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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1541/2008, του Maurizio Infante, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 ώστε να 
καλύπτει τις μοτοσικλέτες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1400/2002 για την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες 
κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας ώστε να καλύπτει τις μοτοσικλέτες. Θεωρεί ότι η οργάνωση του 
τομέα των μοτοσικλετών είναι παρόμοια με αυτήν του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και 
ότι, βάσει του ορισμού στο άρθρο 1, στοιχείο ιδ), το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρακτικά 
έχει ήδη επεκταθεί στις μοτοσικλέτες, καθώς διατίθενται ήδη τρίκυκλες μοτοσικλέτες στην 
αγορά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

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

"Η διανομή και η εξυπηρέτηση μοτοσικλετών καλύπτεται επί του παρόντος από τον γενικό
Κανονισμό Απαλλαγής κατά Κατηγορία (ΚΑΚ), η ισχύς του οποίου θα λήξει τον Μάιο του 
2010, δηλαδή στο ίδιο χρονικό σημείο που θα λήξει ο κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία 
για μηχανοκίνητα οχήματα 1400/2002 (ΜΟΚΑΚ).

Τον Μάιο του 2008 η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού ΜΟΚΑΚ και, εν συνεχεία, επακολούθησε δημόσια διαβούλευση. Με βάση αυτή 
τη διαβούλευση, η Επιτροπή προσδιορίζει επί του παρόντος ορισμένες κατάλληλες λύσεις για 
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το καθεστώς ανταγωνισμού που θα εφαρμοσθεί στον συγκεκριμένο τομέα μετά τη λήξη 
ισχύος του κανονισμού. Αυτές οι επιλογές θα αναλυθούν πλήρως μέσω αξιολόγησης 
επιπτώσεων που σχεδιάζεται να δημοσιευθεί πριν από τις θερινές διακοπές.

Σε ό,τι αφορά τον γενικό ΚΑΚ, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει σχέδιο κανονισμού τους 
προσεχείς μήνες και θα επακολουθήσει σχετική δημόσια διαβούλευση. Όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν ότι οι ανησυχίες τους θα 
ληφθούν υπόψη.

Σε ό,τι αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα με τρεις τροχούς, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι 
με βάση την ερμηνεία του άρθρου 1 (ιδ), ο ΜΟΚΑΚ δεν εφαρμόζεται στις μοτοσικλέτες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τρεις τροχούς, οι οποίες, λόγω του χαρακτήρα τους και 
της κοινής χρήσης, εμπίπτουν στην αγορά των μοτοσικλετών, δηλαδή σε περίπτωση που οι εν 
λόγω μοτοσικλέτες με τρεις τροχούς υποκαθιστούν τις μοτοσικλέτες μάλλον παρά τα 
ιδιωτικά αυτοκίνητα από την άποψη του καταναλωτή. Τυπικό δείγμα αυτής της δυνατότητας 
υποκατάστασης είναι ότι η εμπορία των μοτοσικλετών με τρεις τροχούς γίνεται από εκείνους 
που έχουν και την εμπορία των μοτοσικλετών με δύο τροχούς. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν 
την εμπορία μοτοσικλετών με τρεις τροχούς έχουν οι έμποροι ιδιωτικών αυτοκινήτων, τότε οι 
μοτοσικλέτες με τρεις τροχούς καλύπτονται από τον ΜΟΚΑΚ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κανένας ενδιαφερόμενος δεν ζήτησε από την Επιτροπή να 
επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του ΜΟΚΑΚ στον τομέα των μοτοσικλετών. Πράγματι, τα 
διαθέσιμα από την Επιτροπή στοιχεία δεν καταδεικνύουν ιδιαίτερα προβλήματα 
ανταγωνισμού στον τομέα των μοτοσικλετών έτσι ώστε ο εν λόγω τομέας να συμπεριληφθεί 
στο μέλλον σε ειδικό ΚΑΚ που θα καλύπτει τόσο μοτοσικλέτες όσο και ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Επιπλέον, η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία επίσημη καταγγελία σχετικά με προβλήματα 
ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά τη διανομή και τη συντήρηση στον τομέα των μοτοσικλετών 
από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο γενικός ΚΑΚ.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει έως τώρα ληφθεί τελική απόφαση για ένα 
μελλοντικό καθεστώς ανταγωνισμού στο βαθμό που αμφότεροι οι κανονισμοί επί του 
παρόντος επανεξετάζονται.

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στον συγκεκριμένο τομέα δεν υπάρχει πρόβλημα 
ανταγωνισμού που να έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής, πράγμα που θα συνηγορούσε 
σε επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ΜΟΚΑΚ στον τομέα των μοτοσικλετών, η Επιτροπή 
δεν προβλέπει, προς το παρόν, μια τέτοια επέκταση. Ωστόσο, αυτή η προκαταρκτική άποψη 
υπάρχει με επιφύλαξη της τελικής απόφασης για την έκβαση της επανεξέτασης τόσο του 
ΜΟΚΑΚ όσο και του γενικού ΚΑΚ.


