Ograniczenia oraz zakazy dla pojazdów ciężarowych na autostradzie A12 występują na odcinku
pomiędzy gminami Langkampfen i Zirl w Tyrolu, obejmującym ca. 84km
1. Zakaz jazdy w nocy:
 dla pojazdów ciężarowych oraz pojazdów członowych powyżej 7,5 ton masy
całkowitej,
 dla pojazdów ciężarowych z przyczepą, przy których suma maksymalnej
dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) obu członów przekracza 7,5 ton
 godziny obowiązywania zakazu:
 od maja do października: dni robocze 22.00 – 05.00, niedziele i święta 23.00
– 5.00
 od listopada do kwietnia: dni robocze 20.00 – 05.00, niedziele i święta 23.00
– 5.00
Wyjątki:











Przejazdy samochodów ciężarowych z silnikami EURO 6 są dozwolone do 31.12.2020.
Transport produktów łatwo psujących się (z datą ważności obejmującą jedynie kilka
dni) oraz cyklicznych materiałów drukowanych (gazety, czasopisma).
Transport niezbędny dla zapewnienia pilnej opieki medycznej.
Transport zwierząt żywych.
Transport związany z budową, bądź przebudową infrastruktury drogowej na
autostradach A12 i A13, rozbudową infrastruktury kolejowej na trasie Monachium –
Werona, lub budową tunelu kolejowego Brennerbasistunnel.
Przejazd pojazdów holowniczych oraz pomocy drogowej.
Przejazd pojazdów sił zbrojnych, także z innych krajów, których wojska stacjonują w
Austrii oraz transport środków pomocowych (głównie pomoc humanitarna) uznanych
organizacji.
Transport dostaw podlegających załadunkowi lub przeładunkowi na transport
kolejowy do, lub z terminali kolejowych w miejscowościach Hall i Wörgl, jeżeli taki
transport może zostać udowodniony odpowiednim dokumentem.

Uwaga ogólna: kategoria emisji spalin musi zawsze być potwierdzona odpowiednim
dokumentem.

2. Zakaz przejazdu dla pojazdów niektórych klas Euro:
 Dla pojazdów członowych, samochodów ciężarowych oraz maszyn samobieżnych
(poruszających się z, jak i bez przyczepy) o DMC ponad 7,5 t w klasie Euro: 0, 1 lub 2
Wyjątki:


Kursy pojazdów transportu kombinowanego w celu załadunku kolejowego
(wymagany jest odpowiedni dokument potwierdzający):
 do terminala kolejowego Hall (dojazd możliwy jedynie w kierunku
wschodnim, odjazd w kierunku zachodnim)

 do terminala kolejowego Wörgl (dojazd możliwy jedynie w kierunku
zachodnim, odjazd w kierunku wschodnim)
Uwaga: w związku z powyższymi zasadami, wyjątek nie obejmuje miejsc odjazdu lub
miejsc przeznaczenia pomiędzy Hall i Wörgl


Wysoce wyspecjalizowane i kosztowne w użytkowaniu pojazdy silnikowe, jak np.
betoniarki, pojazdy holownicze, czy ciężarówki z suwnicą do przenoszenia dużych
ciężarów.

Uwaga ogólna: kategoria emisji spalin musi zawsze być potwierdzona odpowiednim
dokumentem.

3. Sektorowy zakaz jazdy
Istniejący do 2011 roku sektorowy zakaz jazdy, został ponownie przywrócony od 01.11.2016r.
Obejmuje zakaz przewozu niektórych towarów pojazdami o DMC powyżej 7.5t na odcinku
Langkampfen – Innsbruck/Ampass (ca. 65km)
Obejmuje następujące towary:









odpady wymienione w Europejskim Katalogu Odpadów,
kamienie, ziemia, gruz,
okrąglaki (drewno) i kora korkowa,
pojazdy silnikowe (motorowery, motocykle, quady, samochody osobowe, samochody
ciężarowe do 3,5t),
rudy metali nieżelaznych i żelaza,
stal, z wyłączeniem stali zbrojeniowej i budowlanej dla zaopatrzenia placów budowy,
marmur i trawertyn,
płytki ceramiczne

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:
https://www.wko.at/Content.Node/Service/Verkehr-und-Betriebsstandort/Verkehrallgemein/Verkehrsrecht/KC_VR_Sektorales-Fahrverbot-Tirol.html

Oznakowanie pojazdów
Wszystkie pojazdy podlegające wyjątkom, muszą posiadać poniższe oznakowanie:
Tabliczki takie są wydawane po poniesieniu kosztów ich produkcji, przez
instytucję, która zezwala na objęcie danego transportu wyjątkiem.
Od 1 maja 2017 roku wszystkie pojazdy będą również zobowiązane do
posiadania odpowiedniego oznakowania o emisji spalin.

Kary za niedostosowanie się do istniejących zakazów:



do 2.180,- euro,
do 1.500,- euro, jako zabezpieczenie tymczasowe

Uwaga: Dla kompletności powyższej informacji, należy wziąć pod uwagę, że oprócz wyżej
wymienionych lokalnych ograniczeń, obowiązują również ogólokrajowe przepisy, takie jak zakaz jazdy
w weekend czy w nocy oraz okresowe przepisy obowiązujące w dni świąteczne, do których należy
stosować się łącznie.
Link do tematu “Transport w Austrii”: https://austria.trade.gov.pl/pl/gospodarka/przewodnik-porynku/170506,transport-w-austrii.html
WPHI Wiedeń

