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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0621/2004, ingiven av Aandras Lukács (ungersk medborgare) för
Clean Air Group, om Ispa-finansiering av det ungerska programmet för 
upprustning av vägar

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till ett projekt i Ungern som ska samfinansieras av Ispa. Syftet med
projektet är att öka vägarnas bärkraft för axelvikt. Framställaren anser att 
gemenskapsfinansiering av projektet skulle stå i strid med flera EU-principer. För det första 
betonar han att endast en liten andel av dem som använder vägarna skulle få nytta av dessa 
investeringar, eftersom vägarnas befintliga bärkraft skulle vara tillräcklig för en klar majoritet 
av de lastbilar som för närvarande är i bruk. Framställaren hänvisar till flera meddelanden från 
kommissionen om transport, i vilka den efterlyser en internalisering av externa kostnader. 
Han hävdar att åtgärderna i enlighet med denna princip inte bör finansieras med allmänna 
medel, utan snarare av de transportföretag vars fordon behöver den ytterligare förstärkningen. 
För det andra anser framställaren att finansieringen skulle kunna utgöra en överträdelse av 
EU:s regler om statligt stöd, eftersom det snedvrider villkoren på marknaden genom att gynna 
vissa företag framför andra marknadsaktörer. Slutligen hävdar framställaren att projektet går 
emot EU:s mål att främja hållbar transport, eftersom åtgärderna skulle öka miljöskadorna som 
orsakas av alltför tunga fordon. Han hävdar att projektet av detta skäl inte skulle uppfylla de 
kriterier för gemenskapsfinansiering som fastställts i Ispa-förordningen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 7 februari 2005. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 18 augusti 2005

Kommissionen vill ge Europaparlamentets utskott för framställningar följande upplysningar.

Det stadgas i artikel 3 i rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna 
dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik 
för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen, att medlemsstaterna inte får vägra eller 
förbjuda användning inom sina territorier av fordon i internationell trafik som är registrerade 
eller tagna i bruk i en annan medlemsstat, av skäl som hänför sig till vikt eller dimensioner, 
förutsatt att dessa fordon inte överskrider de gränsvärden som anges i bilaga I i direktivet.

För att åstadkomma en gemensam transportmarknad måste därför varje medlemsstat inom sitt 
territorium tillåta den fria användningen av fordon för internationell trafik med upp till 
11,5 tons axelvikt.

Samtliga medlemsstater måste uppfylla kraven i EU-lagstiftningen (”gemenskapens 
regelverk”). Under anslutningsförhandlingarna har dessa krav ingående diskuterats med de 
nya medlemsstaterna. Nya medlemsstater kommer att fortlöpande uppgradera sina största 
vägar i enlighet med ett program som fastställs under förhandlingarna, för att undvika att de 
skadas av tunga lastbilar. I Ungerns fall har man enats om en övergångsperiod fram till 
den 31 december 2008, för att ge landet mer tid att sätta vägnätet i begärt skick.

Ispa-programmet för investeringar i transport och miljöinfrastruktur i kandidatländerna har 
bidragit med finansiellt stöd som har använts för detta syfte. Sedan sitt inträde i 
Europeiska unionen har Ungern tillgång till Sammanhållningsfonden för stöd till 
infrastrukturinvesteringar.

När det gäller att ta betalt för användningen av infrastrukturen kan medlemsstaterna enligt 
dagens direktiv 1999/62/EG om vägavgifter (Eurovinjett) tillämpa tullar och avgifter för
tunga godsfordon med en vikt av minst tolv ton på motorvägar. Avgiftsnivån kan och bör 
anpassas efter fordonstyp.

En ändring av detta direktiv diskuteras för närvarande i Europaparlamentet och rådet. Det nya 
direktivet skulle i stället för endast motorvägar gälla för hela det transeuropeiska 
transportnätet. Dessutom skulle det göra det möjligt för medlemsstaterna att vid behov även 
tillämpa avgifter på vägar som inte tillhör det transeuropeiska transportnätet.

Avgifterna som tillämpas enligt det nuvarande och enligt det nya förslaget till direktiv måste 
grundas på kostnaden för att anlägga och underhålla vägarna och ta hänsyn till skadorna som 
orsakas av fordonstypen.

Genom det nya förslaget till direktiv blir det också möjligt att tillämpa en höjning av 
vägavgiften, i synnerhet i bergsområden där fordonsanvändningen orsakar avsevärda 
miljöskador. Inkomsterna från den höjda avgiften skulle vara tvungna att investeras i 
prioriterade projekt inom ramen för det transeuropeiska transportnätet inriktade på alternativ 
till vägtransport.

Europaparlamentet väntas anta direktivet i andra behandlingen vid slutet av året.
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4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 10 november 2006

I sitt föregående meddelande om framställning 0621/2004, ingiven av András Lukács för 
Clean Air Action Group, bekräftade kommissionen medlemsstaternas skyldighet att inom sina 
territorier tillåta den fria användningen av fordon i internationell trafik som uppfyller kraven 
på högsta tillåtna vikt och dimensioner i enlighet med direktiv 96/53/EG. Man har med 
Ungern enats om en övergångsperiod fram till 31 december 2008 för uppgradering av landets 
vägnät, i syfte att kunna ta emot fordon i enlighet med direktivets krav.

Framställningen berör EU-lagstiftningens krav på vägarnas bärkraft för axelvikt, samt 
tillhörande kostnader för vägarnas uppgradering.

I direktiv 96/53/EG skiljer man mellan drivande och icke-drivande axlar. I lagstiftningen 
fastställs högsta tillåtna axelvikt till 10 ton för en icke-drivande axel respektive 11,5 ton för en 
drivande axel. 

Enligt våra uppgifter var de tidigare rådande gränsvärdena i den ungerska lagstiftningen 
10 ton för en icke-drivande axel respektive 11 ton för en drivande axel. Därmed tycks
förändringens betydelse inte vara så stor som framställts.

I framställningen tas dock en principfråga upp om de finansieringskällor som krävs för att 
uppgradera det ungerska vägnätet till den nivå som bestämts genom EU-lagstiftningen.

I framställningen hävdas att allmänna medel inte får användas för att finansiera 
uppgraderingen av det ungerska vägnätet, på grund av att

• externa kostnader bör internaliseras av transportsektorn,

• det skulle utgöra en överträdelse av principen om att förorenaren betalar,

• det skulle stå i strid med flera EU-strategier (främjande av hållbar transport, förnyelse 
av järnvägarna).

Som nämnts i framställningen har kommissionen i flera policydokument och studier lagt fram 
möjligheterna för att internalisera externa kostnader. I dessa handlingar drogs dock aldrig 
slutsatsen att transportinfrastruktur i inledningsskedet inte får finansieras genom allmänna 
medel.

Att garantera den fria rörligheten, utveckla infrastrukturen och förbättra trafiksäkerheten 
betraktas i allmänhet som de offentliga myndigheternas ansvarsområde. I framställningen 
erkänns att uppgraderingen av det befintliga ungerska vägnätet är en viktig uppgift.

De ytterligare kostnader som uppstår på grund av att vägarna måste byggas om för att kunna 
bära högre axelvikt, behöver inte betalas direkt av användarna genom direktfinansiering av 
vägprojekten. För övrigt är det inte klart varför framställaren endast betraktar de ytterligare 
kostnaderna som kostnaderna för att uppfylla de nya kraven, och inte som kostnader för att 
vägarna ska kunna bära en axelvikt som är högre än hos exempelvis personbilar.
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För att internalisera kostnaderna i vägtransportsektorn har offentliga myndigheter tillgång till 
ett antal instrument inriktade på att låta olika kategorier av väganvändare betala sina 
kostnader, vilka sträcker sig från lagstiftningsåtgärder till användaravgifter, bränsleskatt och 
fordonsskatt.

Inom vägsektorn ges för närvarande medlemsstaterna genom direktiv 1999/62/EG om avgifter 
på tunga godsfordon en ram för att få ersättning för kostnaderna i samband med anläggandet, 
driften, underhållet och utvecklingen av vägnätet, inklusive kostnaderna för skador på 
infrastrukturen och investeringskostnaderna (anläggande plus ränta på investerat kapital, där 
så är lämpligt).

Genom ändringen av direktiv 1999/62/EG, som beslutades av Europaparlamentet och rådet 
den 17 maj 2006, kommer man att upprätta en ännu vidare ram för ett mer differentierat 
avgiftssystem, som kommer att ge medlemsstaterna möjlighet att anpassa tullarna efter ett 
antal faktorer: bl.a. färdsträcka, plats, typ av infrastruktur, utsläppsnivå och fordonens 
egenskaper, tid på dygnet, trafiktäthet etc.

Kommissionen anser därför att vissa mekanismer faktiskt finns och används för att varje 
kategori av väganvändare ska betala för de kostnader den ger upphov till, och att man genom 
att använda allmänna medel till att finansiera vägarbeten varken överträder lagstiftningen om 
statligt stöd, kränker principen om att förorenaren betalar eller går på tvärs mot EU:s politik 
för att främja hållbar transport och förnyelse av järnvägarna.

Om några år kommer det europeiska satellitnavigeringssystemet Galileo att göra det möjligt 
för medlemsstaterna att införa ännu mer sofistikerade tariffer. 

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 20 mars 2009

I den ursprungliga framställningen, som lämnades in 2004, hänvisades till det ungerska 
programmet för upprustning av vägar, som skulle samfinansieras av Ispa. Syftet med projektet 
var att öka vägarnas bärkraft för axelvikt. Framställaren ansåg att gemenskapsfinansiering av 
projektet skulle stå i strid med flera EU-principer. Vid den berörda tidpunkten var Ispa
gemenskapens finansieringsinstrument.

I framställarens nuvarande brev hävdas att

– det ungerska operativa programmet för transport 2007–2013 har efterträtt det ungerska 
programmet för upprustning av vägar,

– finansieringen från Sammanhållningsfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf), vilka är källorna till gemenskapsstödet genom de nationella operativa programmen, 
utgör en fortsättning på Ispa-finansieringen.

I framställningen hävdas att gemenskapens finansiering för vägtransport inom det operativa 
programmet för transport kan utgöra en överträdelse av gemenskapsrätten, särskilt reglerna 
om statligt stöd (artikel 87 och följande artiklar i EG-fördraget) samt principen om att 
förorenaren betalar (artikel 174 i EG-fördraget). Dessutom påstår framställaren att man i den 
strategiska miljöbedömning som genomfördes för det operativa programmet för transport
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drog slutsatsen att den främjar verksamhet som inte är miljömässigt hållbar. Därför skulle 
finansiellt stöd från EU till sådan verksamhet utgöra en överträdelse av delar av 
sammanhållningspolitikens regelverk. Slutligen är framställaren bekymrad över att 
vägtransport i Ungern rent allmänt brukas som medel för att undandra skatt och för annan 
olaglig verksamhet.

I framställningen hävdas därför att EU:s finansiering av vägtransportprojekt och 
markkommunikationer till flygplatser står i strid med EU:s regelverk.

Kommissionens kommentarer till framställningen

Gemenskapsfinansiering från Sammanhållningsfonden och Eruf

Inom ramen för den nuvarande programperioden 2007–2013 har Ungern nu rätt till 
finansiering från EU:s Sammanhållningsfond och Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf) snarare än genom föranslutningsinstrumentet Ispa.

I artikel 24 i fördraget om anslutning till Europeiska unionen, som undertecknades 
den 16 april 2003, hänvisas till en rad bilagor i vilka det stadgas tillfälliga övergångsåtgärder 
för de nya medlemsstaterna. Enligt punkt 4 i bilaga X är Ungern skyldigt att följa en tidsplan 
fram till 2008 för uppgradering av sitt huvudvägnät för genomfartstrafik på följande villkor:

Vid alla investeringar i infrastruktur där medel ur gemenskapens budget används ska det 
säkerställas att huvudvägarna byggs eller uppgraderas så att de bär en axelvikt på 
11,5 ton.

När det gäller att förstärka avsnitt av huvudvägarna från 100 kN axelvikts bärkraft till 115 kN 
(dvs. ämnet för den ursprungliga framställningen) fastslås det i det ungerska operativa 
programmet för transport att vägutveckling och förstärkning av avsnitt av huvudvägarna är 
nödvändigt både för att följa regelverket för transport och som en central faktor för att göra 
regionerna territoriellt tillgängliga. Detta gör det möjligt för regionerna att till fullo dra nytta 
av utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet och underlättar ytterligare deras 
integration på den europeiska marknaden. Dessutom betecknas i det operativa programmet för 
transport ökad bärkraft som en positiv faktor när det gäller energikonsumtion, eftersom den 
ger möjlighet till större last per fordon samt högre hastighet. Stödet ges inom ramen för det 
prioriterade området regional tillgänglighet, där man räknar med ett bidrag från 
gemenskapens budget på maximalt omkring 1,5 miljarder euro.

När det gäller utvecklingen av vägarna mer generellt omfattar det operativa programmet för 
transport ett prioriterat område för att förbättra landets och det regionala centrumets 
tillgänglighet via internationella vägar. På detta område räknas med ett bidrag från 
gemenskapens budget på maximalt 1,182 miljarder euro, med syfte att se till att saknade delar 
av det transeuropeiska transportnätet fullbordas. Sådan utveckling av infrastrukturen är 
nödvändig för att öka landets tillgänglighet och skapa förutsättningar för konkurrenskraft på 
lång sikt. Ett modernt och effektivt motorvägsnät är också viktigt för att länka samman Öst-
och Västeuropa, samtidigt som bördan för medlemsstater som Ungern minskas, vilka på 
grund av sitt centrala läge kommer att ta emot en större mängd internationell trafik.
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Även om det är påvisbart att investeringarna i trafikmiljön inte bara är viktiga för Ungerns 
del, utan även för den utvidgade Europeiska unionens ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning, vill kommissionen understryka att man i det operativa programmet för 
transport även räknar med avsevärda investeringar i hållbara transportmedel. Därför räknar 
man i det operativa programmet för transport med betydande investeringar i utveckling av 
järnvägar och vattenvägar, liksom kollektivtrafik i städer och förstäder.

Det bör erinras om att de operativa programmen för Sammanhållningsfonden och Eruf med 
tillbörlig hänsyn till partnerskapsprincipen utformas av medlemsstaterna, både tillsammans 
med Europeiska kommissionen men även med behöriga regionala, lokala, kommunala och 
andra offentliga myndigheter, affärslivets och arbetsmarknadens parter samt andra 
vederbörande organ som representerar det civila samhället, organisationer på miljöområdet, 
icke-statliga organisationer och organ som främjar lika möjligheter för båda könen. Denna 
delade strategi omfattar planeringen men även genomförandet, tillsynen och utvärderingen av 
de operativa programmen.

Det operativa programmet för transport antogs genom kommissionens beslut K(2007) 3794 
den 1 augusti 2007.

Efterlevnaden av reglerna om statligt stöd

I framställningen påstås att finansieringen från gemenskapen och de nationella myndigheterna 
till det operativa programmet för transport kan utgöra statligt stöd till användarna av det
berörda vägnätet, i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget. Kommissionens 
synsätt har förklarats i samband med en rad nyligen fattade beslut.1 Kommissionen anser i alla 
dessa beslut att den offentliga finansieringen av vägprojekt inte utgör statligt stöd till 
användarna av dessa vägar om följande villkor är uppfyllda: om den berörda vägen är öppen 
för allmänheten och den inte gynnar någon enskild användare. Kommissionen konstaterar att 
samtliga vägar som finansierats genom det operativa programmet för transport uppfyller dessa 
villkor.

Principen att förorenaren betalar och byte av transportslag

I sin halvtidsöversyn Keep Europe Moving av 2001 års vitbok om transportpolitiken, erkänner 
kommissionen att även om man måste ställa om till miljövänligare transportslag kommer man 
att kunna uppnå ett optimalt och hållbart resursutnyttjande genom så kallad sammodalitet 
(co-modality), som innebär att transporterna optimeras både inom varje enskilt transportslag 
och i en hel kedja av transportslag. Budgetanslagen till prioritetsområdena inom ramen för det 
operativa programmet speglar denna princip. Målet med kommissionens avgiftspolitik för 
transportinfrastrukturen är att utveckla en harmoniserad och rättvis strategi för 
transportskatter och avgifter grundad på principen att användaren betalar. Ungern införlivade 
2007 som första medlemsstat direktivet 2006/38/EG i nationell lagstiftning, i vilket det krävs 
avgifter för användning av tunga godsfordon på alla större vägar, och inte bara motorvägar, 
senast i juni 2008. Dessutom planerar Ungern att gå över från vinjetter till avgifter (tullar) 

                                               
1 Se, i kronologisk ordning, besluten om statligt stöd N 134/2007, Thessaloniki Submerged Tunnel, N 60/2006, 
Project Main Port Development Rotterdam, beslutet om statligt stöd N 478/2004, Irish Rail, besluten om statligt 
stöd N 149/2006, M3 North of Kells to Clooney, N 713/1997. Rion Antirion motorway bridge.
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grundade på körsträcka, vilket kommer att möjliggöra differentierade vägavgifter som bättre 
speglar externaliteterna kopplade till trafikstockningar och luftföroreningar. 

Den strategiska miljöbedömningen

I framställningen ifrågasätts också riktigheten i den strategiska miljöbedömningen som ingår i 
det operativa programmet för transport, samt kommissionens efterföljande åtgärder för att 
godkänna den. Kommissionen kan bara bekräfta att en strategisk miljöbedömning som 
motsvarar kraven i direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs 
miljöpåverkan har genomförts.

Undandragande av skatt och olaglig verksamhet

När det gäller oron för att vägtransportsektorn i Ungern ofta används som ett medel för 
undandragande av skatt och annan olaglig verksamhet har kommissionen inga dokumenterade 
bevis som skulle leda den till att instämma med framställarens slutsats att artikel 280 i 
fördraget om bedrägeri och olaglig verksamhet därför skulle ha överträtts. 

Slutsats

Enligt kommissionen är de prioriteringar och åtgärder som fastställts inom ramen för det 
ungerska operativa programmet för transport i samklang med principerna i reglerna om 
statligt stöd, hållbarhet samt främjande av miljövänliga transportslag som kommissionen 
skulle vilja att man antog i hela Europeiska unionen.
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