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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0468/2008, внесена от Eduard Payer, с австрийско гражданство, 
относно австрийските изисквания за одобрение на допълнително оборудване 
за моторни превозни средства

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, чиято фирма произвежда пневматични възглавници за 
влекачи и ремаркета, изказва недоволството си от ограничаващите правила, които 
компетентните австрийски органи използват при одобряване на допълнително 
оборудване за моторни превозни средства. Вносителят на петицията посочва, че 
регистрираните в Германия коли, които са оборудвани с пневматични възглавници, 
могат безпрепятствено да се движат по австрийската пътна мрежа. Той смята тези 
условия за дискриминационни и противоречащи на разпоредбите за забрана на 
количествени ограничения между държавите-членки и твърди, че австрийските органи, 
изправени пред процедура за нарушение, са променили позицията си по отношение на 
светлия слънцезащитен филм за автостъкла през есента на 2007 г. Вследствие на това 
той моли Европейския парламент да вземе мерки за гарантиране на еднакви изисквания 
за одобрение на допълнително оборудване за моторни превозни средства в целия ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 септември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009г.

Системите за пневматично окачване и по-специално пневматичните възглавници за 
пътническите автомобили, предлагани на пазара на допълнителни части, аксесоари и 
услуги, не са обхванати от законодателството на Европейската общност, уреждащо 
типовото одобрение. Следователно държавите-членки имат компетенциите да 
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регулират конкретните технически изисквания към тези системи съгласно 
националното законодателство. Те сами определят специфичните технически 
изисквания. При това държавите-членки не са задължени да се съобразяват с 
регулаторните решения, приети от други държави-членки.

Важно е да се отбележи също, че нарушаването на принципа за свободно движение на 
стоките (членове 28—30 ЕО) изисква наличието на трансграничен елемент, тъй като 
гарантира търговията между държавите-членки. В настоящия случай, свързан с 
австрийска фирма, която се оплаква от мерките на национално ниво, този 
трансграничен елемент липсва. Поради това проблемът, който вносителят повдига, не 
може да бъде считан за нарушение на правото на Общността.

По въпроса за слънцезащитния филм за стъкла, който е споменат от вносителя на 
петицията, случаят е бил различен. При него хармонизираното законодателство, 
базирано на регулациите за типово одобрение на ИКЕ-ООН, е позволило поставянето 
на затъмнени стъкла при производството на превозните средства. Поради това е 
счетено, че представлява проблем фактът, че австрийските правила забраняват напълно 
поставянето на определени слънцезащитни филми, при положение че ефектът по 
отношение на пропускливостта на светлина е еквивалентен на ефекта от затъмнените 
стъкла. Мярка, която е довела до различно третиране на новоодобрените превозни 
средства, разполагащи със затъмнено стъкло и тези, които са оборудвани със 
слънцезащитен филм, изглежда не е въвела обективни и пропорционални условия, 
които да оправдават рестрикциите, наложени от Австрия по отношение на 
слънцезащитните филми. Поради тази причина Австрия се е съгласила да промени 
съответните приложими разпоредби.

Заключение

Според Комисията, фактите, изложени в петицията, не съставляват нарушение на 
правото на Общността.


