
Brüsszeli tanácskozás a tehergépkocsik útdíjáról

Euromatrica szimpózium

Brüsszelben a svájci nagykövetség szimpóziumot tartott 2005. szeptember 21-én a tervezett
Euromatrica irányelvről. Corien Wortmann-Kool, az Európai Parlament képviselője, a téma
jelentéstevője (rapporteur) az irányelvvel kapcsolatos vitákról tartott előadást, majd Ueli
Balmer, a svájci Területfejlesztési Hivatal munkatársa számolt be a tehergépkocsik
úthasználati díjával kapcsolatos svájci tapasztalatokról.

Viták az EU-ban

Az új Euromatrica-irányelv a korábbit váltaná fel. Célja, hogy a tagországokban egy olyan
úthasználati díj bevezetését tegye lehetővé tehergépjárművek számára, amely egy igazságos
díjszabási eljárás eredményeként került meghatározásra. Ahhoz, hogy a díjszabás igazságos
legyen, elengedhetetlenül fontos a díjak meghatározásához egy átlátható rendszer létrehozása,
melyhez a beruházások tényleges költségeinek és hatásainak felmérésén kívül politikai akarat
is szükséges.

Jelenleg 3 kulcsfontosságú kérdésben mutatkozik nézetbeli különbség a Parlament és a
Tanács között, melyek döntő módon befolyásolhatják a születendő irányelv erejét és a
szabályozása alá vont területek nagyságát:

1. A külső költségek (meg nem fizetett környezeti és egyéb károk) beépítése az árakba,
vagyis az externáliák internalizálása

2. Az irányelv területi hatálya
3. Az irányelv hatálya alá tartozó tehergépkocsik köre

1. A külső költségek beépítése az árakba

Az úthasználatért kiszabott díjak legfontosabb célja, hogy a tehergépjárművek által okozott
költségeket ne a társadalom viselje, hanem díjfizetés formájában azok állják, akik érdekében a
tehergépjárműveket működtetik. E díj meghatározásának azonban alapfeltétele egy egységes
„külső költség” definíció elfogadása. Mostanáig ez a kérdés „tiltott területnek” számított, és a
politikai akarat is hiányzott. Szükséges mindehhez a tagállamok adórendszereinek vizsgálata
is, hogy elkerüljék a kettős adóztatást.

2. Az irányelv területi hatálya

Míg a Tanács azt szeretné, hogy a tagállamok saját területükön maguk döntsenek arról,
mely utakon kívánják bevezetni a felállítandó útdíj-rendszert, addig a Parlament az egész
Transz-Európai Közlekedési Hálózatra (vagyis a nemzetközi jelentőséggel bíró minden
útvonalra) ki kívánja terjeszteni kötelező jelleggel. Ez több a szempontból is fontos lenne:
• Az egyes tagállamok különböző közlekedéspolitikát alkalmaznak, és jelentős eltérések

mutatkoznak a tekintetben, hogy a gépkocsi-forgalom mely részét kívánják pénzügyi
ösztönzőkkel szabályozni (ld. Anglia – London, Ausztria – összes autóút, Magyarország –
autópályák).

• Megfelelően lehessen szabályozni azon eseteket is, amikor egy tagállam az Euromatrica-
irányelv bevezetésekor útjain nincs kapus díjfizetés, de a későbbiek során be kívánják
vezetni. (A svájci mintával ellentétben az EU a kapus fizetés lehetőségét is fenn kívánja
tartani tagállamai számára. Bár ezek jelentős beruházással járnak, de sok helyen már



működő rendszerről van szó, illetve nagy érdeklődés mutatkozik a bevezetése iránt PPP
formájában, vagyis a magántőke bevonásával.)

• A nem egységesen alkalmazott Euromatrica torzulásokat okozhat az egységes piacnak, és
versenyhátrányt jelenthet az azt alkalmazó ország gazdaságának.

• Csak az egységes alkalmazás biztosítja az irányelvben lefektetett célok megvalósulását.

3. Az irányelv hatálya alá tartozó tehergépkocsik köre

A Parlament ajánlása szerint az irányelv eredeti formájában a 3,5 tonna és e fölötti
tehergépjárművekre vonatkozott volna, ugyanakkor a Tanács 12 tonnában kívánja meghúzni a
hatálya alá eső járművek súlyának alsó határát. Sajnálatos módon az erős érdekcsoportok
nyomása miatt már a parlamenti képviselők között is akadnak olyanok, akik az eredeti 3,5
tonna enyhítése mellett szavaztak.

Mivel a kérdés nagy jelentőséggel bír, és jelenleg nincs konszenzus a parlamenti
bizottságokon belül sem, a strasbourgi plenáris ülés során novemberben rendkívüli ülést
fognak tartani a képviselők, hogy a decemberi záró szavazást megelőzően az irányelv-
tervezethez beadott módosító javaslatokról döntsenek.

A svájci tapasztalat*

Mivel a Svájcon keresztül haladó teherautó-forgalom rohamosan növekedett, szükségessé
vált forgalomcsökkentő intézkedések bevezetése. 1994-ben megteremették az alkotmányos
alapjait egy olyan díj kiszabásának, mely teljesítmény alapú, s melynek bevezetésével az
összes tehergépkocsi üzemeltetője megfizetné az általa okozott költségeket. 1998-ban
fogadták el végül a törvényt, mely lehetővé tette a fedezetlen többlet infrastrukturális
beruházások fedezését, és amely nagyrészt internalizálta a külső költségeket. A törvény
bevezetésének már rövidtávon megmutatkozó hatása lett, hogy a teherforgalom hangsúlya a
közútról áttevődött a vasútra.

Egy 1993-as tanulmány szerint az alábbi költségek jelentkeztek a Svájci Állam számára a
megnövekedett közúti teherforgalom miatt, melyet az útdíj bevezetésével kívántak beépíteni a
teherfuvarozás áraiba:

Millió € Százalék Költség jelentkezése

250 34% Egészségügy – levegőszennyezés miatti egészségügyi kiadások
növekedése, és a várható élettartam csökkenése

220 30% Épületkár – a nagy forgalmú utakhoz közel, illetve attól távol
fekvő ingatlanok árának összehasonlítása alapján

160 21,4% Zaj

90 12% Egyéb káros hatások

10 1,3% Balesetek – alacsony összeg, mert a balesetek által okozott
költségek többségét valamilyen biztosítás fedezi

10 1,3% Infrastruktúra

740 100% Összesen – melyet 470 millió tonna-km szállítási
teljesítmény okozott

Ebből számították ki a külső költséget:

Díj = 740 millió € összes fedezetlen költség = 1,6 eurócent/tonna-km



470 millió tonna-km teljesítmény

A díjat fokozatosan vezették be. 2001. január 1-től átlagosan 1 eurócenttel kezdtek. A
korábbi 28 tonnás felső súlyhatárt felemelték 34 tonnára. 2005. január 1-től 1,5 eurócentre
emelték a díjat, míg a súlyhatárt az EU-val történt megállapodás alapján 34 tonnáról 40
tonnára.

Ez az ár egyébként magasabb, mint a környező országokban, és ráadásul minden útra
vonatkozik. Ugyanakkor például Ausztriában 0,65 eurócent tonna-kilométerenként,
Olaszországban pedig 0,3 eurócent, és kizárólag az autópályákon kell fizetni.

Svájcban a fizetendő díj meghatározásánál egyéb szempontokat is figyelembe vettek, hogy
arra ösztönözzék a teherautósokat, hogy minél inkább környezetbarát gépjárműveket
használjanak a „tisztább – olcsóbb” és a „kisebb megengedett súly – kisebb díj” elvek alapján.
Így a díj mértéke a következő tényezőktől függ:

• a megtett út hossza,
• a gépjármű megengedett összsúlya, és
• a gépjármű károsanyag-kibocsátása.

A bevétel túlnyomó részét a vasúti fuvarozás fejlesztésére fordítják. Mindezen
intézkedéseknek köszönhetően Svájcon belül a teherszállítás 39%-a vasúton zajlik. A Svájcba
irányuló szállítmányok 70%-a érkezik vasúton, és csak 30%-a közúton, miközben például
Olaszország esetében ez az arány pont a fordított!

A törvény életbelépése óta a teherautó-forgalom az 1998-as szintre esett vissza, és a
környezetre kevésbé káros gépjárművek kerültek túlsúlyba.

Összegzés

Az Euromatrica irányelv bevezetésével hatékonyan lehetne csökkenteni a közúti
tehergépjármű-forgalmat, amennyiben az Unió területén egységesen kerül bevezetésre. Ehhez
az szükséges, hogy a Tanács ne adjon lehetőséget a tagállamoknak a bevezetés feletti szabad
döntésre, és pontos meghatározás szülessen arról is, hogy mely utakon kötelező a használata.
Ez előfeltétele annak, hogy az Euromatrica alkalmazása ne vezessen a nemzetközi
kereskedelem diszkriminációjához a nemzeti kereskedelemmel szemben – azáltal, hogy csak a
nemzetközi kereskedelmi folyosókon alkalmazzák a matricát –, és hogy az igazán forgalmas,
ám nem autópályának minősülő utakon (ld. a Párizst körbezáró Paris Périphérique-et) is
bevezethessék.

Végezetül, az irányelv hatálya alá tartozó gépjárművek súlyának meghatározása
szempontjából a 3,5 tonna tűnik ideálisnak. Egyrészről azért, hogy minél szélesebb kör
kerüljön bele a költségviselők táborába, és hogy az irányelv bevezetése ne azt a célt érje el,
hogy sok nagy súlyú gépjármű helyett sokkal több kisebb gépjármű bonyolítja le ugyanazt a
szállítást. Másrészről pedig azért, mert Svájcban a 3,5 tonna alatti járműveknek nem kell
fizetniük, ezért az ilyen irányú tranzitforgalom terén csak úgy lehetne jelentős csökkentést
elérni, ha az Unió és Svájc ezen a téren harmonizálja a vonatkozó szabályozásokat.

Pulay Brigitta

*Ld. még: http://www.lelegzet.hu/archivum/2005/03/3218.hpp


