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Tema: Peticija Nr. 1317/2007 dėl 2008 m. sausio 1 d. Austrijos Tirolio žemėje 
įsigaliojusio prekinių riedmenų eismo draudimo sektoriuje, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis S. Fedrau įmonės „Holzhof Zeil GmbH & Co KG“ vardu

1. Peticijos santrauka

Medienos verslu užsiimantis peticijos pateikėjas nesutinka su Austrijos Tirolio žemėje 
įsigaliojusiu prekinių riedmenų eismo draudimu sektoriuje. Jo įmonė veža medieną į Italiją ir 
šis draudimas jai turi reikšmės. Peticijos pateikėjas aiškina, kad šis draudimas prieštarauja 
laisvam prekių judėjimui Europos Sąjungoje ir prašo Europos Sąjungą imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. gegužės 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. rugsėjo 26 d.

Komisijai yra gerai žinoma, ką peticijos pateikėjas turi omenyje ir kokias problemas gali 
sukelti šie eismo ribojimai.

Nors Komisija remia oro kokybės gerinimo programas ir todėl neprieštarauja daugeliui 
Tirolio žemėje taikomų priemonių, ji keletą kartų išreiškė susirūpinimą dėl eismo draudimo 
sektoriuje. Ypač jai kilo abejonių dėl to, ar ši priemonė neprieštarauja laisvo prekių judėjimo 
principui, įtvirtintam Bendrijos teisės aktuose, ir viena iš šių abejonių priežasčių buvo tai, kad 
šis draudimas susijęs ne su faktiniu transporto priemonių išmetamų teršalų kiekiu, o su 
vežamomis prekėmis, kurios neturi konkretaus poveikio išmetamų teršalų požiūriu. Be to, 
taikant šią priemonę nukrypstama nuo principo „teršėjas moka“ , kuriuo turėtų būti iš esmės 
pagrįstos priemonės, kuriomis siekiama sumažinti konkretų išmetamų teršalų kiekį.
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Tuo pat metu negalima paneigti, kad Ino slėnio oro kokybė privalo būti pagerinta siekiant 
laikytis azoto oksidų ribinių verčių, kaip nustatyta Bendrijos teisės aktų leidėjo 
(žr. Direktyvas Nr. 1999/30/EB ir 2008/50/EB).
Taigi greitkelio A-12 eismo sugriežtinimas susijęs su prieštaringais interesais: viena vertus, su 
laisvu prekių judėjimu, o kita vertus, su aplinkos apsauga bei žmogaus sveikatos apsauga.
Be to, Komisija atkreipė dėmesį, kad šiuo metu Austrijos valdžios institucijų nustatytas 
vairavimo draudimas sektoriuje nesuderinamas su Bendrijos teisės aktuose pagal EB sutarties 
28 ir 29 straipsnius nustatytomis prievolėmis. Todėl 2008 m. sausio mėn. Komisija pradėjo 
pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Austriją. 2008 m. gegužės mėn. Komisija, pateikdama 
pagrįstą nuomonę, dar kartą kreipėsi į Austriją prašydama pakeisti eismo sugriežtinimus A-
12 greitkelyje. Pagrįsta nuomonė yra galutinis ikiteisminės įsipareigojimų neįvykdymo 
procedūros etapas.

Atsižvelgdama į klausimo sunkumą Komisija, nepaisant to, nurodė savo pasiryžimą glaudžiai 
bendradarbiauti su Austrijos valdžios institucijomis siekiant rasti teisiškai pagrįstą sprendimą. 
Be to, Komisija pakvietė Austrijos valdžios institucijas palaikyti glaudžius ryšius su 
kaimyninėmis šalimis, kad būtų rasti abipusiškai priimtini sprendimai.

Komisija šiuo metu sprendžia peticijos pateikėjo iškeltą problemą, vykdydama prieš Austriją 
pradėtą pažeidimo procedūrą. Komisija, atsižvelgdama į su Austrijos valdžios institucijomis 
palaikomų ryšių rezultatus, nuspręs, ar perduoti bylą Teisingumo Teismui, ar ne.

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2009 m. vasario 20 d.

Medienos verslu užsiimantis peticijos pateikėjas nesutinka su Austrijos Tirolio žemėje 
įsigaliojusiu prekinių riedmenų eismo draudimu sektoriuje. Šis draudimas, kuriuo 
sunkvežimiams, remiantis jų vežamais kroviniais, draudžiama važiuoti Ino slėnio A-12 
greitkeliu, yra vienas iš keleto eismo sugriežtinimų, kuriuos šiuo metu taiko Tirolio valdžios 
institucijos, siekdamos pagerinti Ino slėnio aplinkos oro kokybę, atsižvelgiant į praeityje šalia 
greitkelio užfiksuotą per didelį azoto dioksido kiekį.

Peticijos pateikėjo įmonė veža medieną į Italiją per Brenerio koridorių ir šis draudimas jai turi 
reikšmės. Jis aiškina, kad šis draudimas prieštarauja laisvam prekių judėjimui Europos 
Sąjungoje ir prašo Europos Sąjungą imtis veiksmų.

Komisijos pastabos

Papildydama savo ankstesnius teiginius Komisija norėtų pranešti, kad paskutiniaisiais 
2008 m. mėnesiais vykdė intensyvų dialogą su Austrijos valdžios institucijomis, kad būtų 
surastas greitas ir tvarus sprendimas, kuriuo būtų pasiekta pusiausvyra tarp laisvo prekių 
judėjimo reikalavimų ir Tirolio aplinkos bei žmonių sveikatos apsaugos.

Nepaisant po daugelio diskusijų su Austrijos valdžios institucijomis pasiektos pažangos šios 
pastangos galiausiai nuėjo veltui, nes Austrijos Respublika nepasirengusi rasti draugiško 
sprendimo šiuo draudimo sektoriuje klausimu. Todėl Komisija 2008 m. gruodžio 17 d. 
nusprendė iškelti bylą Teisingumo Teisme.

Teismui paraiška buvo pateikta 2009 m. sausio mėn. ir užregistruota Teisme kaip byla Nr. C-
28/09.
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5. Komisijos atsakymas (REVII), gautas 2012 m. kovo 16 d.

Papildydama savo ankstesnį pranešimą Komisija informavo, kad ji perdavė bylą Europos 
Teisingumo Teismui, ir Komisija norėtų pranešti, kad Teismas jau priėmė sprendimą.
2011 m. gruodžio 21 d. sprendime (byla Nr. C-28/09) Teismas sutiko su Komisijos pateiktais 
argumentais ir nusprendė, kad eismo uždraudimas sektoriuje neatitinka laisvo prekių judėjimo 
principo, kuris apima bendrą laisvo prekių tranzito ES viduje principą. Teismas taip pat 
pakartojo, kad prieš priimdamos tokį radikalų sprendimą (visiškai uždrausti eismą) Tirolio 
valdžios institucijos turėjo įsipareigojimą kruopščiai apsvarstyti mažiau ribojančias 
priemones, pvz., eismo draudimo taikymą tam tikrų Europos kategorijų sunkvežimiams arba 
nuolatinių greičio ribų nustatymą.

Austrijos vyriausybė dabar informavo Komisiją, kad Teismui priėmus sprendimą eismo 
draudimas sektoriuje buvo panaikintas. Komisija palankiai vertina greitą Austrijos valdžios 
institucijų reagavimą ir draudimo panaikinimą.
Komisija šiuo metu imsis veiksmų, kad būtų baigta pažeidimo byla.

Komisija ir toliau įsipareigoja prižiūrėti, kad būtų įgyvendinami su ES aplinkos oro kokybe 
susiję teisės aktai ir kiek įmanoma labiau bendradarbiaus su Austrijos valdžios institucijomis 
siekiant rasti alternatyvius sprendimus, kurie atitiktų ES teisę.


