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Tárgy: S. Fedrau, német állampolgár által a Holzhof Zeil GmbH & Co KG nevében 
benyújtott, 1317/2007. számú petíció az osztrák Tirol tartományban a 
tehergépjárművek 2008. január 1-jén hatályba lépett ágazati tilalmáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki egy faipari vállalkozást üzemeltet, az ausztriai Tirol tartományban a 
tehergépjárművek 2008. január 1-jén hatályba lépett ágazati tilalma ellen tiltakozik. Vállalata 
Olaszországba szállít faanyagot, és e tilalom ezt a vállalkozást is érinti. A petíció benyújtója 
szerint a tilalom ellentétes az áruk Unión belüli szabad mozgásával, és az EU beavatkozását 
kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A Bizottság tökéletesen tisztában van a petíció benyújtója által ismertetett tényekkel és 
azokkal a problémákkal, amelyeket ezek a közlekedési korlátozások okozhatnak. 

A Bizottság egyfelől támogatja a levegő minőségének javítását célzó programokat, 
ennélfogva a Tirol által bevezetett intézkedések nagy részét nem vitatta, ugyanakkor többször 
is jelezte az ágazati behajtási tilalommal kapcsolatos aggályait. Nevezetesen, a Bizottság 
kétségét fejezte ki, hogy az intézkedés összhangban áll-e az áruk szabad mozgásának 
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közösségi jogszabályokban rögzített elvével. Ennek egyik oka, hogy ez a fajta tilalom nem az 
alkalmazott szállítási eszköz tényleges emissziójához kapcsolódik, hanem a szállított árukhoz, 
amelyeknek emisszió szempontjából nincsen közvetlen hatása. Az intézkedés tehát nem felel 
meg a „szennyező fizet” elvnek, amelyen az emisszió csökkentésére irányuló intézkedéseknek 
tulajdonképpen alapulniuk kellene.
Tagadhatatlan ugyanakkor, hogy az Inn völgyében javítani kell a levegő minőségét ahhoz, 
hogy a közösségi törvényhozók által megállapított nitrogén-oxid határértékek teljesüljenek 
(vö. 1999/30/EK és 2008/50/EK irányelvek).

Az A12 autópályán életbe léptetett forgalmi korlátozás ezért ellentétes érdekeket érint, azaz 
egyfelől az áruk szabad mozgását, másfelől pedig a környezetvédelmet és az emberi egészség 
védelmét. 
A Bizottság azonban azon az állásponton van, hogy az osztrák hatóságok által most bevezetett 
ágazati behajtási tilalom nem egyeztethető össze a közösségi jog, közelebbről az EK-
Szerződés 28. és 29. cikkében előírt kötelezettségekkel. A Bizottság ezért 2008 januárjában 
jogsértési eljárást indított Ausztria ellen. A Bizottság 2008 májusában – indokolással ellátott
vélemény formájában – ismételten Ausztriához folyamodott, és kérte az A12 autópályán 
érvényben lévő forgalmi korlátozás módosítását. Az indokolással ellátott vélemény a 
jogsértési eljárásokban a peres eljárást megelőző utolsó lépés. 

A Bizottság a probléma összetettségére való tekintettel jelezte azonban, hogy kész szorosan 
együttműködni az osztrák hatóságokkal annak érdekében, hogy jogi szempontból helyes 
megoldás szülessen. A Bizottság emellett felkérte az osztrák hatóságokat, hogy alakítsanak ki 
szoros kapcsolatot a szomszédos országokkal a kölcsönösen elfogadható megoldások 
kidolgozása érdekében.
A Bizottság a petíció benyújtója által felvetett problémával tehát jelenleg is foglalkozik az 
Ausztria ellen indított jogsértései eljárás keretében. A Bizottság az osztrák hatóságokkal 
folyamatban lévő tárgyalások kimenetelének függvényében határoz majd arról, hogy az ügyet 
az Európai Bíróság hatáskörébe utalja-e.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2009. február 20.

A petíció benyújtója – aki egy faipari vállalkozást üzemeltet – tiltakozik a 
tehergépjárműveknek az ausztriai Tirol tartománybeli ágazati tilalma ellen. A szóban forgó 
tilalom – amelynek értelmében a tehergépjárművek szállítmányuk alapján nem használhatják 
az Inn völgyében húzódó A12 autópályát – egyike azon forgalomkorlátozásoknak, amelyeket 
a tiroli hatóságok jelenleg az Inn völgye levegőminőségének javítása érdekében tartanak 
érvényben, miután az autópálya mentén korábban túllépték a nitrogén-oxidra vonatkozó 
határértékeket. 

A petíció benyújtójának vállalata Olaszországba szállít faanyagot a Brenner-folyosón 
keresztül, ezért őt is érinti a tilalom. Véleménye szerint a tilalom ellentétes az áruk Unión 
belüli szabad mozgásával, ezért az EU beavatkozását kéri.

A Bizottság észrevételei

Korábbi észrevételeinek kiegészítéseként a Bizottság szeretné kifejezésre juttatni, hogy 2008 
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utolsó hónapjaiban intenzív párbeszédet folytatott az osztrák hatóságokkal annak érdekében, 
hogy gyors és fenntartható megoldást találjanak, azaz megfelelő egyensúlyt teremthessenek az 
áruk szabad mozgásának követelményei, valamint a környezet és a tiroli lakosság 
egészségének védelme között.

Az osztrák hatóságokkal folytatott számos megbeszélésen történt előrelépés dacára ezek az 
erőfeszítések végül kudarcot vallottak, mivel az Osztrák Köztársaság nem volt hajlandó 
megegyezésen alapuló megoldást találni az ágazati tilalom kérdésére. Következésképpen a 
Bizottság 2008. december 17-én úgy határozott, hogy eljárást indít az Európai Bíróságnál.

A hivatalos keresetet 2009 januárjában nyújtották be a Bírósághoz, amelyet a Bíróság a C-
28/09. sz. ügyként vett nyilvántartásba.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2012. március 16.

A korábbi aktualizálás – amelyben a Bizottság arról tájékoztatott, hogy az ügyet az Európai 
Bíróság elé terjesztette – nyomon követése keretében a Bizottság szeretné közölni, hogy a 
Bíróság meghozta ítéletét. 
A Bíróság 2011. december 21-i (C-28/09. sz. ügyben hozott) határozatában, a Bizottság érveit 
követve, azt az ítéletet hozta, hogy az ágazati behajtási tilalom nem áll összhangban az áruk 
szabad mozgásának elvével, amely magában foglalja az árutovábbítás EU-n belüli 
szabadságának általános elvét is. A Bíróság ismételten kifejtette, hogy a teljes közlekedési 
tilalmat magában foglaló radikális intézkedés elfogadása előtt a tiroli hatóságok kötelesek 
lettek volna alaposan megvizsgálni olyan kevésbé korlátozó intézkedések lehetőségét, mint a 
közlekedési tilalom kiterjesztése bizonyos Euro-osztályokba tartozó tehergépjárművekre vagy 
az állandó sebességkorlátozás bevezetése. 
Az osztrák kormány tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Bíróság ítéletét követően az ágazati 
behajtási tilalmat feloldották. A Bizottság üdvözli az osztrák hatóságok gyors válaszlépését és 
a tilalom feloldását. 

A Bizottság folytatja a jogsértési eljárás lezárását. 
A Bizottság továbbra is elkötelezett a környezeti levegő minőségére vonatkozó uniós 
jogszabályok végrehajtásának megóvása mellett, illetve továbbra is mindent elkövet, hogy az 
osztrák hatóságokkal együttműködve az uniós jogszabályokkal összhangban álló alternatív 
megoldásokat találjon.


