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Ref.: Petiția nr. 0621/2004, adresată de Aandras Lukács, de naționalitate ungară, în 
numele Clean Air Group, privind fondurile ISPA pentru programul de reabilitare a 
drumurilor din Ungaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la un proiect din Ungaria care urmează a fi cofinanțat prin fonduri 
ISPA. Scopul acestui proiect este creșterea capacității standard de portanță a drumurilor. 
Petiționarul susține că finanțarea europeană a proiectului vine în contradicție cu o serie de 
principii ale UE. În primul rând, acesta subliniază că doar o mică parte din cei care utilizează 
drumurile ar beneficia de aceste investiții, întrucât capacitatea drumurilor existente se pare că 
este suficientă pentru marea majoritate a camioanelor care se află în prezent în uz. Petiționarul 
face trimitere la o serie de comunicări ale Comisiei privind transportul, care încurajează 
internalizarea costurilor externe. Acesta susține că, conform acestui principiu, măsurile nu ar 
trebui finanțate de publicul larg, ci mai degrabă de către operatorii ale căror vehicule au 
nevoie de consolidarea capacității drumurilor. În al doilea rând, petiționarul consideră că 
finanțarea ar putea încălca reglementările UE privind ajutorul de stat, din moment ce 
provoacă o distorsiune a pieței prin favorizarea anumitor întreprinderi față de alți participanți 
de pe piață. În sfârșit, petiționarul afirmă că proiectul este în contradicție cu obiectivul UE de 
a promova un transport durabil, din moment ce măsurile ar însemna creșterea gradului de 
afectare a mediului cauzat de vehiculele foarte grele. Acesta susține că, din acest motiv, 
proiectul nu îndeplinește criteriile pentru finanțare comunitară așa cum sunt acestea prevăzute 
de Reglementarea ISPA.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 februarie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 august 2005

Comisia dorește să pună la dispoziția Comisiei pentru petiții a Parlamentului European 
următoarele informații.

Directiva Consiliului 96/53/CE din 25 iulie 1996, „ce stabilește, pentru anumite vehicule care 
circulă pe teritoriul Comunității, dimensiuni maxime admise în traficul național și 
internațional și mase limită în traficul internațional”, prevede la articolul 3 că un stat membru 
nu poate respinge sau interzice utilizarea pe teritoriul său a vehiculelor aflate în trafic 
internațional, înmatriculate sau puse în circulație în oricare alt stat membru, din motive care 
se referă la masa sau la dimensiunile acestora, atâta timp cât astfel de vehicule nu depășesc 
greutățile sau dimensiunile maxime prevăzute la anexa 1 a directivei.

În vederea realizării unei piețe comune a transportului, fiecare stat membru trebuie așadar să 
permită pe teritoriul său circulația liberă a vehiculelor aflate în trafic internațional care 
cântăresc până la 11.5 tone pe axă.

Toate statele membre trebuie să respecte cerințele legislației europene („acquis-ul 
comunitar”). Pe parcursul negocierilor de aderare, pe marginea acestor cerințe au fost purtate 
discuții detaliate cu noile state membre. Noile state membre își vor îmbunătăți în mod 
progresiv drumurile principale, conform unui program definit pe parcursul negocierilor, în 
vederea evitării daunelor provocate de camioane grele. În cazul Ungariei, s-a căzut de acord 
asupra unei perioade de tranziție până la 31 decembrie 2008, pentru a acorda mai mult timp 
aducerii rețelei de drumuri la standardele cerute.

Programul ISPA pentru investiții în infrastructura de transport și de protecție a mediului în 
țările candidate a oferit asistență financiară, care a fost folosită în acest scop. După aderarea sa 
la Uniunea Europeană, Ungaria are acces la Fondul de Coeziune pentru sprijinirea investițiilor 
în infrastructură.

În ceea ce privește taxele pentru utilizarea infrastructurii, în temeiul actualei Directive 
1999/62/CE privind taxele rutiere (Eurovignette), statele membre pot aplica taxe de trecere 
sau taxe de utilizare pe autostrăzi pentru vehiculele grele de marfă de cel puțin 12 tone. 
Cuantumul taxelor poate fi și trebuie să fie calculat în funcție de tipul de vehicul.

În Parlamentul European și în Consiliu se poartă discuții cu privire la modificarea acestei 
directive. Noua directivă se va aplica rețelei Transeuropene de transport și nu doar 
autostrăzilor. Mai mult, le-ar permite statelor membre să perceapă taxe rutiere pe cele care nu 
fac parte din Rețeaua Transeuropeană de transport (TEN-T), dacă doresc acest lucru.

Taxele percepute în baza actualei directive, dar și conform proiectului noii directive, trebuie 
să se bazeze pe costurile de construcție și de mentenanță a drumurilor și să ia în considerare 
daunele provocate în funcție de tipul vehiculului. 

Noul proiect de directivă deschide de asemenea posibilitatea de a aplica un tarif suplimentar 
pe drumurile din regiunile montane, în special acolo unde utilizarea vehiculelor provoacă 
daune importante mediului. Veniturile rezultate din acest tarif suplimentar trebuie investite în 
proiecte prioritare din cadrul rețelei transeuropene de transport, care pune la dispoziție 
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alternative la transportul rutier. 

Se așteaptă ca Parlamentul European să adopte cea de a doua lectură până la sfârșitul anului.

4. Răspunsul complementar al Comisiei, primit la 10 noiembrie 2006

În cadrul comunicării precedente privind petiția nr. 621/2004, adresată de András Lukács, în 
numele Clean Air Action Group, Comisia a reafirmat obligația statelor membre de a permite 
libera circulație pe teritoriul său a vehiculelor aflate în trafic internațional, care respectă 
greutățile și dimensiunile limită admise, prevăzute de Directiva 96/53/CE. S-a căzut de acord 
cu Ungaria asupra unei perioade de tranziție până la 31.12.2008, pentru aducerea rețelei de 
drumuri la standardele obligatorii, în vederea acceptării vehiculelor care respectă prevederile 
directivei. 
Petiția se referă capacitatea drumurilor de a suporta masa pe axă prevăzută de legislația 
europeană și la costurile aferente îmbunătățirii drumurilor. 
Directiva 96/53/CE face distincție între osiile motoare și cele nemotoare. Legislația prevede o 
masă maximă admisă pe axa simplă de până la 10 tone pentru o osie nemotoare și de 11.5 
tone pentru o osie motoare. 
Conform informațiilor noastre, limitele stabilite inițial de legislația ungară erau de 10 tone 
pentru o osie nemotoare și de 11 tone pentru o osie motoare. Așadar, se pare că schimbarea nu 
este atât de mare pe cât este prezentată. 
Totuși, petiția ridică o problemă de principiu cu privire la sursa finanțării necesare pentru 
aducerea rețelei de drumuri la nivelul fixat de legislația europeană. 
În petiție se afirmă că fondurile publice nu pot fi folosite pentru finanțarea îmbunătățirii 
rețelei de drumuri din Ungaria pe motiv că: 

•  costurile externe trebuie internalizate de sectorul de transport; 

•  s-ar încălca principiul „cine poluează plătește”; 
• ar veni în contradicție cu o serie de politici ale UE (promovarea unui transport durabil, 
revitalizarea căilor ferate). 

Așa cum se specifică în petiție, o serie de acte privind politicile și studii ale Comisiei insistă 
asupra opțiunilor pentru internalizarea costurilor externe. Cu toate acestea, aceste documente 
nu au indicat niciodată că lucrările pentru infrastructură nu pot fi finanțate direct din fonduri 
publice. 

Asigurarea libertății de mișcare, dezvoltarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea siguranței 
rutiere sunt în general responsabilități ce revin autorităților publice. În petiție se recunoaște că 
reabilitarea actualei rețele de drumuri din Ungaria este o sarcină importantă.

Costurile suplimentare cauzate de faptul că drumurile trebuie construite la standarde mai 
înalte astfel încât să suporte o masă pe axă mai mare, nu trebuie plătite imediat de beneficiari 
sub forma unei finanțări directe a lucrărilor de infrastructură rutieră. În plus, nu este clar de ce 
în petiție sunt considerate costuri suplimentare doar cele generate de îndeplinirea noilor 
standarde, fără a include și costurile generate de creșterea capacității de portanță mai mare 
decât ar fi nevoie pentru autoturisme, de exemplu. 

Pentru internalizarea costurilor în sectorul de transport rutier, autoritățile publice au la 
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dispoziție o serie de instrumente prin care să determine diversele categorii de utilizatori ai 
drumurilor să plătească costurile care le revin, mergând de la măsuri reglementare până la 
taxe de utilizare, taxe pe combustibil sau taxe pe vehicule. 

În sectorul rutier, Directiva 1999/62/CE privind aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă 
stabilește în prezent cadrul prin care statele membre pot recupera costurile aferente construirii, 
punerii în funcțiune, mentenanței și dezvoltării rețelei, inclusiv costurile pentru daune aduse 
infrastructurii și costurile de investiție (costuri de construcție plus, dacă este cazul, dobânzile 
pentru capitalul investit). 

Amendamentul la Directiva 1999/62/CE, adoptat de Parlamentul European și de Consiliu la 
17 mai 2006, va stabili un cadru și mai larg pentru un sistem de taxare mai diferențiat, ce dă 
statelor membre posibilitatea de a varia taxele de trecere în funcție de o serie de factori: 
printre care distanța parcursă, locul, tipul infrastructurii, nivelul emisiilor de gaze și 
caracteristicile vehiculelor, momentul zilei, nivelele de aglomerație, etc.

Astfel, Comisia este de părere că există o serie de mecanisme folosite pentru ca fiecare 
categorie de utilizatori de drumuri să plătească costurile aferente și că folosirea fondurilor 
publice pentru finanțarea lucrărilor rutiere nu încalcă legislația privind ajutorul de stat, dar 
nici principiul „cine poluează plătește” și nici nu vine în contradicție cu politicile UE 
referitoare la promovarea unui transport durabil și la revitalizarea căilor ferate. 

Peste câțiva ani, statele membre vor avea posibilitatea de a introduce sisteme progresive de 
taxare și mai sofisticate cu ajutorul sistemului de poziționare prin satelit Galileo. 

5. Răspunsul complementar al Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiția inițială, primită în 2004, făcea referire la programul de reabilitare a drumurilor din 
Ungaria, care urma să fie cofinanțat prin fonduri ISPA. Proiectul viza creșterea capacității 
standard de portanță a drumurilor. Petiționarul susținea că finanțarea comunitară a proiectului 
vine în contradicție cu o serie de principii ale legislației comunitare. La momentul respectiv, 
instrumentul comunitar de finanțare corespunzător era ISPA.

Scrisoarea prezentă a petiționarului afirmă că:

- Programul operațional privind transportul în Ungaria (TOP) 2007-2013 este urmarea 
Programului de reabilitare a drumurilor din Ungaria 

- Finanțarea din Fondul de Coeziune și din Fondul European pentru dezvoltare regională 
(denumite în continuare FC și FEDER), care sunt sursa sprijinului acordat de Comunitate prin 
intermediul unor programe operaționale naționale, reprezintă continuarea finanțării ISPA.

În petiție se susține că finanțarea comunitară pentru transportul rutier în cadrul Programului 
operațional privind transportul ar putea încălca legislația comunitară, în special reglementările 
privind ajutorul de stat (articolele 87 și următoarele din tratatul CE) și principiul „cine 
poluează plătește“ (articolul 174 din tratatul CE). Mai mult, petiționarul susține că din 
evaluarea strategică a mediului efectuată în contul Programului operațional privind transportul 
a reieșit că s-ar promova activități nedurabile din punct de vedere al protecției mediului. 
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Astfel, ajutorul financiar al UE pentru acest tip de activități încalcă elemente ale acquis-ului 
referitoare la politica de coeziune. În sfârșit, în petiție se exprimă îngrijorarea că transportul 
rutier în Ungaria este folosit pe scară largă pentru a se sustrage taxelor și pentru activități 
ilegale. 

Așadar se afirmă că finanțarea UE privind proiectele de transport rutier și căile de acces către 
aeroporturi vin în contradicție cu acquis-ul comunitar.

Comentariile Comisiei privind petiția 

Finanțarea comunitară în cadrul Fondului de Coeziune și al FEDER 

În cadrul programelor din perioada actuală 2007-2013, Ungaria, în calitatea sa de stat 
membru, se califică acum pentru finanțare prin Fondul de Coeziune și prin Fondul European 
pentru dezvoltare regională (FEDER) mai degrabă decât în cadrul instrumentului de finanțare 
de pre-aderare ISPA.

Articolul 24 din Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, semnat la 16 aprilie 2003, se 
referă la o serie de anexe, care prevăd măsuri temporare de tranziție pentru noile state 
membre. În conformitate cu alineatul 4 din Anexa X, Ungaria este obligată să adopte un 
calendar până în 2008 pentru a-și îmbunătăți principala rețea de tranzit, fiind necesar ca:

„orice investiții în infrastructură care implică utilizarea de fonduri publice din budgetul 
Comunității urmăresc să asigure că toate arterele sunt construite sau reabilitate pentru a 
suporta o masă pe axă de 11.5 tone”.  

În ceea ce privește consolidarea secțiunilor de drumuri principale mergând de la o capacitate 
de 100 kN până la 115 kN masă pe axă (de exemplu subiectul petiției inițiale), Programul 
operațional privind transportul în Ungaria face distincție între dezvoltarea de drumuri și 
consolidarea secțiunilor de drumuri principale, ambele fiind necesare pentru a respecta aquis-
ul în materie de transport și ca factor cheie în asigurarea accesului la nivelul regiunilor. Acest 
lucru dă posibilitatea unor astfel de regiuni să beneficieze întru totul de dezvoltarea rețelei de 
transport TEN-T și facilitează prin urmare integrarea acestora pe piața europeană. Mai mult, 
Programul operațional privind transportul identifică creșterea capacității de portanță ca un 
factor pozitiv în termeni de consum de energie, din moment ce permite transportarea unei 
încărcături mai mari raportată la masa vehiculului precum și viteze mai constante. Se acordă 
sprijin în baza axei prioritare intitulată accesibilitate regională, care prevede o contribuție 
comunitară în valoare de maximum 1,5 miliarde de euro. 

În ceea ce privește dezvoltarea drumurilor la modul mai general, Programul operațional 
pentru transport are o axă prioritară care se referă la îmbunătățirea accesibilității 
internaționale la nivelul țării și al centrului regional. Axa prevede sprijin comunitar de 
maximum 1,182 miliarde de euro, cu scopul de a garanta completarea părților ce lipsesc din 
rețeaua TEN-T. O astfel de dezvoltare a infrastructurii este necesară pentru a crește 
accesibilitatea la nivelul țării și pentru a furniza condițiile necesare competitivității pe termen 
lung. O rețea modernă și eficientă de autostrăzi este de asemenea importantă în vederea legării 
estului de vestul Europei și reducerii în același timp a dificultăților cu care se vor confrunta 
state membre precum Ungaria, care, datorită poziției lor centrale, vor absorbi o mare parte din 
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traficul internațional.

Având în vedere că poate fi demonstrat că investițiile în infrastructura rutieră sunt importante 
nu numai pentru Ungaria, dar și pentru coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii 
Europene lărgite, Comisia dorește să sublinieze că Programul operațional pentru transport 
prevede de asemenea și finanțări pentru moduri de transport durabile. Astfel, Programul 
operațional pentru transport prevede investiții considerabile în dezvoltarea transportului pe 
cale ferată și pe apă, precum și a transportului public urban și suburban. 

Trebuie reamintit că programele operaționale pentru Fondul de Coeziune și FEDER sunt 
elaborate de statele membre, în parteneriat atât cu Comisia Europeană, cât și cu autoritățile 
competente regionale, locale, urbane și altele, partenerii economici și sociali și orice alte 
organisme competente reprezentând societatea civilă, cu parteneri în protecția mediului, 
ONG-uri și organisme care promovează șanse egale între sexe. Această abordare partajată se 
referă la pregătirea, dar și la implementarea, monitorizarea și evaluarea programelor 
operaționale.

Programul operațional pentru transport a fost adoptat prin Decizia Comisiei C(2007) 3794 din 
01.08.2007.

Respectarea reglementărilor privind ajutorul de stat 

În petiție se susține că fondurile furnizate de Comunitate și de autoritățile naționale pentru 
Programul operațional pentru transport pot constitui un ajutor de stat în sensul dat de articolul 
87 (1) din Tratatul CE pentru utilizatorii infrastructurii rutiere respective. Abordarea Comisiei 
a fost explicată într-o serie de decizii recente.1 Comisia consideră în toate aceste decizii că 
finanțarea publică a infrastructurii rutiere nu constituie ajutor de stat pentru utilizatorii 
infrastructurii, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: infrastructura rutieră respectivă este 
deschisă în mod nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor și nu favorizează un utilizator în 
special. Comisia remarcă faptul că toate drumurile finanțate de Programul operațional pentru 
transport îndeplinesc această condiție.

Principiul „cine poluează plătește” și trecerea către alte moduri de transport

În revizia sa de la mijlocul trimestrului Păstrați Europa în mișcare din Cartea albă privind 
transportul din 2001, Comisia recunoaște că, pe măsură ce are loc o trecere către moduri de 
transport mai puțin dăunătoare mediului, o utilizare optimă și durabilă a resurselor este 
rezultatul acestei conviețuiri a modurilor de transport, de exemplu utilizarea eficientă a 
diferitelor moduri luate separat sau combinate. Fondurile alocate de la buget destinate axelor 
prioritare în cadrul programului operațional reflectă acest principiu. Politica Comisiei privind 
taxele aplicate pentru infrastructura rutieră vizează dezvoltarea unei abordări unitare și corecte 
privind taxele și tarifele de transport, bazate pe principiul utilizatorul plătește. În 2007 
                                               
1 A se vedea, în ordine cronologică, Decizia privind cazul de ajutor de stat N 134/2007 
Tunelul subteran Salonic, N 60/2006, Proiectul de dezvoltare a portului principal Rotterdam, 
Decizia privind cazul de ajutor de stat N 478/2004 Căile ferate irlandeze, Decizia privind 
cazul de ajutor de stat N 149/2006, M3 din Kells de nord până la Clooney, N 713/1997 Podul 
peste autostrada Rion Antirion.
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Ungaria a fost primul stat membru care a transpus în legislația națională Directiva 
2006/38/CE privind taxele plătite de utilizatorii drumurilor pentru vehiculele grele de marfă 
de pe toate drumurile principale, și nu numai de pe autostrăzi, până în iunie 2008. Mai mult, 
Ungaria se pregătește pentru trecerea de la vignete la taxe bazate pe distanță (taxe de trecere) 
care vor face posibilă aplicarea unor taxe rutiere diferențiate care să reflecte mai bine aspecte 
externe precum aglomerația și poluarea aerului. 

Evaluarea strategică privind mediul 

Petiția pune de asemenea și problema preciziei evaluării strategice privind mediul (denumită 
în continuarea: ESM) inclusă în Programul operațional pentru transport și acțiunile ce se 
impun a fi luate de Comisie pentru aprobarea acestei evaluări. Comisia nu poate decât să 
confirme că a fost efectuată o ESM în conformitate cu cerințele Directivei 2001/42/CE
privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului.  

Evaziunea fiscală și activitățile ilegale 

Referitor la îngrijorarea că transportul rutier în Ungaria este folosit pe scară largă ca mijloc de 
evaziune fiscală și pentru alte activități ilegale, Comisia nu dispune de nicio dovadă efectivă 
care să o determine a fi de acord cu concluzia petiționarului cum că are loc o încălcare a 
articolului 280 din Tratatul privind frauda și activitățile ilegale. 

Concluzie

Conform opiniei Comisiei, prioritățile și acțiunile identificate de Programul operațional pentru 
transport din Ungaria respectă principiile reglementărilor privind ajutorul de stat, durabilitatea 
și promovarea modurilor mai puțin dăunătoare mediului pe care Comisia dorește să le vadă 
adoptate la nivelul întregii Uniuni Europene.
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