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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1317/2007, którą złożył S. Fedrau (Niemcy) w imieniu Holzhof Zeil 
GmbH & Co KG, w sprawie sektorowego zakazu dotyczącego 
samochodów ciężarowych, który od dnia 1 stycznia 2008 r. obowiązuje 
w austriackim regionie Tyrol

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który prowadzi zakład produkcji drewna, sprzeciwia się sektorowemu 
zakazowi dotyczącemu poruszania się samochodów ciężarowych w austriackim regionie 
Tyrol. Jego spółka zajmuje się wywozem drewna do Włoch, a wspomniany zakaz zakłóca jej 
działalność. Składający petycję twierdzi, że zakaz jest sprzeczny ze swobodą przepływu 
towarów w UE i wzywa Unię do interwencji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Komisja Europejska dobrze zna fakty, do których nawiązuje składający petycję, oraz 
problemy, jakie mogą wyniknąć ze wspomnianych ograniczeń ruchu drogowego. 
Choć Komisja Europejska wspiera programy poprawy jakości powietrza i dlatego nie 
sprzeciwiała się większości środków przyjętych przez Tyrol, wielokrotnie wyrażała obawy 
związane z sektorowym zakazem ruchu pojazdów. Wątpliwości dotyczyły w szczególności 
tego, czy wspomniany środek pozostaje w zgodzie z zasadą swobodnego przepływu towarów 
ustanowioną w prawie wspólnotowym. Kwestia ta została poruszona między innymi dlatego, 
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że wspomniany zakaz nie jest związany z faktycznymi emisjami produkowanymi podczas 
transportu, lecz z transportowanymi towarami, które nie mają żadnego konkretnego wpływu 
na emisje. Dlatego wspomniany środek odbiega od zasady „zanieczyszczający płaci”, na 
której powinna opierać się większość środków mających obniżyć konkretne emisje.

Jednocześnie nie można zaprzeczyć, że należy podnieść jakość powietrza w dolinie Inn, aby 
nie przekroczyć wartości granicznych tlenków azotu ustanowionych przez wspólnotowego 
prawodawcę (por. dyrektywy 1999/30/WE i 2008/50/WE).
Z powyższych powodów ograniczenie ruchu pojazdów na autostradzie A 12 obejmuje 
z jednej strony konkurencyjne interesy swobodnego przepływu towarów, a z drugiej ochronę 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. 

Komisja Europejska uznała jednak, że sektorowy zakaz ruchu pojazdów nałożony przez 
austriackie władze nie jest zgodny ze zobowiązaniami wynikającymi z prawa wspólnotowego, 
a dokładniej z art. 28 WE i art. 29 WE. Dlatego w styczniu 2008 r. Komisja Europejska 
wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
przeciwko Austrii. W maju 2008 r. Komisja Europejska jeszcze raz zaapelowała do Austrii -
przy pomocy uzasadnionej opinii - aby zmodyfikowała ona ograniczenie ruchu drogowego na 
autostradzie A 12. Uzasadniona opinia stanowi ostatni etap procedury poprzedzającej 
wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. 

Zważywszy na wysoki stopień skomplikowania sprawy Komisja Europejska wyraziła jednak 
wolę ścisłej współpracy z organami austriackimi w celu znalezienia prawnie rozsądnego 
rozwiązania. Ponadto Komisja Europejska zwróciła się do austriackich władz, aby nawiązały 
one bliskie kontakty z sąsiadującymi krajami w celu znalezienia obopólnie akceptowalnych 
rozwiązań.
Obecnie, w toku postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przeciwko Austrii, Komisja Europejska rozpatruje problem poruszony przez 
składającego petycję. W świetle wyniku trwających kontaktów z austriackimi władzami 
Komisja Europejska podejmie decyzję o ewentualnym skierowaniu sprawy do Trybunału 
Sprawiedliwości.

4. Odpowiedź Komisji REV otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Składający petycję, który prowadzi zakład produkcji drewna, sprzeciwia się sektorowemu 
zakazowi dotyczącemu poruszania się samochodów ciężarowych w austriackim regionie 
Tyrol. Ten zakaz, który uniemożliwia ciężarówkom korzystanie z autostrady A 12 w dolinie 
Inn w zależności od przewożonych towarów, jest jednym z wielu ograniczeń ruchu pojazdów 
stosowanych obecnie przez władze Tyrolu celem podniesienia jakości powietrza w dolinie Inn 
w związku z przekroczeniem w przeszłości wartości granicznych tlenków azotu w okolicach 
autostrady. 
Przedsiębiorstwo prowadzone przez składającego petycję eksportuje drewno do Włoch przez 
korytarz Brenner i przedmiotowy zakaz ma wpływ na jego działalność. Składający petycję 
uważa, że zakaz jest sprzeczny z zasadą swobodnego przepływu towarów w UE i zwraca się 
do UE o interwencję.

Uwagi Komisji
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W nawiązaniu do swoich wcześniejszych uwag Komisja chciałaby poinformować, że 
w ostatnich miesiącach 2008 r. prowadziła intensywny dialog z władzami Austrii celem 
znalezienia szybkiego i trwałego rozwiązania, umożliwiającego zachowanie równowagi 
między wymogami związanymi ze swobodnym przepływem towarów oraz ochroną 
środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców Tyrolu.
Pomimo postępu uzyskanego podczas licznych dyskusji z władzami Austrii, starania te 
w końcu zawiodły, ponieważ Republika Austriacka nie wyraziła chęci polubownego 
rozwiązania kwestii zakazu sektorowego. W związku z tym dnia 17 grudnia 2008 r. Komisja 
podjęła decyzję o wniesieniu sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Oficjalna skarga została złożona w Trybunale w styczniu 2009 r. i została zarejestrowana pod 
numerem sprawy C-28/09.

5. Odpowiedź Komisji REVII otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

W nawiązaniu do poprzedniej odpowiedzi, w której Komisja poinformowała o złożeniu skargi 
do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Komisja pragnie powiadomić, że Trybunał 
wydał już orzeczenie w tej sprawie. 

W swoim orzeczeniu z dnia 21 grudnia 2011 r. (sprawa C-28/09) Trybunał przychylił się do 
argumentów przedstawionych przez Komisję i orzekł, że sektorowy zakaz poruszania się nie 
był zgodny z zasadą swobodnego przepływu towarów, z której wynika ogólna zasada 
swobody tranzytu towarów wewnątrz Unii Europejskiej. Trybunał przypomniał również, że 
przed przyjęciem tak radykalnego środka jak całkowity zakaz ruchu, władze Tyrolu miały 
obowiązek uważnego zbadania możliwości odwołania się do środków w mniejszym stopniu 
ograniczających swobodę przepływu, polegających np. na rozszerzeniu zakazu poruszania się 
na pojazdy ciężarowe należące do niektórych klas Euro lub stałym ograniczeniu prędkości. 

Rząd Austrii poinformował Komisję o tym, że w następstwie orzeczenia Trybunału 
sektorowy zakaz dotyczący poruszania się został zniesiony. Komisja z zadowoleniem przyjęła 
szybką reakcję ze strony władz austriackich oraz fakt zniesienia zakazu. 
Komisja przystąpi teraz do zamknięcia postępowania w sprawie uchybienia. 

Komisja angażuje się w egzekwowanie stosowania przepisów UE w zakresie jakości 
powietrza i uczyni wszystko co w jej mocy, aby wraz z władzami austriackimi znaleźć 
alternatywne rozwiązania, które byłyby zgodne z prawem UE.


