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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa Unkarissa toteutettavaan hankkeeseen, jota on tarkoitus 
osarahoittaa ISPA:sta. Hankkeen tarkoituksena on lisätä akselikuormituksiin liittyvää teiden 
kantavuutta. Vetoomuksen esittäjä väittää, että hankkeelle myönnettävä yhteisön tuki on 
ristiriidassa useiden EU:n periaatteiden kanssa. Ensinnäkin hän korostaa, että vain pieni osa 
tienkäyttäjistä hyötyisi kyseisistä investoinneista, koska teiden nykyinen kapasiteetti riittää 
valtaosalle käytössä olevista kuorma-autoista. Vetoomuksen esittäjä viittaa useisiin liikennettä 
koskeviin komission tiedonantoihin, joissa vaaditaan ulkoisten kustannusten sisällyttämistä 
hintoihin. Hän väittää, että tämän periaatteen mukaisesti toimenpiteitä ei tulisi rahoittaa 
julkisin varoin, vaan rahoitus tulisi saada teiden vahvistamista edellyttävien ajoneuvojen 
käyttäjiltä. Toiseksi vetoomuksen esittäjä uskoo, että kyseinen tuki on EU:n 
valtiontukisääntöjen vastainen, koska se vääristää markkinoita suosimalla tiettyjä yrityksiä 
muiden markkinatoimijoiden kustannuksella. Lopuksi vetoomuksen esittäjä väittää, että hanke 
on kestävän liikenteen edistämistä koskevan EU:n tavoitteen vastainen, koska kyseiset 
toimenpiteet lisäisivät ylipainoisten ajoneuvojen aiheuttamia ympäristövahinkoja. Hän 
väittää, että tästä syystä kyseinen hanke ei täytä ISPA-asetuksessa määriteltyjä yhteisön tukea 
koskevia kriteerejä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 7. helmikuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 18. elokuuta 2005.
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Komissio haluaa toimittaa Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle seuraavat tiedot.

Tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja 
kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä 
sallituista painoista 25. heinäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY 3 artiklan 
mukaan jäsenvaltiot eivät saa kieltää ajoneuvon mittoja tai painoja koskevin perustein toisessa 
jäsenvaltiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon käyttöä alueellaan kansainvälisessä 
liikenteessä, jos ajoneuvo ei ylitä direktiivin liitteessä I määriteltyjä enimmäispainoja ja 
-mittoja.

Yhteisten liikennemarkkinoiden toteuttamiseksi kaikkien jäsenvaltioiden on siis sallittava 
vapaa liikkuvuus alueellaan kansainvälisessä liikenteessä niille ajoneuvoille, joiden 
vetoakseleiden enimmäispaino on 11,5 tonnia.

Kaikkien jäsenvaltioiden on noudatettava yhteisön lainsäädännön vaatimuksia (yhteisön 
säännöstö). Vaatimuksista on keskusteltu perusteellisesti uusien jäsenvaltioiden kanssa 
liittymisneuvottelujen yhteydessä. Neuvottelujen yhteydessä laaditun ohjelman mukaisesti 
uudet jäsenvaltiot parantavat pääteitä vähitellen raskaiden ajoneuvojen aiheuttamien 
vahinkojen välttämiseksi. Unkarin kanssa on sovittu 31. joulukuuta 2008 päättyvästä 
siirtymäkaudesta, jotta sillä olisi enemmän aikaa saattaa tieverkko vaaditulle tasolle.

Tähän tarkoitukseen on myönnetty tukea ehdokasvaltioiden liikenne- ja 
ympäristöinfrastruktuuria koskevia investointeja rahoittavasta ISPA-ohjelmasta. Euroopan 
unionin jäsenenä Unkarilla on mahdollisuus saada koheesiorahaston tukea infrastruktuuri-
investointeihin.

Infrastruktuurin käyttömaksujen osalta voidaan todeta, että tiemaksujen kantamista koskevan 
nykyisen direktiivin 1999/62/EY (eurovinjetti) mukaan jäsenvaltiot voivat kantaa tietulleja tai 
käyttäjämaksuja vähintään 12 tonnia painavilta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta 
moottoriteiden käytöstä. Maksun suuruus voidaan ja tulisi määritellä ajoneuvotyypin mukaan.

Kyseisen direktiivin muuttamisesta keskustellaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. 
Uutta direktiiviä ei sovellettaisi pelkästään moottoriteihin, vaan koko Euroopan laajuiseen 
liikenneverkkoon. Lisäksi se antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden kantaa tiemaksuja 
Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon kuulumattomilla teillä. 

Nykyisen direktiivin ja uuden direktiiviluonnoksen mukaisten maksujen on perustuttava 
teiden rakennus- ja kunnossapitokustannuksiin, ja maksuja määriteltäessä on otettava 
huomioon kunkin ajoneuvotyypin aiheuttamat vahingot. 

Uusi direktiiviluonnos antaa myös mahdollisuuden soveltaa infrastruktuuria koskevaa 
korotusta erityisesti vuoristoalueilla, joilla ajoneuvojen käytöstä aiheutuu huomattavia 
ympäristövahinkoja. Korotuksen tuottamat tulot on investoitava Euroopan laajuiseen 
liikenneverkkoon liittyviin ensisijaisiin hankkeisiin, jotka tarjoavat vaihtoehdon 
tieliikenteelle. 

Euroopan parlamentin odotetaan hyväksyvän kyseisen direktiivin toisessa käsittelyssä vuoden 
loppuun mennessä.
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4. Komission täydentävä vastaus, saatu 10. marraskuuta 2006

Komissio ilmoitti András Lukácsin Clean Air Action Group -toimintaryhmän puolesta 
esittämää vetoomusta nro 0621/2004 koskevassa aiemmassa tiedonannossaan, että 
jäsenvaltioiden on sallittava vapaa liikkuvuus alueellaan kansainvälisessä liikenteessä niille 
ajoneuvoille, joiden suurin sallittu paino ja mitat ovat direktiivin 96/53/EY säännösten
mukaisia. Unkarin kanssa on sovittu 31. joulukuuta 2008 päättyvästä siirtymäkaudesta, jonka 
aikana se kunnostaa tieverkkonsa kyseisen direktiivin säännösten mukaisten ajoneuvojen 
käyttöön sopivaksi. 
Kyseinen vetoomus koskee EU:n lainsäädännön edellyttämää akselikuormituksiin liittyvää 
teiden kantavuutta ja siihen liittyviä teiden kunnostuskustannuksia. 
Direktiivissä 96/53/EY erotetaan toisistaan vetävät akselit ja vedettävät akselit. 
Lainsäädännön mukaan suurin sallittu yksittäisen akselin paino on vedettävien akseleiden 
osalta 10 tonnia ja vetävien akseleiden osalta 11,5 tonnia. 
Komission tietojen mukaan Unkarin lainsäädännön mukaiset aiemmat rajat olivat vedettävien 
akseleiden osalta 10 tonnia ja vetävien akseleiden osalta 11 tonnia, joten muutos ei näyttäisi 
olevan niin suuri kuin on annettu ymmärtää. 
Vetoomuksessa otetaan kuitenkin esille periaatekysymys siitä, minkä tahon tulisi rahoittaa 
Unkarin tieverkon kunnostaminen EU:n lainsäädännön mukaiselle tasolle. 
Vetoomuksessa väitetään, että Unkarin tieverkon kunnostamiseen ei voida käyttää julkisia 
varoja, koska 
– ulkoiset kustannukset tulisi sisällyttää hintoihin liikennealalla 

– se olisi saastuttaja maksaa -periaatteen vastaista 
– se olisi ristiriidassa useiden EU:n politiikkojen kanssa (kestävän liikenteen edistäminen, 

rautateiden elvyttäminen). 
Kuten vetoomuksessa mainittiin, useissa komission toimintapoliittisissa asiakirjoissa ja 
tutkimuksissa esitettiin ulkoisten kustannusten sisällyttämistä hintoihin. Näissä asiakirjoissa ei 
kuitenkaan todettu, että liikenteen infrastruktuurihankkeiden ennakkorahoittamiseen ei voida 
käyttää julkisia varoja. 

Vapaan liikkuvuuden varmistaminen, tieinfrastruktuurin kehittäminen ja 
liikenneturvallisuuden parantaminen on yleensä julkisten viranomaisten vastuulla. 
Vetoomuksessa todetaan, että Unkarin nykyisen tieverkon parantaminen on tärkeä hanke.

Edunsaajien ei tarvitse maksaa välittömästi akselikuormituksiin liittyvän teiden kantavuuden 
lisäämisestä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia rahoittamalla suoraan tietöitä. Itse asiassa ei 
ole selvää, miksi vetoomuksessa pidetään ylimääräisinä kustannuksina ainoastaan uusien 
vaatimusten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia, eikä esimerkiksi kustannuksia, jotka 
aiheutuvat akselikuormituksiin liittyvän teiden kantavuuden lisäämisestä henkilöautojen 
vaatimaa tasoa korkeammalle tasolle. 

Mitä tulee kustannusten hintoihin sisällyttämiseen tieliikennealalla, julkisilla viranomaisilla 
on käytettävissään useita välineitä, joiden avulla eri tienkäyttäjäryhmät saadaan maksamaan 
aiheuttamansa kustannukset. Näitä välineitä ovat esimerkiksi sääntely, käyttömaksut, 
polttoaineverot ja ajoneuvoverot. 

Verojen ja maksujen kantamista raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta koskeva 
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direktiivi 1999/62/EY muodostaa tieliikennealalla kehyksen, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat periä takaisin verkon rakennus-, käyttö-, kunnossapito- ja kehittämiskustannukset, 
mukaan lukien infrastruktuurin vahingoittumisesta aiheutuvat kustannukset sekä 
investointikustannukset (rakennuskustannukset, mukaan luettuina tarvittaessa investoidun 
pääoman korot). 

Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät 17. toukokuuta 2006 direktiivin 1999/62/EY 
muuttamisesta. Uusi direktiivi muodostaa entistä laajemman kehyksen paremmin eriytetyille 
käyttömaksuille, sillä jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus määrätä erisuuruisia tietulleja 
erilaisten tekijöiden perusteella, joita ovat esimerkiksi kuljettu matka, sijainti, infrastruktuurin 
tyyppi, ajoneuvon päästötaso ja ominaispiirteet, vuorokaudenaika ja ruuhkautumisaste.

Komissio on täten sitä mieltä, että käytössä on tiettyjä järjestelmiä, joiden avulla eri 
tienkäyttäjäryhmät saadaan maksamaan aiheuttamansa kustannukset, ja että julkisten varojen 
käyttö tietöiden rahoittamiseen ei ole valtiontukia koskevan lainsäädännön tai saastuttaja 
maksaa -periaatteen vastaista tai ole ristiriidassa kestävän liikenteen edistämistä ja rautateiden 
elvyttämistä koskevien EU:n politiikkojen kanssa. 

Eurooppalaisen Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän ansiosta jäsenvaltiot voivat muutaman 
vuoden kuluessa ottaa käyttöön entistä tarkemmat hinnoitteluasteikot. 

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vuonna 2004 esitetyssä alkuperäisessä vetoomuksessa viitattiin Unkarin 
tienparannusohjelmaan, jota oli tarkoitus osarahoittaa ISPA:sta. Hankkeen tarkoituksena oli 
lisätä akselikuormituksiin liittyvää teiden kantavuutta. Vetoomuksen esittäjä väitti, että 
hankkeelle myönnettävä yhteisön tuki on ristiriidassa useiden yhteisön lainsäädännön 
periaatteiden kanssa. Asiaan liittyvä yhteisön rahoitusväline oli tuohon aikaan ISPA.

Vetoomuksen esittäjä väittää viimeisimmässä kirjeessään, että

– liikennettä koskeva Unkarin toimenpideohjelma vuosille 2007–2013 on jatkoa Unkarin 
tienparannusohjelmalle

– kansallisten toimenpideohjelmien kautta annettavan yhteisön tuen lähteinä toimivista 
koheesiorahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnettävä tuki on jatkoa 
ISPA-rahoitukselle.

Vetoomuksessa väitetään, että liikenteen toimenpideohjelman mukainen tieliikennettä 
koskeva yhteisön rahoitus voi rikkoa yhteisön lainsäädäntöä, erityisesti valtiontukisääntöjä 
(EY:n perustamissopimuksen 87 artikla ja sitä seuraavat artiklat) ja saastuttaja maksaa 
-periaatetta (EY:n perustamissopimuksen 174 artikla). Lisäksi kantelija väittää, että liikenteen 
toimenpideohjelmaa varten toteutetussa strategisessa ympäristöarvioinnissa tultiin siihen 
lopputulokseen, että rahoituksella tuettaisiin ympäristön kannalta kestämättömiä toimia. 
Tämänkaltaisiin toimiin myönnettävä EU:n taloudellinen tuki olisi tästä syystä 
koheesiopolitiikkaa koskevien yhteisön säännöstön osien vastaista. Vetoomuksessa ilmaistaan 
myös huoli siitä, että tieliikennettä käytetään Unkarissa yleisesti veropetoksiin ja muuhun 
laittomaan toimintaan. 
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Tästä syystä vetoomuksessa väitetään, että tieliikennehankkeita ja lentoasemayhteyksiä 
koskeva EU:n rahoitus on yhteisön säännöstön vastaista.

Komission huomautukset vetoomuksesta

Koheesiorahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta myönnettävä yhteisön rahoitus

Nykyisellä ohjelmakaudella 2007–2013 Unkari voi EU:n jäsenvaltiona saada rahoitusta EU:n 
koheesiorahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) liittymistä edeltävän 
rakennepolitiikan välineen (ISPA) sijasta.

16. huhtikuuta 2003 allekirjoitetun liittymissopimuksen 24 artiklassa viitataan liitteisiin, 
joissa määritellään uusia jäsenvaltioita koskevat tilapäiset siirtymätoimenpiteet. Liitteen X 
4 kohdan mukaan Unkarin on noudatettava pääasiallisen kauttakulkuverkostonsa parantamista 
koskevaa, vuoteen 2008 ulottuvaa aikataulua. Edellytyksenä on, että

"kaikkien yhteisön talousarviosta rahoitettavien infrastruktuuri-investointien yhteydessä 
on varmistuttava siitä, että pääväylät rakennetaan tai parannetaan siten, että ne 
kykenevät kantamaan 11,5 tonnin kuorman akselia kohden".  

Mitä tulee akselikuormituksiin liittyvään pääteiden tiettyjen osuuksien kantavuuden 
lisäämiseen 100 kilonewtonista 115 kilonewtoniin (alkuperäisen vetoomuksen aihe), 
liikennettä koskevan Unkarin toimenpideohjelman mukaan tiestön kehittäminen ja pääteiden 
tiettyjen osuuksien vahvistaminen on välttämätöntä liikennettä koskevan yhteisön säännöstön 
noudattamisen ja alueellisten liikenneyhteyksien parantamisen kannalta. Nämä toimenpiteet 
antavat kyseisille alueille mahdollisuuden hyötyä täysimääräisesti Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) kehittämisestä ja edistävät niiden integroitumista eurooppalaisille 
markkinoille. Liikennettä koskevan toimenpideohjelman mukaan teiden kantavuuden 
lisääntyminen on myönteinen asia myös energiankulutuksen kannalta, koska ajoneuvoihin 
voidaan ottaa enemmän kuormaa ja ajonopeus voidaan pitää tasaisena. Tukea myönnetään 
alueellisia liikenneyhteyksiä koskevasta toimintalinjasta, josta myönnettävä yhteisön 
rahoitusosuus voi olla enintään 1,5 miljardia euroa. 

Mitä tulee yleisemmin tiestön kehittämiseen, liikennettä koskevaan toimenpideohjelmaan 
kuuluu toimintalinja, joka koskee koko maan ja alueellisen keskuksen kansainvälisten 
liikenneyhteyksien parantamista. Tästä toimintalinjasta myönnettävä yhteisön rahoitusosuus 
voi olla enintään 1,182 miljardia euroa. Toimintalinjan tarkoituksena on varmistaa, että 
Euroopan laajuisen liikenneverkon puuttuvat osat saadaan valmiiksi. Infrastruktuurin 
kehittäminen on tarpeen maan liikenneyhteyksien parantamiseksi ja pitkän aikavälin 
kilpailukyvyn kannalta tarpeellisten edellytysten turvaamiseksi. Uudenaikainen ja tehokas 
moottoritieverkosto on myös tarpeen Itä- ja Länsi-Euroopan yhdistämiseksi. Samalla se 
vähentää rasitteita, jotka kohdistuvat Unkarin kaltaisiin jäsenvaltioihin, joiden teillä liikkuu 
maiden keskeisen sijainnin vuoksi paljon kansainvälistä liikennettä.

Voidaan osoittaa, että investoinnit tieinfrastruktuuriin ovat tärkeitä Unkarin ja myös
laajentuneen Euroopan unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
kannalta. Komissio haluaa kuitenkin korostaa, että liikennettä koskevassa 
toimenpideohjelmassa on varattu huomattava määräraha myös kestävän kehityksen mukaisten 
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liikennemuotojen tukemiseen. Näin ollen kyseisessä toimenpideohjelmassa on varattu 
huomattavia summia rautatie- ja vesiliikenteen sekä kaupunkien ja esikaupunkien julkisen 
liikenteen kehittämiseen. 
On tärkeää muistaa, että jäsenvaltiot laativat koheesiorahastoon ja Euroopan 
aluekehitysrahastoon liittyvät toimenpideohjelmat kumppanuusperiaatteen mukaisesti 
yhteistyössä Euroopan komission ja toimivaltaisten alue-, paikallis- ja kaupunkiviranomaisten 
sekä muiden viranomaisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden ja muiden 
kansalaisyhteiskuntaa edustavien asianmukaisten elinten, ympäristöalan kumppanien, 
kansalaisjärjestöjen ja sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia edistävien elinten kanssa. Tätä 
yhteistä lähestymistapaa sovelletaan toimenpideohjelmien valmistelun lisäksi myös niiden 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin.

Liikennettä koskeva toimenpideohjelma hyväksyttiin 1. elokuuta 2007 tehdyllä komission 
päätöksellä C(2007) 3794.

Valtiontukisääntöjen noudattaminen

Vetoomuksessa väitetään, että yhteisön ja kansallisten viranomaisten liikenteen 
toimenpideohjelmaa varten myöntämät varat voidaan katsoa kyseisen tieinfrastruktuurin 
käyttäjien osalta EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi 
valtiontueksi. Komission kanta on selitetty useissa viimeaikaisissa päätöksissä.1 Komissio 
toteaa kaikissa näissä päätöksissä, että tieinfrastruktuurin rahoittaminen julkisin varoin ei ole 
kyseisen infrastruktuurin käyttäjien osalta valtiontukea, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: 
kyseinen tieinfrastruktuuri on kaikkien käyttäjien käytettävissä ketään syrjimättä, eikä yhtä 
tiettyä käyttäjää suosita muiden kustannuksella. Komission mukaan kaikki liikennettä 
koskevasta toimenpideohjelmasta rahoitetut tiet täyttävät kyseiset edellytykset.

Saastuttaja maksaa -periaate ja liikennemuotosiirtymä

Komissio toteaa tiedonannossaan "Kestävää liikkuvuutta Eurooppaan – vuoden 2001 
liikennepolitiikan valkoisen kirjan väliarviointi", että on pyrittävä siirtymään entistä 
ympäristöystävällisempiin liikennemuotoihin. Samalla se kuitenkin toteaa, että usean 
liikennemuodon käyttö (komodaalisuus) eli eri liikennemuotojen tehokas hyödyntäminen 
yhdessä ja erikseen johtaa resurssien optimaaliseen ja kestävään hyödyntämiseen. 
Toimenpideohjelmaan kuuluville toimintalinjoille myönnetyt talousarviomäärärahat ovat 
tämän periaatteen mukaisia. Liikenteen infrastruktuurin käyttömaksuja koskevan komission 
politiikan tavoitteena on kehittää yhdenmukaistettu ja oikeudenmukainen lähestymistapa 
liikenteen veroihin ja maksuihin käyttäjä maksaa -periaatteen mukaisesti. Unkari oli 
ensimmäinen jäsenvaltio, joka saattoi vuonna 2007 osaksi kansallista lainsäädäntöään 
direktiivin 2006/38/EY, jonka mukaan raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta alettiin kantaa 
käyttäjämaksuja viimeistään kesäkuussa 2008 kaikkien pääteiden, eikä pelkästään 
moottoriteiden käytöstä. Lisäksi Unkari valmistautuu vaihtamaan käyttäjämaksut etäisyyteen 
perustuviin maksuihin (tullit). Näin se voi ottaa käyttöön eriytetyt tiemaksut, jotka vastaavat 
paremmin ruuhkiin ja ilmansaasteisiin liittyviä ulkoisia kustannuksia.

                                               
1 Päätökset aikajärjestyksessä: päätös valtiontukiasiassa N 134/2007 Thessalonikin vedenalainen tunneli, 
N 60/2006, Rotterdamin pääsatamaa koskeva kehittämissuunnitelma, päätös valtiontukiasiassa N 478/2004 Irish 
Rail, päätös valtiontukiasiassa N 149/2006, Kellsin pohjoisosan ja Cloneen välillä kulkeva moottoritie M3,
N 713/1997 Rion ja Antirrion yhdistävä moottoritiesilta.
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Strateginen ympäristöarviointi

Vetoomuksessa otetaan esille liikennettä koskevaan toimenpideohjelmaan kuuluvan 
strategisen ympäristöarvioinnin paikkansapitävyys ja komission myöhemmät toimet 
arvioinnin hyväksymiseksi. Komissio voi vain vahvistaa, että tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY vaatimusten 
mukainen strateginen ympäristöarviointi on tehty.

Veropetokset ja muu laiton toiminta

Mitä tulee huoleen siitä, että tieliikennettä käytetään Unkarissa yleisesti veropetoksiin ja 
muuhun laittomaan toimintaan, komissiolla ei ole olennaista näyttöä, jonka perusteella se 
voisi yhtyä vetoomuksen esittäjän näkemykseen, jonka mukaan petoksia ja laitonta toimintaa 
koskevaa perustamissopimuksen 280 artiklaa on rikottu. 

Johtopäätös

Komissio katsoo, että liikennettä koskevaan Unkarin toimenpideohjelmaan liittyvät 
ensisijaiset tavoitteet ja toimet ovat yhdenmukaisia valtiontukisääntöjen, kestävän kehityksen 
periaatteen ja ympäristöystävällisten liikennemuotojen edistämistä koskevan periaatteen 
kanssa, joita komissio haluaa noudatettavan kaikkialla Euroopan unionissa.
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