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Ref.: Petiția nr. 0468/2008, adresată de Eduard Payer, de naționalitate austriacă, privind 
cerințele de aprobare pentru accesoriile opționale pentru autoturisme

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, a cărui firmă produce sisteme de suspensii air-ride, contestă regulamentele 
restrictive impuse de către autoritățile austriece competente pentru aprobarea accesoriilor 
opționale pentru autoturisme. Acesta subliniază faptul că autoturismele înregistrate în 
Germania echipate cu sisteme de suspensii air-ride au drept de circulație pe drumurile din 
Austria. Acesta privește situația ca fiind discriminatorie și în dezacord cu dispozițiile care 
interzic restricțiile cantitative între statele membre și susține că autoritățile austriece, 
confruntate cu proceduri de încălcare iminente, și-au schimbat atitudinea față de filmul solar 
ușor pigmentat pentru autoturisme în toamna anului 2007. În consecință, acesta solicită 
Parlamentului European să ia măsurile necesare pentru aprobarea reglementărilor privind 
opțiunile la autoturisme în întreaga Uniune Europeană.

2. Admisibilitate
Declarată admisibilă la 25 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Sistemele de suspensie pneumatică și, în special, cele air-ride pentru autoturismele 
comercializate pe piața serviciilor post-vânzare nu intră sub incidența legislației comunitare
de omologare. În consecință, statele membre rămân competente să reglementeze condițiile 
tehnice specifice pentru aceste sisteme, în conformitate cu legislația națională. Este la 
latitudinea lor să decidă condițiile tehnice specifice. Astfel, un stat membru nu este supus
deciziilor de reglementare adoptate de alte state membre.
În plus, este necesar să se sublinieze faptul că o încălcare a principiului liberei circulații a 
mărfurilor (articolele 28-30 din Tratatul CE) presupune existența un element transfrontalier,
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întrucât garantează comerțul dintre statele membre. În cazul de față, referitor la o companie 
din Austria care se plânge de măsurile naționale, un astfel de element transfrontalier lipsește. 
Prin urmare, problema la care face referire petiționarul nu poate fi considerată drept o 
încălcare a dreptului comunitar.

În cazul privind folia pentru geamuri la care petiționarul face referire, situația a fost diferită. 
În acel caz, legislația armonizată bazată pe regulamentele CEE-ONU pentru omologare a 
permis nuanțarea parbrizelor automobilelor la momentul construirii lor. Prin urmare, a fost 
considerat problematic faptul că prevederile austriece au interzis complet aplicarea anumitor 
folii pentru geamuri, având în vedere faptul că efectul în ceea ce privește transmiterea luminii 
este același în cazul nuanțării parbrizelor. O măsură, care a condus la un tratament preferențial 
între noile vehicule omologate echipate cu parbrize nuanțate și alte vehicule echipate cu folii 
pentru geamuri, nu părea să instituie condiții obiective și proporționale, argument care ar 
putea fi folosit pentru a justifica restricțiile aplicate de Austria privind foliile pentru geamuri. 
Pe această bază, Austria a convenit să modifice dispozițiile aplicabile.

Concluzie

În opinia Comisiei, faptele ilustrare de petiție nu constituie o încălcare a dreptului comunitar.


