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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция0657/2008, внесена от Tanja Monti Hofer, с германско 

гражданство, за проблеми при допускане на триколесно превозно 
средство за транспорт на хора в Германия

Вносителката на петицията желае да въведе в Германия едно италианско триколесно 
превозно средство за обществен транспорт при събития като сватби, разглеждане на 
градове, обиколка на плажове и други. Според вносителят на петицията подобни 
услуги се предлагат в Италия безпроблемно вече от десетки години. Тъй като 
германските разпоредби предписват превозните средства за хора да бъдат с 2 оси и 4 
колела, тя не може да предложи в Германия нейното триколесно превозно средство с 
шофьор. Тя обаче може да отдава под наем превозното средство без шофьор. 
Вносителката на петицията счита това за дискриминация и противоречие с принципите 
на вътрешния Европейски пазар. Тя моли за промяна на остарелите германски 
разпоредби.    

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Услуги, подобни на тези описани от вносителката на петицията, попадат извън 
приложното поле на съществуващите достижения на правото на Общността в областта 
на транспорта. Поради местното им значение и съгласно принципа на субсидиарност 
държавите-членки и националните или местни органи в рамките на тези държави-
членки са тези, които трябва да регулират предоставянето на такива услуги. Подобно 
регулиране, разбира се, трябва да бъде съобразено с общите принципи на правото на 
Европейската общност, като в него се включва свободата на установяване, 
пропорционалността и отсъствието на дискриминация, основаваща се на националната 
принадлежност, без нещата да се ограничават с това.  
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При евентуални антиконкурентни аспекти на националните разпоредби, всяко 
възможно проучване на разпоредбите на пазара за подобни услуги би било въпрос от 
компетентността на съответните национални органи, отговарящи за конкуренцията. 


