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Dotyczy: Petycji 0468/2008, którą złożył Eduard Payer (Austria), w sprawie 
austriackich wymogów dotyczących zatwierdzania opcjonalnych akcesoriów 
do pojazdów silnikowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, którego firma produkuje systemy pneumatycznego zawieszenia typu 
air-ride, wyraża sprzeciw wobec restrykcyjnych zasad ustanowionych przez właściwe władze 
austriackie, dotyczących zezwolenia na opcjonalne akcesoria do pojazdów silnikowych. 
Twierdzi on, że zarejestrowane w Niemczech samochody, które są wyposażone w system 
typu air-ride, mogą swobodnie poruszać się po austriackich drogach. Składający petycję 
uważa, że taka sytuacja jest dyskryminująca i stoi w sprzeczności z przepisami zakazującymi 
ograniczeń ilościowych pomiędzy państwami członkowskimi oraz utrzymuje, że władze 
austriackie, stojące w obliczu nieuniknionego wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, zmieniły jesienią 2007 r. swoje stanowisko wobec 
przyciemnianych szyb w samochodach. Składający petycję wzywa zatem Parlament 
Europejski do podjęcia kroków w celu zapewnienia jednolitych zasad dotyczących różnych 
opcji dla pojazdów silnikowych w całej UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 września 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Systemy zawieszenia pneumatycznego, a w szczególności systemy typu air-ride dla pojazdów 
pasażerskich, które sprzedaje się na rynku części i podzespołów, nie są uwzględnione 
w prawodawstwie Wspólnoty Europejskiej dotyczącym homologacji. A zatem na mocy prawa 
krajowego państwa członkowskie zachowują kompetencje w zakresie regulacji 
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szczegółowych warunków technicznych dotyczących przedmiotowych systemów. To w ich 
gestii leży decyzja w sprawie tychże warunków. W ten sposób państwo członkowskie nie jest 
związane decyzjami regulacyjnymi podjętymi przez inne państwa członkowskie.
Ponadto należy koniecznie podkreślić, że naruszenie zasady swobodnego przepływu towarów
(art. 28–30 traktatu WE) z góry zakłada istnienie elementu transgranicznego, ponieważ chroni 
ona handel między państwami członkowskimi. W przedmiotowej sprawie dotyczącej
austriackiego przedsiębiorstwa skarżącego się na środki krajowe brakuje takiego 
transgranicznego elementu. Dlatego problemu, do którego odnosi się składający petycję, nie 
można rozpatrywać jako naruszenia prawa wspólnotowego.
W przypadku szyb powlekanych, do których odnosi się składający petycję, sytuacja 
przedstawia się inaczej. Tutaj zharmonizowane prawodawstwo oparte na rozporządzeniach
EKG ONZ dotyczących homologacji zezwala na przyciemnienie szyb pojazdów na etapie ich 
produkcji. Dlatego za problematyczny uznano fakt, iż przepisy austriackie całkowicie 
zakazywały montowania niektórych szyb powlekanych, podczas gdy pod względem
przepuszczalności światła efekt był podobny do przyciemniania. Środek, który doprowadził 
do zróżnicowanego traktowania nowych pojazdów homologowanych wyposażonych 
w przyciemniane szyby i innych pojazdów z szybami powlekanymi, nie wydaje się 
wprowadzać obiektywnych i proporcjonalnych warunków, które uzasadniałyby ograniczenia 
stosowane przez Austrię w odniesieniu do szyb powlekanych. Na tej podstawie Austria 
postanowiła zmienić obowiązujące przepisy.

Wniosek

W opinii Komisji fakty przedstawione w niniejszej petycji nie stanowią naruszenia prawa 
wspólnotowego.


