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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1317/2007, adresată de S. Fedrau, de cetățenie germană, în numele 
Holzhof Zeil GmbH & Co KG, privind interdicția sectorială impusă vehiculelor 
de marfă în statul austriac Tirol, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2008 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care conduce o afacere cu lemne, obiectează privind interdicția sectorială impusă 
vehiculelor de transport în Tirol, Austria. Compania sa exportă lemn în Italia și este afectată 
de această interdicție. Petiționarul afirmă că interdicția contravine liberei circulații a 
mărfurilor în UE și solicită Uniunii Europene să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Comisia este la curent cu faptele la care se referă petiționarul și cu problemele pe care 
respectivele restricții de trafic le pot cauza. 
Deoarece Comisia sprijină programele care duc la îmbunătățirea calității aerului și de aceea 
nu a obiectat împotriva majorității măsurilor adoptate de Tirol, aceasta a arătat totuși în 
repetate rânduri că este îngrijorată în legătură cu interdicția sectorială de circulație. În special, 
au existat îndoieli cu privire la faptul dacă măsura respectivă respectă principiul liberei 
circulații a mărfurilor astfel cum este acesta evidențiat în dreptul comunitar, unul dintre 
motivele pentru aceasta fiind faptul că o asemenea interdicție nu are legătură cu emisiile reale 
produse de mijloacele de transport utilizate, ci mai degrabă cu mărfurile transportate, care nu 
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au un impact specific asupra emisiilor. Ca urmare, măsura respectivă se abate de la principiul 
conform căruia cel care poluează plătește, pe care ar trebui în general să se bazeze măsurile 
destinate reducerii emisiilor specifice.
În același timp, nu poate fi negat faptul că trebuie să fie îmbunătățită calitatea aerului din 
valea Inn, pentru a respecta valorile limită de oxizi de azot stabilite de legislatorul comunitar 
(în conformitate cu Directivele 1999/30/CE și 2008/50/CE).

Din aceste motive, restricțiile de trafic de pe autostrada A 12 implică interese concurențiale 
privind libera circulație a mărfurilor pe de o parte și protecția mediului și protecția sănătății 
umane pe de altă parte. 
Cu toate acestea, Comisia este de părere că interdicția sectorială de transport impusă de către 
autoritățile austriece nu este compatibilă cu obligațiile impuse de dreptul comunitar în 
conformitate cu articolele 28 CE și 29 CE. De aceea, în ianuarie 2008, Comisia a inițiat 
procedura de încălcare a dreptului comunitar împotriva Austriei. În luna mai 2008, Comisia a 
înaintat din nou un apel Austriei – prin intermediul unui aviz motivat – în vederea modificării 
restricției de trafic de pe autostrada A 12. Avizul motivat reprezintă etapa finală a procedurii 
precontencioase din cadrul procedurii de încălcare a dreptului comunitar. 

Dată fiind complexitatea problemei, Comisia și-a exprimat totuși dorința de a coopera 
îndeaproape cu autoritățile austriece în vederea găsirii unei soluții corecte din punct de vedere 
juridic. În plus, Comisia a invitat autoritățile austriece să aibă un contact apropiat cu țările 
vecine pentru a găsi soluții reciproc acceptabile.

La momentul actual, Comisia se ocupă de problema prezentată de petiționar prin intermediul 
procedurii de încălcare a dreptului comunitar inițiată împotriva Austriei. Ținând seama de 
rezultatul discuțiilor aflate în desfășurare cu autoritățile austriece, Comisia va decide dacă va 
înainta sau nu cazul Curții de Justiție.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 20 februarie 2009

Petiționarul, care deține o afacere cu lemne, obiectează față de interdicția sectorială impusă 
vehiculelor de transport în Tirol, Austria. Această interdicție, prin care nu se permite 
camioanelor să utilizeze autostrada A 12 din valea Inn, în funcție de mărfurile transportate, 
este una dintre restricțiile de trafic impuse de autoritățile din Tirol pentru a îmbunătăți 
calitatea aerului ambient din valea Inn, din cauza depășirii în trecut a nivelurilor de dioxid de 
azot în preajma autostrăzii. 

Compania petiționarului exportă lemn în Italia prin coridorul Brenner și este afectată de 
această interdicție. Acesta afirmă că interdicția contravine liberei circulații a mărfurilor în UE 
și solicită Uniunii Europene să intervină în acest caz.

Observațiile Comisiei

În continuarea comentariilor sale anterioare, Comisia dorește să comunice faptul că, în 
ultimele luni ale anului 2008, aceasta a purtat un dialog intens cu autoritățile austriece pentru 
a găsi o soluție rapidă și durabilă care să reprezinte un echilibru adecvat între cerințele 
referitoare la libera circulație a mărfurilor și protecția mediului și a sănătății cetățenilor din 
Tirol.
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În ciuda progreselor înregistrate cu ocazia numeroaselor discuții cu autoritățile austriece, 
aceste eforturi nu au fost în final încununate de succes, deoarece Republica Austria nu s-a 
arătat dispusă să se ajungă la o soluție amiabilă în ceea ce privește interdicția sectorială. Prin 
urmare, Comisia a decis la 17 decembrie 2008 să înainteze cazul Curții Europene de Justiție.

Cererea formală în acest sens a fost înaintată Curții în ianuarie 2009 și este înregistrată cu 
numărul de cauză C-28/09.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 16 martie 2012

În continuarea actualizării sale anterioare, prin care Comisia informa că a înaintat cazul Curții 
Europene de Justiție, Comisia dorește să comunice faptul că Curtea și-a pronunțat hotărârea. 

În decizia sa din 21 decembrie 2011 (cauza C-28/09), Curtea a urmărit argumentele prezentate 
de Comisie și a hotărât că interdicția sectorială de circulație nu este compatibilă cu principiul 
liberei circulații a mărfurilor, care implică un principiu general de tranzit liber al mărfurilor în 
UE. De asemenea, Curtea a reiterat faptul că, înainte de a adopta o măsură atât de radicală 
precum interdicția totală de circulație, autoritățile din Tirol aveau obligația de a examina cu 
atenție măsuri mai puțin restrictive, precum extinderea interdicției de circulație pentru 
camioanele din anumite clase Euro sau impunerea unor limite de viteză permanente. 
În momentul de față, guvernul austriac a informat Comisia că, în urma hotărârii Curții, 
„interdicția sectorială de circulație” a fost ridicată. Comisia salută reacția promptă a 
autorităților austriece și ridicarea interdicției. 

Comisia va proceda la închiderea cazului de încălcare a dreptului comunitar. 
Comisia își menține angajamentul de a proteja punerea în aplicare a legislației UE privind 
calitatea aerului înconjurător și va depune în continuare toate eforturile pentru a coopera cu 
autoritățile austriece în vederea identificării de soluții alternative compatibile cu legislația UE.


