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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0468/2008, imressqa minn Eduard Payer, ta’ nazzjonalità Awstrijaka, 
dwar rekwiżiti Awstrijaċi għall-approvazzjoni ta’ aċċessorji mhux neċessarji tal-
vetturi bil-mutur

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li l-kumpanija tiegħu tipproduċi sistemi ta’ sospensjoni tal-arja (air-ride), 
jilmenta dwar ir-regoli restrittivi li qed jimponu l-awtoritajiet kompetenti Awstrijaċi fuq l-
approvazzjoni ta’ aċċessorji mhux neċessarji tal-vetturi bil-mutur. Juri li karozzi rreġistrati l-
Ġermanja mgħammra b’sistemi ta’ sospensjoni tal-arja jistgħu jinsaqu b’mod liberu fit-toroq 
Awstrijaċi. Hu jqis li din is-sitwazzjoni hija diskriminatorja u għalkollox differenti mid-
dispożizzjonijiet li jipprojbixxu restrizzjonijiet kwantitattivi bejn l-Istati Membri u jgħid li l-
awtoritajiet Awstrijaċi, li qed jiffaċċjaw proċedimenti imminenti ta’ ksur, biddlu l-fehma 
tagħhom dwar il-film ikkulurit għax-xemx fuq il-ħġieġ tal-karozzi fil-ħarifa tal-2007. Hu 
għalhekk jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-passi meħtieġa biex jara li jkun hemm l-
istess regoli ta’ approvazzjoni għall-għażliet ta’ vetturi bil-mutur fl-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjata ammissibbli fil-25 ta’ Settembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Ir-Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Is-sistemi tas-sospensjoni tal-arja, l-aktar dawk għal vetturi tal-passiġġier, li jinbigħu wara li 
jkun hemm il-bejgħ fis-suq, mhumiex koperti bil-leġiżlazzjoni ta’ approvazzjoni tat-tip tal-
Komunità Ewropea. Għalhekk l-Istati Membri jibqgħu kompetenti biex jirregolaw il-
kundizzjonijiet tekniċi u speċifiċi għal dawn is-sistemi skont il-liġi nazzjonali. Huma jistgħu 
jiddeċiedu dwar kundizzjonijiet tekniċi u speċifiċi. Meta jagħmel dan, Stat Membru mhux 
marbut bid-deċiżjonijiet regolatorji li jkunu ħadu Stati Membri oħra.
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Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġi enfasizzat li l-ksur tal-prinċipju tal-moviment ħieles tal-oġġetti 
(Artikoli 28-30 KE) jitlob element transkonfinali minħabba li jissalvagwardja l-kummerċ bejn
l-Istati Membri. F’dan il-każ, li jikkonċerna kumpanija Awstrijaka li qed tilmenta dwar miżuri 
nazzjonali, l-element transkonfinali ma jeżistix. B’riżultat ta’ dan, il-problema li l-
petizzjonant qed jirreferi għaliha ma tistax titqies bħala waħda li  tikser il-liġi Komunitarja.
Is-sitwazzjoni li jsemmi l-petizzjonant dwar it-twaħħil ta’ film fuq it-tieqa tal-karozza kienet 
differenti. Hawnhekk, il-liġi armonizzata bbażata fuq ir-Regolamenti NU-ECE għall-
approvazzjoni tat-tip tagħti permess għall-glazing ittintjat tal-ħġieġ ta’ vetturi waqt li jkunu 
qed jiġu manifatturati. Għalhekk titqies bħala xi ħaġa problematika, li d-dispożizzjonijiet 
Awstrijaċi projbixxew għalkollox it-twaħħil ta’ ċertu film ikkulurit fuq it-twieqi, meta l-effett 
tat-trasmissjoni tad-dawl kien l-istess bħal tal-glazing ittintjat. Miżura, li wasslet għal 
trattament differenti bejn vetturi b’approvazzjoni tat-tip ġdida mgħammra bi glazing ittintjat u 
vetturi oħra mgħammra b’film fuq il-ħġieġ, ma tidhirx li tistabilixxi kundizzjonijiet 
proporzjonati u oġġettivi, li jistgħu jintużaw biex jiġġustifikaw ir-restrizzjonijiet applikati 
mill-Awstrija dwar film ikkulurit fuq il-ħġieġ. Abbażi ta’ dan l-Awstrija qablet li għandha 
timmodifika d-dispożizzjonijiet applikabbli.

Konklużjoni

Għall-Kummissjoni, il-fatti illustrati fil-petizzjoni ma juru l-ebda ksur tal-liġi Komunitarja.


