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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, jolla on air-ride-järjestelmiä valmistava yritys, valittaa tiukoista 
säännöksistä, joita vastuulliset Itävallan viranomaiset soveltavat hyväksyessään lisävarusteita 
moottoriajoneuvoihin. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Saksassa rekisteröidyt, air-ride-
järjestelmillä varustetut autot voivat ajaa esteettä Itävallassa. Hän pitää tätä syrjivänä ja 
jäsenmaiden määrällisiä rajoituksia koskevan kiellon vastaisena ja väittää, että Itävallan 
viranomaiset välittömän, määräysten rikkomista koskevan menettelyn välttääkseen muuttivat 
kantaansa kevyisiin auton ikkunoiden tummennuskalvoihin syksyllä 2007. Hän pyytää tästä 
syystä Euroopan parlamenttia ryhtymään toimenpiteisiin moottoriajoneuvojen lisävarusteiden 
yhtäläisten hyväksymissäännösten aikaansaamiseksi koko EU:n alueella.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. syyskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009.

Ilmajousitusjärjestelmiin ja erityisesti jälkiasenteisina myytäviin henkilöautojen air-ride-
järjestelmiin ei sovelleta tyyppihyväksynnästä annettua yhteisön lainsäädäntöä. Tästä syystä 
jäsenvaltiot ovat edelleen toimivaltaisia sääntelemään näitä järjestelmiä koskevat erityiset 
tekniset ehdot kansallisen lainsäädännön nojalla. Erityisistä teknisistä ehdoista päättäminen 
kuuluu jäsenvaltoiden harkintavaltaan. Muiden jäsenvaltioiden tekemät lainsäädäntöpäätökset 
eivät sido jäsenvaltioiden päätöksentekoa.
Ennen kaikkea on syytä painottaa, että tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen (EY:n 
perustamissopimuksen 28–30 artikla) rikkomisen välttämättömänä edellytyksenä on rajat 
ylittävä tekijä, koska sillä turvataan kauppa jäsenvaltioiden välillä. Käsiteltävässä tapauksessa 
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itävaltalainen yritys valittaa kansallisista toimenpiteistä – rajat ylittävä tekijä siis puuttuu. 
Vetoomuksen esittäjän ongelman ei siksi voida katsoa rikkovan yhteisön lainsäädäntöä.
Ikkunakalvotapauksessa, johon vetoomuksen esittäjä viittaa, tilanne oli toinen. Siinä 
Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission tyyppihyväksyntää koskeviin 
sääntöihin perustuva yhdenmukaistettu lainsäädäntö salli ajoneuvojen ikkunalasien 
tummennuksen ajoneuvon rakentamisvaiheessa. Tästä syystä katsottiin ongelmalliseksi, että 
Itävallan säännökset kielsivät täysin tiettyjen ikkunakalvojen kiinnittämisen, vaikka niiden 
vaikutus valonläpäisevyyden kannalta vastasi tummennetun lasin vaikutusta. Järjestely johti 
uusien tummennetuilla laseilla varustettujen tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen ja muiden 
ikkunakalvoilla varustettujen ajoneuvojen erilaiseen kohteluun eikä luonut tasapuolisia ja 
yhdenmukaisia olosuhteita, joilla olisi voitu perustella Itävallan ikkunakalvoihin soveltamat 
rajoitukset. Tämän perusteella Itävalta suostui muuttamaan asiaa koskevia säännöksiä.

Päätelmä

Komissio toteaa, että vetoomuksessa annettujen tietojen perusteella kyseessä ei ole yhteisön 
lainsäädännön rikkomus.


