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Ref.: Petiția nr. 1541/2008adresată de Maurizio Infante, de cetățenie italiană, 
privind extinderea Regulamentului (CE) nr. 1400/2002 privind motocicletele

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pledează în favoarea includerii motocicletelor în sfera de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1400/2002 privind categoriile de acorduri verticale și practicile 
concertate în sectorul autovehiculelor. El este de părere că organizarea sectorului 
motocicletelor este identică cu cea a sectorului autovehiculelor și că, dată fiind definiția de la 
articolul 1, alineatul (1) literă (n), sfera de aplicare este deja aplicată la motociclete, deoarece 
pe piață există deja motociclete cu trei roți. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Distribuția și repararea motocicletelor sunt în prezent reglementate de regulamentul general 
nr. 2790/1999 de exceptare pe categorii care va expira în mai 2010, în același timp cu 
regulamentul sectorial nr. 1400/2002de exceptare pe categorii în sectorul vehiculelor.

Comisia a publicat în mai 2008 un raport privind modul de funcționare a regulamentului 
sectorial de exceptare pe categorii în sectorul vehiculelor , care a fost urmat de o consultare 
publică. Pe baza acestei consultări, Comisia examinează în prezent mai multe opțiuni 
adecvate pentru regimul de concurență care se va aplica sectorului după data de expirare a 
regulamentului sectorial de exceptare pe categorii în sectorul vehiculelor. Asemenea opțiuni 
vor fi analizate în întregime în cadrul unei evaluări a impactului care urmează a fi publicată 
înainte de vacanța de vară.
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În ceea ce privește regulamentul general de exceptare pe categorii, Comisia va publica un 
proiect de regulament în lunile următoare, care va fi urmat de o consultare publică. Toate 
părțile interesate vor avea posibilitatea de a se asigura că preocupările lor sunt luate în 
considerare. 

În ceea ce privește autovehiculele cu trei roți, Comisia consideră că, pe baza interpretării 
articolului 1, alineatul (1) literă (n), regulamentul specific de exceptare pe categorii în sectorul 
autovehiculelor nu se aplică motocicletelor, inclusiv cele cu trei roți care, datorită naturii lor și 
a utilizării lor generale, se încadrează pe piața de motociclete, adică acele vehicule cu trei roți 
care, din perspectiva clientului, înlocuiesc mai degrabă motocicletele decât automobilele. Un 
indicator standard pentru această substituibilitate ar fi faptul că vehiculele cu trei roți sunt 
comercializate de către distribuitorii de motociclete în paralel cu motocicletele cu două roți. În 
ceea ce privește vehiculele cu trei roți care sunt comercializate în paralel cu automobilele de 
către distribuitorii de automobile, acestea se încadrează în regulamentul specific de exceptare 
pe categorii în sectorul autovehiculelor. 

De asemenea, trebuie semnalat faptul că niciuna din părțile interesate nu a solicitat Comisiei 
până acum extinderea domeniului de aplicare a regulamentului sectorial de exceptare pe 
categorii în sectorul vehiculelor la sectorul motocicletelor. De fapt, dovezile de care dispune 
în prezent Comisia, nu indică probleme deosebite de concurență în sectorul motocicletelor, 
care ar putea duce la includerea motocicletelor într-un viitor regulament specific de exceptare 
pe categorii care să cuprindă atât automobilele cât și motocicletele. 

Mai mult decât atât, Comisia nu a primit încă nicio plângere oficială privind problemele de 
concurență din sectorul distribuirii și reparării motocicletelor de la intrarea în vigoare a 
regulamentului general de exceptare pe categorii. 

Cu toate acestea, ar trebui semnalat faptul că până acum nu a fost luată nicio decizie definitivă 
privind viitorul regim de concurență întrucât ambele regulamente sunt în prezent în curs de 
revizuire. 

Concluzii

Ținând cont de faptul că nu a fost adusă la atenția Comisiei până acum nicio problemă privind 
concurența sectorială, ceea ce ar justifica extinderea domeniului de aplicare a regulamentului 
sectorial de exceptare pe categorii în sectorul autovehiculelor la sectorul motocicletelor, 
Comisia, nu prevede în prezent o asemenea extindere. Cu toate acestea, această abordare 
preliminară nu aduce atingerea deciziei finale privind rezultatul revizuirii ambelor 
regulamente, atât regulamentul sectorial de exceptare pe categorii în sectorul autovehiculelor, 
cât și regulamentul general de exceptare pe categorii.


