
CM\777578NL.doc PE423.641v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie verzoekschriften

20.03.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0468/2008, ingediend door Eduard Payer (Oostenrijkse 
nationaliteit), over de Oostenrijkse bepalingen voor goedkeuring van accessoires 
voor motorvoertuigen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, wiens bedrijf “air ride”-systemen produceert, tekent bezwaar aan tegen de 
restrictieve bepalingen die de verantwoordelijke Oostenrijkse autoriteiten hanteren in verband 
met goedkeuring van accessoires voor motorvoertuigen. Indiener wijst erop dat auto’s met een 
Duits kenteken die voorzien zijn van “air ride”-systemen, ongehinderd over het Oostenrijkse 
wegennet kunnen rijden. Hij beschouwt dit als discriminatie en acht het in strijd met de 
bepalingen betreffende een verbod op kwantitatieve restricties tussen de lidstaten, en stelt dat 
de Oostenrijkse autoriteiten in het najaar van 2007 op grond van een dreigende 
inbreukprocedure van standpunt zijn veranderd inzake zonwerende tintfolie voor auto’s. Hij 
verzoekt het Europees Parlement dan ook om maatregelen te nemen met het oog op uniforme 
bepalingen voor de goedkeuring voor accessoires voor motorvoertuigen in de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 september 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Luchtveringsystemen, en in het bijzonder “air ride”-systemen voor passagiersvoertuigen, die 
worden verkocht op de secundaire onderdelenmarkt, zijn niet onderhevig aan regelgeving 
inzake typegoedkeuring van de Europese Gemeenschap. De lidstaten zijn derhalve bevoegd
de specifieke technische voorwaarden voor dit soort systemen in de nationale wetgeving vast 
te leggen. De lidstaten kunnen zelf naar inzicht de specifieke technische voorwaarden 
bepalen. Hierbij is een lidstaat niet gebonden aan de regelgevingsbesluiten die door overige 
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lidstaten zijn genomen.
Bovendien dient te worden benadrukt dat een inbreuk op het beginsel van het vrije verkeer 
van goederen (artikelen 28-30 van het EG-Verdrag) een grensoverschrijdend element 
veronderstelt, aangezien het beginsel dient ter bescherming van de handel tussen lidstaten. Bij 
de onderhavige zaak, waarin een Oostenrijks bedrijf klaagt over nationale maatregelen, 
ontbreekt het grensoverschrijdende element. Bijgevolg kan het geval waaraan indiener 
refereert, niet worden opgevat als een inbreuk op de Gemeenschapswetgeving.
Bij de door indiener aangehaalde kwestie inzake zonwerende tintfolie, was de situatie echter 
anders. In dat geval werd door de geharmoniseerde wetgeving op basis van de VN/ECE-
reglementen voor typegoedkeuring getint glas op het moment van fabricage toegestaan. 
Daarom werd het als problematisch ervaren dat de Oostenrijkse wetgeving geheel en al het 
aanbrengen van bepaalde zonwerende tintfolies verbood, aangezien het effect van 
lichtdoorlating gelijk was aan getint glas. Een maatregel die leidde tot een verschillende 
behandeling van nieuwe voertuigen waaraan typegoedkeuring was verleend en die met getint 
glas waren uitgerust en overige voertuigen die waren uitgerust met zonwerend tintfolie, leek 
niet de objectieve en evenredige voorwaarden te scheppen die zouden kunnen worden 
aangewend om de door Oostenrijk toegepaste restricties ten aanzien van zonwerend tintfolie 
te rechtvaardigen. Op basis hiervan heeft Oostenrijk ermee ingestemd de geldende bepalingen 
aan te passen.

Conclusie

Naar het oordeel van de Commissie wijzen de feiten die indiener uiteenzet, niet op een 
schending van het Gemeenschapsrecht.


