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Θέμα: Αναφορά 0468/2008, του Eduard Payer, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
αυστριακές απαιτήσεις έγκρισης προαιρετικών εξαρτημάτων μηχανοκίνητων 
οχημάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, του οποίου η εταιρεία κατασκευάζει αναρτήσεις πεπιεσμένου αέρα, 
διαμαρτύρεται για τους περιοριστικούς κανόνες που επέβαλαν οι αρμόδιες αυστριακές αρχές 
για την έγκριση προαιρετικών εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων. Επισημαίνει ότι τα 
αυτοκίνητα που είναι ταξινομημένα στη Γερμανία και φέρουν συστήματα αναρτήσεων 
πεπιεσμένου αέρα επιτρέπεται να κυκλοφορούν στους οδικούς άξονες της Αυστρίας. Θεωρεί 
ότι αυτή η κατάσταση εισάγει διακρίσεις και δεν συνάδει με τις διατάξεις που απαγορεύουν 
τους ποσοτικούς περιορισμούς μεταξύ των κρατών μελών και δηλώνει ότι οι αυστριακές 
αρχές, ενώπιον του ενδεχόμενου άμεσης κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει, άλλαξαν στάση 
σχετικά με τις ελαφρώς φιμέ μεμβράνες αντηλιακής προστασίας για αυτοκίνητα το 
φθινόπωρο του 2007. Για τον λόγο αυτόν ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει 
μέτρα για τη διασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής των κανόνων στην ΕΕ για τις διαθέσιμες 
επιλογές για τα μηχανοκίνητα οχήματα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Σεπτεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Τα συστήματα πνευματικής ανάρτησης και ιδίως τα συστήματα πεπιεσμένου αέρα για 
επιβατικά οχήματα, τα οποία πωλούνται στην αγορά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, δεν 
καλύπτονται από τη νομοθεσία έγκρισης τύπου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επομένως, τα 
κράτη μέλη διατηρούν την αρμοδιότητα να ρυθμίζουν τους συγκεκριμένους τεχνικούς όρους 
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για τα συστήματα αυτά στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας. Αποφασίζουν κατά τη 
διακριτική τους ευχέρεια τους συγκεκριμένους τεχνικούς όρους. Κατά τη λήψη των 
αποφάσεων αυτών, ένα κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από τις ρυθμιστικές αποφάσεις άλλων 
κρατών μελών.

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι μια παραβίαση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων (άρθρα 28-30 της Συνθήκης ΕΚ) προϋποθέτει ένα διασυνοριακό στοιχείο,
καθώς προστατεύει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, που 
αφορά μια αυστριακή εταιρεία που διαμαρτύρεται για εθνικά μέτρα, το εν λόγω 
διασυνοριακό στοιχείο απουσιάζει. Επομένως, το πρόβλημα για το οποίο κάνει λόγο ο 
αναφέρων δεν μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας.

Στην περίπτωση της μεμβράνης αντηλιακής προστασίας για την οποία κάνει λόγο ο 
αναφέρων, η κατάσταση διαφέρει. Στην περίπτωση αυτή, εναρμονισμένη νομοθεσία βάσει 
των κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ για την έγκριση τύπου επέτρεψε να εξοπλίζονται τα οχήματα με 
έγχρωμους υαλοπίνακες κατά την κατασκευή τους. Επομένως, θεωρήθηκε προβληματικό το 
γεγονός ότι οι αυστριακές διατάξεις απαγορεύουν πλήρως την τοποθέτηση ορισμένων 
μεμβρανών υαλοπινάκων, όταν το αποτέλεσμα από την άποψη της μετάδοσης του φωτός 
ήταν ισοδύναμο με αυτό των έγχρωμων υαλοπινάκων. Ένα μέτρο το οποίο οδήγησε σε 
διαφοροποιημένη μεταχείριση μεταξύ νέων οχημάτων με έγκριση τύπου, εξοπλισμένων με 
έγχρωμους υαλοπίνακες, και άλλων οχημάτων εξοπλισμένων με μεμβράνες υαλοπινάκων, δεν 
φαίνεται να δημιουργεί αντικειμενικές και αναλογικές συνθήκες, που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για να δικαιολογηθούν οι περιορισμοί που εφαρμόζει η Αυστρία όσον 
αφορά τις μεμβράνες υαλοπινάκων. Επί της βάσης αυτής, η Αυστρία συμφώνησε να 
τροποποιήσει τις εφαρμοστέες διατάξεις.

Συμπέρασμα

Κατά την άποψη της Επιτροπής, τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται στην 
αναφορά δεν συνιστούν παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.


