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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1317/2007 af S. Fedrau, tysk statsborger, for Holzhof Zeil GmbH & 
Co KG, om den østrigske stat Tyrols brancheforbud mod fragtkøretøjer, der trådte 
i kraft den 1. januar 2008 

1. Sammendrag

Andrageren, der driver en tømmervirksomhed, klager over brancheforbuddet mod 
fragtkøretøjer i den østrigske stat Tyrol. Hans firma eksporterer tømmer til Italien og påvirkes 
af dette forbud. Andrageren mener, at forbuddet er i strid med princippet om varernes frie 
bevægelighed i EU, og anmoder EU om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Kommissionen er bekendt med de omstændigheder, andrageren nævner, og de problemer, 
disse trafikale restriktioner kan medføre. 

Da Kommissionen støtter programmer til forbedring af luftkvaliteten og bestred derfor ikke 
størstedelen af de foranstaltninger, der blev indført i Tyrol, men den har gentagne gange givet 
udtryk for bekymring vedrørende brancheforbuddet mod fragtkøretøjer. Der er særlig rejst 
tvivl om, hvorvidt foranstaltningen er i overensstemmelse med princippet om varernes frie 
bevægelighed, der er fastsat i fællesskabslovgivning, idet en af grundene til dette er, at et 
sådant forbud ikke er forbundet med de faktiske emissioner fra det anvendte transportmiddel, 
men med de transporterede varer, som ikke har nogen emissionsmæssig virkning. Derved 
afviger foranstaltningen fra princippet om, at forureneren betaler, på hvilket foranstaltninger 
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til begrænsning af bestemte emissioner generelt bør baseres.

Samtidig kan det ikke afvises, at luftkvaliteten i Inn-dalen skal forbedres for at overholde de 
grænseværdier for kvælstofoxider, som fællesskabslovgiveren har fastsat (jf. direktiv 
1999/30/EF og direktiv 2008/50/EF).

Derfor indebærer de trafikale restriktioner på A 12-motorvejen modstridende interesser med 
på den ene side varernes frie bevægelighed og på den anden side miljøbeskyttelse og 
beskyttelse af menneskers sundhed. 

Kommissionen er imidlertid af den opfattelse, at det brancheforbud mod fragtkøretøjer, som 
de østrigske myndigheder har indført, ikke er foreneligt med forpligtelser i 
fællesskabslovgivning i henhold til EF-traktatens artikel 28 og 29. Derfor indledte 
Kommissionen i januar 2008 en overtrædelsesprocedure mod Østrig. I maj 2008 appellerede 
Kommissionen igen til Østrig - gennem en begrundet udtalelse - om at ændre den trafikale 
restriktion på A 12-motorvejen. Den begrundede udtalelse er det sidste skridt i den indledende 
procedure i forbindelse med overtrædelsesproceduren. 

I betragtning af spørgsmålets kompleksitet har Kommissionen givet udtryk for, at den er 
indstillet på at arbejde tæt sammen med de østrigske myndigheder for at finde en retligt 
forsvarlig løsning. Endvidere har Kommissionen opfordret de østrigske myndigheder til at 
udvikle tæt kontakt med nabolande for at finde gensidigt acceptable løsninger.

Kommissionen behandler for øjeblikket det problem, andrageren har rejst, ved hjælp af en 
overtrædelsesprocedure, der er indledt mod Østrig. Kommissionen vil på grundlag af løbende 
kontakter med de østrigske myndigheder beslutte, om sagen skal indbringes for EF-
Domstolen eller ej."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 20. februar 2009.

"Andrageren, der driver en tømmervirksomhed, klager over branchekørselsforbuddet mod 
fragtkøretøjer i den østrigske stat Tyrol. Det forbud, der forhindrer lastvogne i at benytte A 
12-motorvejen i Inn-dalen på baggrund af det gods, de transporterer, er en af mange trafikale 
restriktioner, der på nuværende tidspunkt opretholdes af myndighederne i Tyrol for at 
forbedre luftkvaliteten i Inn-dalen efter en overskridelse af grænseværdierne for 
nitrogendioxid i nærheden af motorvejen førhen. 

Andragerens virksomhed eksporterer tømmer til Italien via Brenner-korridoren og påvirkes af 
dette forbud. Han mener, at forbuddet er i strid med princippet om fri bevægelighed af varer i 
EU, og anmoder EU om at gribe ind.

Kommissionens bemærkninger

For at følge op på tidligere bemærkninger vil Kommissionen gerne gøre opmærksom på, at 
den i de sidste måneder af 2008 var i intensiv dialog med de østrigske myndigheder for at 
finde en hurtig og holdbar løsning, hvorved der kunne opnås en retfærdig balance imellem 
betingelserne for fri bevægelig hed af varer og beskyttelsen af miljøet og helbredet for Tyrols 
borgere.
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Til trods for de fremskridt, der blev gjort under en række drøftelser med de østrigske 
myndigheder, var disse anstrengelser forgæves, idet Republikken Østrig ikke var villig til at 
finde en fredelig løsning på problemet med brancheforbuddet. Kommissionen besluttede 
derfor den 17. december 2008 at indbringe sagen for EF-Domstolen.

Der blev indgivet en formel ansøgning til Domstolen i januar 2009, og den blev registreret 
ved Domstolen som sag C-28/09."

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 16 marts 2012.

"Som en opfølgning til sin tidligere opdatering, hvori Kommissionen meddelte, at den bragte 
sagen for EF-Domstolen, vil Kommissionen gerne meddele, at Domstolen nu har afsagt sin 
dom. I sin afgørelse af 21. december 2011 (sag C-28/09) fulgte Domstolen de argumenter, 
som Kommissionen havde fremlagt, og fastslog, at sektorbestemte kørselsforbud ikke var 
forenelige med princippet om fri bevægelighed for varer, der indebærer et generelt princip om 
fri transit af varer inden for EU. Domstolen gentog også, at før vedtagelsen af en 
foranstaltning, der er så radikal som et samlet trafikforbud, var Tyrols myndigheder forpligtet 
til omhyggeligt at undersøge mindre restriktive foranstaltninger såsom en udvidelse af 
trafikforbudet for lastbiler i visse Euroklasser eller faste hastighedsgrænser. 
Den østrigske regering informerede nu Kommissionen, at efter Domstolens Dom er 
branchekørselsforbuddet blevet ophævet.  Kommissionen glæder sig over den hurtige reaktion 
fra de østriske myndigheder, og ophævelsen af forbuddet. 

Kommissionen vil nu fortsætte med afslutningen af overtrædelsessagen. 

Kommissionen forbliver forpligtet til at sikre gennemførelsen af EU-lovgivningen om 
luftkvalitet og vil fortsat gøre sit yderste for at samarbejde med de østrigske myndigheder 
med henblik på at finde alternative løsninger, som er forenelige med EU-retten."


