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Tárgy:  Eduard Payer, osztrák állampolgár által benyújtott 0468/2008. számú petíció az 
opcionális gépjármű-kiegészítőkre vonatkozó követelmények osztrák 
jóváhagyásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, akinek vállalata air-ride légrugó szerkezeteket gyárt, az illetékes osztrák 
hatóságok által az opcionális gépjármű-kiegészítőkre vonatkozó követelmények jóváhagyása 
tekintetében bevezetett korlátozó intézkedések ellen emel panaszt. Rámutat arra, hogy a 
Németországban nyilvántartásba vett és légrugókkal felszerelt autók szabadon 
közlekedhetnek az osztrák utakon. Megkülönböztetőnek véli ezt a helyzetet, és szerinte ez 
eltér a tagállamok közötti mennyiségi korlátozásokat tiltó rendelkezésektől, és kijelenti, hogy 
az osztrák hatóságok – a küszöbön álló jogsértési eljárással szembesülve – 2007 őszén 
megváltoztatták hozzáállásukat az autókon használt, enyhén színezett fényvédő bevonatokkal 
kapcsolatban. Ezért felszólítja az Európai Parlamentet, hogy tegyen lépéseket a gépjármű-
kiegészítőkre vonatkozó jóváhagyási szabályok Európa-szerte egységes alkalmazásának 
biztosítása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. szeptember 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A személygépjárművek légrugós rendszereire, és különösen air-ride légrugó szerkezeteire –
amelyeket a járműértékesítést követően adnak el – nem terjednek ki az Európai Közösség 
típus-jóváhagyásról szóló jogszabályai. Következésképpen továbbra is a tagállamok



PE423.641v01-00 2/2 CM\777578HU.doc

HU

hatáskörébe tartozik, hogy a nemzeti jog alapján szabályozzák az e rendszerekre vonatkozó, 
konkrét műszaki feltételeket. Belátásuk szerint határozhatják meg a konkrét műszaki 
feltételeket. Ennek során az adott tagállamra nézve nem kötelezőek a többi tagállam által 
választott, szabályozással kapcsolatos döntések.

Ezenfelül hangsúlyozni kell, hogy az áruk szabad mozgása elvének (az EK-Szerződés 28–30. 
cikke) megsértése tekintetében előfeltétel egy határokon átnyúló tényező megléte, mivel ez az 
elv a tagállamok közötti kereskedelmet védelmezi. A szóban forgó ügyben – amelyben egy 
nemzeti intézkedéseket kifogásoló osztrák társaság érintett – hiányzik ez a határokon átnyúló 
tényező. Következésképpen a petíció benyújtója által említett probléma nem tekinthető a 
közösségi jog megsértésének.

Az üvegfóliákkal kapcsolatos ügyben, amelyre a petíció benyújtója hivatkozik, más volt a 
helyzet. Abban az esetben ENSZ EGB típusjóváhagyásra vonatkozó előírásain alapuló 
harmonizált jogszabály engedélyezte a járművek gyártáskor történő színezett fényezését. 
Ezért jelentett problémát, hogy az osztrák rendelkezések teljesen megtiltották bizonyos 
üvegfóliák járműveken való elhelyezését, miközben a fényáteresztés szempontjából 
ugyanolyan volt a hatás, mint a színezett fényezés esetében. Egy olyan intézkedés 
következtében, amely eltérő elbánáshoz vezet a színezett fényezéssel ellátott, 
típusjóváhagyással rendelkező új járművek és az üvegfóliákkal ellátott egyéb járművek 
között, a jelek szerint nem alakulnak ki objektív és arányos feltételek, ami felhasználható az 
Ausztria által az üvegfóliákkal kapcsolatban alkalmazott korlátozások igazolására. Ennek 
alapján Ausztria beleegyezett az alkalmazandó rendelkezések módosításába.

Következtetés

A Bizottság véleménye szerint a petícióban ismertetett tények nem merítik ki a közösségi jog 
megsértésének fogalmát.


