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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar een project in Hongarije dat medegefinancierd wordt door ISPA. Het 
doel van dit project is de standaarddraagkracht van de asdruk van de wegen te verhogen. 
Indiener beweert dat communautaire fondsen voor dit project in strijd zijn met verschillende 
EU-principes. Allereerst benadrukt hij dat slechts een klein percentage van de weggebruikers 
baat zal hebben bij deze investeringen aangezien de bestaande wegcapaciteit volstaat voor een 
grote meerderheid van de vrachtwagens die momenteel worden gebruikt. Indiener verwijst 
naar verschillende mededelingen van de Commissie over transport, waarin wordt bepleit dat 
externe kosten intern worden gemaakt. Hij beweert dat in overeenstemming met dit principe 
die maatregelen niet door het publiek gefinancierd dienen te worden, maar eerder door de 
eigenaars van de voertuigen die deze extra versteviging vereisen. Ten tweede gelooft de 
indiener dat de financiering in strijd zou kunnen zijn met de EU-regels betreffende 
overheidssteun aangezien deze de markt verstoort doordat bepaalde ondernemingen 
bevoorrecht worden ten opzichte van andere marktdeelnemers. Ten slotte stelt de indiener dat 
het project indruist tegen de EU-doelstelling voor de bevordering van duurzaam transport 
aangezien de maatregelen de milieuschade zouden vergroten die door overladen voertuigen 
wordt aangericht. Hij beweert dat om deze reden het project niet voldoet aan de criteria voor 
communautaire financiering zoals vastgesteld in de ISPA-Verordening.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 februari 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 augustus 2005

De Commissie wil de volgende inlichtingen aan de Commissie verzoekschriften van het 
Europees Parlement verstrekken.

Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 “houdende vaststelling, voor bepaalde aan 
het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en 
het internationale verkeer toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer 
maximaal toegestane gewichten” bepaalt in artikel 3 dat een lidstaat het gebruik op zijn 
grondgebied in internationaal verkeer, van in een andere lidstaat geregistreerde of in het 
verkeer gebrachte voertuigen niet mag weigeren of verbieden om redenen die verband houden 
met hun gewicht en afmetingen, zolang die voertuigen de maximale gewichten en afmetingen 
uit bijlage 1 bij de richtlijn niet overschrijden.

Om een interne vervoersmarkt te bereiken moet elke lidstaat op zijn grondgebied het vrije 
verkeer toestaan van voertuigen voor internationaal verkeer met een asgewicht van maximaal 
11,5 ton.

Alle lidstaten moeten aan de eisen van de Europese wetgeving (het “acquis communautaire”) 
voldoen. Tijdens de toetredingsonderhandelingen zijn deze eisen uitvoerig met de nieuwe 
lidstaten besproken. Nieuwe lidstaten moeten hun hoofdwegen conform een tijdens de 
onderhandelingen opgesteld programma geleidelijk verbeteren teneinde schade door zware 
vrachtwagens te vermijden. In het geval van Hongarije is een overgangsperiode tot 31 
december 2008 overeengekomen om het land meer tijd te geven om het wegennet op het 
vereiste peil te brengen.

In het kader van het ISPA-programma voor investeringen in vervoers- en milieu-
infrastructuur in kandidaat-lidstaten is financiële steun verleend, die ook voor dit doel is 
aangewend. Sinds zijn toetreding tot de Europese Unie heeft Hongarije toegang tot het 
Cohesiefonds voor de ondersteuning van infrastructuurinvesteringen.

Betreffende het in rekening b r e n g e n  van het gebruik van bepaalde 
infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen mogen krachtens de huidige Richtlijn 
1999/62/EG (Eurovignet) de lidstaten op autowegen tolgelden of een gebruiksrecht op zware 
vrachtvoertuigen van minimaal 12 ton heffen. De hoogte van de tarieven kan en moet op het 
type voertuig afgestemd zijn.

Een wijziging van deze richtlijn wordt momenteel in het Europees Parlement en de Raad 
besproken. De nieuwe richtlijn zou van toepassing zijn op het gehele transeuropese 
vervoersnetwerk in plaats van alleen op de autowegen. Bovendien wordt het de lidstaten ook 
mogelijk gemaakt wegenbelasting op niet-tientonners te heffen.

De belastingen die krachtens de huidige richtlijn en de nieuwe ontwerprichtlijn worden 
geheven, moeten gebaseerd zijn op de aanleg- en onderhoudskosten van de wegen en moeten 
rekening houden met de door het voertuigtype veroorzaakte schade.

De nieuwe ontwerprichtlijn biedt ook de mogelijkheid een prijsstijging toe te passen op 
infrastructuur in bergachtige gebieden, meer bepaald wanneer voertuigen de oorzaak van 
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aanzienlijke milieuschade zijn. De uit de prijsstijging gegenereerde inkomsten zouden 
geïnvesteerd moeten worden in prioritaire projecten van het trans-Europese vervoersnetwerk 
die alternatieven voor het wegvervoer aanbieden.

De tweede lezing in het Europees Parlement vindt naar verwachting tegen het einde van het 
jaar plaats.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2006

In haar vorige antwoord op het door András Lukács namens de Actiegroep Schone Lucht 
ingediende verzoekschrift 621/2004, heeft de Commissie duidelijk gemaakt dat de lidstaten 
verplicht zijn voertuigen binnen het internationaal verkeer die voldoen aan de maximaal 
toegestane gewichten en afmetingen die zijn vastgelegd in Richtlijn 96/53/EG op hun 
grondgebied toe te laten. Voor Hongarije is een overgangsperiode tot 31 december 2008 
overeengekomen om het land meer tijd te geven om het wegennet op het vereiste peil te 
brengen en voertuigen die voldoen aan de vereisten van de richtlijn toe te laten.
Het verzoekschrift had betrekking op het verhogen van de door de Europese wetgeving 
vereiste draagkracht van de asdruk van de wegen en de kosten die gepaard gaan met het 
aanpassen van de wegen.
Richtlijn 96/53/EG maakt een onderscheid tussen aangedreven en niet-aangedreven assen. In 
de wetgeving is het maximaal toegestane asgewicht vastgesteld op 10 ton voor niet-
aangedreven assen en 11,5 ton voor aangedreven assen.
Volgens onze informatie bedroegen de voorheen in de Hongaarse wetgeving vastgelegde 
maximumwaarden respectievelijk 10 ton voor niet-aangedreven assen en 11 ton voor 
aangedreven assen. Het verschil is dus niet zo groot als wordt beweerd.
In het verzoekschrift wordt echter een principiële vraag gesteld over wie de financiering voor 
de verbetering van het Hongaarse wegennet, zodat het voldoet aan de in de Europese 
wetgeving opgenomen vereisten, op zich zou moeten nemen.
In het verzoekschrift wordt beweerd dat er geen publieke middelen gebruikt zouden moeten 
worden voor het herstel van het Hongaarse wegennet, op grond van het feit dat:

• externe kosten door de transportsector geïnternaliseerd zouden moeten worden;
• het een schending zou zijn van het principe ‘de vervuiler betaalt’;

• het strijdig zou zijn met diverse beleidsmaatregelen van de EU (bevordering van 
duurzaam transport, herstel van de spoorwegen). 

Zoals gesteld in het verzoekschrift zijn er in diverse beleidsdocumenten en onderzoeken van 
de Commissie mogelijkheden aangedragen voor het internaliseren van externe kosten. In deze 
documenten is echter nooit de conclusie getrokken dat werkzaamheden ten bate van de 
transportinfrastructuur niet door publieke middelen gefinancierd zouden kunnen worden. 

Over het algemeen vallen het waarborgen van het vrije verkeer, de ontwikkeling van de 
infrastructuur van de wegen en het verbeteren van verkeersveiligheid onder de 
verantwoordelijkheid van de openbare autoriteiten. In het verzoekschrift wordt erkend dat het 
herstel van het bestaande Hongaarse wegennet een belangrijke zaak is.

De extra kosten die gepaard gaan met het aanleggen van wegen met een hogere draagkracht 
van de asdruk hoeven niet onmiddellijk door de begunstigden te worden betaald in de vorm 
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van het direct financieren van de wegwerkzaamheden. Overigens is niet duidelijk waarom het 
verzoekschrift alleen naar de extra kosten van het voldoen aan de nieuwe standaarden wordt 
verwezen en niet naar de kosten die voortvloeien uit het feit dat de maximale draagkracht van 
de asdruk hoger moet zijn dan bijvoorbeeld voor particuliere auto’s vereist zou zijn.

De openbare autoriteiten beschikken over diverse instrumenten om de kosten in de 
wegtransportsector te internaliseren, zodat de verschillende soorten weggebruikers betalen 
voor de kosten die zij veroorzaken, variërend van regelgevende maatregelen tot 
gebruiksvergoedingen, brandstofbelastingen en voertuigenbelastingen.

In de wegvervoersector biedt Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van 
het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen momenteel 
het kader waarbinnen lidstaten de kosten voor de bouw, de werking, het onderhoud en de 
ontwikkeling van het netwerk kunnen terugvorderen, inclusief de kosten van schade aan de 
infrastructuur en de investeringskosten (bouw plus, indien van toepassing, rente op 
geïnvesteerd kapitaal).

De wijziging van Richtlijn 1999/62/EG, welke door het Europees Parlement en de Raad is 
aangenomen op 17 mei 2006, zal een nog breder kader bieden voor een gevarieerder 
heffingensysteem waarmee lidstaten de mogelijkheid krijgen om belastingen te heffen naar 
gelang een aantal factoren, waaronder de afgelegde afstand, de locatie, het soort 
infrastructuur, het uitstootniveau en de eigenschappen van het voertuig, het tijdstip van de 
dag, drukte op de weg, etc.

De Commissie is dus van mening dat bepaalde mechanismen reeds bestaan en er voor zorgen 
dat elke categorie weggebruikers betaalt voor de kosten waar zij verantwoordelijk voor zijn. 
Tevens is zij van mening dat het gebruik van openbare middelen voor het bekostigen van 
wegwerkzaamheden geen inbreuk doet op wetgeving inzake staatssteun, noch dat het een 
schending is van het principe van ‘de vervuiler betaalt’ of strijdig is met EU-beleid op het 
gebied van het bevorderen van duurzaam transport en herstel van de spoorwegen. 

Binnen enkele jaren zal het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo lidstaten de 
mogelijkheid bieden nog verfijndere tariefstelsels te introduceren.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

In het oorspronkelijke verzoekschrift, dat in 2004 is ingediend, wordt verwezen naar het 
Hongaarse Programma voor renovatie van het wegennet, dat mede zou worden gefinancierd 
door ISPA. De bedoeling van dit project was de standaarddraagkracht van de asdruk van de 
wegen te verhogen. Indiener hield staande dat de communautaire financiering voor dit project 
in strijd was met een aantal beginselen van het Gemeenschapsrecht. Op dat moment was ISPA 
het relevante communautaire financieringsinstrument.

In de huidige brief stelt indiener dat:

- het Hongaarse operationele programma voor het vervoer 2007-2013 de opvolger is van 
Hongaarse Programma voor renovatie van het wegennet;
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- de financiering uit het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(hierna te noemen: CF en EFRO), die de bronnen van communautaire steun vormen die 
wordt versterkt door middel van nationale operationele programma’s, een voortzetting zijn 
van de financiering door ISPA.

In het verzoekschrift wordt betoogd dat de communautaire financiering voor wegvervoer in 
het kader van het operationele programma voor het vervoer, mogelijk in strijd is met het 
Gemeenschapsrecht, in het bijzonder met de regels inzake overheidssteun (artikel 87 en 
volgende van het EG-Verdrag) en het beginsel dat de vervuiler betaalt (artikel 174 van het 
EG-Verdrag). Daarnaast beweert indiener dat in de strategische milieubeoordeling die voor 
het operationele programma voor het vervoer is verricht, wordt geconcludeerd dat het 
programma activiteiten bevordert die niet duurzaam zijn voor het milieu. De financiële steun 
van de EU aan dergelijke activiteiten zou dan ook een schending vormen van het acquis met 
betrekking tot het cohesiebeleid. Tot slot spreekt indiener zijn zorg uit over het feit dat 
wegvervoer in Hongarije veelal gebruikt wordt als middel om belasting te ontduiken of voor 
andere illegale activiteiten. 

Daarom beweert indiener dat de EU-financiering voor wegvervoersprojecten en de 
toegankelijkheid van luchthavens over het wegennet in strijd is met het EU-acquis.

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

Gemeenschapsfinanciering uit het Cohesiefonds en het EFRO

Binnen de huidige periode van het programma, 2007-2013, komt Hongarije als lidstaat nu in 
aanmerking voor financiële steun uit hoofde van het Cohesiefonds en het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in plaats van financiering uit hoofde van het 
pretoelatingsinstrument ISPA.

In artikel 24 van de Toetredingsakte tot de Europese Unie, ondertekend op 16 april 2003, 
wordt verwezen naar een aantal bijlagen, waarin de tijdelijke overgangsmaatregelen voor de 
nieuwe lidstaten worden uiteengezet. Ingevolge artikel 4 van bijlage X dient Hongarije zich te 
houden aan het tijdschema voor de aanpassing van zijn hoofdtransitonetwerk, waarbij de 
volgende vereiste geldt:

Bij alle investeringen in infrastructuur waarbij wordt geput uit middelen afkomstig uit de 
Gemeenschapsbegroting, moeten de wegen worden aangelegd/aangepast voor een druk 
van 11,5 ton per as. 

Ten aanzien van de versterking van delen van het hoofdwegennet van een asgewicht van 
10,0 ton naar een niveau van 11,5 ton (hetgeen het onderwerp vormt van het oorspronkelijke 
verzoekschrift), wordt in het Hongaarse operationele programma voor het vervoer vastgesteld 
dat de ontwikkeling van het wegennet en de versterking van delen van de hoofdwegen 
enerzijds nodig zijn om te voldoen aan het transport-acquis en anderzijds een belangrijke 
factor vormen om de toegankelijkheid tot het grondgebied van de regio’s te bewerkstelligen. 
Hierdoor kunnen deze regio’s volledig profiteren van de ontwikkeling van het TEN-T 
transportnetwerk en hun aansluiting op de Europese markt bevorderen. Verder wordt in het 
operationele programma voor het vervoer een hoger asgewicht beschouwd als een positieve 
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factor in de zin van energieverbruik, aangezien het een hogere verhouding lading/voertuig en 
een gelijkmatiger snelheid mogelijk maakt. Daarom wordt steun verleend uit hoofde van het 
zwaartepunt regionale toegankelijkheid, hetgeen voorziet in een maximale communautaire 
bijdrage van ongeveer 1,5 miljard EUR. 

Wat de wegenontwikkeling in het algemeen betreft, kent het operationele programma voor het 
vervoer een zwaartepunt ten aanzien van de verbetering van de internationale bereikbaarheid 
over de weg van het land en het regionale centrum. Bij dit zwaartepunt wordt een maximale 
Gemeenschapssteun van 1 182 miljard EUR voorzien, waarbij ernaar gestreefd wordt de 
ontbrekende delen in het TEN-T-netwerk te voltooien. Een dergelijke infrastructuur is nodig 
om de bereikbaarheid van het land te vergroten en vormt een belangrijke voorwaarde voor het 
concurrerend vermogen op de lange termijn. Een modern en efficiënt autowegennetwerk is 
eveneens belangrijk in de zin van het verbinden van Oost- en West-Europa, en om 
tegelijkertijd de belasting van lidstaten als Hongarije, die vanwege hun centrale ligging een 
grote hoeveelheid internationaal verkeer te verstouwen krijgen, enigszins te verlichten.

De investeringen in de wegeninfrastructuur zijn niet alleen aantoonbaar belangrijk voor 
Hongarije, maar ook voor de economische, maatschappelijke en territoriale cohesie van de 
uitgebreide Europese Unie. De Commissie zou willen benadrukken dat in het operationele 
programma voor het vervoer ook wordt verwacht dat aanzienlijke bedragen worden 
toegewezen aan duurzame vervoersmethoden. In het operationele programma voor het 
vervoer worden in dit opzicht investeringen voorzien in de ontwikkeling van het spoorwegnet 
en het waternet en in het openbaar vervoer in steden en voorsteden.

Er zij aan herinnerd dat de operationele programma’s voor het Cohesiefonds en het EFRO 
worden opgesteld door de lidstaten, met inachtneming van het beginsel van partnerschap ten 
aanzien van zowel de Europese Commissie als overige bevoegde regionale, plaatselijke, 
stedelijke of overige publieke autoriteiten, milieupartners, ngo’s en organen ter bevordering 
van gelijke mogelijkheden voor beide geslachten. Deze gedeelde aanpak betreft het opstellen 
van, maar ook de uitvoering van, het toezicht op en de evaluatie van het operationele 
programma.

Het operationele programma voor het vervoer is op 1 augustus 2007 aangenomen per besluit 
van de Commissie C(2007)3794.

Naleving van de regels voor overheidssteun

In het verzoekschrift wordt beweerd dat de middelen die door de Gemeenschap en de 
nationale autoriteiten worden geboden voor het operationele programma voor het vervoer een 
vorm van overheidssteun vormen in de zin van artikel 87, lid 1 van het EG-Verdrag voor de 
gebruikers van de desbetreffende wegeninfrastructuur. De benadering van de Commissie 
wordt uiteengezet in een reeks recente beschikkingen.1 In al deze beschikkingen oordeelt de 
                                               
1 Zie, in chronologische volgorde, beschikking van de Commissie in staatssteunzaak
N 134/2007 Thessaloniki Submerged Tunnel; beschikking van de Commissie in 
staatssteunzaak N 149/2006, M3 North of Kells to Clooney; beschikking van de Commissie in 
staatssteunzaak N 60/2006, Project Main Port Development Rotterdam; beschikking van de 
Commissie in staatssteunzaak N 478/2004 Irish Rail; beschikking van de Commissie in 
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Commissie dat de publieke financiering van wegeninfrastructuur geen vorm van 
overheidssteun voor de gebruikers van de infrastructuur is, indien aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: de wegeninfrastructuur is zonder onderscheid open voor alle 
gebruikers, en er wordt geen voordeel verleend aan specifieke gebruikers. De Commissie 
constateerde verder dat alle wegen die zijn gefinancierd door het operationele programma 
voor het vervoer aan deze voorwaarde voldoen.

Het beginsel dat de vervuiler betaalt en overschakeling op overige vervoerswijzen

In haar tussentijdse evaluatie van het Witboek over Vervoer 2001 getiteld Europa duurzaam 
in beweging, erkent de Commissie dat om zinvol over te schakelen op milieuvriendelijker 
vervoerswijzen, een optimaal en duurzaam gebruik van middelen moet worden bereikt door 
middel van co-modaliteit, d.w.z. een efficiënt gebruik van verschillende vervoersmodaliteiten 
of een combinatie daarvan. Dit beginsel komt terug in de begroting die is toegewezen aan de
zwaartepunten binnen het operationeel programma. Het doel van het kostenbeleid van de 
Commissie ten aanzien van de vervoersinfrastructuur is om een geharmoniseerde en eerlijke 
benadering te ontwikkelen voor vervoersbelasting en kosten op basis van het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In 2007 was Hongarije de eerste lidstaat die Richtlijn 2006/38/EG omzette 
naar nationale wetgeving. De richtlijn vereist dat met ingang van juni 2008 
weggebruiksrechten worden geheven voor alle zware vrachtwagens op alle grote wegen, en 
niet alleen op autowegen. Bovendien bereidt Hongarije zich voor op een overgang van
vignetten op heffingen op basis van de afstand (tol) ten behoeve van een beter 
gedifferentieerd heffingssysteem, dat nauwer samenhangt met de concrete gevolgen van 
verkeersopstoppingen en luchtvervuiling. 

Strategische milieubeoordeling 

In het verzoekschrift worden ook vraagtekens geplaatst bij de juistheid van de strategische 
milieubeoordeling (hierna te noemen: SMB) die deel uitmaakt van het operationele 
programma voor het vervoer en de daaropvolgende stappen van de Commissie bij de 
goedkeuring ervan. De Commissie kan slechts bevestigen dat er een SMB is verricht
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de 
gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s. 

Belastingontduiking en illegale activiteiten

Ten aanzien van de zorg dat het wegvervoer in Hongarije zal worden gebruikt als middel om 
belasting te ontduiken of voor andere illegale activiteiten, ziet de Commissie geen goed 
onderbouwd bewijs dat haar ertoe noopt de conclusie van indiener te onderschrijven dat 
artikel 280 van het Verdrag met betrekking tot fraude en illegale activiteiten wordt 
geschonden. 

Conclusie

Naar het oordeel van de Commissie zijn de prioriteiten en stappen die zijn vastgelegd in het

                                                                                                                                                  
staatssteunzaak N 713/1997 Rion Antirion motorway bridge.
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Hongaarse operationele programma voor het vervoer, consistent met de beginselen van 
overheidssteun, duurzaamheid en de bevordering van milieuvriendelijke vervoerswijzen zoals 
de Commissie die graag in de gehele Europese Unie aangenomen zou zien.
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