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vārdā iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Aandrás Lukács, par ISPA
finansējumu Ungārijas ceļu atjaunošanas programmai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz projektu Ungārijā, ko paredzēts līdzfinansēt, izmantojot 
ISPA. Projekta mērķis ir palielināt ceļu ass slodzes standarta kravnesību. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka Kopienas finansējuma piešķiršana projektam būtu pretrunā vairākiem 
ES principiem. Pirmkārt, viņš uzsver, ka tikai neliela daļa ceļu lietotāju gūs labumu no šīm 
investīcijām, jo pašreizējā ceļu kravnesība ir pietiekama, lai pa tiem varētu braukt lielākā daļa 
pašlaik izmantoto kravas automobiļu. Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz vairākiem 
Komisijas paziņojumiem transporta jomā, kuros pausts aicinājums veikt ārējo izmaksu 
internalizāciju. Viņš apgalvo, ka saskaņā ar šo principu pasākumus nevajadzētu finansēt 
valstij, bet gan pārvadātājiem, kas izmanto automobiļus, kuru dēļ ir nepieciešama ceļu papildu 
nostiprināšana. Otrkārt, lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka, piešķirot finansējumu, iespējams, 
tiktu pārkāpti ES noteikumi par valsts atbalstu, jo, nodrošinot konkrētiem uzņēmumiem 
vairāk priekšrocību nekā citiem tirgus dalībniekiem, tiek kropļota tirgus darbība. Noslēgumā 
lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka projekts ir pretrunā ES mērķim attīstīt ilgtspējīgu 
transportu, jo paredzētie pasākumi palielinās to kaitējumu videi, ko izraisa pārāk smagi 
transportlīdzekļi. Viņš apgalvo, ka šā iemesla dēļ projekts neatbilst ISPA regulā noteiktajiem 
Kopienas finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 7. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2005. gada 18. augustā.
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Komisija vēla sniegt Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejai šādu informāciju.

Padomes 1996. gada 25. jūlija Direktīvas 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā 
izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos 
autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos 
autopārvadājumos, 3. pantā ir noteikts, ka dalībvalsts nedrīkst noraidīt vai aizliegt lietot savā 
teritorijā: starptautiskā satiksmē — transportlīdzekļus, kas reģistrēti vai laisti ekspluatācijā 
kādā citā dalībvalstī, tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar to masu un gabarītiem, ar nosacījumu, 
ka šādi transportlīdzekļi atbilst robežvērtībām, kas noteiktas I pielikumā.

Lai izveidotu kopējo transporta tirgu, visas dalībvalstis savā teritorijā starptautiskajā satiksmē 
atļauj brīvi izmantot transportlīdzekļus, kuru svars uz vienu asi ir 11,5 tonnas.

Visām dalībvalstīm ir jānodrošina atbilstība Eiropas tiesību aktu (acquis communautaire) 
prasībām. Pievienošanās sarunu laikā šīs prasības ir plaši apspriestas ar jaunajām dalībvalstīm. 
Jaunās dalībvalstis pakāpeniski atjaunos to galvenos ceļus saskaņā ar sarunu laikā noteiktu 
programmu, lai izvairītos no smago automobiļu radītiem ceļu bojājumiem. Attiecībā uz 
Ungāriju ir noteikts, ka pārejas periods beidzas 2008. gada 31. decembrī, lai dotu vairāk laika 
ceļu tīkla sakārtošanai atbilstoši prasībām.

ISPA programma investīcijām transporta un vides infrastruktūrā kandidātvalstīs ir 
nodrošinājusi finansiālu atbalstu šā mērķa sasniegšanai. Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā 
Ungārijai ir nodrošināta piekļuve Kohēzijas fondam atbalsta saņemšanai infrastruktūras 
investīciju projektu īstenošanai.

Attiecībā uz infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu saskaņā ar spēkā esošo 
Direktīvu 1999/62/EK par ceļu lietošanas maksas noteikšanu (Eurovignette direktīva) 
dalībvalstis var piemērot ceļu nodevas un maksu par autoceļu lietošanu smagajiem 
automobiļiem, kuru pilnā masa ir vismaz 12 tonnas. Maksas apmēru var noteikt, pamatojoties 
uz transportlīdzekļa veidu, un to arī vajadzētu darīt.

Eiropas Parlamentā un Padomē notiek diskusijas par šīs direktīvas grozījumiem. Jaunā 
direktīva attiektos uz visu Eiropas Transporta tīklu, nevis tikai autoceļiem. Turklāt tā ļautu 
dalībvalstīm pēc izvēles piemērot ceļu nodevas arī par tādu ceļu izmantošanu, kas neietilpst 
Eiropas Transporta tīklā (TEN-T). 

Saskaņā ar spēkā esošo direktīvu un jaunās direktīvas projektu piemērotās maksas ir jāpamato 
ar ceļu būvniecības un uzturēšanas izmaksām, kā arī ir jāņem vērā noteiktu veidu 
transportlīdzekļu radītie bojājumi. 

Jaunās direktīvas projekts paredz arī iespēju piemērot paaugstinātu maksu par infrastruktūras 
izmantošanu kalnainos reģionos, jo īpaši vietās, kur transportlīdzekļu izmantošana rada 
būtisku kaitējumu videi. Ieņēmumi no paaugstinātās maksas būtu jāiegulda Eiropas 
Transporta tīkla prioritārajos projektos, kas paredz autotransportam alternatīvu risinājumu 
izmantošanu. 

Paredzams, ka Eiropas Parlaments līdz gada beigām pieņems šo direktīvu otrajā lasījumā.



CM\777278LV.doc 3/7 PE362.541v03-00

                                                        Ārējais tulkojums LV

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 10. novembrī.

Savā iepriekšējā paziņojumā attiecībā uz Lūgumrakstu Nr. 621/2004, ko grupas „Par tīru 
gaisu” vārdā iesniedza András Lukács, Komisija atsaucās uz dalībvalstu pienākumu atļaut to 
teritorijā veikt starptautiskos autopārvadājumus transportlīdzekļiem, kas atbilst 
Direktīvā 96/53/EK noteiktajām masas un gabarītu robežvērtībām. Ar Ungāriju tika panākta 
vienošanās par pārejas periodu līdz 2008. gada 31. decembrim tās ceļu tīkla uzlabošanai, lai 
nodrošinātu iespēju izmantot direktīvā minētos transportlīdzekļus. 
Lūgumraksts attiecas uz Eiropas tiesību aktos noteikto ceļu ass slodzes kravnesību un ar to 
saistītajām ceļu uzlabošanas izmaksām. 
Direktīvā 96/53/EK ir nodalīta velkošā un nevelkošā ass. Tiesību aktā noteiktais maksimāli 
pieļaujamais ass svars attiecīgi ir 10 tonnas uz nevelkošu asi un 11,5 tonnas uz velkošu asi. 
Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju Ungārijas tiesību aktos noteiktie ierobežojumi 
iepriekš bija attiecīgi 10 tonnas uz nevelkošu asi un 11 tonnas uz velkošu asi. Tādējādi var 
secināt, ka atšķirības nav tik lielas, kā norādītas lūgumrakstā. 
Tomēr lūgumrakstā ir apšaubīts princips, kas ievērots, izvēloties nepieciešamo finansējuma 
avotu Ungārijas ceļu tīkla uzlabošanai atbilstoši Eiropas tiesību aktos noteiktajam līmenim. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka valsts līdzekļus nevar izmantot, lai finansētu Ungārijas 
ceļu tīkla uzlabošanu, šādu iemeslu dēļ: 

• ir jāveic transporta nozares ārējo izmaksu internalizācija;
• šāda finansējuma avota izvēle būtu pretrunā principam „maksā piesārņotājs”;

• šāda finansējuma avota izvēle būtu pretrunā vairākām ES politikām (ilgtspējīga 
transporta attīstība, dzelzceļa transporta atjaunināšana). 

Kā jau lūgumraksta iesniedzējs norāda, vairākos Komisijas politikas dokumentos un 
pētījumos ir piedāvāti risinājumi ārējo izmaksu internalizācijai. Tomēr šajos dokumentos nav 
noteikts, ka transporta infrastruktūras projektus nevar tieši finansēt no valsts līdzekļiem. 

Pārvietošanās brīvības nodrošināšana, ceļu infrastruktūru attīstība un ceļu satiksmes drošības 
uzlabošana parasti ir valsts iestāžu kompetencē. Lūgumrakstā ir atzīts, ka esošā Ungārijas ceļu 
tīkla atjaunošana ir būtisks uzdevums.

Papildu izmaksas, kas rodas tādēļ, ka ceļi ir jābūvē atbilstoši augstākiem ass slodzes 
kravnesības standartiem, ceļu lietotājiem nav jāsedz nekavējoties, tieši finansējot ceļu būves 
projektus. Diemžēl nav skaidrs, kādēļ lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka papildu izmaksas ir 
radušās tikai tādēļ, lai nodrošinātu atbilstību jaunajiem standartiem, nevis lai nodrošinātu 
augstāku ass slodzes kravnesību, nekā ir nepieciešams, piemēram, vieglajiem automobiļiem. 

Attiecībā uz izmaksu internalizāciju autotransporta nozarē valsts iestādēm ir pieejami vairāki 
instrumenti, kas nodrošina iespēju iekasēt no dažādu kategoriju ceļu lietotājiem maksu to 
radīto izmaksu segšanai, piemēram, reglamentējoši pasākumi lietotāju maksu, degvielas 
nodokļu un transportlīdzekļu nodevu piemērošanai. 

Direktīva 1999/62/EK par maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem pašlaik 
nodrošina dalībvalstīm tiesisko pamatu autopārvadājumu nozarē, lai būtu iespējams atgūt ceļu 
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tīkla būvniecības, izmantošanas un uzturēšanas izmaksas, tostarp infrastruktūras bojājumu 
novēršanas izmaksas un investīciju izmaksas (celtniecības izmaksas plus, nepieciešamības 
gadījumā, procentu maksājumi par ieguldīto kapitālu). 

Direktīvas 1999/62/EK grozījumi, par kuru nepieciešamību Eiropas Parlaments un Padome 
lēma 2006. gada 17. maijā, paplašinās tiesisko regulējumu lielākai maksu sistēmas 
diferencēšanai, ļaujot dalībvalstīm piemērot dažādas ceļa nodevas, pamatojoties uz vairākiem 
faktoriem, piemēram, nobraukto attālumu, lokalizāciju, infrastruktūras veidu, emisiju līmeni 
un transportlīdzekļu raksturlielumiem, braukšanas laiku, satiksmes pārslogotības pakāpi u. c.

Tādēļ Komisija uzskata, ka noteikti mehānismi patiešām pastāv un tiek izmantoti, lai no 
dažādu kategoriju ceļu lietotājiem iekasētu maksu viņu radīto izmaksu segšanai, un ka, 
izmantojot valsts līdzekļus ceļu būvniecības projektu īstenošanai, netiek pārkāpti tiesību akti 
par valsts atbalstu vai princips „maksā piesārņotājs”, kā arī šāds līdzekļu izlietojums nav 
pretrunā ES ilgtspējīga transporta attīstības un dzelzceļa transporta atjaunināšanas politikai. 

Pēc dažiem gadiem būs pieejama Eiropas Galileo satelītu pozicionēšanas sistēma, kas ļaus 
dalībvalstīm ieviest vēl sarežģītākus maksu piemērošanas principus.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā.

Sākotnējais, 2004. gadā iesniegtais, lūgumraksts attiecās uz Ungārijas ceļu atjaunošanas 
programmu, ko bija paredzēts līdzfinansēt, izmantojot ISPA. Projekta mērķis bija paaugstināt 
ceļu ass slodzes standarta kravnesību. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvoja, ka Kopienas 
finansējuma piešķiršana projektam būtu pretrunā vairākiem Kopienas tiesību principiem. Tajā 
laikā piemērojamais Kopienas finansēšanas instruments bija ISPA.

Lūgumraksta iesniedzēja pēdējā vēstulē ir norādīts, ka

- Ungārijas Rīcības programma transporta jomā (TOP) 2007.–2013. gadam ir turpinājums 
Ungārijas Ceļu atjaunošanas programmai;

- finansējums no Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk tekstā –
KF un ERAF), kas ir līdzekļu avots Kopienas atbalstam valstu rīcības programmu īstenošanai, 
ir ISPA finansējuma turpinājums.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Kopienas finansējuma piešķiršana autotransporta 
attīstībai atbilstoši Rīcības programmai transporta jomā būtu Kopienas tiesību, jo īpaši 
noteikumu par valsts atbalstu (EK līguma 87. pants un turpmākie panti) un principa „maksā 
piesārņotājs” (EK līguma 174. pants), pārkāpums. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, 
ka, veicot Rīcības programmas transporta jomā stratēģisko vides novērtējumu, tika secināts, 
ka tā paredz ekoloģiski neilgtspējīgu pasākumu īstenošanu. Tādēļ ES finansiālā atbalsta 
sniegšana šādu pasākumu veikšanai būtu pretrunā acquis communautaire elementiem 
kohēzijas politikas jomā. Noslēgumā lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par to, ka 
autotransports Ungārijā tiek plaši izmantots, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas un veiktu 
citas nelikumīgas darbības. 

Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ES finansējuma piešķiršana autotransporta 
projektiem un virszemes piekļuvei lidostām ir pretrunā ES acquis communautaire.
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Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Kopienas finansējums no Kohēzijas fonda un ERAF

Šajā 2007.–2013. gada plānošanas periodā Ungārija kā dalībvalsts drīzāk var saņemt 
finansējumu no ES Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), nevis 
izmantot ISPA pirmspievienošanās palīdzības instrumentu.

2003. gada 16. aprīlī noslēgtā Pievienošanās līguma par pievienošanos Eiropas Savienībai 
24. pantā ir norādītas atsauces uz vairākiem pielikumiem, kas nosaka pārējas posma 
pasākumus jaunajām dalībvalstīm. Saskaņā ar X pielikuma 4. punktu Ungārijas pienākums ir 
līdz 2008. gadam stingri ievērot grafiku tās galveno tranzīta ceļu tīkla uzlabošanai ar 
nosacījumu, ka:

„Visi ieguldījumi infrastruktūrā, kuri paredz Kopienas budžeta līdzekļu izmantošanu, 
nodrošina, ka maģistrālie ceļi tiek būvēti vai uzlaboti tā, lai atbilstu 11,5 tonnu 
kravnesībai uz vienu asi.”  

Attiecībā uz galveno ceļu posmu nostiprināšanu, palielinot ass slodzes kravnesību no 100 kN 
līdz 115 kN (t. i., saskaņā ar sākotnējo lūgumrakstu), Ungārijas Rīcības programmā transporta 
jomā ceļu attīstība un galveno ceļu posmu nostiprināšana ir identificētas kā nepieciešami 
pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem transporta jomā, un kā būtisks faktors 
teritoriju pieejamības nodrošināšanai reģionos. Minētie pasākumi ļauj šiem reģioniem gūt 
maksimālu labumu no TEN-T transporta tīkla attīstības un veicināt to integrāciju Eiropas tirgū. 
Turklāt Rīcības programmā transporta jomā kravnesības palielināšana ir minēta kā pozitīvs 
faktors enerģijas patēriņa samazināšanai, jo tā ļauj paaugstināt kravas un transportlīdzekļa 
attiecību, kā arī nodrošina nemainīgāku ātrumu. Atbalsts tiek nodrošināts atbilstoši 
pamatvirzienam Reģionālā pieejamība, kas paredz Kopienas ieguldījumu, nepārsniedzot
1,5 miljardus eiro. 

Attiecībā uz ceļu attīstību kopumā Rīcības programma transporta joma ietver pamatvirzienu 
Valsts un reģiona centra pieejamības uzlabošana pa starptautiskiem autoceļiem. Šis virziens 
paredz Kopienas atbalstu, kas nepārsniedz 1,182 miljardus eiro, TEN-T tīkla trūkstošo posmu 
pabeigšanai. Šāda veida infrastruktūras attīstība ir nepieciešama, lai uzlabotu valsts 
pieejamību un radītu nepieciešamos priekšnoteikumus ilglaicīgai konkurētspējai. Moderns un 
kvalitatīvs autoceļu tīkls ir būtisks arī Austrumeiropas un Rietumeiropas savienošanai, 
mazinot satiksmes noslogotību dalībvalstīs, piemēram, Ungārijā, kurai tās centrālās atrašanās 
vietas dēļ ir jāuzņem liela daļa starptautiskās satiksmes.

Lai gan var uzskatāmi parādīt, ka investīcijas ceļu infrastruktūrā ir būtiskas ne tikai Ungārijai, 
bet visas paplašinātās Eiropas Savienības ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, 
Komisija vēlas uzsvērt, ka Rīcības programma transporta jomā arī paredz ievērojamus 
piešķīrumus ilgtspējīgiem transporta veidiem. Proti, Rīcības programma transporta jomā 
paredz ievērojamas investīcijas dzelzceļa un ūdensceļu transporta attīstībā, kā arī pilsētas un 
piepilsētas sabiedriskā transporta attīstībā. 
Ir jāņem vērā, ka Kohēzijas fonda un ERAF rīcības programmu izstrādā dalībvalstis, pienācīgi 
ņemto vērā partnerības principu ne tikai attiecībā uz Eiropas Komisiju, bet arī attiecībā uz 
kompetentām reģionālajām, vietējām, pilsētu un citām valsts iestādēm, ekonomiskajiem un 
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sociālajiem partneriem un citām saistītajām organizācijām, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, 
vides aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām un organizācijām, kas nodrošina vienlīdzīgas 
iespējas abiem dzimumiem. Šī kopējā pieeja attiecas ne tikai uz rīcības programmu izstrādi, 
bet arī īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu.

Rīcības programma transporta jomā tika pieņemta ar Komisijas 2007. gada 1. augusta 
Lēmumu C(2007)3794.

Noteikumu par valsts atbalstu ievērošana

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Kopienas un valsts iestāžu atbalstu Rīcības programmas 
transporta jomā īstenošanai var interpretēt kā valsts atbalstu attiecīgās ceļu infrastruktūras 
lietotājiem EK līguma 87. panta 1. punkta izpratnē. Komisijas pieeja ir skaidrota vairākos 
nesen pieņemtos lēmumos1. Komisija visos šajos lēmumos norāda, ka valsts finansējums ceļu 
infrastruktūras attīstībai nav uzskatāms par valsts atbalstu infrastruktūras lietotājiem, ja ir 
izpildīts šāds nosacījums: attiecīgā ceļu infrastruktūra bez diskriminācijas ir pieejama visiem 
lietotājiem un nevienam no šiem infrastruktūras lietotājiem nav nodrošināti īpaši labvēlīgi 
apstākļi. Komisija secina, ka visi ceļi, kas finansēti Rīcības programmas transporta jomā 
ietvaros, atbilst šim nosacījumam.

Princips „maksā piesārņotājs” un transporta veidu maiņa

Komisija tās 2001. gadā publicētās Transporta baltās grāmatas vidusposma pārskatā „Eiropas 
dinamisma saglabāšana” atzīst, ka, lai gan ir jāpanāk pāreja uz videi draudzīgākiem transporta 
veidiem, optimāla un ilgtspējīga resursu izmantošana ir iespējama, veicinot komodalitāti, 
proti, efektīvu dažādu transporta veidu atsevišķu un kombinētu izmantošanu. Budžeta 
piešķīrumi rīcības programmas prioritārajām asīm atspoguļo šo principu. Komisijas maksu 
par transporta infrastruktūras izmantošanu iekasēšanas politikas mērķis ir izstrādāt saskaņotu 
un godīgu pieeju attiecībā uz transporta nodokļiem un nodevām, pamatojoties uz principu 
„lietotājs maksā”. 2007. gadā Ungārija bija pirmā dalībvalsts, kas transponēja valsts tiesību 
aktos Direktīvu 2006/38/EK, kura paredzēja, ka līdz 2008. gada jūnijam ir jānosaka maksa 
smagajiem kravas transportlīdzekļiem ne tikai par automaģistrāļu, bet par visu galveno ceļu 
lietošanu. Turklāt Ungārija gatavojas pāriet no vinješu izmantošanas uz maksu piemērošanu, 
pamatojoties uz nobraukto attālumu (ceļa nodevas), kas ļaus diferencēt maksu piemērošanu, 
lai labāk ņemtu vērā ar sastrēgumiem un gaisa piesārņojumu saistītās negatīvās sekas.

Stratēģiskais vides novērtējums

Lūgumrakstā ir arī ierosināts jautājums par Rīcības programmā transporta jomā ietvertā 
Stratēģiskā vides novērtējuma (turpmāk tekstā – SVN) atbilstību un Komisijas rīcību, to 
apstiprinot. Komisija var tikai apliecināt, ka SVN tika veikts saskaņā ar prasībām, kas 
izvirzītas Direktīvā 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu.  
                                               
1 Skatīt hronoloģiskā secībā: lēmums par valsts atbalstu lietā N 134/2007 Thessaloniki 
Submerged Tunnel; lietā N 60/2006 Project Main Port Development Rotterdam; lēmums par 
valsts atbalstu lietā N 478/2004 Irish Rail; lēmums par valsta atbalstu lietā N 149/2006 M3 
North of Kells to Clooney; lietā N 713/1997 Rion Antirion motorway bridge.
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Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nelikumīgas darbības

Attiecībā uz paustajām bažām, ka autotransports Ungārijā tiek plaši izmantots, lai izvairītos 
no nodokļu maksāšanas un veiktu citas nelikumīgas darbības, Komisijas rīcībā nav pamatotu 
pierādījumu, lai tā varētu piekrist lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumam, ka ir pārkāpts 
EK līguma 280. pants par krāpšanu un citādu nelikumīgu darbību. 

Secinājums

Komisija uzskata, ka Ungārijas Rīcības programmā transporta jomā noteiktās prioritātes un 
pasākumi atbilst valsts atbalsta noteikumiem un ilgtspējīgas attīstības un videi draudzīgu 
transporta veidu attīstības principiem, kuru piemērošanu Komisija vēlas redzēt visā Eiropas 
Savienībā.
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