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Dotyczy: Petycji 0621/2004, którą złożył Aandrás Lukács (Węgry), w imieniu Clean Air 
Action Group, w sprawie finansowania przez ISPA węgierskiego programu 
modernizacji dróg

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do przedsięwzięcia, które ma być współfinansowane na 
Węgrzech przez ISPA (Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej). Celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie nośności dróg pod kątem dopuszczalnego nacisku na osie. 
Składający petycję twierdzi, że wspólnotowe finansowanie przedsięwzięcia stałoby 
w sprzeczności z szeregiem unijnych zasad. Po pierwsze podkreśla, że na inwestycjach tych 
skorzysta jedynie niewielki odsetek użytkowników dróg, ponieważ istniejąca przepustowość 
dróg jest wystarczająca dla znacznej większości używanych obecnie samochodów 
ciężarowych. Składający petycję powołuje się na szereg komunikatów Komisji na temat 
transportu, w których Komisja wzywa do internalizacji kosztów zewnętrznych. Twierdzi on, 
że zgodnie z tą zasadą podejmowane działania nie powinny być finansowane ze środków 
publicznych, ale przez operatorów tych pojazdów, które wymagają dodatkowego 
wzmocnienia dróg. Po drugie zdaniem składającego petycję omawiane wyżej finansowanie 
stanowiłoby naruszenie unijnych z a s a d  dotyczących pomocy państwa, ponieważ 
prowadziłoby do zniekształcenia rynku poprzez faworyzowanie niektórych przedsiębiorstw 
w stosunku do innych uczestników rynku. Składający petycję utrzymuje również, że 
przedsięwzięcie stoi w sprzeczności z unijną zasadą wspierania zrównoważonego transportu, 
ponieważ podjęte działania zwiększyłyby negatywny wpływ przeciążonych pojazdów na 
środowisko. Twierdzi on, że z tego powodu przedsięwzięcie nie spełnia kryteriów 
finansowania wspólnotowego ustalonych w rozporządzeniu ustanawiającym Instrument 
Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej.

2. Dopuszczalność
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Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 lutego 2005 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 18 sierpnia 2005 r.

Komisja Europejska pragnie przekazać Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego 
następujące informacje:

Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów 
drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary 
w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu 
międzynarodowym przewiduje w art. 3, że państwo członkowskie nie może na swoim 
terytorium odmówić lub zabronić używania w ruchu międzynarodowym pojazdów 
zarejestrowanych lub dopuszczonych do ruchu w jednym z pozostałych państw 
członkowskich, z przyczyn odnoszących się do masy lub wymiarów, pod warunkiem że 
pojazdy te odpowiadają wartościom maksymalnym określonym w załączniku I do tej 
dyrektywy.

W celu stworzenia wspólnego rynku transportowego każde państwo członkowskie musi 
w związku z tym zezwolić na swoim terytorium na swobodne poruszanie się pojazdów 
w ruchu międzynarodowym o nacisku na oś do 11,5 t.

Wszystkie państwa członkowskie muszą stosować się do wymogów prawa wspólnotowego 
(„acquis communautaire”). W trakcie negocjacji przedakcesyjnych wymagania te były 
dokładnie omawiane z nowymi państwami członkowskimi. Będą one stopniowo poprawiać 
jakość swoich głównych dróg zgodnie z programem określonym podczas negocjacji w celu 
uniknięcia uszkodzeń powodowanych przez ciężkie samochody ciężarowe. W przypadku 
Węgier ustalono, że okres przejściowy trwać będzie do 31 grudnia 2008 r. w celu 
zapewnienia odpowiednio dłuższego okresu czasu na doprowadzenie sieci dróg do 
odpowiedniego stanu.

Poprzez program ISPA zapewniono pomoc finansową przeznaczoną na inwestycje 
w infrastrukturę transportową i ochronę środowiska w państwach kandydujących. Od czasu 
przystąpienia do Unii Europejskiej Węgry mogą korzystać z Funduszu Spójności dla celów 
inwestycji w infrastrukturę.

W odniesieniu do pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury, zgodnie z obecną 
dyrektywą 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (eurowiniet) państwa członkowskie mogą nakładać 
opłaty na autostradach na pojazdy o wadze nie mniejszej niż 12 t. Poziom opłat może 
i powinien być dostosowany do typu pojazdu.

Modyfikacja tej dyrektywy omawiana jest obecnie w Parlamencie Europejskim i Radzie. 
Nowa dyrektywa będzie miała zastosowanie do Transeuropejskiej Sieci Transportowej, a nie 
tylko do autostrad. Ponadto umożliwi państwom członkowskim stosowanie opłat drogowych 
również do dróg nienależących do Sieci, jeśli uznają to za stosowne.

Opłaty nakładane na mocy obowiązującej dyrektywy i projektu nowej dyrektywy muszą być 
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oparte na wysokości kosztów budowy i utrzymywania dróg oraz uwzględniać uszkodzenia 
spowodowane przez różne typy pojazdów.

Projekt nowej dyrektywy umożliwia również stosowanie marży na infrastrukturze 
w szczególności w obszarach górskich, gdzie wykorzystywanie pojazdów jest przyczyną 
poważnych zniszczeń środowiska. Dochody z marży musiałyby zostać zainwestowane 
w priorytetowe projekty Transeuropejskiej Sieci Transportowej, zapewniające alternatywę dla 
transportu drogowego.

Oczekuje się, że do końca bieżącego roku Parlament Europejski przyjmie projekt dyrektywy 
w drugim czytaniu.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2006 r.

W poprzednim komunikacie dotyczącym petycji 621/2004 złożonej przez Aandrása Lukácsa, 
w imieniu Clean Air Action Group, Komisja wyraźnie podkreśliła, że państwa członkowskie 
są zobowiązane dopuścić pojazdy nieprzekraczające maksymalnej dopuszczalnej masy 
i wymiarów określonych dyrektywą 96/53/WE do swobodnego poruszania się na ich 
terytorium w ruchu międzynarodowym. W przypadku Węgier ustalono, że okres przejściowy 
trwać będzie do dnia 31 grudnia 2008 r. w celu poprawy jakości sieci dróg, tak aby dopuścić 
do ruchu pojazdy spełniające wymogi przedmiotowej dyrektywy.

Petycja dotyczy nośności dróg pod względem ciężaru nacisku na oś wymaganej przez 
europejskie prawodawstwo oraz kosztów związanych z poprawą stanu dróg.

W dyrektywie 96/53/WE występuje rozróżnienie na oś napędową i nienapędową. Zgodnie 
z prawodawstwem maksymalny dopuszczalny nacisk na pojedynczą oś wynosi odpowiednio 
10 ton w przypadku osi nienapędowej i 11,5 tony dla osi napędowej.

Według naszych informacji ograniczenia określone uprzednio w węgierskim ustawodawstwie 
wynosiły odpowiednio 10 ton w przypadku osi nienapędowej i 11 ton dla osi napędowej. 
Wydaje się zatem, że zmiana, jaka nastąpiła nie była tak znacząca, jak zostało to 
przedstawione.

Jednakże w petycji zwrócono uwagę na podstawową kwestię dotyczącą źródła finansowania 
niezbędnego dla poprawy stanu sieci dróg na Węgrzech w celu dostosowania go do poziomu 
określonego przez europejskie ustawodawstwo.

Petycja zawiera stwierdzenie, że środki publiczne nie mogą być wykorzystywane do 
finansowania modernizacji sieci dróg na Węgrzech ponieważ: 

• koszty zewnętrzne powinny być przejęte przez sektor transportu,
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• naruszona zostałaby zasada, zgodnie z którą „zanieczyszczający płaci”,

• stałoby to w sprzeczności z szeregiem strategii UE (wspieranie zrównoważonego 
transportu, ożywienie sektora kolejowego).

Jak wspomniano w petycji liczne plany działania i badania Komisji dostarczyły 
rozwiązania dotyczące przejęcia kosztów zewnętrznych. Niemniej dokumenty te nie 
zawierają stwierdzenia, że prace w zakresie infrastruktury transportowej nie mogą być 
otwarcie finansowane ze środków publicznych.

Zapewnienie swobody przemieszczania się, rozwijanie infrastruktury dróg oraz 
zwiększanie bezpieczeństwa na drogach należy do kompetencji władz publicznych. 
W petycji uznano modernizację istniejącej sieci dróg na Węgrzech za istotne zadanie.

Dodatkowe koszty ponoszone z uwagi na fakt, że drogi muszą być budowane zgodnie 
ze standardami przewidującymi zwiększenie nośności dróg pod kątem dopuszczalnego 
nacisku na osie, nie muszą być płacone przez beneficjentów natychmiast w formie 
bezpośredniego finansowania robót drogowych. Ponadto nie jest jasne, dlaczego 
w petycji koszty dodatkowe uznawane są jedynie za koszty poniesione w celu 
spełnienia nowych standardów, a nie koszty poniesione w celu zapewnienia większej 
nośności dróg pod kątem dopuszczalnego nacisku na osie niż ta, która byłaby na 
przykład wymagana dla samochodów prywatnych.

Istnieje szereg instrumentów, z których mogą korzystać władze publiczne w celu 
zobligowania różnych kategorii użytkowników dróg do poniesienia kosztów, za które 
są oni odpowiedzialni, począwszy od przepisów prawnych do mandatów dla 
użytkowników, podatku od paliw i pojazdów.

W sektorze drogowym dyrektywa 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat od 
pojazdów ciężarowych stanowi podstawę dla państw członkowskich do ubiegania się 
o zwrot kosztów poniesionych podczas budowy, eksploatacji, utrzymania i rozwoju 
sieci, łącznie z kosztami strat w infrastrukturze oraz kosztami związanymi 
z inwestycjami (budowa plus odsetki od zainwestowanego kapitału, jeśli dotyczy).

Zmieniona dyrektywa 1999/62/WE przyjęta przez Parlament Europejski i Radę dnia 
17 maja 2006 r. ustanowi jeszcze szersze ramy uwzględniające różne systemy opłat, 
umożliwiając państwom członkowskim zmianę wysokości opłat za przejazd 
w zależności od szeregu warunków, takich jak przejechana odległość, położenie, 
rodzaj infrastruktury, poziom emisji, parametry pojazdów, pora dnia, poziom 
natężenia ruchu itp.

Komisja jest zatem zdania, że istnieją pewne mechanizmy i są one wykorzystywane 
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do zobowiązania każdej kategorii użytkowników dróg do pokrycia poniesionych 
kosztów oraz że korzystanie ze środków publicznych w celu finansowania robót 
drogowych nie narusza przepisów dotyczących pomocy państwa, jak również nie jest 
sprzeczne z zasadą „zanieczyszczający płaci” ani z polityką UE na rzecz wspierania 
zrównoważonego transportu oraz ożywienia sektora kolejowego.

Za kilka lat dostępność europejskiego sytemu nawigacji satelitarnej Galileo umożliwi 
państwom członkowskim wprowadzenie bardziej zaawansowanego systemu pobierania opłat 
za przejazdy.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Pierwotna petycja, złożona w 2004 r., dotyczyła węgierskiego programu modernizacji dróg 
finansowanego przez ISPA. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie nośności dróg pod 
kątem dopuszczalnego nacisku na osie. Składający petycję utrzymywał, że finansowanie 
wspólnotowe na rzecz przedmiotowego przedsięwzięcia jest sprzeczne z kilkoma zasadami 
prawa wspólnotowego. Wówczas odnośnym instrumentem finansowania wspólnotowego była
ISPA.

W przesłanym teraz piśmie składający petycję sugeruje, że:

- węgierski Program Operacyjny Transport (TOP) 2007–2013 jest następcą węgierskiego 
programu modernizacji dróg;

- finansowanie z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(zwanych dalej: FS i EFRR), które są źródłem wsparcia wspólnotowego udzielanego za 
pośrednictwem krajowych programów operacyjnych, stanowi kontynuację finansowania 
przez ISPA.

W przedmiotowej petycji twierdzi się, że finansowanie wspólnotowe na rzecz Programu 
Operacyjnego Transport może naruszać prawo wspólnotowe, a w szczególności przepisy 
dotyczące pomocy państwa (art. 87 i następne traktatu WE) oraz zasadę „zanieczyszczający 
płaci” (art. 174 traktatu WE). Ponadto skarżący zarzuca, że w strategicznej ocenie 
oddziaływania przeprowadzonej w ramach Programu Operacyjnego Transport stwierdza się, 
że promować on będzie działania niezrównoważone z punktu widzenia ochrony środowiska
naturalnego. A zatem pomoc finansowa UE na rzecz takich działań naruszałaby elementy 
dorobku prawnego dotyczące polityki spójności. Na koniec w petycji wyraża się obawę, iż na 
Węgrzech transport drogowy powszechnie wykorzystywany jest jako sposób na unikanie 
płacenia podatków i prowadzenie innych nielegalnych działań. 

Stwierdza się zatem, że finansowanie UE na rzecz przedsięwzięć z zakresu transportu 
drogowego oraz dróg dojazdowych do lotnisk jest sprzeczne z dorobkiem prawnym UE.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Finansowanie wspólnotowe z Funduszu Spójności i EFRR

W ramach obecnego okresu programowania na lata 2007–2013 Węgry, jako państwo 
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członkowskie, kwalifikują się teraz do uzyskania finansowania raczej z unijnego Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), niż z przedakcesyjnego 
instrumentu ISPA.

Art. 24 traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej, podpisanego w dniu
16 kwietnia 2003 r., odnosi się do szeregu załączników, które przewidują czasowe środki 
przejściowe w odniesieniu do nowych państw członkowskich. Zgodnie z ust. 4 załącznika X
Węgry są zobowiązane dostosować się do obejmującego okres do 2008 r. harmonogramu 
poprawy jakości głównej sieci tranzytowej, przy zastrzeżeniu, że:

„Wszelkie inwestycje w infrastrukturę z użyciem środków pochodzących z budżetu 
Wspólnoty, zapewniają, iż drogi są budowane lub unowocześniane z uwzględnieniem 
zdolności przenoszenia dopuszczalnego nacisku 11,5 tony na oś”.

W odniesieniu do wzmocnienia odcinków głównych dróg pod kątem zwiększenia 
dopuszczalnego nacisku na osie z 100 kN do poziomu 115 kN (tj. przedmiotu pierwotnej 
petycji) węgierski Program Operacyjny Transport określa rozbudowę dróg i takie 
wzmocnienie za konieczne zarówno dla dostosowania się do dorobku prawnego w dziedzinie 
transportu, jak i kluczowy aspekt przy realizacji terytorialnej dostępności regionów. 
Umożliwia to regionom pełne skorzystanie z rozwoju sieci transportowej TEN-T 
i w większym stopniu ułatwia ich integrację z rynkiem europejskim. Ponadto Program 
Operacyjny Transport określa zwiększenie nośności dróg jako pozytywny czynnik 
w kontekście zużycia energii, ponieważ zezwala na wprowadzenie wyższego współczynnika
ładunek/pojazd, jak również utrzymanie stałej szybkości. Wsparcie przyznawane jest 
w ramach priorytetu o nazwie dostępność regionalna, który przewiduje wkład wspólnotowy 
w maksymalnej wysokości około1,5 miliarda euro. 

W odniesieniu do ogólnego rozwoju Program Operacyjny Transport obejmuje priorytet 
dotyczący poprawy międzynarodowej dostępności drogowej kraju i centrum regionalnego.
Priorytet ten przewiduje wsparcie wspólnotowe w maksymalnej wysokości 1 182 miliarda 
euro, tak aby uzupełnić brakujące fragmenty sieci TEN-T. Taki rozwój infrastruktury jest 
konieczny dla zwiększenia dostępności kraju i spełnienia niezbędnych warunków 
w kontekście długookresowej konkurencyjności. Nowoczesna i efektywna sieć autostrad jest 
też istotna z punktu widzenia połączenia Europy Wschodniej i Zachodniej przy jednoczesnym 
zmniejszeniu obciążeń takich państw członkowskich, jak Węgry, które ze względu na swoje
centralne położenie przejmą dużą część ruchu międzynarodowego.

O ile można wykazać, że inwestycje w infrastrukturę drogową są istotne nie tylko dla Węgier, 
lecz także dla gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności rozszerzonej Unii 
Europejskiej, o tyle Komisja pragnie podkreślić, że Program Operacyjny Transport zapewnia
też znaczące fundusze na rzecz zrównoważonych środków transportu. A zatem Program 
Operacyjny Transport przewiduje znaczące inwestycje w rozwój kolei i szlaków wodnych, 
a także miejski i podmiejski transport publiczny. 

Należy przypomnieć, że programy operacyjne finansowane z Funduszu Spójności i EFRR są 
sporządzane przez państwa członkowskie przy należnym uwzględnieniu zasady partnerstwa 
zarówno w odniesieniu do Komisji Europejskiej, jak i właściwych władz regionalnych, 
lokalnych, miejskich i innych władz publicznych, partnerów ekonomicznych i społecznych
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oraz pozostałych właściwych organów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, 
partnerów środowiskowych, organizacji pozarządowych, a także podmiotów promujących
równe szanse dla obu płci. Takie wspólne podejście obejmuje nie tylko przygotowanie, lecz 
również wdrożenie, monitorowanie i ocenę programów operacyjnych.

Program Operacyjny Transport został przyjęty decyzją Komisji C(2007) 3794 z dnia
1 sierpnia 2007 r.

Przestrzeganie przepisów w zakresie pomocy państwa

W petycji zarzuca się, że fundusze przekazane przez Wspólnotę i władze krajowe na rzecz 
Programu Operacyjnego Transport mogą w rozumieniu art. 87 ust. 1 traktatu WE stanowić 
pomoc państwa dla użytkowników odnośnej infrastruktury drogowej. Podejście Komisji 
wyjaśniono w kilku ostatnich decyzjach.1 We wszystkich tych decyzjach Komisja stwierdza, 
że publiczne finansowanie infrastruktury drogowej nie stanowi pomocy państwa dla jej 
użytkowników, jeżeli spełnione są następujące warunki: rzeczona infrastruktura jest dostępna 
dla wszystkich użytkowników bez żadnej dyskryminacji, a jeden użytkownik nie jest 
w szczególności faworyzowany. Komisja zauważa, że wszystkie drogi finansowane w ramach 
Programu Operacyjnego Transport spełniają te warunki.

Zasada „zanieczyszczający płaci” i przechodzenie na inne środki transportu

W swoim sródokresowym przeglądzie białej księgi z 2001 r. pt. Utrzymać Europę w ruchu
Komisja stwierdza, że o ile należy realizować przechodzenie na bardziej przyjazne dla 
środowiska środki transportu, o tyle zastosowanie współmodalności spowoduje optymalne 
i zrównoważone wykorzystanie zasobów, czyli efektywną eksploatację różnych środków 
transportu oddzielnie i w połączeniu. Zasadę tę odzwierciadlają alokacje budżetowe dla 
poszczególnych priorytetów w ramach programów operacyjnych. Celem polityki Komisji 
w zakresie opłat za korzystanie z infrastruktury transportowej jest opracowanie 
zharmonizowanego i sprawiedliwego podejścia do podatków i opłat transportowych
w oparciu o zasadę „zanieczyszczający płaci”. W 2007 r. Węgry były pierwszym państwem 
członkowskim, które dokonało transpozycji na grunt prawa krajowego dyrektywy
2006/38/WE wymagającej wprowadzenia do czerwca 2008 r. opłat dla użytkowników 
pojazdów ciężarowych na wszystkich głównych drogach, a nie tylko na autostradach. Ponadto 
Węgry przygotowują się na przejście z winiet na opłaty oparte na odległości (opłaty za 
przejazd), co umożliwi ich zróżnicowanie, tak aby lepiej odzwierciedlić koszty zewnętrzne 
związane z zagęszczeniem ruchu i zanieczyszczeniem powietrza. 

Strategiczna ocena oddziaływania

                                               
1 Patrz, w porządku chronologicznym, decyzja w sprawie dotyczącej pomocy państwa
N 134/2007 Podwodny tunel w Salonikach, N 60/2006, Projekt rozbudowy portu głównego 
w Rotterdamie, decyzja w sprawie dotyczącej pomocy państwa N 478/2004 Koleje irlandzkie, 
decyzja w sprawie dotyczącej pomocy państwa N 149/2006, M3 Północne Kells-Clooney,
N 713/1997 Most autostradowy Rion Antirion.
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W przedmiotowej petycji porusza się też kwestię trafności strategicznej oceny 
oddziaływania (zwanej dalej SEA) załączonej do Programu Operacyjnego Transport
oraz kolejnych działań podjętych przez Komisję przy jego zatwierdzaniu. Komisja może 
jedynie potwierdzić, że SEA przeprowadzono zgodnie z wymogami dyrektywy
2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

Unikanie płacenia podatków i nielegalne działania

W odniesieniu do obawy, iż w przypadku transportu drogowego na Węgrzech powszechne 
jest unikanie płacenia podatków i prowadzenie innych nielegalnych działań Komisja nie 
dysponuje solidnym dowodem, w oparciu o który mogłaby zgodzić się ze składającym 
petycję, że naruszany jest art. 280 Traktatu dotyczący nadużyć i nielegalnych działań. 

Wnioski

W opinii Komisji priorytety i działania określone w ramach węgierskiego Programu 
Operacyjny Transport są zgodne z przepisami dotyczącymi pomocy państwa, 
zrównoważonym rozwojem i promocją przyjaznych dla środowiska środków transportu. 
Komisja pragnie wprowadzenia takich przepisów na terenie całej Unii Europejskiej.
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