
CM\896364EL.doc PE414.081v03-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

16.3.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1317/2007, του S. Fedrau, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Holzhof Zeil GmbH & Co KG, σχετικά με την τομεακή απαγόρευση 
κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς φορτίων στο αυστριακό κρατίδιο του 
Τιρόλου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος διευθύνει μια επιχείρηση ξυλείας, εκφράζει τις αντιρρήσεις του για την 
τομεακή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς φορτίων στο αυστριακό κρατίδιο 
του Τιρόλου. Η εταιρεία του εξάγει ξυλεία στην Ιταλία και πλήττεται από την εν λόγω 
απαγόρευση. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η απαγόρευση αντίκειται στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των αγαθών στην ΕΕ και ζητεί την παρέμβαση της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

H Επιτροπή έχει πλήρη γνώση των γεγονότων που περιγράφει ο αναφέρων και των 
προβλημάτων που δύνανται να προκαλέσουν οι εν λόγω περιορισμοί της κυκλοφορίας. 

Παρότι η Επιτροπή στηρίζει τα προγράμματα που βελτιώνουν την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και, για τον λόγο αυτό, δεν έφερε αντιρρήσεις στα μέτρα που ενέκρινε 
το Τιρόλο, έχει επανειλημμένως εκφράσει την ανησυχία της σχετικά με την τομεακή 
απαγόρευση κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, έχουν εκφραστεί αμφιβολίες για το κατά πόσο το 
μέτρο είναι σύμφωνο με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών που 
κατοχυρώνεται στο κοινοτικό δίκαιο· ένας λόγος για τις αμφιβολίες αυτές είναι το γεγονός ότι 
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η εν λόγω απαγόρευση δεν συνδέεται με τις πραγματικές εκπομπές που εκλύονται από τα 
χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς, αλλά αντιθέτως με τα μεταφερόμενα αγαθά, τα οποία 
δεν έχουν συγκριμένο αντίκτυπο ως προς τις εκπομπές. Συνεπώς, το μέτρο παρεκκλίνει από 
την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», στην οποία θα έπρεπε κανονικά να βασίζονται τα μέτρα 
για τον περιορισμό των εκπομπών.
Ταυτοχρόνως, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην 
κοιλάδα του Inn πρέπει να βελτιωθεί ώστε να είναι σύμφωνη με τα όρια των οξειδίων του 
αζώτου που έχει θέσει ο κοινοτικός νομοθέτης (πρβ. οδηγίες 1999/30/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ).

Για τους λόγους αυτούς, ο περιορισμός της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο A 12 φέρνει 
αντιμέτωπη την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών με την προστασία του περιβάλλοντος και 
της ανθρώπινης υγείας. 
Ωστόσο, κατά την άποψη της Επιτροπής, η τομεακή απαγόρευση κυκλοφορίας που 
επιβάλλουν επί του παρόντος οι αυστριακές αρχές δεν είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις του 
κοινοτικού δικαίου που προβλέπονται στα άρθρα 28 ΕΚ και 29 ΕΚ. Για τον λόγο αυτό, τον 
Ιανουάριο του 2008, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Αυστρίας. Τον 
Μάιο του 2008, η Επιτροπή κάλεσε εκ νέου την Αυστρία –μέσω αιτιολογημένης γνώμης– να 
τροποποιήσει τον περιορισμό της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο A 12. Η 
αιτιολογημένη γνώμη είναι το τελικό στάδιο της προδικαστικής φάσης των διαδικασιών επί 
παραβάσει. 
Ωστόσο, δεδομένης της πολυπλοκότητας του ζητήματος, η Επιτροπή έχει δηλώσει πρόθυμη 
να συνεργαστεί στενά με τις αυστριακές αρχές για την εξεύρεση μιας λύσης που θα ευσταθεί 
νομικά. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει καλέσει τις αυστριακές αρχές να αναπτύξουν στενές 
επαφές με τις γειτονικές χώρες, προκειμένου να εξευρεθούν αμοιβαίως αποδεκτές λύσεις.
Επί του παρόντος, η Επιτροπή ασχολείται, μέσω της διαδικασίας επί παραβάσει που έχει 
κινήσει κατά της Αυστρίας, με το πρόβλημα που εγείρει ο αναφέρων. Εν αναμονή της 
έκβασης των εν εξελίξει επαφών με τις αυστριακές αρχές, η Επιτροπή θα αποφασίσει εάν θα 
παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Ο αναφέρων, ο οποίος διευθύνει μια επιχείρηση ξυλείας, εκφράζει τις αντιρρήσεις του στην 
τομεακή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς φορτίων στο αυστριακό κρατίδιο 
του Τιρόλου. Η απαγόρευση αυτή, η οποία εμποδίζει τα φορτηγά να χρησιμοποιούν τον 
αυτοκινητόδρομο A 12 στην κοιλάδα του Inn βάσει των αγαθών που μεταφέρουν, είναι ένας 
από τους πολλούς περιορισμούς κυκλοφορίας που επιβάλλονται επί του παρόντος από τις 
αρχές του Τιρόλου προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην 
κοιλάδα του Inn μετά την υπέρβαση των αριθμητικών στόχων του διοξειδίου του αζώτου 
κοντά στον αυτοκινητόδρομο στο παρελθόν. 

Η εταιρεία εξαγωγών του αναφέροντος εξάγει ξυλεία στην Ιταλία μέσω του διαδρόμου 
Brenner και επηρεάζεται από αυτή την απαγόρευση. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η 
απαγόρευση αντίκειται στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών στην ΕΕ και ζητεί από την 
ΕΕ να παρέμβει.

Παρατηρήσεις από την Επιτροπή

Σε συνέχεια των προηγούμενων σχολίων της, η Επιτροπή θα ήθελε να γνωστοποιήσει ότι, 
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τους τελευταίους μήνες του 2008, ξεκίνησε έναν εντατικό διάλογο με τις αυστριακές αρχές 
προκειμένου να βρεθεί μια γρήγορη και βιώσιμη λύση για την επίτευξη της ορθής ισορροπίας 
μεταξύ των απαιτήσεων της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών και της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών του Τιρόλου.

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια πολυάριθμων συζητήσεων με τις 
αυστριακές αρχές, οι προσπάθειες αυτές απέτυχαν τελικά καθώς η Δημοκρατία της Αυστρίας 
δεν επιθυμούσε να βρεθεί μια φιλική λύση στο ζήτημα της τομεακής απαγόρευσης. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε στις 17 Δεκεμβρίου 2008 να οδηγήσει την υπόθεση στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Η επίσημη αίτηση κατατέθηκε στο Δικαστήριο τον Ιανουάριο του 2009 και έχει καταχωρηθεί 
ως υπόθεση C-28/09.

5. Απάντηση της Επιτροπής ΑΝΑΘ II, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012.

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης στην οποία η Επιτροπή πληροφορούσε ότι έχει 
φέρει το θέμα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να 
ανακοινώσει ότι το Δικαστήριο έχει τώρα εκδώσει την απόφασή του. 
Στην απόφασή του της 21ης Δεκεμβρίου 2011 (υπόθεση C-28/09), το Δικαστήριο
συμφώνησε με τα επιχειρήματα που παρουσίασε η Επιτροπή και αποφάσισε ότι η τομεακή
απαγόρευση κυκλοφορίας δεν ήταν συμβατή με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας
αγαθών, που περιέχει μια γενική αρχή ελεύθερης διαμετακόμισης αγαθών εντός της ΕΕ. Το
Δικαστήριο επίσης επανέλαβε ότι πριν από την έγκριση ενός τόσο ριζοσπαστικού μέτρου
όπως η πλήρης απαγόρευσης της κυκλοφορίας, οι αρχές του Τυρόλου είχαν την υποχρέωση
να εξετάσουν προσεκτικά λιγότερο περιοριστικά μέτρα όπως μία επέκταση της απαγόρευσης
της κυκλοφορίας για φορτηγά οχήματα ορισμένων κατηγοριών ευρώ ή μόνιμους
περιορισμούς ταχύτητας. 

Η αυστριακή κυβέρνηση ενημέρωσε τώρα την Επιτροπή ότι σε συνέχεια της αποφάσεως του 
Δικαστηρίου, η τομεακή απαγόρευση κυκλοφορίας έχει αρθεί. Η Επιτροπή χαιρετίζει την
γρήγορη ανταπόκριση εκ μέρους των αυστριακών αρχών, καθώς και την άρση της εν λόγω
απαγόρευσης.

Η Επιτροπή θα προχωρήσει τώρα με την περάτωση της διαδικασίας επί παραβάσει.
Η Επιτροπή παραμένει δεσμευμένη στην εξασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και θα συνεχίσει να 
καταβάλει κάθε προσπάθεια εργαζόμενη από κοινού με τις αυστριακές αρχές με σκοπό να 
αναγνωρίσει εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα είναι συμβατές με τη νομοθεσία της ΕΕ. 


