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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0468/2008 af Eduard Payer, østrigsk statsborger, om de østrigske 
godkendelsesbestemmelser for ekstraudstyr til motorkøretøjer

1. Sammendrag

Andrageren, hvis firma producerer air-ride systemer, påklager de restriktive bestemmelse, de 
ansvarlige østrigske myndigheder anvender i forbindelse med godkendelse af ekstraudstyr til 
motorkøretøjer. Andrageren påpeger, at i Tyskland indregistrerede biler, der er udstyret med 
air-ride systemer, kan køre uhindret på det østrigske vejnet. Han betragter dette forhold som 
diskriminerende og imod bestemmelserne om forbud mod kvantitative restriktioner mellem 
medlemsstaterne og hævder, at de østrigske myndigheder på grund af en overhængende 
overtrædelsesprocedure ændrede standpunkt med hensyn til let-tonet solfilm til biler i 
efteråret 2007. Han anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at træffe foranstaltninger med 
henblik på ensartede godkendelsesbestemmelser for ekstraudstyr til motorkøretøjer i hele EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. september 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Luftaffjedringssystemer og især air-ride-systemer til personbiler, som sælges på 
eftermarkedet, er ikke omfattet af Fællesskabets lovgivning om typegodkendelse. Derfor har 
medlemsstaterne fortsat kompetence til at fastlægge de specifikke tekniske betingelser for 
disse systemer i den nationale lovgivning. Det er op til medlemsstaterne at træffe beslutning 
om de specifikke tekniske betingelser. Dermed er medlemsstaterne ikke bundet af andre 
medlemsstaters reguleringsmæssige beslutninger.

Endvidere er det nødvendigt at understrege, at overtrædelse af princippet om fri bevægelighed 
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for varer (EF-traktatens artikel 28-30) kræver et grænseoverskridende element, da det 
beskytter handlen mellem medlemsstaterne. I denne sag vedrørende en østrigsk virksomhed, 
som klager over nationale foranstaltninger, er der ikke et sådant grænseoverskridende 
element. Som følge deraf kan det problem, andrageren omtaler, ikke anses som en 
overtrædelse af fællesskabslovgivningen.

I forbindelse med spørgsmålet om solfilm, som andrageren rejser, er situationen en anden. På 
dette område giver den harmoniserede lovgivning, som er baseret på FN/ECE-regulativer om 
typegodkendelse, mulighed for at montere solfilm på køretøjer under produktionen. Det var 
derfor problematisk, at de østrigske bestemmelser nedlagde fuldstændigt forbud mod 
montering af visse typer solfilm, selv om virkningen med hensyn til lysgennemstrømning 
svarede til tonede ruder. Regulering, som medfører forskelsbehandling mellem nye 
typegodkendte køretøjer udstyret med tonede ruder og andre køretøjer udstyret med solfilm, 
er ikke udtryk for objektive og forholdsmæssige betingelser, som ellers kunne berettige de 
østrigske restriktioner for solfilm. På det grundlag indvilligede Østrig i at ændre de gældende 
bestemmelser.

Konklusion

Kommissionen mener ikke, at de i andragendet beskrevne kendsgerninger udgør en 
overtrædelse af fællesskabsretten."


