanne regioner at udnytte udviklingen af TEN-T-transportnettet fuldt 
ud og endvidere fremme integrationen deraf i det europæiske marked. Endvidere er en højere 
belastningskapacitet ifølge det operationelle transportprogram en positiv faktor med hensyn til 
energiforbrug, eftersom den muliggør et større forholdstal mellem last og køretøj samt mere 
stabile hastigheder. Der gives støtte under den prioriterede akse om regional adgang, hvor der 
forventes fællesskabsstøtte på højst ca. 1,5 mia. euro.

I forhold til vejudvikling mere generelt har det operationelle transportprogram en prioriteret 
akse om forbedring af landets og det regionale centrums internationale vejadgang. Med denne 
akse forventes fællesskabsstøtte på højst 1,182 mia. euro, og målet er at sikre, at manglende 
dele af TEN-T-nettet gennemføres. En sådan infrastrukturudvikling er nødvendig for at øge 
landets adgang og skabe de nødvendige betingelser for langsigtet konkurrenceevne. Et 
moderne og effektivt motorvejsnet er ligeledes vigtigt i forhold til at forbinde Øst- og 
Vesteuropa og samtidig reducere byrden for medlemsstater som Ungarn, som på grund af 
deres centrale placering vil påtage sig en stor del af den internationale trafik.

Selv om det kan påvises, at investeringer i vejinfrastruktur ikke kun er vigtige for Ungarn, 
men også for den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i et udvidet EU, vil
Kommissionen gerne understrege, at der i det operationelle transportprogram ligeledes 
forventes betydelige bevillinger til bæredygtige transportformer. I det operationelle 
transportprogram forventes derfor betydelige investeringer i udvikling af jernbaner og 
vandveje samt offentlig transport i byer og forstæder.

Det bør erindres, at operationelle programmer for Samhørighedsfonden og EFRU udarbejdes 
af medlemsstaterne under hensyntagen til princippet om partnerskab, både med 
Kommissionen og med kompetente regionale, lokale, bymæssige og andre offentlige 
myndigheder, økonomiske og sociale partnere og andre relevante organer, som repræsenterer 
civilsamfundet, miljøpartnere, ngo’er og organer, der fremmer lige muligheder for begge køn. 
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Denne fælles strategi omfatter udarbejdelse, men også gennemførelse, overvågning og 
evaluering af operationelle programmer.

Det operationelle transportprogram blev vedtaget i Kommissionens beslutning K(2007)3794 
af 1.8.2007.

Overholdelse af statsstøtteregler

I andragendet hævdes det, at støtten fra Fællesskabet og de nationale myndigheder til det 
operationelle transportprogram kan udgøre statsstøtte inden for betydningen af EF-traktatens 
artikel 87, stk. 1, for brugerne af den relevante vejinfrastruktur. Kommissionens strategi er 
forklaret i en række nylige beslutninger.1 Kommissionen mener i alle disse beslutninger, at 
offentlig støtte til vejinfrastruktur ikke udgør statsstøtte for brugerne af denne infrastruktur, 
hvis følgende betingelser er opfyldt: Den relevante vejinfrastruktur er åben uden 
forskelsbehandling for alle brugere og tilgodeser ikke en enkelt bruger. Kommissionen 
bemærker, at alle veje, der er finansieret af det operationelle transportprogram, opfylder denne 
betingelse.

Princippet om, at forureneren betaler, og omlægning af transportmidler

I sin midtvejsevaluering Hold Europa i bevægelse i hvidbogen om transport fra 2001 
anerkender Kommissionen, at der skal skiftes til mere miljøvenlige transportmidler, men at en 
optimal og bæredygtig udnyttelse af ressourcerne følger af sammodalitet, dvs. effektiv brug af 
forskellige transportmidler, både selvkørende og integrerede. Budgetbevillingerne til de 
prioriterede akser inden for det operationelle program afspejler dette princip. Målet med 
Kommissionens politik om afgifter på transportinfrastruktur er at udvikle en harmoniseret og 
retfærdig tilgang til transportafgifter og -gebyrer baseret på princippet om, at brugeren betaler.
I 2007 var Ungarn den første medlemsstat, der gennemførte direktiv 2006/38/EF i den 
nationale lovgivning, hvor der skulle opkræves afgifter fra trafikanterne for tunge 
godskøretøjer på alle større veje og ikke kun motorveje pr. juni 2008. Endvidere forbereder 
Ungarn sig på en overgang fra vignet til afstandsbaserede afgifter, der gør det muligt at 
opkræve differentierede vejafgifter for bedre at afspejle eksternaliteter i forbindelse med 
overbelastning og luftforurening.

Strategisk miljøvurdering

I andragendet rejses ligeledes spørgsmål om præcisionen i den strategiske miljøvurdering, 
som er omfattet af det operationelle transportprogram og de foranstaltninger, Kommissionen 
har truffet for at godkende den. Kommissionen kan kun bekræfte, at der er udført en strategisk 
miljøvurdering i henhold til kravene i direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers 
og programmers indvirkning på miljøet.

Skatteunddragelse og ulovlige aktiviteter

I forhold til bekymringen om, at vejtransporten i Ungarn i vid udstrækning anvendes som et 
                                               
1 Se, i kronologisk rækkefølge, beslutning i statsstøttesag nr. N 134/2007 om en undervandstunnel i 
Thessaloniki, N 60/2006 om et projekt om udvikling af havnen i Rotterdam, beslutning i statsstøttesag N 
478/2004 om Irish Rail, beslutning i statsstøttesag N 149/2006 om M3 fra det nordlige Kells til Clooney, N
713/1997 om Rion Antirion-motorvejsbroen.
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middel til skatteunddragelse og andre ulovlige aktiviteter, har Kommissionen ingen beviser, 
der får den til at acceptere andragerens konklusion om, at traktatens artikel 280 om svig og 
ulovlige aktiviteter derfor er overtrådt.

Konklusion

Kommissionen mener, at de prioriteter og foranstaltninger, der er fundet i det ungarske 
operationelle transportprogram, stemmer overens med principperne om statsstøtteregler, 
bæredygtighed og fremme af miljøvenlige transportmidler, som Kommissionen ønsker 
vedtaget i hele EU."
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