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της ομάδας δράσης «Clean Air», σχετικά με τη χρηματοδότηση του 
Προγράμματος Οδικής Αποκατάστασης της Ουγγαρίας από το Μέσο 
Προενταξιακών Διαρθρωτικών Πολιτικών (ISPA)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κάνει λόγο για ένα έργο στην Ουγγαρία, το οποίο πρόκειται να 
συγχρηματοδοτηθεί από το ISPA. Σκοπός του έργου είναι η αύξηση της τυπικής φέρουσας 
ικανότητας φορτίου ανά άξονα των δρόμων. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η κοινοτική 
χρηματοδότηση του έργου θα αντέβαινε σε διάφορες αρχές της ΕΕ. Πρώτον, τονίζει ότι μόνο 
ένα μικρό ποσοστό των χρηστών των δρόμων θα ωφελείτο από αυτές τις επενδύσεις, καθώς 
οι σημερινές ικανότητες των δρόμων επαρκούν για τη μεγάλη πλειονότητα των φορτηγών 
που χρησιμοποιούνται σήμερα. Ο αναφέρων παραπέμπει σε διάφορες ανακοινώσεις της 
Επιτροπής για τις μεταφορές, οι οποίες ζητούν την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους. 
Υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με την εν λόγω αρχή, τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να 
χρηματοδοτηθούν από το Δημόσιο, αλλά από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων εκείνων που 
χρειάζονται την πρόσθετη ενίσχυση. Δεύτερον, ο αναφέρων πιστεύει ότι η χρηματοδότηση 
ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς 
στρεβλώνει την αγορά, ευνοώντας ορισμένες επιχειρήσεις έναντι άλλων συμμετεχόντων στην 
αγορά. Τέλος, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι το έργο αντιβαίνει στον στόχο της ΕΕ να 
προαγάγει τις βιώσιμες μεταφορές, καθώς τα μέτρα θα αύξαναν τις βλαβερές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον από τα υπέρβαρα οχήματα. Ισχυρίζεται ότι για τον λόγο αυτόν το έργο δεν 
πληροί τα κριτήρια για κοινοτική χρηματοδότηση, όπως αυτά ορίζονται στον κανονισμό του 
ISPA.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Φεβρουαρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Αυγούστου 2005.

Η Επιτροπή επιθυμεί να παράσχει στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
τις ακόλουθες πληροφορίες.

Η οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τον καθορισμό, για 
ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων 
επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων 
επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές, ορίζει στο άρθρο 3 ότι ένα κράτος μέλος 
δεν μπορεί να αρνείται ή να απαγορεύει στο έδαφός του τη χρησιμοποίηση για διεθνείς 
μεταφορές οχημάτων που έλαβαν άδεια κυκλοφορίας ή τέθηκαν σε κυκλοφορία σε άλλο 
κράτος μέλος, επικαλούμενα λόγους που αφορούν τα βάρη και τις διαστάσεις τους, εφόσον 
τα εν λόγω οχήματα είναι σύμφωνα προς τις οριακές τιμές που αναφέρονται στο παράρτημα I 
της οδηγίας.

Προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινή αγορά μεταφορών, κάθε κράτος μέλος πρέπει να 
επιτρέπει σε ολόκληρη την επικράτειά του την ελεύθερη κυκλοφορία οχημάτων διεθνών 
μεταφορών με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ανά άξονα 11,5 τόνους.

Όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας (το κοινοτικό κεκτημένο). Στη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων οι εν 
λόγω απαιτήσεις συζητήθηκαν διεξοδικά με τα νέα κράτη μέλη. Τα νέα κράτη μέλη θα 
αναβαθμίσουν σταδιακά τους κύριους οδικούς άξονές τους βάσει προγράμματος που 
καταρτίστηκε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να αποφευχθούν ζημίες από 
βαρέα φορτηγά. Στην περίπτωση της Ουγγαρίας έχει συμφωνηθεί μεταβατική περίοδος έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2008 προκειμένου να εξασφαλισθεί επαρκές χρονικό διάστημα για την 
αναβάθμιση του οδικού δικτύου στο επιθυμητό επίπεδο.

Το πρόγραμμα ISPA για επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών και προστασίας του 
περιβάλλοντος σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες έχει παράσχει οικονομική συνδρομή που 
χρησιμοποιήθηκε για αυτόν τον σκοπό. Από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Ουγγαρία έχει πρόσβαση στο Ταμείο Συνοχής για την υποστήριξη επενδύσεων σε υποδομές.

Όσον αφορά την επιβολή τελών για τη χρήση των υποδομών, βάσει της ισχύουσας οδηγίας 
1999/62/EΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν 
ορισμένα έργα υποδομής (οδηγία για το «ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας») τα κράτη 
μέλη έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν τέλη διοδίων και τέλη χρήσης στα βαρέα φορτηγά 
τουλάχιστον 12 τόνων που κινούνται στους αυτοκινητοδρόμους. Το επίπεδο των τελών 
μπορεί και πρέπει να εξαρτάται από το είδος του οχήματος.

Αυτήν την περίοδο συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο η αναθεώρηση
αυτής της οδηγίας. Η νέα οδηγία θα ισχύει στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και όχι μόνον 
στους αυτοκινητοδρόμους. Επιπλέον, θα παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
επιβάλλουν τέλη σε οδικούς άξονες εκτός των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών εάν το 
επιθυμούν.
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Τα τέλη που επιβάλλονται βάσει της ισχύουσας και βάσει της νέας πρότασης οδηγίας πρέπει 
να αποτελούν συνάρτηση του κόστους κατασκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου και 
να λαμβάνουν υπόψη τη ζημία που προκαλεί το κάθε είδος οχήματος.

Η νέα πρόταση οδηγίας παρέχει επίσης τη δυνατότητα επιβολής αυξημένων τελών για τη 
χρήση υποδομών σε ορεινές περιοχές, ιδίως εκεί όπου η χρήση οχημάτων αποτελεί αιτία 
σημαντικών επιβλαβών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Τα έσοδα από την επιβολή αυξημένων 
τελών πρέπει να επενδύονται σε σχέδια προτεραιότητας του διευρωπαϊκού δικτύου που 
παρέχουν εναλλακτικές λύσεις στις οδικές μεταφορές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη δεύτερη ανάγνωση της εν λόγω 
οδηγίας έως το τέλος του έτους.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2006.

Στην προηγούμενη απάντησή της σχετικά με την αναφορά αριθ. 621/2004 που υπέβαλε ο 
κ. András Lukács εξ ονόματος της ομάδας δράσης «Καθαρός Αέρας», η Επιτροπή κατέστησε 
σαφή την υποχρέωση των κρατών μελών να επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία στην 
επικράτειά τους οχημάτων που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές και τα οποία 
συμμορφώνονται με τα μέγιστα εγκεκριμένα βάρη και τις διαστάσεις που ορίζει η οδηγία 
96/53/ΕΚ. Στην περίπτωση της Ουγγαρίας συμφωνήθηκε μεταβατική περίοδος έως τις 
31.12.2008 για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετεί 
οχήματα που είναι σύμμορφα με την οδηγία.
Η αναφορά κάνει λόγο για τη φέρουσα ικανότητα ανά άξονα των δρόμων που προβλέπει η 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και το συναφές κόστος αναβάθμισης των οδικών αξόνων.
Η οδηγία 96/53/ΕΚ διακρίνει μεταξύ κινητήριων αξόνων και μη κινητήριων αξόνων. Η 
νομοθεσία ορίζει το μέγιστο εγκεκριμένο βάρος κατ’ άξονα αντίστοιχα σε 10 τόνους για έναν 
μη κινητήριο άξονα και σε 11,5 τόνους για έναν κινητήριο άξονα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, τα όρια που έθετε προηγουμένως 
η ουγγρική νομοθεσία ήταν αντίστοιχα 10 τόνοι για έναν μη κινητήριο άξονα και 11 τόνοι για 
έναν κινητήριο άξονα. Επομένως, η αλλαγή δεν είναι τόσο μεγάλη όσο παρουσιάζεται.
Η αναφορά θέτει ωστόσο ένα ζήτημα αρχής όσον αφορά την πηγή της χρηματοδότησης που 
απαιτείται για την αναβάθμιση του ουγγρικού οδικού δικτύου στο επίπεδο που ορίζει η 
ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Στην αναφορά υποστηρίζεται ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί δημόσιο χρήμα για τη 
χρηματοδότηση της αναβάθμισης του ουγγρικού οδικού δικτύου με τα εξής επιχειρήματα:

• το εξωτερικό κόστος πρέπει να εσωτερικεύεται από τον τομέα των μεταφορών·
• κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

• θα αντέβαινε σε αρκετές πολιτικές της ΕΕ (προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, 
αναζωογόνηση των σιδηροδρομικών μεταφορών).

Όπως υπενθυμίζεται στην αναφορά, αρκετά έγγραφα πολιτικής και μελέτες της Επιτροπής 
παρουσιάζουν τις εναλλακτικές λύσεις για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους. 
Ωστόσο τα έγγραφα αυτά ποτέ δεν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι έργα για την κατασκευή 
υποδομών μεταφορών δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται προκαταβολικά με δημόσιο χρήμα.

Η διασφάλιση της ελευθερίας κυκλοφορίας, η ανάπτυξη οδικών υποδομών και η βελτίωση 
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της οδικής ασφάλειας είναι γενικά ευθύνη των δημόσιων αρχών. Η αναφορά αναγνωρίζει ότι 
η αποκατάσταση του υπάρχοντος ουγγρικού οδικού δικτύου είναι σημαντικό έργο.

Το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η υποχρέωση συμμόρφωσης των προδιαγραφών του 
οδικού δικτύου με υψηλότερα πρότυπα φέρουσας ικανότητας κατ’ άξονα δεν χρειάζεται να 
καταβάλλεται αμέσως από τους δικαιούχους υπό μορφή άμεσης χρηματοδότησης των οδικών 
έργων. Επίσης, δεν είναι σαφές για ποιον λόγο ο αναφέρων θεωρεί ότι το πρόσθετο κόστος 
συνίσταται αποκλειστικά στο κόστος για τη συμμόρφωση με τα νέα πρότυπα και όχι και στο 
κόστος για την εξασφάλιση φέρουσας ικανότητας κατ’ άξονα υψηλότερης από την 
απαιτούμενη, για παράδειγμα, για την κυκλοφορία αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.

Για την εσωτερίκευση του κόστους στον τομέα των οδικών μεταφορών, οι δημόσιες αρχές 
έχουν στη διάθεσή τους μια σειρά μέσων προκειμένου να επιβάλλουν στις διάφορες 
κατηγορίες χρηστών του οδικού δικτύου να καταβάλλουν το κόστος που τους αναλογεί. Τα 
μέσα αυτά ποικίλλουν από ρυθμιστικά μέτρα έως τέλη χρήσης και φόρους οχημάτων.

Στον τομέα των οδικών μεταφορών, η οδηγία 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα 
φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής παρέχει επί του παρόντος το 
πλαίσιο για την ανάκτηση από τα κράτη μέλη των εξόδων με τα οποία βαρύνονται για την 
κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους των φθορών και του κόστους των επενδύσεων 
(κατασκευή συν, όπου αρμόζει, τόκοι επί του επενδυμένου κεφαλαίου).

Η τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ, που αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο στις 17 Μαΐου 2006, θα θεσπίζει ένα ακόμη ευρύτερο πλαίσιο για ένα 
περισσότερο διαφοροποιημένο σύστημα χρεώσεων που θα παρέχει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα επιβολής διαφοροποιημένων τελών διοδίων, βάσει μιας σειράς παραγόντων, 
στους οποίους περιλαμβάνονται η διανυθείσα απόσταση, η περιοχή, το είδος της υποδομής, 
το επίπεδο εκπομπών και τα χαρακτηριστικά του οχήματος, η ώρα της ημέρας, τα επίπεδα 
κυκλοφοριακής συμφόρησης κλπ.

Επομένως, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι υπάρχουν ορισμένοι μηχανισμοί και 
χρησιμοποιούνται προκειμένου κάθε κατηγορία χρηστών του οδικού δικτύου να πληρώνει για 
το κόστος που προκαλεί, και ότι η χρήση δημόσιου χρήματος για τη χρηματοδότηση οδικών 
έργων δεν παραβιάζει τη νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις ή την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», ούτε αντιβαίνει στις πολιτικές της ΕΕ για την προαγωγή των βιώσιμων 
μεταφορών ή την αναζωογόνηση των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Σε μερικά χρόνια, το ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικού προσδιορισμού θέσης Galileo θα 
παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εφαρμόζουν ακόμη πιο σύνθετες κλίμακες 
χρεώσεων.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αρχική αναφορά, που υπεβλήθη το 2004, έκανε λόγο για το Πρόγραμμα Οδικής 
Αποκατάστασης της Ουγγαρίας, το οποίο επρόκειτο να συγχρηματοδοτηθεί από το Μέσο 
Προενταξιακών Διαρθρωτικών Πολιτικών (ISPA). Σκοπός του έργου ήταν η αύξηση της 
τυπικής φέρουσας ικανότητας φορτίου ανά άξονα των δρόμων. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η 
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κοινοτική χρηματοδότηση του έργου θα αντέβαινε σε αρκετές αρχές του κοινοτικού δικαίου. 
Την εποχή εκείνη, το συναφές κοινοτικό χρηματοδοτικό μέσο ήταν το ISPA.

Η παρούσα επιστολή του αναφέροντος περιέχει ισχυρισμούς ότι:

- το ουγγρικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών (ΕΠΜ) 2007-2013 είναι ο διάδοχος 
του ουγγρικού Προγράμματος Οδικής Αποκατάστασης.

- η χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (εφεξής: ΤΣ και ΕΤΠΑ), που είναι οι πηγές της κοινοτικής στήριξης που δίδεται 
μέσω των εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων, αντιπροσωπεύει τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης ISPA.

Στην αναφορά περιέχονται ισχυρισμοί ότι η κοινοτική χρηματοδότηση για έργα οδικών 
μεταφορών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών ενδέχεται να παραβιάζει το 
κοινοτικό δίκαιο, και συγκεκριμένα τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις (άρθρα 87 και 
επόμενα της Συνθήκης ΕΚ) και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» (άρθρο 174 της Συνθήκης 
ΕΚ). Επιπλέον, ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση που 
διεξήχθη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα 
προωθούσε περιβαλλοντικά μη βιώσιμες δραστηριότητες. Συνεπώς, η χρηματοδοτική 
βοήθεια της ΕΕ για τέτοιες δραστηριότητες θα παραβίαζε στοιχεία του κεκτημένου σχετικά 
με την πολιτική συνοχής. Τέλος, στην αναφορά εκφράζεται η ανησυχία ότι οι οδικές 
μεταφορές στην Ουγγαρία χρησιμοποιούνται ευρέως ως μέσο φοροδιαφυγής και άλλων 
παράνομων δραστηριοτήτων. 

Διατυπώνεται συνεπώς ο ισχυρισμός ότι η κοινοτική χρηματοδότηση για έργα οδικών 
μεταφορών και για την πρόσβαση σε αερολιμένες με επίγεια μέσα αντιβαίνει στο κοινοτικό 
κεκτημένο.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Κοινοτική χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ

Στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, η Ουγγαρία ως κράτος 
μέλος είναι πλέον επιλέξιμη για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και όχι από το προενταξιακό μέσο 
χρηματοδότησης ISPA.

Το άρθρο 24 της συνθήκης προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπεγράφη στις 16 
Απριλίου 2003, αναφέρεται σε σειρά παραρτημάτων, που ορίζουν προσωρινά μεταβατικά 
μέτρα για τα νέα κράτη μέλη. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Παραρτήματος Χ, η 
Ουγγαρία υποχρεούται να τηρήσει χρονοδιάγραμμα για την αναβάθμιση του κύριου δικτύου 
της διαμετακόμισης ως το 2008 με την προϋπόθεση ότι:

«οι επενδύσεις υποδομής που κάνουν χρήση κονδυλίων από τον προϋπολογισμό της 
Κοινότητας πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι αρτηρίες κατασκευάζονται ή αναβαθμίζονται με 
φέρουσα ικανότητα 11,5 τόνων κατ’ άξονα.»
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Σε σχέση με την ενίσχυση του επιπέδου ικανότητας φορτίου κατ’ άξονα των τμημάτων των 
κύριων οδικών αξόνων που έχουν κατασκευαστεί από 100 kN 115 kN (δηλαδή το θέμα της 
αρχικής αναφοράς), το ουγγρικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών αναγνωρίζει ότι η 
οδική ανάπτυξη και η ενίσχυση τμημάτων των κύριων οδικών αξόνων είναι απαραίτητες για 
τη συμμόρφωση προς το κεκτημένο στον τομέα των μεταφορών, ενώ συνιστούν και βασικό 
παράγοντα για την επίτευξη προσβασιμότητας σε ολόκληρη την επικράτεια εντός των 
περιφερειών. Αυτό επιτρέπει σε τέτοιες περιφέρειες να επωφεληθούν πλήρως από την 
ανάπτυξη του δικτύου μεταφορών ΔΕΔ-Μ και να διευκολύνουν περαιτέρω την ένταξή τους 
στην ευρωπαϊκή αγορά. Επιπλέον, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών αναγνωρίζει 
την αυξημένη ικανότητα φορτίου ως θετικό παράγοντα όσον αφορά την ενεργειακή 
κατανάλωση, καθώς επιτρέπει μεγαλύτερη αναλογία φορτίου ανά όχημα καθώς και πιο 
σταθερές ταχύτητες. Χορηγείται στήριξη στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας με τίτλο 
περιφερειακή προσβασιμότητα, η οποία προβλέπει τη συνεισφορά της Επιτροπής κατά μέγιστο 
περίπου 1,5 δισ. ευρώ. 

Σχετικά με την κατασκευή οδών εν γένει, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών έχει 
άξονα προτεραιότητας τη βελτίωση της διεθνούς οδικής προσβασιμότητας της χώρας και του 
περιφερειακού κέντρου. Ο εν λόγω άξονας προβλέπει κοινοτική στήριξη μέγιστου ποσού 
1,182 δισ. ευρώ, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι θα ολοκληρωθούν τα τμήματα του ΔΕΔ-Μ 
που υπολείπονται. Η κατασκευή υποδομών αυτού του είδους είναι απαραίτητη για την 
αύξηση της προσβασιμότητας της χώρας και για την παροχή των κατάλληλων συνθηκών για 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα. Ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό δίκτυο 
αυτοκινητοδρόμων είναι επίσης σημαντικό από την άποψη της σύνδεσης μεταξύ της 
ανατολικής και της δυτικής Ευρώπης, μειώνοντας παράλληλα το βάρος επί κρατών μελών 
όπως η Ουγγαρία, τα οποία, λόγω της κεντρικής τους θέσης, θα επιβαρυνθούν με μεγάλο 
όγκο της διεθνούς κυκλοφορίας.

Ενώ μπορεί να καταδειχθεί ότι οι επενδύσεις σε οδικές υποδομές είναι σημαντικές όχι μόνο 
για την Ουγγαρία, αλλά και για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της 
διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών προβλέπει επίσης σημαντικά κονδύλια για αειφόρους 
τρόπους μεταφοράς. Συνεπώς, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών προβλέπει 
αξιόλογες επενδύσεις στον τομέα της ανάπτυξης σιδηροδρόμων και πλωτών οδών, καθώς και 
αστικών και περιαστικών δημόσιων μεταφορών. 

Θα πρέπει να υπομνησθεί ότι επιχειρησιακά προγράμματα για το Ταμείο Συνοχής και το 
ΕΤΠΑ εκπονούνται από τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της εταιρικής σχέσης, 
τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, αστικές και 
άλλες δημόσιες αρχές, οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και τυχόν άλλους αρμόδιους 
φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, τους περιβαλλοντικούς εταίρους, τις 
ΜΚΟ και φορείς που προωθούν τις ίσες ευκαιρίες και για τα δύο φύλα. Αυτή η κοινή 
προσέγγιση καλύπτει την προετοιμασία, αλλά και την εφαρμογή, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών εγκρίθηκε με την απόφαση C(2007) 3794 της 
Επιτροπής την 01/08/2007.

Συμμόρφωση προς τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων
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Στην αναφορά διατυπώνονται ισχυρισμοί ότι τα κονδύλια που παρέχονται από την Κοινότητα 
και τις εθνικές αρχές για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών ενδέχεται να συνιστούν 
κρατικές ενισχύσεις υπό την έννοια του άρθρου 87, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ για τους 
χρήστες των εν λόγω οδικών υποδομών. Η προσέγγιση της Επιτροπής κατέστη σαφής σε 
σειρά πρόσφατων αποφάσεων1. Η Επιτροπή θεωρεί σε όλες αυτές τις αποφάσεις ότι η 
δημόσια χρηματοδότηση οδικών υποδομών δεν συνιστά κρατική ενίσχυση για τους χρήστες 
αυτών των υποδομών, αν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: Η εν λόγω οδική υποδομή είναι 
ανοικτή δίχως διάκριση για κάθε χρήστη, και δεν ευνοεί έναν χρήστη συγκεκριμένα. Η 
Επιτροπή παρατηρεί ότι όλες οι οδοί που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Μεταφορών πληρούν την εν λόγω προϋπόθεση.

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και η μετάβαση σε άλλους τρόπους μεταφοράς

Η Επιτροπή, στην ενδιάμεση αναθεώρησή της τής Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές 2001 με 
τίτλο «Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση», αναγνωρίζει ότι ενώ η μετάβαση προς πιο φιλικούς 
προς το περιβάλλον τρόπους πρέπει να επιτευχθεί, μια βέλτιστη και βιώσιμη χρήση των 
πόρων θα προκύψει από την επιδίωξη της συντροπικότητας, δηλαδή την αποτελεσματική 
χρήση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνδυασμό. Τα 
δημοσιονομικά κονδύλια που χορηγήθηκαν στους άξονες προτεραιότητας εντός του 
επιχειρησιακού προγράμματος αντικατοπτρίζουν αυτήν την αρχή. Ο στόχος της πολιτικής της 
Επιτροπής που αφορά την επιβολή τελών σε υποδομές μεταφορών είναι η ανάπτυξη 
εναρμονισμένης και δίκαιης προσέγγισης των τελών και χρεώσεων μεταφορών βάσει της 
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Το 2007 η Ουγγαρία ήταν το πρώτο κράτος μέλος που 
μετέφερε στην εθνική νομοθεσία την οδηγία 2006/38/EΚ που απαιτούσε την επιβολή τελών 
στους χρήστες του οδικού δικτύου με βαρέα φορτηγά οχήματα σε όλες τις μείζονες οδικές 
αρτηρίες και όχι μόνο σε αυτοκινητοδρόμους έως τον Ιούνιο του 2008. Επιπλέον, η Ουγγαρία 
προετοιμάζεται για τη μετάβαση από τα σήματα τελών κυκλοφορίας στις χρεώσεις βάσει της 
διανυθείσας απόστασης (τέλη διοδίων) που θα επιτρέπουν τη διαφοροποιημένη χρέωση για 
τη χρήση οδών προκειμένου να αντικατοπτρίζουν καλύτερα το εξωτερικό κόστος που 
σχετίζεται με τη συμφόρηση και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση

Η αναφορά επίσης θέτει το ζήτημα της ακρίβειας της στρατηγικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης (εφεξής: ΣΠΕ) που περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών 
και τις συνεπαγόμενες δράσεις που ανελήφθησαν από την Επιτροπή κατά την έγκρισή του. Η 
Επιτροπή δεν μπορεί παρά να επιβεβαιώσει ότι διενεργήθηκε ΣΠΕ, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας 2001/42/EΚ, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων. 

Φοροδιαφυγή και παράνομες δραστηριότητες
                                               
1 Βλέπε, με χρονολογική σειρά, απόφαση στην υπόθεση κρατικής ενίσχυσης N 134/2007
Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης, N 60/2006, Έργο ανάπτυξης κύριου λιμένα του 
Ρότερνταμ, απόφαση στην υπόθεση κρατικής ενίσχυσης N 478/2004 Ιρλανδικοί
σιδηρόδρομοι, απόφαση στην υπόθεση κρατικής ενίσχυσης N 149/2006, M3 Βόρεια του Kells 
προς το Clooney, N 713/1997 Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου.
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Σχετικά με την ανησυχία ότι οι οδικές μεταφορές στην Ουγγαρία χρησιμοποιούνται ευρέως 
ως μέσο φοροδιαφυγής και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, η Επιτροπή δεν έχει στη 
διάθεσή της τεκμηριωμένα στοιχεία που να την οδηγούν να συμφωνήσει με το συμπέρασμα 
του αναφέροντος ότι το άρθρο 280 της Συνθήκης σχετικά με την απάτη και τις παράνομες 
δραστηριότητες συνεπώς παραβιάζεται. 

Συμπέρασμα

Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι προτεραιότητες και οι δράσεις που προβλέπονται στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταφορών της Ουγγαρίας είναι σύμφωνες με 
τις αρχές των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, τη βιωσιμότητα και την προώθηση των 
φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων που η Επιτροπή επιθυμεί να δει να υιοθετούνται σε όλη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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