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Suġġett: Petizzjoni 0621/2004, imressqa minn Aandras Lukács, ta’ nazzjonalità Ungeriża, 
f’isem il-Grupp għal Arja Nadifa, dwar il-fondi tal-ISPA tal-Programm Ungeriż 
għar-riabilitazzjoni tat-toroq

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għal proġett fl-Ungerija li għandu jkun kofinanzjat mill-ISPA. L-iskop 
tal-proġett hu li tiżdied il-kapaċità standard tat-toroq tat-tagħbijiet fuq il-fus. Il-petizzjonant 
jgħid li l-fondi tal-Komunità għall-proġett se jikkontradixxu diversi prinċipji tal-UE. L-ewwel
nett, jisħaq li persentaġġ żgħir ta’ dawk li jużaw it-toroq biss se jibbenefika minn dawn l-
investimenti, minħabba li l-kapaċitajiet tat-toroq eżistenti huma biżżejjed għal maġġoranza 
kbira ta’ trakkijiet li qed jintużaw bħalissa. Il-petizzjonant jagħmel referenza għal diversi 
Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar it-Trasport, li jitolbu li ssir internalizzazzjoni tal-
ispejjeż esterni. Hu jgħid li skont dan il-prinċipju, il-miżuri m’għandhomx ikunu ffinanzjati 
mill-pubbliku, imma mill-operaturi ta’ dawk il-vetturi li jeħtieġu aktar għajnuna. It-tieni, il-
petizzjonant jemmen li l-fondi jistgħu jikkawżaw ksur tar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-
Istat, minħabba li joħolqu distorsjoni tas-suq billi jiffavorixxu ċerti intrapriżi flok parteċipanti 
oħra tas-suq. Finalment, il-petizzjonant jargumenta li l-proġett imur kontra l-għan tal-UE li 
tippromwovi trasport sostenibbli, minħabba li l-miżuri se jagħmlu aktar ħsara lill-ambjent 
ikkawżata minn vetturi b’piż żejjed. Hu jgħid li għal din ir-raġuni l-proġett ma jilħaqx il-
kriterji għall-fondi tal-Komunità kif stabbiliti mir-Regolament ISPA.

2. Ammissibilità

Iddikjata ammissibbli fis-7 ta’ Frar 2005. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Ir-Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta’ Awwissu 2005.
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Il-Kummissjoni tixtieq tgħaddi din l-informazzjoni lill-kumitat għall-petizzjonijiet tal-
Parlament Ewropew.

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/53/KE tal-25 ta’ Lulju 1996, “li tistabilixxi għal ċerti vetturi tat-triq 
li jiċċirkolaw fi ħdan il-Komunità d-dimensjonijiet massimi awtorizzati fit-traffiku nazzjonali 
u internazzjonali u l-piżijiet massimi awtorizzati fit-traffiku internazzjonali” f’Artikolu 3 
tistipula li Stat Membru ma jistax jirriffjuta jew ineħħi fit-teritorju tiegħu fit-traffiku 
internazzjonali, l-użu ta’ vetturi reġistrati jew li jintużaw f’xi Stat Membru ieħor għal 
raġunijiet relatati mal-piż u d-dimensjonijiet tagħhom, sakemm vetturi bħal dawn ma jaqbżux 
il-piżijiet u d-dimensjonijiet massimi li jinsabu f’anness 1 tad-direttiva.

Sabiex ikun hemm suq komuni tat-trasport, kull Stat Membru għandu jħalli ċ-ċirkolazzjoni 
libera fit-territorju tiegħu ta’ vetturi għat-traffiku internazzjonali b’piż tal-fus sa 11-il 
tunnellata punt 5.

L-Istati Membri kollha għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-liġi Ewropea (l-‘acquis 
communautaire’). Waqt in-negozjati ta’ qabel l-adeżjoni, dawn ir-rekwiżiti ġew diskussi fil-
fond mal-Istati Membri l-ġodda. L-Istati Membri l-ġodda se jtejbu b’mod progressiv it-toroq 
ewlenin tagħhom, skont programm definit waqt in-negozjati, biex jevitaw ħsarat minn
trakkijiet tqal. Fil-każ tal-Ungerija, sar ftehim fuq perjodu transizzjonali sal-31 ta’ Diċembru 
2008 biex ikun hemm aktar ħin sabiex in-netwerk tat-toroq jilħaq livell xieraq.

Il-programm ISPA għall-investimenti fl-infrastruttura tat-trasport u l-ambjent fil-pajjiżi 
kandidati provda assistenza finanzjarja li ntużat għal dan l-iskop. Minn meta ssieħbet mal-
Unjoni Ewropea, l-Ungerija għandha aċċess għall-Fond ta’ Koeżjoni għall-appoġġ tal-
investimenti fl-infrastruttura.

Fir-rigward tal-ħlas li jrid isir għall-użu tal-infrastruttura, skont id-Direttiva attwali 
1999/62/KE dwar il-ħlas tal-vetturi għall-użu tat-toroq (Eurovignette), l-Istati Membri jistgħu 
japplikaw nollijiet jew ħlasijiet għall-użu fuq vetturi ta’ merkanzija tqila ta’ mhux inqas minn 
12-il tunnellata fuq l-awtostradi. Il-livell ta’ ħlas jista’ u għandu jkun aġġustat skont it-tip ta’ 
vettura.

Hemm diskussjoni fil-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-modifikazzjoni ta’ din id-
Direttiva. Id-direttiva l-ġdida tapplika għan-netwerk tat-Trasport TransEwropew minflok 
għall-awtostradi biss. Barra minn hekk, din tippermetti lill-Istati Membri biex jekk ikunu jridu  
japplikaw ukoll ħlasijiet għall-użu tat-toroq li mhumiex parti min-Netwerk TransEwropew 
(TEN-T). 

Il-ħlasijiet applikati skont id-direttiva attwali, u skont l-abbozz tad-Direttiva l-ġdida 
għandhom ikunu bbażati fuq l-ispejjeż tal-kostruzzjoni u l-manteniment tat-toroq u għandhom 
jittieħdu inkunsiderazzjoni l-ħsarat li jsiru mit-tip ta’ vettura. 

L-abbozz tad-Direttiva l-ġdida jagħti wkoll l-opportunità li tiġi applikata żieda fil-prezz tal-
infrastruttura fir-reġjuni muntanjużi b’mod partikolari fejn l-użu tal-vetturi jikkawża ħsara 
ambjentali kbira. Id-dħul ġenerat miż-żieda fil-prezz għandu jkun investit fi proġetti ta’ 
prijorità tan-netwerk tat-trasport transEwropew li jipprovdu alternattivi għat-trasport bit-triq. 
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Il-Parlament Ewropw huwa mistenni li jadotta t-tieni qari tiegħu sal-aħħar tas-sena.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2006.

Il-Kummissjoni, fil-komunikazzjoni tagħha ta’ qabel li hija relatata ma’ petizzjoni nru. 
621/2004 preżentata mis-Sur András Lukács f’isem il-Grupp ta’ Azzjoni għall-Arja Nadifa,  
iċċarat  l-obbligu tal-Istati Membri li jippermettu ċ-ċirkolazzjoni libera fit-territorju tagħhom 
fit-traffiku internazzjonali ta’ vetturi li huma konformi mal-piżijiet u d-dimensjonijiet 
massimi awtorizzati stabbiliti bid-Direttiva 96/53/KE. Kien hemm qbil mal-Ungerija dwar 
perjodu transizzjonali sal-31.12.2008 biex jittejjeb in-netwerk tat-toroq bl-għan li jiġu
aċċettati vetturi li jkunu konformi mad-Direttiva. 
Il-petizzjoni tikkonċerna l-kapaċità tat-toroq tat-tagħbijiet fuq il-fus mitluba mil-leġiżlazzjoni 
Ewropea u l-ispejjeż relatati mat-titjib fil-kwalità tat-toroq. 
Id-direttiva 96/53/KE tagħmel distinzjoni bejn fusijiet tas-sewqan u dawk li mhumiex. Il-
leġiżlazzjoni tistabilixxi rispettivament il-piż massimu awtorizzat ta’ fus wieħed ta’ 10 
tunnellati għal fus li mhux tas-sewqan u 11-il tunnellata punt 5 għal fus tas-sewqan. 
Mill-informazzjoni li għandna, il-limiti  stabbiliti qabel bil-leġiżlazzjoni Ungeriża kienu 10 
tunnellati għal fus  mhux tas-sewqan u 11-il tunnellata għal fus tas-sewqan. Għalhekk jidher li 
l-bidla ma kinitx kbira daqs kemm tidher minn kif inhi preżentata. 
Madankollu l-petizzjoni tqajjem mistoqsija prinċipali dwar is-sors tal-iffinanzjar li hemm 
bżonn biex titjieb il-kwalità tan-netwerk tat-toroq Ungeriż għal-livell iffissat mil-leġiżlazzjoni 
Ewropea. 
Il-petizzjoni tgħid li l-flus pubbliċi ma jistgħux jintużaw biex jiġi ffinanzjat it-titjib tan-
netwerk tat-toroq Ungeriż minħabba li: 

• l-spejjeż esterni għandhom jiġu internalizzatimis-settur tat-trasport;

• dan jikser il-prinċipju ta’ “min iniġġes iħallas”; 
• dan ma jkunx f’konformità ma’diversi politiki tal-UE (promozzjoni tat-trasport 
sostenibbli, tiġdid tal-ferroviji). 

Kif jissemma’ fil-petizzjoni, diversi dokumenti u studji għall-politika tal-Kummissjoni 
proponew għażliet għall-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni. Madankollu dawn id-
dokumenti qatt ma kkonkludew li x-xogħlijiet tal-infrastruttura tat-trasport  ma jistgħux jiġu
ffinanzjati bil-quddiem mill-fondi pubbliċi. 

Ġeneralment l-iżgurar tal-libertà tal-moviment, l-iżvilupp tal-infrastruttura tat-toroq u t-titjib 
tas-sikurezza fit-toroq jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet pubbliċi. Il-petizzjoni 
tirrikonoxxi li r-riabilitazzjoni tan-netwerk eżistenti tat-toroq Ungeriż hija biċċa xogħol 
siewja.

L-ispejjeż żejda li jintefqu minħabba li t-toroq għandhom jinbnew bi standards ogħla tat-
tagħbijiet fuq il-fus ma hemmx għalfejn jitħallsu immedjatament mill-benefiċjarji f’forma ta’ 
finanzjament dirett tax-xogħlijiet fit-toroq. Inċidentement, mhux ċar għalfejn il-petizzjoni tqis 
li l-ispejjeż żejda huma biss dawk l-ispejjeż li jintefqu biex jintlaħqu l-istandards ġodda u 
mhux l-ispejjeż li jintefqu  biex jipprovdu kapaċità ogħla għat-tagħbija fuq il-fus minn dik li 
hi meħtieġa għall-karozzi privati pereżempju. 
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Għall-internalizzazzjoni tal-ispejjeż fis-settur tat-trasport bit-triq, hemm numru ta’ strumenti 
disponibbli għall-awtoritajiet pubbliċi biex iġiegħlu lill-kategoriji differenti ta’ utenti tat-toroq 
iħallsu l-ispejjeż attribwiti magħhom, li jvarjaw minn miżuri regolatorji għal miżati tal-utenti, 
għal taxxi fuq il-fjuwil u fuq il-vetturi. 

Fis-settur tat-toroq, id-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta’ 
merkanzija tqila bħalissa tipprovdi l-qafas għall-Istati Membri biex jirkupraw l-ispejjeż żejda 
għall-kostruzzjoni, it-tħaddim, iż-żamma, u l-iżvilupp tan-netwerk, inklużi l-ispejjeż għall-
ħsarat fl-infrastruttura u l-ispejjeż tal-investiment (il-kostruzzjoni flimkien ma’, fejn xieraq, 
interessi fuq il-kapital investit). 

L-emenda fid-Direttiva 1999/62/KE, deċiża mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fis-17 ta’ 
Mejju 2006, se tistabilixxi qafas aktar wiesa’ għal sistema ta’ ħlas aktar distinta li tagħti l-
possibilità lill-Istati Membri biex ivarjaw in-nollijiet skont għadd ta’ fatturi; fosthom, id-
distanza vvjaġġata, il-lokalizzazzjoni, it-tip tal-infrastruttura, il-livell ta’ emissjoni u l-
karatteristiċi tal-vetturi, il-ħin tal-ġurnata, il-livelli ta’ konġestjoni, eċċ.

Għalhekk il-Kummissjoni hija tal-fehma li ċerti mekkaniżmi jeżistu u qed jintużaw biex kull 
kategorija tal-utenti tat-toroq tħallas għall-ispejjeż li tkun nefqet u li l-użu tal-fondi pubbliċi 
biex jiffinanzjaw ix-xogħlijiet fit-toroq ma jiksirx il-liġi tal-għajnuna mill-Istat, jew il-
prinċipju ta’ “min iniġġes iħallas” jew jikkontradixxi l-politiki tal-UE relatati mal-
promozzjoni  tat-trasport sostenibbli u t-tiġdid tal-ferroviji. 

Fi ftit snin oħra, id-disponibilità tas-sistema Ewropea ta’ pożizzjonament bis-satellita Galileo 
se tgħin lill-Istati Membri  jintroduċu miżuri aktar sofistikati ta’ ħlas. 

5. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjoni oriġinali, preżentata fl-2004, tirreferi għall-Programm ta’ Riabilitazzjoni tat-
Toroq Ungeriżi, li kellu jiġi kofinanzjat mill-ISPA. L-iskop tal-proġett kien li tiżdied il-
kapaċità standard tat-toroq tat-tagħbijiet fuq il-fus. Il-petizzjonant sostna li l-fondi tal-
Komunità għall-proġett kienu se jikkontradixxu diversi prinċipji tal-liġi Komunitarja. Dak iż-
żmien, l-istrument rilevanti għall-finanzjament tal-Komunità kien l-ISPA.

L-ittra attwali tal-petizzjonant turi li :

- il-Programm Operattiv Ungeriż tat-Trasport (TOP) 2007-2013 huwa s-suċċessur tal-
Programm Ungeriż għar-Riabilitazzjoni tat-Toroq

- l-iffinanzjar mill-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (minn issa 
’l quddiem: CF u FEŻR), li huma sors ta’ appoġġ tal-Komunità li jingħata permezz tal-
programmi nazzjonali operattivi, jirrappreżenta tkomplija tal-iffinanzjar  mill-ISPA.

Il-petizzjoni turi li l-fondi tal-Komunità għat-trasport bit-triq fil-Programm Operattiv tat-
Trasport jistgħu jiksru l-liġi Komunitarja, b’mod partikolari r-regoli dwar l-għajnuna mill-
Istat  (Artikoli 87 u wara t-trattat KE) u l-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas (Artikolu 174 tat-
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trattat KE). Barra minn hekk, min qed iressaq l-ilment jallega li l-Istima Strateġika Ambjentali 
li saret għall-Programm Operattiv tat-Trasport ikkonkludiet li dawn jippromwovu attivitajiet li 
mhumiex ambjentalment sostenibbli. Għalhekk l-għajnuna finanzjarja tal-UE għal attivitajiet 
bħal dawn tikser xi elementi tal-acquis relatati mal-Politika ta’ Koeżjoni. Fl-aħħar nett, il-
petizzjoni tqajjem tħassib dwar il-fatt li t-trasport bit-triq fl-Ungerija jintuża ħafna bħala mezz 
ta’ evażjoni tat-taxxa u attivitajiet oħra illegali. 

Għalhekk tgħid li l-fondi tal-UE għall-proġetti tat-trasport bit-triq u l-aċċessibilità fuq l-art 
għall-ajruporti jmorru kontra l-acquis tal-UE.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-fondi tal-Komunità mill-Fond ta' Koeżjoni u l-FEŻR

Fil-perjodu kurrenti tal-2007-2013 għall-ipprogrammar, l-Ungerija bħala Stat Membru issa 
tikkwalifika għall-fondi mill-Fond ta’ Koeżjoni tal-UE u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali (FEŻR) aktar milli mill-istrument ISPA għall-fondi ta’ qabel l-adeżjoni.

Artikolu 24 tat-Trattat tal-Adeżjoni fl-Unjoni Ewropea, iffirmat fis-16 ta’ April 2003, jirreferi 
għal serje ta’ annessi, li jistipulaw miżuri transizzjonali temporanji għall-Istati Membri l-
ġodda. Skont paragrafu 4 ta’ Anness X, l-Ungerija hi mitluba li timxi ma’ kalendarju sal-2008 
biex ittejjeb il-kwalità tan-netwerk tat-transitu ewlieni li jitlob li:

“kull investiment tal-infrastruttura li jinvolvi l-użu tal-fondi mill-baġit tal-Komunità 
għandu jiżgura li l-arterji jinbnew jew jitjiebu għal kapaċità ta’ piż ta’ 11.5 tunnellata 
għal kull fus”.  

Fir-rigward tar-rinfurzar tat-taqsimiet tat-toroq ewlenin mibnija minn tagħbija fuq il-fus ta’ 
100 kN għal 115 kN (jiġifieri s-suġġett tal-petizzjoni oriġinali), il-Programm Ungeriż 
Operattiv tat-Trasport jidentifika li l-iżvilupp tat-toroq u r-rinfurzar tat-taqsimiet tat-toroq
ewlenin huma neċessarji, kemm biex ikunu konformi mal-aquis tat-trasport u bħala fattur 
ewlieni biex jinkiseb aċċess territorjali fir-reġjuni. Dan jgħin lil tali reġjuni jibbenefikaw bis-
sħiħ mill-iżvilupp  tan-netwerk tat-trasport TEN-T  u jiffaċilita aktar l-integrazzjoni tagħhom 
fis-suq Ewropew. Barra minn hekk, il-Programm Operattiv tat-Trasport jidentifika ż-żieda fil-
kapaċità għat-tagħbija bħala fattur pożittiv f’termini tal-konsum tal-enerġija, għax dan jagħti 
lok għal żieda fil-piż tat-tagħbija meta mqabbel mal-proporzjon tal-vettura kif ukoll għal 
veloċità aktar stabbli. Jingħata l-appoġġ skont l-assi tal-prijorità bl-isem ta’ aċċessibilità 
reġjonali li jipprevedi  kontribuzzjoni tal-Komunità ta’ massimu ta’ madwar €1.5 biljun. 

Rigward l-iżvilupp tat-toroq b’mod aktar ġenerali, il-Programm Operattiv tat-Trasport  
għandu assi ta’ prijorità dwar it-titjib tal-aċċessibilità internazzjonali tat-toroq tal-pajjiż u ċ-
ċentru reġjonali. Dan l-assi jipprevedi għajnuna tal-Komunità ta’ €1.182 biljun, bl-għan li 
tiżgura li jitlestew il-partijiet neqsin tan-netwerk TEN-T. Tali żvilupp tal-infrastruttura huwa 
meħtieġ biex tiżdied l-aċċessibilità tal-pajjiż u jingħataw il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-
kompetittività fuq medda ta’ żmien twila. Netwerk ta’ awtostradi modern u effiċjenti huwa 
importanti wkoll biex l-Ewropa tal-Lvant tingħaqad mal-Punent, waqt li jitnaqqas il-piż tal-
Istati Membri bħall-Ungerija, li minħabba l-lokazzjoni ċentrali tagħhom jista’ jattira ammont
kbir ta’ traffiku internazzjonali.
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Waqt li  jista’ jintwera li l-investimenti fl-infrastruttura tat-toroq huma importanti mhux biss 
għall-Ungerija, imma wkoll għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni 
Ewropea mkabbra, il-Kummissjoni tixtieq turi li l-Programm Operattiv tat-Trasport jipprevedi 
wkoll allokazzjonijiet konsiderevoli għal mezzi sostenibbli ta’ trasport. Għalhekk, il-
Programm Operattiv tat-Trasport jipprevedi investimenti konsiderevoli fl-iżvilupp tal-ferroviji 
u l-kanali ta’ navigazzjoni, kif ukoll fit-trasport pubbliku urban u suburban. 
Għandu jiġi mfakkar, li programmi operattivi għall-Fond ta’ Koeżjoni u l-FEŻR jitfasslu mill-
Istati Membri, b’attenzjoni xierqa għall-prinċipju tas-sħubija, kemm mal-Kummissjoni 
Ewropea, kif ukoll mal-awtoritajiet kompetenti reġjonali, lokali, urbani u oħrajn pubbliċi, 
imsieħba ekonomiċi u soċjali u korpi oħra xierqa li jirrappreżentaw is-soċjetà ċivili, l-
imsieħba ambjentali, l-NGOs u korpi li jippromwovu opportunitajiet indaqs għaż-żewġ sessi. 
Dan l-approċċ maqsuma jkopri l-preparazzjoni, kif ukoll l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u 
l-evalwazzjoni tal-programmi operattivi.

Il-Programm Operattiv tat-Trasport ġie adottat bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2007) 3794 
fl-01/08/2007.

Rispett lejn ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat

Il-petizzjoni tallega li l-fondi provduti mill-Komunità u l-awtoritajiet nazzjonali għall-
Programm Operattiv tat-Trasport jistgħu jservu bħala għajnuna mill-Istat skont Artikolu 87 
(1) tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE għall-utenti tal-infrastruttura tat-toroq konċernati. L-
approċċ tal-Kummissjoni ġie spjegat f’serje ta’ deċiżjonijiet reċenti.1 Il-Kummissjoni 
tikkunsidra f’dawn id-deċiżjonijiet kollha li l-iffinanzjar pubbliku tal-infrastruttura tat-toroq  
ma jikkostitwix għajnuna mill-Istat għall-utenti ta’ din l-infrastruttura, jekk tintlaħaq il-
kundizzjoni li ġejja: L-infrastruttura tat-toroq inkwistjoni tkun miftuħa għal kull utent 
mingħajr diskriminazzjoni, u ma tappoġġjax utent partikolari. Il-Kummissjoni tosserva li t-
toroq kollha ffinanzjati mill-Programm Operattiv tat-Trasport jissodisfaw din il-kundizzjoni.

Il-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas u ċ-ċaqliqa modali

Fir-reviżjoni ta’ kull sitt xhur li jisimha Inżommu lill-Ewropa Miexja tal-White paper tal-2001 
tat-Trasport, il-Kummissjoni tara, li waqt li għandu jkun hemm inklinazzjoni lejn mezzi li 
huma aktar tajbin għall-ambjent,  użu mill-aqwa u sostenibbli tar-riżorsi jista’ jirriżulta mill-
insegwiment tal-komodalità, jiġifieri l-użu effiċjenti ta’ mezzi differenti waħidhom u 
kkombinati. L-allokazzjonijiet tal-baġit magħmulin għall-assi tal-prijorità fil-programm 
operattiv jirriflettu dan il-prinċipju. L-għan tal-politika tal-Kummissjoni għall-ħlas tal-
infrastruttura tat-trasport huwa li jiġi żviluppat approċċ ġust u armonizzat għat-taxxi u l-
ħlasijiet tat-transport ibbażat fuq il-prinċipju tal-“utent iħallas”. Fl-2007 l-Ungerija kienet l-
ewwel membru li traspona f’liġi nazzjonali d-Direttiva 2006/38/KE dwar il-ħlas li jrid isir 
minn vetturi ta’ merkanzija tqila fuq it-toroq prinċipali kollha, u mhux biss fuq awtostradi, sa 
Ġunju 2008. Barra minn hekk, l-Ungerija trid tipprepara għat-tluq minn vignettes għal 
                                               
1 Ara, f’ordni kronoloġika, Deċiżjoni fil-każ tal-għajnuna mill-Istat N 134/2007 Thessaloniki 
Submerged Tunnel , N 60/2006, Project Main Port Development Rotterdam, Deċiżjoni fil-każ 
tal-għajnuna mill-Istat N 478/2004 Irish Rail, Deċiżjoni fil-każ tal-għajnuna mill-Istat N 
149/2006, M3 North of Kells to Clooney, N 713/1997 Rion Antirion motorway bridge.
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ħlasijiet ibbażati fuq id-distanza (nollijiet) li se jagħu lok għal ħlasijiet differenti għall-użu tat-
toroq biex jirriflettu aħjar l-aspetti esterni relatati mal-konġestjoni u t-tniġġis tal-arja. 

Stima Strateġika tal-Ambjent

Il-petizzjoni tqajjemukoll mistoqsija dwar l-eżattezza tal-Istima Strateġika tal-Ambjent (minn 
issa ’l quddiem: SEA) li tinsab fil-Programm Operattiv tat-Trasport u l-azzjonijiet 
sussegwenti tal-Kummissjoni biex tapprovaha. Il-Kummissjoni ma tistax ħlief tikkonferma li 
saret SEA, li tilħaq ir-rekwiżiti tad-Direttiva 2001/42/KE, dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
pjanijiet u programmi fuq l-ambjent.  

L-evażjoni tat-taxxa u l-attivitajiet illegali

Fir-rigward tat-tħassib li t-trasport bit-triq fl-Ungerija jintuża ħafna bħala mezz għall-evażjoni 
tat-taxxa u attivitajiet legali oħra, il-Kummissjoni m’għandhiex  evidenza solida li twassalha 
biex taqbel mal-konklużjoni tal-petizzjonant li l-Artikolu 280 tat-Trattat relatat mal-attivitajiet 
illegali u ta’ frodi għalhekk qed jinkiser. 

Konklużjoni

Skont il-Kummissjoni l-prijoritajiet u l-azzjonijiet identifikati fil-Programm Ungeriż 
Operattiv tat-Trasport huma konsistenti mal-prinċipji tar-regoli tal-għajnuna mill-Istat, is-
sostenibilità, u l-promozzjoni ta’ mezzi li huma tajbin għall-ambjent u l-Kummissjoni tixtieq 
li jiġu adottati  fl-Unjoni Ewropea kollha.
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