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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die een houthandel heeft, tekent bezwaar aan tegen het sectorale rijverbod voor 
vrachtauto's in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. Zijn bedrijf exporteert hout naar Italië en wordt 
door dit rijverbod getroffen. Indiener stelt dat het verbod in strijd is met het vrije verkeer van 
goederen in de EU en verzoekt om ingrijpen van de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008

De Commissie is goed bekend met de feiten waarnaar indiener verwijst en de problemen die 
deze verkeersbeperkingen kunnen veroorzaken. 
Ofschoon de Commissie programma’s steunt die de luchtkwaliteit verbeteren en daarom de 
meeste door Tirol genomen maatregelen niet heeft betwist, heeft ze herhaaldelijk haar 
bezorgdheid kenbaar gemaakt over het sectorale rijverbod. Er zijn met name twijfels over de 
vraag of de maatregel in strijd is met het in het Gemeenschapsrecht verankerde beginsel van 
vrij verkeer van goederen, mede omdat een dergelijk verbod niet gekoppeld is aan de 
feitelijke uitstoot die geproduceerd wordt door het vervoermiddel maar aan de vervoerde 
goederen, die qua uitstoot geen specifiek effect hebben. De maatregel wijkt derhalve af van 
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het beginsel “de vervuiler betaalt” waarop maatregelen bedoeld om specifieke emissies terug 
te dringen bovenal gebaseerd moeten zijn.

Tegelijkertijd valt niet te ontkennen dat de luchtkwaliteit in het Inn-dal moet worden 
verbeterd om te voldoen aan de door de Gemeenschapswetgever vastgelegde grenswaarden 
voor stikstofoxiden (vgl. Richtlijnen 1999/30/EG en 2008/50/EG).
Om deze redenen hebben we bij de verkeersbeperking op de snelweg A 12 te maken met een 
belangentegenstelling tussen enerzijds vrij verkeer van goederen en anderzijds 
milieubescherming en bescherming van de volksgezondheid.

De Commissie is echter van mening dat het sectorale rijverbod dat momenteel wordt opgelegd 
door de Oostenrijkse autoriteiten niet verenigbaar is met verplichtingen uit hoofde van het 
Gemeenschapsrecht overeenkomstig artikelen 28 en 29 EG. In januari 2008 startte de 
Commissie derhalve een inbreukprocedure tegen Oostenrijk. In mei 2008 ondernam de 
Commissie opnieuw een actie tegen Oostenrijk – in de vorm van een met redenen omkleed 
advies – om de verkeersbeperking op de snelweg A 12 te wijzigen. Het met redenen omklede 
advies is de laatste stap van de precontentieuze procedure van een inbreukprocedure.
Gezien de complexiteit van de kwestie toonde de Commissie zich niettemin bereid nauw 
samen te werken met de Oostenrijkse autoriteiten om een juridisch deugdelijke oplossing te 
vinden. Bovendien heeft de Commissie de Oostenrijkse autoriteiten verzocht in nauw overleg 
met buurlanden wederzijds aanvaardbare oplossingen te vinden.
De Commissie behandelt het door indiener aangekaarte probleem momenteel door middel van 
een tegen Oostenrijk ingeleide inbreukprocedure. Al naar gelang wat de huidige contacten 
met de Oostenrijkse autoriteiten opleveren, zal de Commissie besluiten de zaak al dan niet te 
verwijzen naar het Hof van Justitie.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009

Indiener, die een houthandel heeft, tekent bezwaar aan tegen het sectorale rijverbod voor 
vrachtauto's in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. Dit verbod, dat vrachtwagens verbiedt om de 
snelweg A12 in het Inn-dal te gebruiken afhankelijk van de vracht die zij vervoeren, maakt 
onderdeel uit  van een aantal verkeersbeperkingen die momenteel door de Tiroolse 
autoriteiten worden gehandhaafd om de luchtkwaliteit in het Inn-dal te verbeteren nadat in het 
verleden de streefcijfers voor stikstofdioxide nabij de snelweg waren overschreden.

Het bedrijf van indiener exporteert via de Brennerpas hout naar Italië en wordt getroffen door 
dit verbod. Hij stelt dat het verbod in strijd is met het vrije verkeer van goederen in de EU en 
verzoekt de EU om in te grijpen.

Opmerkingen van de Commissie

Als vervolg op haar eerdere opmerkingen wil de Commissie mededelen dat zij tijdens de 
laatste maanden van 2008 intensief overleg heeft gevoerd met de Oostenrijkse autoriteiten om 
tot een snelle en duurzame oplossing te komen en een redelijke balans te vinden tussen de 
eisen van het vrije verkeer van goederen en de milieubescherming en de gezondheid van de 
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inwoners van Tirol.

Ondanks de vooruitgang die tijdens de vele gesprekken met de Oostenrijkse autoriteiten werd 
geboekt, zijn deze pogingen uiteindelijk mislukt doordat de Republiek Oostenrijk niet bereid 
was om een minnelijke oplossing te vinden voor de kwestie van het sectorale rijverbod. 
Derhalve heeft de Commissie op 17 december 2008 besloten om bij het Europees Hof van 
Justitie in beroep te gaan.

Het officiële verzoekschrift is in januari 2009 bij het Hof ingediend en is bij het Hof 
ingeschreven onder zaak C-28/09.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

In aansluiting op het vorige antwoord waarin de Commissie berichtte dat zij de zaak bij het 
Europees Hof van Justitie aanhangig had gemaakt, wil de Commissie kenbaar maken dat het 
Hof inmiddels een uitspraak heeft gedaan. 

In zijn uitspraak van 21 december 2011 (zaak C-28/09) gaf het Hof gehoor aan de door de 
Commissie aangevoerde argumenten en concludeerde het dat het sectorale rijverbod niet in 
overeenstemming met het principe van het vrije verkeer van goederen was, dat een algemeen 
beginsel van vrije doorvoer van goederen binnen de EU is. Het Hof herhaalde ook dat voordat 
zij een zo verregaande maatregel als een algeheel rijverbod aannamen, de autoriteiten van 
Tirol de plicht hadden andere, minder restrictieve maatregelen, zoals een uitbreiding van het 
sectorale rijverbod voor vrachtwagens van bepaalde Euroklassen of permanente 
snelheidslimieten, te onderzoeken. 

De Oostenrijkse regering heeft aan de Commissie medegedeeld dat het sectorale rijverbod is 
opgeheven, naar aanleiding van de uitspraak van het Hof. De Commissie is ingenomen met de 
snelle reactie van de Oostenrijkse regering en het opheffen van het verbod. 
De Commissie zal de inbreukprocedure afsluiten. 

De Commissie zal zich blijven inzetten voor het verzekeren van de tenuitvoerlegging van de 
EU-wetgeving inzake luchtkwaliteit en zal samen met de Oostenrijkse regering haar uiterste 
best doen om alternatieve oplossingen te vinden die in overeenstemming met de EU-
wetgeving zijn.


