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Temats: Lūgumraksts Nr. 0468/2008, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais Eduard 
Payer, par Austrijas reģistrācijas noteikumiem mehānisko transportlīdzekļu 
papildu aprīkojumam

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kura uzņēmums ražo air-ride sistēmas, sūdzas par Austrijas 
atbildīgo varas iestāžu ierobežojošiem noteikumiem, kas tiek piemēroti saistībā ar mehānisko 
transportlīdzekļu papildu aprīkojuma reģistrāciju. Lūgumraksta iesniedzējs informē, ka ar 
Vācijā reģistrētām automašīnām, kas aprīkotas ar air-ride sistēmām, var netraucēti braukt pa
Austrijas ceļiem. Viņš uzskata, ka šāda situācija ir diskriminējoša un pretrunā ar noteikumiem 
par kvantitatīvo ierobežojumu aizliegumu starp dalībvalstīm, un apgalvo, ka Austrijas varas 
iestādes, baidoties no nenovēršamas pārkāpuma procedūras, 2007. gada rudenī mainījušas 
nostāju jautājumā par viegli tonētiem stikliem automašīnām. Lūgumraksta iesniedzējs aicina 
Eiropas Parlamentu rīkoties un noteikt vienādus reģistrācijas noteikumus visā ES mehānisko 
transportlīdzekļu papildu aprīkojumam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 25. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā.

Uz pneimatisko balstiekārtu sistēmām, sevišķi pasažieru automašīnu air-ride sistēmām, kas 
tiek pārdotas pēcpārdošanā, neattiecas Eiropas Kopienas tiesību akti par tipa apstiprinājumu.
Tāpēc dalībvalstis savos tiesību aktos ir tiesīgas reglamentēt specifiskus tehniskos 
nosacījumus, kas attiecas uz šīm sistēmām. Dalībvalstīm ir rīcības brīvība, nosakot 
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specifiskus tehniskos nosacījumus. Tādējādi dalībvalstij nav saistoši citu dalībvalstu 
regulatīvie lēmumi.

Turklāt nepieciešams uzsvērt, ka brīvas preču aprites principa (28.–30. pants, EK līgums) 
pārkāpuma priekšnoteikums ir pārrobežu elements, jo šis princips aizsargā tirdzniecību starp
dalībvalstīm. Šajā gadījumā, ņemot vērā, ka Austrijas uzņēmums sūdzas par valsts mērogā 
veiktiem pasākumiem, šāda pārrobežu elementa trūkst. Tādēļ problēma, uz kuru atsaucas 
lūgumraksta iesniedzējs, nevar tikt uzskatīta par Kopienas tiesību aktu pārkāpumu. 
Gadījumā par automašīnu logu plēvēm, uz kuru atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, situācija 
bija atšķirīga. Minētajā gadījumā ANO/EEK noteikumi par tipa apstiprinājumu pieļāva 
automašīnu logu stiklu tonēšanu automašīnu ražošanas laikā. Tādēļ Austrijas noteikumi, kas 
pilnībā aizliedza noteiktu automašīnu logu plēvju lietošanu, tika atzīti par problemātiskiem, jo 
gaismas caurlaidības efekts logu plēvēm bija tāds pats kā tonētajiem stikliem. Pasākumi, kuru 
rezultātā tika izmantota atšķirīga pieeja attiecībā uz jaunā tipa apstiprinātajām automašīnām ar 
tonētajiem logiem un citām automašīnām ar logu plēvēm, nebija atbilstoši objektīviem un 
proporcionāliem noteikumiem, kas attaisnotu ierobežojumus, kuri Austrijā tika piemēroti logu 
plēvju lietošanai. Pamatojoties uz to, Austrija piekrita grozīt spēkā esošos noteikumus.

Secinājums

Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja sniegtie fakti nav pietiekami, lai šo gadījumu 
uzskatītu par Kopienas tiesību aktu pārkāpumu.


