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Commissie verzoekschriften

19.06.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0657/2008, ingediend door Tanja Monti Hofer (Duitse
nationaliteit), over problemen met de toelating van een driewielig voertuig voor 
personenvervoer in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster wil een Italiaans driewielig voertuig met chauffeur in Duitsland commercieel 
inzetten voor het vervoeren van personen, bijvoorbeeld bij evenementen, bruiloften, 
stedenbezichtiging, strandtours, enz. Dergelijke diensten worden in Italië volgens indienster al 
tientallen jaren zonder problemen aangeboden. Omdat in de Duitse regelgeving is bepaald dat 
een voertuig voor het vervoer van personen over 2 assen en 4 wielen moet beschikken, kan zij 
in Duitsland met haar driewieler geen personenvervoersdiensten met chauffeur aanbieden. Zij 
mag het voertuig echter wel zonder chauffeur verhuren. Indienster acht deze situatie 
discriminerend en in strijd met de beginselen van de Europese interne markt. Zij verzoekt om 
hulp, teneinde de volgens haar verouderde Duitse regelgeving te wijzigen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

"De door indienster beschreven vorm van dienstverlening valt buiten de werkingssfeer van het
huidige communautaire acquis inzake vervoer. Vanwege de grote betekenis van dergelijke 
dienstverlening op lokaal niveau en overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel is het 
voorbehouden aan de lidstaten en aan de nationale of plaatselijke autoriteiten van de lidstaten 
om te dienaangaande regels te stellen. Vanzelfsprekend dient deze regelgeving de binnen het 
communautair recht geldende algemene beginselen te eerbiedigen, waaronder onder meer de 
vrijheid van vestiging en de beginselen van proportionaliteit en non-discriminatie op grond 
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van nationaliteit.

In geval van mogelijke concurrentieverstorende aspecten van nationale wetgeving op het 
gebied van deze vorm van dienstverlening, ligt het op de weg van de op dat gebied bevoegde 
nationale autoriteiten daarnaar een onderzoek in te stellen."


