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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0657/2008, της Tanja Monti Hofer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα με την έγκριση τρίκυκλου οχήματος για τη μεταφορά επιβατών στη 
Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ένα ιταλικό τρίκυκλο όχημα, με οδηγό, για την 
εμπορική μεταφορά επιβατών, π.χ. σε εργασίες, γάμους, περιηγήσεις στην πόλη, εκδρομές 
στη θάλασσα κ.λπ. Ισχυρίζεται ότι τέτοιου είδους υπηρεσίες παρέχονται στην Ιταλία εδώ και 
δεκαετίες χωρίς κανένα πρόβλημα. Επειδή οι γερμανικοί κανονισμοί ορίζουν ότι ένα όχημα 
μεταφοράς επιβατών πρέπει να διαθέτει δύο άξονες και τέσσερις τροχούς, δεν μπορεί να 
προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με οδηγό με το τρίκυκλό της στη Γερμανία. 
Ωστόσο, έχει το δικαίωμα να εκμισθώσει το όχημα χωρίς οδηγό. Θεωρεί ότι η κατάσταση 
αυτή εισάγει διακρίσεις και αντιβαίνει στις αρχές της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Ζητεί 
βοήθεια προκειμένου να τροποποιηθούν οι γερμανικοί κανόνες, τους οποίους θεωρεί 
παρωχημένους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 20.10.08. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες
(άρθρο 192, παράγραφος 4 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Το είδος των υπηρεσιών που περιγράφει η αναφέρουσα δεν εμπίπτει στο υφιστάμενο πεδίο 
του κοινοτικού κεκτημένου των μεταφορών. Λόγω της τοπικής τους σημασίας και σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας, εναπόκειται στα κράτη μέλη και στις εθνικές ή τοπικές 
αρχές εντός των κρατών μελών να ρυθμίσουν αυτές τις υπηρεσίες. Πάντως, τέτοιου είδους 
ρυθμίσεις πρέπει να εναρμονίζονται με τις γενικές αρχές του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, 
όπως είναι -ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά-, η ελευθερία εγκατάστασης, η αρχή της 
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αναλογικότητας και η αρχή της μη διάκρισης λόγω εθνικότητας.

Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων περί ανταγωνισμού από τις εθνικές νομοθεσίες, η 
αρμόδια εθνική αρχή ανταγωνισμού είναι εκείνη που θα εξετάσει τους κανόνες της αγοράς 
που αφορούν σε τέτοιου είδους υπηρεσίες.


