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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1541/2008, внесена от Maurizio Infante, с италианско гражданство, 
относно разширяване на обхвата на Регламент (ЕО) № 1400/2002, така че да 
бъдат включени мотоциклетите

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията желае обхвата на Регламент (ЕО) № 1400/2002 по отношение 
на категории вертикални споразумения и съгласувани практики в сектора на моторните 
превозни средства да бъде разширен, така че да включва мотоциклетите. Той смята, че 
организацията в сектора на мотоциклетите е идентична с тази в сектора на моторните 
превозни средства и съгласно определението в член 1, буква н), обхватът на регламента 
на практика вече е разширен по отношение на мотоциклетите, тъй като на пазара вече 
се предлагат триколесни мотоциклети

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

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

„Продажбата и обслужването на мотоциклети понастоящем се покрива от общия 
регламент за групово освобождаване №  2790/1999, който ще прекрати своето действие 
през м. май 2010 г., едновременно със специфичния за сектора на моторните превозни 
средства регламент за групово освобождаване № 1400/2002.

Комисията публикува доклад относно действието на Регламент № 1400/2002 през м. 
май 2008 г., който беше последван от публична консултация. Въз основа на тази 
консултация Комисията е в процес на идентифициране на определен брой подходящи 
решения за режима в областта на конкуренцията, който ще се прилага за сектора след 
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прекратяването на действието на Регламент № 1400/2002. Тези действия ще бъдат 
цялостно анализирани посредством оценка на въздействието, която е предвидено да 
бъде публикувана преди лятната пауза.

По отношение на общия регламент № 2790/1999, Комисията ще публикува през идните 
месеци проект на регламент, като впоследствие ще бъде организирана публична 
консултация. Всички заинтересовани страни ще имат възможността да осигурят 
вземането предвид на техните интереси. 

По отношение на триколесните мотоциклети, Комисията е на мнение, че въз основа 
тълкуването на член 1, буква н), Регламент № 1400/2002 не се прилага за мотоциклети, 
включително триколесни, които поради тяхното естество и обща употреба се включват 
в рамките на пазара на мотоциклети, например в случай, когато от гледна точка на 
потребителите тези триколесни мотоциклети се използват за заместители на 
мотоциклетите, а не толкова на автомобилите. Типичен индикатор за тази заменяемост 
е фактът, че триколесните мотоциклети се продават наред с двуколесните мотоциклети. 
В противен случай, триколесните превозни средства, които се продават наред с 
автомобилите, се покриват от Регламент № 1400/2002. 

Следва също така да се отбележи, че досега нито една от заинтересованите страни не е 
поискала от Комисията да разшири обхвата на Регламент № 1400/2002, така че да 
обхваща мотоциклетите. Всъщност, наличните понастоящем факти, с които разполага 
Комисията, не указват специфични проблеми във връзка с конкуренцията в сектора на 
мотоциклетите, които да предполагат включването на мотоциклетите в бъдещ 
специфичен регламент за групово освобождаване, обхващащ автомобилите и 
мотоциклетите. 

Нещо повече, Комисията не е получавала официално оплакване във връзка с проблеми 
в областта на конкуренцията в сектора на продажбата и поддръжката на мотоциклетите 
след влизането в сила на общия регламент за групово освобождаване. 

Все пак, следва да се отбележи, че не е взето окончателно решение относно бъдещия 
режим по отношение на конкуренцията, тъй като двата регламента понастоящем са в 
процес на преразглеждане.  

Заключения

В светлината на факта, че досега до вниманието на Комисията не е свеждан 
специфичен за сектора проблем във връзка с конкуренцията, който да обосновава 
разширяването на приложното поле на Регламент № 1400/2002, така че да се покриват и 
мотоциклетите, Комисията понастоящем не предвижда подобно разширяване. Все пак, 
това предварително мнение не предрешава окончателното решение относно 
резултатите от преразглеждането на Регламент № 1400/2002 и на Регламент № 
2790/1999.”


