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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0468/2008, ingiven av Eduard Payer (österrikisk medborgare), om 
de österrikiska bestämmelserna om godkännande av extrautrustning till 
motorfordon

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, vars företag tillverkar air ride-system, påtalar de restriktiva bestämmelser de 
ansvariga österrikiska myndigheterna tillämpar i samband med godkännande av 
extrautrustning till motorfordon. Framställaren påpekar att bilar som är inregistrerade i 
Tyskland och som är försedda med air ride-system obehindrat kan köra på det österrikiska 
vägnätet. Han betraktar detta förhållande som diskriminerande och anser att det strider mot 
bestämmelserna om förbud mot kvantitativa restriktioner mellan medlemsstaterna. Han 
hävdar att de österrikiska myndigheterna inför risken för ett överträdelseförfarande under 
hösten 2007 ändrade ståndpunkt när det gäller lättonad solfilm för bilar. Han uppmanar därför 
Europaparlamentet att vidta åtgärder i syfte att skapa enhetliga godkännandebestämmelser för 
extrautrustning till motorfordon i hela EU.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 25 september 2008. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009

Luftfjädringssystem, och i synnerhet air ride-system för passagerarfordon som säljs på 
eftermarknaden, omfattas inte av Europeiska gemenskapens typgodkännandelagstiftning. 
Därför är det medlemsstaterna som ansvarar för att reglera de specifika tekniska villkoren för 
sådana system i sin nationella lagstiftning. Det står dem fritt att besluta om specifika tekniska 
villkor. När medlemsstaterna fattar dessa beslut är de inte bundna av de bestämmelser som 
andra medlemsstater har beslutat om.
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Dessutom måste det betonas att en överträdelse av principen om fri rörlighet för varor 
(artiklarna 28–30 i EG-fördraget) måste innehålla en gränsöverskridande aspekt eftersom 
denna princip skyddar handeln mellan medlemsstater. I det aktuella fallet, där ett österrikiskt 
företag klagar på nationella åtgärder, saknas denna gränsöverskridande aspekt. Följaktligen 
kan inte problemet som framställaren tar upp anses utgöra en överträdelse av 
gemenskapslagstiftningen.

I det ärende om solfilm som framställaren hänvisar till var omständigheterna annorlunda. 
I detta fall var tonade fönster på fordon tillåtna vid tidpunkten för tillverkningen enligt 
harmoniserad lagstiftning grundad på bestämmelser om typgodkännande från 
FN:s ekonomiska kommission för Europa. Det ansågs därför problematiskt att österrikiska 
bestämmelser helt förbjöd användandet av vissa typer av solfilm, medan effekten i fråga om 
ljustransmission var likvärdig med tonade fönster. En åtgärd som ledde till olika behandling 
av nya typgodkända fordon med tonade fönster och andra fordon som försetts med solfilm 
verkade inte upprätta objektiva och proportionerliga villkor som skulle kunna berättiga 
Österrikes solfilmsrestriktioner. På grundval av detta samtyckte Österrike till att ändra de 
tillämpliga bestämmelserna.

Slutsatser

Enligt kommissionens åsikt utgör den situation som beskrivs i framställningen inte någon 
överträdelse av gemenskapslagstiftningen.


