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

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

16.3.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1317/2007, imressqa minn S. Fedrau, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
f’isem “Holzhof Zeil GmbH & Co KG”, dwar il-projbizzjoni settorjali fuq 
vetturi tal-merkanzija fl-Istat Awstrijak ta’ Tyrol, li daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ 
Jannar 2008

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li jmexxi negozju tal-injam, joġġezzjona għall-projbizzjoni settorjali fuq 
vetturi tal-merkanzija fl-Istat Awstrijak ta’ Tyrol. Il-kumpanija tiegħu tesporta l-injam lejn l-
Italja u ntlaqtet minn din il-projbizzjoni. Il-petizzjonant jgħid li l-projbizzjoni tmur kontra l-
moviment liberu tal-merkanzija fl-UE u jitlob lill-UE biex tintervjeni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Il-Kummissjoni hija infurmata sew dwar il-fatti li qiegħed jirreferi għalihom il-petizzjonant u 
dwar il-problemi li jistgħu joħolqu dawn ir-restrizzjonijiet tat-traffiku.

Filwaqt li l-Kummissjoni tappoġġja programmi li jtejbu l-kwalità tal-arja u, għalhekk, ma 
opponietx il-biċċa l-kbira tal-miżuri adottati mit-Tyrol, hi kemm-il darba wriet it-tħassib 
tagħha dwar il-projbizzjoni settorjali tas-sewqan. B’mod partikolari, tqajmu dubji dwar jekk 
il-miżura tikkonformax mal-prinċipju ta’ moviment liberu tal-merkanzija stabbilit fil-liġi 
Komunitarja, waħda l-għaliex tqajmu tali dubji hi li projbizzjoni bħal din mhijiex marbuta 
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mal-emissjonijiet attwali prodotti mill-mezzi tat-trasport użati imma minflok hija marbuta 
mal-merkanzija ttrasportata, li m’għandha ebda impatt speċifiku f’dak li għandu x’jaqsam 
mal-emissjonijiet. Għalhekk, il-miżura tiddevja mill-prinċipju li min iniġġes iħallas li fuqu 
għandhom ikunu bażikament ibbażati l-mizuri maħsubin li jnaqqsu emissjonijiet speċifiċi.

Fl-istess ħin, wieħed ma jistax jiċħad il-fatt li jeħtieġ li tittejjeb il-kwalità tal-arja fil-wied ta’ 
Inn sabiex din tikkonforma mal-valuri ta’ limitu tal-ossidi tan-nitroġenu stabbiliti mil-
leġiżlatur Komunitarju (ara d-Direttivi 1999/30/KE u 2008/50/KE.)
Għal dawn ir-raġunijiet, ir-restrizzjoni tat-traffiku fl-awtostrada A 12 tinvolvi, minn banda 
waħda, interessi kompetittivi ta’ moviment liberu tal-merkanzija u, mill-banda l-oħra, il-
protezzjoni ambjentali u l-protezzjoni ta’ saħħet il-bniedem.

Madankollu, il-Kummissjoni hi tal-opinjoni li l-projbizzjoni settorjali tas-sewqan li  
attwalment ġiet imposta mill-awtoritajiet Awstrijaċi, mhijiex kompatibbli mal-obbligi tal-liġi 
Komunitarja skont l-Artikoli 28 u 29 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.
Għaldaqstant, f’Jannar 2008, il-Kummissjoni bdiet proċeduri ta’ ksur kontra l-Awstrija.
F’Mejju 2008, il-Kummissjoni reġgħet għamlet appell lill-Awstrija – b’opinjoni motivata –
biex timmodifika r-restrizzjoni tat-traffiku fuq l-awtostrada A 12. L-opinjoni motivata hi l-
aħħar pass tal-proċedura ta’ qabel il-litigazzjoni tal-proċeduri ta’ ksur.
Minħabba l-kumplessità tal-kwistjoni, il-Kummissjoni, minkejja kollox, uriet ir-rieda tagħha 
li tikkopera mill-qrib mal-awtoritajiet Awstrijaċi għas-sejbien ta’ soluzzjoni b’bażi legalment 
stabbli. Barra minn hekk, il-Kummissjoni stiednet lill-awtoritajiet Awstrijaċi biex jiżviluppaw 
kuntatt mill-qrib mal-pajjiżi ġirien sabiex isibu soluzzjonijiet aċċettabbli b’mod reċiproku.
Bħalissa, il-Kummissjoni, permezz ta’ proċedura ta’ ksur li nbdiet kontra l-Awstrija, qiegħda 
tittratta l-problema li tqajmet mill-petizzjonant. Fid-dawl tar-riżultat tal-kuntatti attwali mal-
awtoritajiet Awstrijaċi, il-Kummissjoni se tiddeċiedi jekk għandhiex tressaq il-każ quddiem 
il-Qorti tal-Ġustizzja.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-20 ta’ Frar 2009.

Il-petizzjonant, li jmexxi negozju tal-injam, joġġezzjona għall-projbizzjoni settorjali fuq 
vetturi tal-merkanzija fl-Istat Awstrijak ta’ Tyrol. Din il-projbizzjoni, li tipprojbixxi lit-
trakkijiet milli jużaw l-awtostrada A 12 fil-wied Inn skont it-tip ta’ merkanzija li jkunu qed 
iġorru, hija waħda mir-restrizzjonijiet attwali li qed jimponu l-awtoritajiet ta’ Tyrol biex itejbu 
l-kwalità tal-arja fil-wied Inn wara li fil-passat inqabżu ċ-ċifri fil-mira tad-dijossidu tan-
nitroġenu qrib tal-awtostrada.
Il-kumpanija tal-petizzjonant tesporta l-injam lejn l-Italja permezz tal-Passaġġ ta’ Brenner u 
ntlaqtet minn din il-projbizzjoni. Huwa jgħid li din il-projbizzjoni tmur kontra l-moviment 
liberu tal-merkanzija fl-UE u jitlob lill-UE biex tintervjeni.

Osservazzjonijiet mill-Kummissjoni

Bħala segwitu għall-kummenti li għamlet qabel, il-Kummissjoni tixtieq tikkomunika li, fl-
aħħar xhur tal-2008, hija kienet involuta fi djalogu intensiv mal-awtoritajiet Awstrijaċi biex 
b’hekk tinstab soluzzjoni sostenibbli  f’qasir żmien biex jinkiseb bilanċ bejn ir-rekwiżiti tal-
moviment liberu tal-merkanzija u l-ħarsien tal-ambjent u tas-saħħa taċ-ċittadini ta’ Tyrol.
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Minkejja l-progress li nkiseb waqt l-għadd kbir ta’ diskussjonijiet mal-awtoritajiet Awstijaċi, 
dawn l-isforzi fl-aħħar ma kinux ta’ suċċess minħabba li r-Repubblika tal-Awstrija ma kinitx 
lesta li ssib soluzzjoni amikevoli għall-kwistjoni tal-projbizzjoni settorjali. Għaldaqstant il-
Kummissjoni fis-17 ta’ Diċembru 2008 ddeċidiet li l-proċedimenti jitressqu quddiem il-Qorti 
tal-Ġustizzja Ewropea.
L-applikazzjoni formali tressqet quddiem il-Qorti f’Jannar 2009 u hija rreġistrata quddiem il-
Qorti bħala każ C-28/09.

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV II), li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012.

Bħala segwitu għall-aġġornament preċedenti tiegħu, li fih il-Kummissjoni informat li hija 
ressqet il-każ quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, il-Kummissjoni tixtieq tikkomunika li 
l-Qorti issa tat is-sentenza tagħha. 

Fid-deċiżjoni tagħha tal-21 ta' Diċembru 2011 (kawża C-28/09), il-Qorti segwiet l-argumenti 
ppreżentati mill-Kummissjoni u ddeċidiet li l-projbizzjoni ta' sewqan settorjali ma kinitx 
kompatibbli mal-prinċipju tal-moviment liberu tal-merkanzija, li jinvolvi prinċipju ġenerali
ta’ transitu liberu tal-merkanzija fl-UE. Il-Qorti tenniet li qabel ma tadotta miżura radikali
bħal ma hi l-projbizzjoni totali tat-traffiku, l-awtoritajiet ta' Tirol kienu fid-dmir li jeżaminaw 
bir-reqqa miżuri inqas restrittivi bħall- estensjoni tal-projbizzjoni tat-traffiku għat-trakkijiet
f’ċerti klassijiet Ewro jew ċerti limiti permanenti tal-veloċità.

Il-gvern Awstrijak issa informa lill-Kummissjoni li, wara s-sentenza tal-Qorti, il-
"projbizzjoni tas-sewqan settorjali" tneħħiet. Il-Kummissjoni tilqa' r-reazzjoni fil-pront
tal-awtoritajiet Awstrijaċi u t-tneħħija tal-projbizzjoni.
Il-Kummissjoni issa ser tipproċedi bl-għeluq tal-każ ta' ksur. 
Il-Kummissjoni tibqa' impenjata biex tissalvagwardja l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni dwar il-kwalità ambjentali tal-arja u ser tkompli tagħmel ħilitha kollha 
biex taħdem flimkien mal-awtoritajiet Awstrijaċi sabiex jiġu identifikati soluzzjonijiet 
alternattivi li huma kompatibbli mal-liġi tal-UE.


