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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1317/2007, ko „Holzhof Zeil GmbH & Co KG” vārdā iesniedza 
Vācijas valstspiederīgais S. Fedrau, par Austrijas Tiroles zemē noteikto nozares 
aizliegumu kravas transportlīdzekļiem, kas stājās spēkā 2008. gada 1. janvārī

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kam pieder kokmateriālu uzņēmums, iebilst pret Austrijas Tiroles 
zemē noteikto nozares aizliegumu kravas transportlīdzekļiem. Viņa uzņēmums eksportē 
kokmateriālus uz Itāliju, līdz ar to šāds aizliegums ietekmē uzņēmuma darbību. Lūgumraksta 
iesniedzējs izsaka viedokli, ka aizliegums ir pretrunā ar ES noteikto brīvo preču kustību, un 
lūdz ES iejaukties šajā jautājumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 5. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī

Komisija ir labi informēta par lūgumraksta iesniedzēja norādītajiem faktiem un problēmām, 
ko var izraisīt šādi satiksmes ierobežojumi.

Lai gan Komisija atbalsta programmas, kas uzlabo gaisa kvalitāti, un tāpēc neapstrīdēja 
lielāko daļu no Tirolē veiktajiem pasākumiem, tā vairākkārt ir izteikusi bažas par transporta 
kustībai noteikto nozares aizliegumu. Īpašas šaubas ir radušās par to, vai šis aizliegums atbilst 
Kopienas tiesībās noteiktajam brīvas preču kustības principam; viens no iemesliem ir fakts, ka 
aizliegums nav pamatots ar datiem par faktisko izplūžu apjomu, ko rada attiecīgais 
transportlīdzekļu veids, bet gan ar datiem par transportētajām precēm, kas tiešā veidā nekādi 
neietekmē izplūžu apjomu. Tādējādi šajā pasākumā ir notikusi atkāpšanās no principa 
„piesārņotājs maksā”, lai gan šis princips ir uzskatām par galveno, īstenojot uz izplūžu 
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samazināšanu orientētos pasākumus.
Vienlaikus nav noliedzams, ka ir nepieciešams uzlabot gaisa kvalitāti Innas ielejā, lai 
sasniegtu Kopienas likumdevēju noteiktās slāpekļa oksīdu robežvērtības (sal. Direktīvas 
1999/30/EK un 2008/50/EK).

Šo iemeslu dēļ uz A12 autoceļa noteiktajā satiksmes ierobežojumā saduras dažādas intereses 
– brīvas preču kustības nodrošināšana, no vienas puses, un apkārtējās vides un cilvēka 
veselības aizsardzība, no otras puses.
Tomēr Komisija ir pieņēmusi nostāju, ka nozares aizliegums satiksmei, ko pašlaik ir 
noteikušas Austrijas varasiestādes, neatbilst Kopienas tiesību normām, kas ietvertas EK 
līguma 28. un 29. pantā. Tāpēc Komisija 2008. gada janvārī uzsāka pārkāpuma procedūru pret 
Austriju. 2008. gada maijā Komisija atkārtoti vērsās pie Austrijas, nosūtot argumentētu 
atzinumu un aicinot mainīt uz A12 autoceļa noteikto satiksmes ierobežojumu. Pārkāpuma 
procedūrā argumentētais atzinums ir pēdējais pirmstiesas procesa solis.
Ņemot vērā jautājuma sarežģītību, Komisija vienlaikus ir paudusi vēlmi cieši sadarboties ar 
Austrijas varasiestādēm, lai rastu juridiski pārdomātu risinājumu. Turklāt Komisija ir 
aicinājusi veidot ciešus kontaktus ar kaimiņvalstīm, lai rastu savstarpēji pieņemamus 
risinājumus.
Lūgumraksta iesniedzēja norādīto problēmu Komisija pašlaik risina, izmantojot pret Austriju 
uzsākto pārkāpuma procedūru. Izvērtējot pašreizējo sadarbību ar Austrijas varasiestādēm, 
Komisija lems, vai iesniegt šo gadījumu Eiropas Kopienu Tiesā.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs, kam pieder kokmateriālu uzņēmums, iebilst pret Austrijas Tiroles 
zemē transporta kustībai noteikto nozares aizliegumu kravas transportlīdzekļiem. Šāds 
aizliegums, kas kravas transportlīdzekļiem liedz izmantot A12 autoceļu Innas ielejā, ņemot 
vērā kravu, ko tie transportē, ir viens no vairākiem satiksmes ierobežojumiem, ko pašlaik 
paredz Tiroles varasiestādes, lai uzlabotu apkārtējā gaisa kvalitāti Innas ielejā pēc agrāk 
novērotās slāpekļa dioksīda mērķa rādītāju pārsniegšanas pie šā autoceļa.

Lūgumraksta iesniedzēja uzņēmums eksportē kokmateriālus uz Itāliju caur Brenneres 
koridoru, un šāds aizliegums ietekmē uzņēmuma darbību. Viņš uzskata, ka aizliegums ir 
pretrunā ar ES noteikto brīvu preču kustību, un lūdz ES iejaukties šajā jautājumā.

Komisijas novērojumi

Kā turpinājumu iepriekšējiem komentāriem, Komisija vēlas darīt zināmu, ka 2008. gada 
pēdējos mēnešos tā bija iesaistīta intensīvā dialogā ar Austrijas varasiestādēm, lai rastu ātru 
un ilgtspējīgu risinājumu panākt taisnīgu līdzsvaru starp brīvas preču kustības prasībām un 
apkārtējās vides un Tiroles iedzīvotāju veselības aizsardzību.

Neskatoties uz progresu, kas tika sasniegts daudzkārtējās diskusijās ar Austrijas 
varasiestādēm, šie centieni neizdevās, ņemot vērā, ka Austrijas Republika nevēlējās rast 
draudzīgu risinājumu nozares aizlieguma problēmai. Tādēļ Komisija 2008. gada 17. decembrī 
nolēma iesniegt prasību Eiropas Kopienu Tiesā.
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Oficiālais pieteikums tika iesniegts 2009. gada janvārī un Tiesā reģistrēts kā lieta C-28/09.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2012. gada 16. martā

Turpinot informēt saistībā ar iepriekšējo atbildi, kur Komisija informēja par lietas iesniegšanu 
izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā, Komisija vēlas informēt, ka tagad Tiesa ir pieņēmusi 
spriedumu. 

ES Tiesa 2011. gada 21. decembra spriedumā (Lieta C-28/09) ņēma vērā Komisijas iesniegtos 
argumentus un nolēma, ka uz nozari attiecināts kustības aizliegums ir pretrunā ar preču brīvas 
aprites principu, kas paredz vispārēju preču brīvas aprites principu ES teritorijā. Tiesa arī 
atkārtoti norādīja, ka pirms tik radikāla pasākuma kā pilnīgs satiksmes aizliegums Tiroles 
varasiestādēm bija pienākums rūpīgi izvērtēt mazāk ierobežojošus pasākumus, piemēram, 
kravas automašīnu satiksmes aizlieguma paplašināšanu attiecībā uz atsevišķām EURO klasēm 
vai pastāvīgus ātruma ierobežojumus.
Austrijas valdība tagad ir informējusi Komisiju, ka pēc Tiesas sprieduma saņemšanas 
„nozares satiksmes aizliegums” ir atcelts. Komisija atzinīgi vērtē Austrijas varasiestāžu ātro 
reakciju un aizlieguma atcelšanu.

Komisija tagad slēgs pienākumu neizpildes procedūru.
Komisija arī turpmāk centīsies nodrošināt ES tiesību aktu īstenošanu apkārtējā gaisa kvalitātes 
jomā un turpinās darīt visu iespējamo, lai kopā ar Austrijas varasiestādēm rastu alternatīvus 
risinājumus, kas būtu saderīgi ar ES tiesību aktiem.


