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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0657/2008 adresată de Tanja Monti Hofer, de cetățenie germană, 
privind problemele legate de aprobarea unui vehicul cu trei roți pentru transportul 
de pasageri în Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționara dorește să folosească un vehicul italian cu trei roți cu șofer pentru transportul 
comercial al pasagerilor, de exemplu pentru ceremonii, nunți, tururi ale orașului sau ale plajei 
etc. Aceasta susține că astfel de servicii sunt oferite în Italia de zeci de ani fără nicio 
problemă. Din cauză că reglementările germane prevăd că un vehicul pentru transportul 
pasagerilor trebuie să aibă două osii și patru roți, aceasta nu poate oferi în Germania servicii 
de transport cu șofer pentru pasageri în vehiculul său pe trei roți. Totuși, acesteia i s-ar 
permite să închirieze mașina fără șofer. Petiționara consideră că această situație este 
discriminatorie și intră în contradicție cu principiile pieței interne europene. Aceasta solicită 
ajutor în vederea modificării reglementărilor germane, pe care le consideră depășite.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Serviciile, de tipul celor descrise de petiționară nu intră în domeniul existent de aplicare a 
acquis-ului comunitar privind transportul. Datorită importanței locale și în conformitate cu 
principiul subsidiarității, este de datoria statelor membre și a autorităților locale sau naționale 
să reglementeze furnizarea acestor servicii. Bineînțeles, o asemenea reglementare trebuie să 
fie în concordanță cu principiile generale ale legislației comunitare europene, incluzând 
libertatea de stabilire, fără a se limita la aceasta în mod transparent și fără discriminare pe 
baza naționalității.
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În cazul în care reglementările naționale au potențiale aspecte anticoncurențiale, orice tip de 
investigație a reglementării pieței pentru asemenea servicii ar fi de competența  autorităților 
naționale relevante din domeniul concurenței.


