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Nedenfor følger den rapport, som Kommissionen skal udarbejde senest den 31. maj 2008 i 
medfør af artikel 11, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1400/2002 af 31. juli 2002 om 
anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis 
inden for motorkøretøjsbranchen1 (herefter kaldet "gruppefritagelsesforordningen"). Rapporten 
evaluerer virkningen af gruppefritagelsesforordningen på gældende praksis i denne sektor og 
følgerne af denne praksis for markederne for detailsalg af motorkøretøjer og eftersalgsservice i 
EU2 og skal bane vej for den ordning, der skal indføres, når gruppefritagelsesforordningen 
udløber den 31. maj 2010. 

Rapporten er vedlagt fire tekniske bilag. Det første bilag er en oversigt over målene med 
gruppefritagelsesforordningen. Det andet analyserer, hvordan EU's markeder for salg af 
motorkøretøjer og eftersalgsservice har udviklet sig siden vedtagelsen af 
gruppefritagelsesforordningen. Det tredje omhandler Kommissionens erfaringer med anvendelsen 
af gruppefritagelsesforordningen, og det sidste bilag uddyber analysen i denne rapport. 

I. FORMÅL MED OG RESULTAT AF EVALUERINGEN 
Gruppefritagelsesforordningen skaber en "sikker havn" for salgs- og serviceaftaler vedrørende 
motorkøretøjer, der følger den mere virkningsbaserede tilgang i forordning 2790/19993 om 
anvendelse af artikel 81, stk. 3, på vertikale aftaler i alle andre sektorer. Der blev imidlertid 
indført mere detaljerede bestemmelser i gruppefritagelsesforordningen for at begrænse 
anvendelsen af gruppefritagelsesforordningen på grund af en række specifikke 
konkurrenceproblemer i sektoren, herunder visse bilfabrikanters vedvarende forsøg på at opsplitte 
EU's indre marked, udsigten til øget koncentration blandt bilfabrikanterne og risiko for nedsat 
konkurrence på eftermarkederne. 

Generaldirektoratet for Konkurrence arrangerede i midten af 2007 en undersøgelse ved at 
udsende spørgeskemaer til forskellige grupper involverede i motorkøretøjsindustrien, herunder 
individuelle fabrikanter af personbiler og lastbiler samt organisationerne ACEA og JAMA, 
individuelle fabrikanter af reservedele og deres europæiske organisation CLEPA, de nationale og 
europæiske sammenslutninger af autoriserede forhandlere og værksteder (f.eks. CECRA) samt 
uafhængige værksteder og reservedelsforhandlere (f.eks. FIGIEFA), sammenslutninger af 
uafhængige bilforhandlere, forbrugerorganisationer og de nationale konkurrencemyndigheder. Ud 
over de indkomne svar trækker Kommissionens analyse på andre informationskilder, herunder 
undersøgelser og eksterne statistiske databaser4. 

På basis af dette materiale kan det konkluderes, at gruppefritagelsesforordningen har bidraget til 
at beskytte konkurrencen på markederne for salg af nye motorkøretøjer, navnlig markederne for 
eftersalgsservice, til fordel for forbrugerne, og har derfor opfyldt betingelserne i artikel 81, stk. 3. 
                                                 
1  Kommissionens forordning (EF) nr. 1400/2002 af 31.7.2002 (EFT L 203 af 1.8.2002, s. 30-41).  
2  Ifølge afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 136/2002 af 27. september 2002 om ændring af bilag XIV 

(konkurrence) til EØS-aftalen (EFT L 336 af 12.12.2002, s. 38), forordning nr. 1400/2002 finder også anvendelse i EØS-
staterne. Denne rapport dækker derfor også EØS, selv om der normalt kun henvises til EU-medlemsstaterne. 

3  Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 af 22.12.1999 om anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier 
af vertikale aftaler og samordnet praksis, EFT L 336 af 29.12.1999, s. 29. 

4  Ud over svarene på spørgeskemaerne trækker vi på en række andre kilder, f.eks. en rapport fra London Economics on 
Development in car retailing and after-sales markets ifølge forordning nr. 1400/2002, ACEA's rapport og Europa-
Kommissionens rapport: Cars 21: A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st Century, og Eurostat-data. 



 3    

Denne konklusion gælder, selv om der er tegn på, at visse sektorspecifikke foranstaltninger, som 
f.eks. anvendelsen af forskellige markedsandelstærskler for selektiv distribution (artikel 3, stk. 1, 
i gruppefritagelsesforordningen) og visse bestemmelser, der beskytter forhandlernes 
kommercielle interesser (artikel 3, stk. 3, og artikel 3, stk. 5), kan have modarbejdet 
Kommissionens mål om at fremme innovative distributionsmodeller og sænke hindringerne for 
autoriserede netværk. 

Ifølge Kommissionens analyse kan gruppefritagelsesforordningen ikke siges at have udvidet 
anvendelsesområdet for fritagelsen til at omfatte aftaler, der potentielt er skadelige for 
forbrugerne.  Derimod risikerer flere af gruppefritagelsesforordningens bestemmelser at 
begrænse de kontraherende parter på en måde, der måske ikke er nødvendig for at beskytte en 
effektiv konkurrence. Det ville være i modstrid med principperne for bedre regulering, der gælder 
for al EU-lovgivning, navnlig i lyset af udviklingen i anden EU-lovgivning for sektoren.   

II. MARKEDSUDVIKLINGEN 
Alle de relevante økonomiske indikatorer, der er analyseret for at fastslå graden af konkurrence 
på de relevante markeder, der lå til grund for Kommissionens beslutning om en strengere 
sektorspecifik gruppefritagelse, blev mærkbart forbedret mellem 2002 og 2007. 

På markedet for salg af motorkøretøjer har der været et betydeligt fald i den reelle pris på nye 
motorkøretøjer, succesfulde nye markedstilgange, forholdsvis få afgange, betydelige udsving i 
markedsandele, moderat og aftagende koncentration, øget forbrugervalg på de forskellige 
markedssegmenter kombineret med kortere livscyklus for modellerne, hvilket alt sammen er tegn 
på en generelt dynamisk konkurrencesituation. Forholdsvis beskedne, men variable 
gennemsnitlige overskud og konstante F&U-udgifter er faktorer, der går i samme retning. 
Konkurrencepresset må forventes at stige yderligere, da bilfabrikanter fra vækstlande styrker 
deres tilstedeværelse på EU-markederne. 

I modsætning til de bekymringer, der blev fremsat i forbindelse med revisionen i 2000, ser 
konkurrencen inden for samme mærke ikke ud til at være aftaget i betydelig grad. Selv om 
koncentrationen blandt bilforhandlere er steget moderat efter en betydelig vækst i antallet af store 
koncerner på de største nationale markeder og et relativt fald i netværkstæthed, er 
distributionsstrukturerne i EU fortsat forholdsvis opsplittede, når der sammenlignes med 
markeder som f.eks. USA. Fortjenesten for både producenter og forhandlere, hvad angår salg af 
motorkøretøjer, ser gennemsnitlig ud til at være lav, hvilket udelukker en eventuel risiko for 
udøvelse af markedsstyrke til skade for forbrugerne. Det skal også bemærkes, at der har været en 
betydelig priskonvergens i hele EU for personbilers vedkommende, og at de reelle priser for disse 
biler er faldet. Endvidere har der været en udvikling i forbrugsmønstrene væk fra direkte køb hen 
imod alternative ordninger, som f.eks. leasing, hvilket øger konkurrencepresset på 
bilforhandlerne. Konkurrencepresset øges yderligere af motorkøretøjsproducenternes direkte salg 
til leasingselskaber og andre "fleet buyers". 

På eftermarkedet er antallet af både autoriserede værksteder og den samlede netværkstæthed øget, 
i høj grad på grund af gruppefritagelsesforordningen. Mange autoriserede værksteder sælger ikke 
længere nye biler, og det er mere almindeligt, at de er autoriserede til at reparere forskellige 
bilmærker. 

Mange uafhængige værksteder har haft svært ved at foretage investeringer i den tekniske 
kompetence, det udstyr og den uddannelse, der er nødvendig for at kunne reparere stadig mere 
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teknologisk komplicerede køretøjer, og sektoren har langsomt mistet terræn til de autoriserede 
netværk. Den uafhængige sektor har imidlertid oplevet en betydelig konsolidering og strukturel 
tilpasning, således at den nu bedre er i stand til at konkurrere. Der er bl.a. etableret store kæder af 
uafhængige værksteder, som udvikler de tjenesteydelser, de tilbyder forbrugerne. Selv om 
værkstedspriserne er steget på grund af øgede udgifter til uddannet arbejdskraft og de større 
investeringer i udstyr og uddannelse, som moderne køretøjer kræver, er de årlige udgifter til 
bilvedligeholdelse faldet i faktiske priser på grund af længere serviceintervaller og større 
pålidelighed. 

Reservedelsproducenterne har bevaret deres position på eftermarkedet, selv om de uafhængige 
værksteder - deres største kunder - har tabt markedsandele, mens autoriserede værksteder stadig 
køber de fleste af deres dele hos motorkøretøjsproducenterne. En af grundene til dette er, at nogle 
reservedelsproducenter har udviklet værkstedskæder med deres mærke, der væsentligst bruger 
deres reservedele. 

III. OPFYLDELSE AF MÅLENE MED FORORDNINGEN 
I dette afsnit vurderes det, om de syv mål, Kommissionen oprindelig fastsatte5, er blevet opfyldt i 
praksis, og i hvilket omfang de sektorspecifikke regler i gruppefritagelsesforordningen har vist 
sig at være effektive og/eller nødvendige.  

A. Forhindre markedsafskærmning for konkurrerende motorkøretøjsproducenter og sikre deres 
adgang til markedet 

Under de nuværende ændrede markedsforhold, som er karakteriseret af stigende globalisering og 
intens konkurrence mellem mærker som følge af nye succesfulde markedstilgange og 
overkapacitet på produktionssiden, er risikoen for, at parallelle netværk af vertikale aftaler inden 
for samme mærke vil skabe adgangshindringer meget lavere end den risiko, Kommissionen 
vurderede i 2000.  

På den baggrund er det klart, at forhandlerne ikke har benyttet sig af de bedre muligheder, der 
gives i gruppefritagelsens artikel 1, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra a), for at sælge 
konkurrerende bilmærker i samme udstillingslokale. I mange tilfælde bruges denne form for 
flermærkeforhandling på samme måde som før vedtagelsen af gruppefritagelsesforordningen, 
f.eks. i områder med lav befolkningstæthed, og for visse mærker, der ikke klarer sig så godt, så 
tilføjelse af et konkurrerende mærke derfor bliver nødvendigt, for at de pågældende forhandlere 
og mærker kan blive på markedet. Selv om visse motorkøretøjsproducenter, der er nye på EU-
markedet, og visse forhandlerorganisationer hævder, at gruppefritagelsesforordningen ved ikke at 
fritage eksklusive handler med eksisterende forhandlere har gjort det lettere at få adgang til 
eksisterende netværk, er det klart, at hoveddrivkraften bag flermærkeforhandling har været den 
eksterne markedsudvikling. Det må formodes, at mange motorkøretøjsproducenter selv i fravær 
af relevante bestemmelser i forordningen ville indgå kontrakter om flermærkeforhandling, når det 
er hensigtsmæssigt i kommerciel henseende.  

Det skal også bemærkes, at nogle aktører anfører, at gruppefritagelsesforordningen ved at 
opmuntre til flermærkeforhandling i samme udstillingslokale kan have fået 
motorkøretøjsproducenterne til at reagere på en forventet udvanding af deres image og opstille 
                                                 
5  Se Kommissionens meddelelse 2002/C 67/02 af 16.3.2002. 
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strengere udvælgelsesstandarder, hvilket omvendt kan have fået forhandlerne til at foretage større 
mærkespecifikke investeringer og have medført højere samlede distributionsomkostninger. På 
den anden side er der i fremtiden risiko for, at en spredning af parallelle netværk af aftaler for et 
mærke, der dækker en betydelig del af markedet, vil kunne afskærme nytilkomne konkurrenter 
fra markedet. 

Det ser derfor ud til, at de sektorspecifikke regler for flermærkeforhandling ikke har været fuldt 
ud effektive, og at motorkøretøjsproducenternes begrænsede muligheder for direkte eller 
indirekte at pålægge deres forhandlere konkurrenceklausuler ifølge forordning 2790/1999 kunne 
have sikret en tilsvarende beskyttelse af konkurrencen på markedet.  

B. Styrke konkurrencen mellem forhandlere af samme mærke ved at fremme forskellige 
distributionsformer 

Der kan fremsættes tre hovedbemærkninger om markedets udvikling, siden forordning 1400/2002 
trådte i kraft. 

For det første er formålet med at fjerne den spændetrøje, der fulgte af forordning 1475/95, ved 
hjælp af artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1, i forordning 1400/2002 ikke opfyldt, da næsten alle 
motorkøretøjsproducenter har valgt at bruge kvantitative selektive distributionssystemer i alle 
medlemsstater. Det forhold, at artikel 3, stk. 1, i gruppefritagelsesforordningen foreskriver en 
mere generøs markedsandelstærskel på 40 % for kvantitative selektive distributionssystemer, kan 
have skævvredet dette valg og bidraget til ensartetheden. Den højere tærskel virker anormal, da 
det er den generelle opfattelse, at kvantitative selektive distributionssystemer er mere restriktive 
for konkurrencen inden for samme mærke end f.eks. eksklusive distributionssystemer. 

For det andet har anvendelsen af kvantitativ selektion givet leverandørerne mulighed for at 
reducere netværkstætheden fra 2002 til 2006. Spørgsmålet er derfor, om fritagelsen af denne 
distributionsform kan have medført et fald i konkurrencen inden for samme mærke til skade for 
forbrugerne og i modstrid med principperne i traktatens artikel 81, stk. 3. 

Hvad angår de postulerede negative følger, bør det for det første bemærkes, at biler er dyre goder, 
og forbrugerne er derfor mere indstillet på at rejse langt for at få en lavere pris. 
Netværkstætheden vil derfor skulle falde til et relativt lavt niveau, før der kan forventes en 
virkning på konkurrencen inden for samme mærke. I den henseende skal det understreges, at den 
generelle koncentration for detailsalg af nye biler fortsat er forholdsvis moderat, navnlig i 
sammenligning med USA. Det er derfor ikke sandsynligt, at en lavere netværkstæthed har haft en 
mærkbar virkning på konkurrencen inden for samme mærke. Mere generelt kan det også 
bemærkes, at den udbredte brug af selektiv distribution i sektoren for distribution af 
motorkøretøjer ikke ser ud til at have bremset tendensen hen imod større integration af de 
nationale markeder i EU. Det skal erindres, at selektiv distribution normalt antages at have 
fordele, navnlig da denne distributionsform forhindrer, at forhandlere, der ikke indgår i mærkets 
netværk, gratis drager nytte af forhandlernes marketing og branding. Kvantitativ selektion har 
andre særlige fordele, idet leverandørerne får mulighed for at få større kontrol med den 
geografiske opbygning af deres netværk, hvilket giver stordriftsfordele, nedbringer 
transaktionsomkostninger og udelukker ujævn mærkerepræsentation. 
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Hvad angår de muligheder, gruppefritagelsesforordningen giver for forhandlerstyret innovation 
inden for distribution, ser det for det tredje ud til, at de sektorspecifikke bestemmelser i 
forordningen kun har bidraget lidt til at fremme diversiteten i det kvantitative selektive 
distributionssystem. Næsten alle iagttagere er enige om, at forordningens artikel 5, stk. 2, litra b), 
tilsyneladende har ringe virkning, da kun få forhandlere har etableret flere salgs- eller 
leveringssteder. Endvidere har forordningens artikel 4, stk. 1, litra g), der foreskriver, at 
forhandlerne har mulighed for at specialisere sig i salg af motorkøretøjer ved at udbyde 
reparations- og vedligeholdelsesydelser i underleverance, også vist sig at være ineffektiv, da kun 
få forhandlere har valgt at opgive denne meget lukrative del af deres forretning. Andre 
muligheder for forhandlerstyret innovation, som f.eks. distribution af forskellige producenters 
mærker fra samme udstillingslokale, har ikke haft nogen betydelig udbredelse. 

Overordnet set har gruppefritagelsesforordningen ikke fjernet den spændetrøjevirkning, der fulgte 
af den tidligere sektorspecifikke gruppefritagelse, og det andet mål er derfor ikke blevet opfyldt. 

C. Fremme tværnational handel med motorkøretøjer 

Kommissionens tredje mål var at fremme den tværnationale konkurrence inden for samme 
mærke. Dette mål ser ud til at være opfyldt, da priserne i medlemsstaterne er blevet harmoniseret, 
og hindringerne for parallelhandel, herunder klager fra de endelige forbrugere, er faldet 
mærkbart. Ophævelsen af Kommissionens meddelelse6 om mellemmænds aktiviteter i 
bilsektoren, der gav motorkøretøjsproducenterne mulighed for at pålægge deres forhandlere 
kvoter for deres salg til mellemmænd i andre medlemsstater, har bidraget til denne udvikling. 
Endvidere ser det ud til, at artikel 4, stk. 1, litra e), i gruppefritagelsesforordningen, der fulgte de 
generelle principper og udelukkede begrænsninger for aktivt og passivt salg i selektive 
distributionssystemer, har haft gavnlige virkninger.  

Selv om det selektive distributionssystem skulle kunne forhindre arbitrage mellem landene i 
modsætning til situationen i 1990'erne, viser de faldende prisforskelle, at den tværnationale 
handel med nye biler nu er tilstrækkelig til at udøve et effektivt konkurrencepres. 

Artikel 5, stk. 2, litra b), der vedrører forhandlernes kontraktlige ret til at etablere flere salgssteder 
(den såkaldte "beliggenhedsklausul"), har imidlertid ikke medført en mærkbar ændring i praksis 
og har generelt ikke været en succes, selv om den kan have bidraget til over for markedets aktører 
at understrege Kommissionens vilje til at beskytte tværnational arbitrage og nedbringe 
prisforskellene.  Hvad angår tilgængelighedsklausulen i artikel 4, stk. 1, litra f), ser denne ud til at 
være overflødig fra et juridisk synspunkt, da en nægtelse af at levere køretøjer med udenlandske 
specifikationer ifølge de generelle principper i retspraksis ville blive betragtet som en indirekte 
begrænsning for videresalg7. Det er imidlertid værd at overveje, om en form for retningslinjer, 
der opridser den relevante retspraksis, kunne være nyttig for at øge gennemsigtigheden. 

Generelt ser det ud til, at anvendelsen af de generelle principper i konkurrenceloven kunne være 
tilstrækkelig til at beskytte parallelhandel i den nuværende markedssituation. Det skal også 

                                                 
6  Kommissionens meddelelse vedrørende forordning (EØF) nr. 123/85 af 12.12.1984 om anvendelse af traktatens artikel 85, 

stk. 3, på kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer (EFT C 17 af 18.1.1985, s. 4). 
7  Se dom af 28.2.1984, forenede sager 228 og 229/82, Ford of Europe Inc. og Ford-Werke Aktiengesellschaft mod 

Kommissionen, Sml. 1984, s. 1129. 
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bemærkes, at direktiv 2007/46/EF8 skulle gøre parallelhandel nemmere, da det har afklaret 
reglerne vedrørende overensstemmelsescertifikater og gjort det klart, at leverandører skal levere 
disse dokumenter i papirform med hvert enkelt køretøj.  

D. Give uafhængige værksteder mulighed for at konkurrere med producenternes netværk af 
godkendte værksteder 

Uafhængige værksteder er den eneste kilde til konkurrence mellem mærker på eftermarkedet og 
giver forbrugerne et værdifuldt valg. I 2000 fandt Kommissionen to faktorer af afgørende 
betydning for, at sådanne værksteder kan konkurrere: nemlig tekniske oplysninger og 
reservedele. Gruppefritagelsesforordningen indeholder derfor bestemmelser om at beskytte 
adgangen til begge, hvilket synes at have hjulpet den uafhængige sektor gennem en periode med 
strukturelle tilpasninger til teknologiske behov. 

Artikel 4, stk. 2, i gruppefritagelsesforordningen, der foreskriver, at leverandører skal give 
uafhængige værksteder adgang til tekniske oplysninger, har haft en positiv virkning, men det skal 
bemærkes, at fra den 1. september 2009 vil Euro 5 og 6 ifølge forordning 715/20079 forpligte 
leverandørerne til at frigive sådanne oplysninger for nye modeller. Oplysninger om ældre 
modeller bør allerede være udleveret i medfør af gruppefritagelsesforordningens artikel 4, stk. 2. 
Kommissionen vil fortsat overvåge situationen og vurdere klager fra uafhængige værksteder. Det 
skal i den henseende bemærkes, at de fire beslutninger, Kommissionen vedtog i september 
200710, som gav sektoren vigtige retningslinjer, analyserede den manglende adgang til tekniske 
oplysninger på basis af traktatens artikel 81, stk. 1, og artikel 81, stk. 3, med henvisning til 
gruppefritagelsesforordningen. Selv i fravær af de nuværende regler i gruppefritagelses-
forordningen ville Kommissionen derfor være i stand til at træffe de nødvendige forholdsregler 
på basis af traktatens artikel 81 og/eller 82. 

Reservedelsproducenterne har bevaret deres andel af eftermarkedet, og der er kun få eksempler 
på, at autoriserede værksteder afviser at levere reservedele til deres uafhængige konkurrenter, 
væsentligst fordi de har en betydelig fortjeneste ved dette salg. Selv om tilstedeværelsen af en 
sektorspecifik "hardcore"-klausul i artikel 4, stk. 1, litra i), i gruppefritagelsesforordningen kan 
have bidraget til at afklare den juridiske situation, ville en håndhævelse af den generelle regel, 
hvorved en leverandør, der bruger selektiv distribution, ikke kan begrænse sine forhandleres ret 
til at sælge til endelige brugere, beskytte konkurrencen i samme grad. Det skal også bemærkes, at 
hvis det usandsynlige skulle ske, at en motorkøretøjsproducent skulle forhandle sine reservedele 
selv frem for gennem et selektivt distributionssystem, ville de godkendte værksteder miste deres 
forhandlerfunktion og blive kategoriseret som endelige brugere. I den situation ville "hardcore"-
bestemmelsen i gruppefritagelsesforordningen være ineffektiv, da den ikke gælder for 
begrænsninger, der pålægges sådanne brugere.  

                                                 
8  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og 

påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, EUT L 263 af 
9.10.2007, s. 1. 

9  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til 
emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1.  

10  Sag Comp/39.140-39.143, DaimlerChrysler, Fiat, Toyota og Opel. 



 8    

Det er et faktum, at en række reservedele er bundne: dvs. de er kun tilgængelige hos 
motorkøretøjsproducenterne. Der er tale om i) synlige reservedele omfattet af mønsterbeskyttelse 
i flere medlemsstater og ii) reservedele produceret ifølge en række underleverandøraftaler, som 
f.eks. "tooling arrangements", der i lyset af Kommissionens meddelelse fra 1978 om 
underleveranceaftaler11 på nuværende tidspunkt falder uden for anvendelsesområdet for 
artikel 81, stk. 1, hvorfor traktatens artikel 81, stk. 3, ikke kan finde anvendelse. Hvad angår den 
første kategori af bundne reservedele, er situationen en følge af den eksisterende lovgivning om 
beskyttelse af mønsterrettigheder12. Den anden kategori kan kun behandles inden for rammerne af 
en revision af meddelelsen om underleverancer for bedre at kunne forklare, under hvilke 
omstændigheder visse former for praksis kan omfattes af artikel 81, stk. 1. 

E. Beskytte konkurrencen inden for de autoriserede netværk 

Gruppefritagelsesforordningen har generelt med succes beskyttet konkurrencen mellem 
autoriserede værksteder, da artikel 3, stk. 1, har betydet indførelse af kvalitative, selektive 
reparationssystemer. Som følge deraf har markedskræfterne fået antallet af autoriserede 
værksteder til at stige, da alle værksteder, som opfylder de objektive kriterier, kan indgå i et 
netværk. 

Nogle motorkøretøjsproducenter har indført mere krævende kvalitetsstandarder for deres netværk 
af autoriserede værksteder, men det ser ikke ud til at have været i modstrid med forbrugernes 
interesser. De nye standarder har ikke kun øget kvaliteten af ydelserne, men har også haft 
indflydelse på den uafhængige sektor, som har reageret ved at oprette konkurrerende netværk og 
franchisenetværk med fælles standarder for bedre at kunne leve op til forbrugernes krav om høj 
kvalitet og effektive og pålidelige ydelser.  

Det bør imidlertid bemærkes, at håndhævelsen af de generelle principper for kvalitativ, selektiv 
distribution kunne føre til det samme resultat selv i fravær af den specifikke "hardcore"-
begrænsning i artikel 4, stk. 1, litra h). Det er klart, at et krav om, at et værksted også skal sælge 
nye biler, ikke kan betragtes som kvalitativt i sig selv, og at aftaler med en sådan begrænsning 
derfor vil falde ind under anvendelsesområdet for artikel 81, stk. 1. Da producenternes netværk af 
autoriserede værksteder normalt har markedsandele på langt over 30 %, kan de pågældende 
aftaler ikke omfattes af gruppefritagelsens "sikre havn", som anvendes på kvantitative selektive 
distributionssystemer ifølge gruppefritagelsesforordningen, således at en direkte anvendelse af 
artikel 81 kunne sikre nytilkomne konkurrenter en åben adgang til disse netværk. 

Endvidere har artikel 4, stk. 1, litra k), i gruppefritagelsesforordningen, som vedrører autoriserede 
værksteders køb af alternative reservedelsmærker, ikke medført bemærkelsesværdige ændringer i 
deres kommercielle praksis, da disse værksteder fortsat køber de fleste af deres produkter hos 
motorkøretøjsproducenterne. Det skal for det første bemærkes, at det er vanskeligt for 
autoriserede værksteder at købe fra mere end en kilde, da det vil betyde øgede logistik- og it-
omkostninger. Det betyder, at da motorkøretøjsproducenterne forpligter autoriserede værksteder 
til at bruge reservedele fra det pågældende bilmærke til reparationer omfattet af en garanti, er 
                                                 
11  Kommissionens meddelelse af 18.12.1978 om bedømmelse af underleveranceaftaler i forhold til EØF-traktatens artikel 85, 

stk. 1. 
12  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/71/EF af 13. oktober 1998 om retlig beskyttelse af mønstre, EFT L 289 af 

28.10.1998. Kommissionen har foreslået at revidere dette direktiv. Revisionen er i øjeblikket på vej gennem 
lovgivningsprocessen. 
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motorkøretøjsproducenten den naturlige leverandør for alle reservedeles vedkommende. Det 
forhold, at motorkøretøjsproducenter er de eneste leverandører, der kan levere samtlige 
reservedele, er en yderligere fordel. Det hænger sammen med motorkøretøjsproducenternes 
intellektuelle ejendomsrettigheder eller er en følge af underleverandøraftaler, der kan falde uden 
for anvendelsesområdet for artikel 81, stk. 1. Derimod kan bonus- og rabatordninger i nogle 
tilfælde bidrage til at holde på kunderne. Hvorvidt sådanne ordninger udgør en form for 
konkurrence på kvalitet og effektivitet eller er udformet, så de ulovligt udelukker konkurrerende 
reservedelsproducenter ved at styrke autoriserede værksteders tilknytning, er et spørgsmål, der 
kun kan besvares fra sag til sag under hensyntagen til den økonomiske situation omkring sådanne 
former for praksis og ved at veje eventuelle konkurrencebegrænsende virkninger op mod 
eventuelle effektivitetsfremmende virkninger. Det kan involvere anvendelse af artikel 82 og være 
i overensstemmelse med en udelukkelse af konkurrenceklausuler fra gruppefritagelsen, navnlig 
når motorkøretøjsproducentens andel af det relevante marked for reservedele overstiger tærsklen 
på 30 % - som det normalt er tilfældet. Selv i fravær af artikel 4, stk. 1, litra j), og artikel 4, stk. 1, 
litra k), kunne en eventuel alvorlig risiko for markedsafskærmning takles hensigtsmæssigt 
gennem håndhævelsesforanstaltninger. 

F. Lette reservedelsproducenters adgang til eftermarkedet 

En række bestemmelser i forordning 1400/2002 skulle sikre, at leverandører af originale 
reservedele og producenter af reservedele af tilsvarende kvalitet fik adgang til både uafhængige 
og autoriserede værksteder for at give sidstnævnte mulighed for at tilbyde forbrugerne et valg 
inden for reservedele. Artikel 4, stk. 1, litra j), udelukker aftaler, der indskrænker de muligheder, 
leverandører af originale reservedele har for at sælge reservedele direkte på eftermarkedet, fra 
gruppefritagelsen, mens artikel 4, stk. 1, litra k), som nævnt foreskriver, at aftaler, der forhindrer 
autoriserede værksteder eller forhandlere i at indkøbe reservedele af tilsvarende kvalitet eller 
andre originale reservedelsmærker, ikke kan omfattes af gruppefritagelsen. 

Endvidere betegner artikel 4, stk. 1, litra l), enhver aftale, der begrænser de muligheder, en 
leverandør af originale reservedele har for at anbringe sit varemærke eller logo på reservedele 
eller komponenter, der leveres til en motorkøretøjsproducent til brug ved den første montering af 
et motorkøretøj, som en "hardcore"-begrænsning ("dual-branding").  

Ydermere definerer artikel 1, litra t), "originale reservedele" som omfattende reservedele af 
samme kvalitet, som produceres af en producent af originale reservedele efter den pågældende 
motorkøretøjsproducents specifikationer. Denne afklaring skulle give producenter af originale 
reservedele mulighed for at sælge deres produkter til værksteder som "originale" dele og ikke 
blot som dele af tilsvarende kvalitet og således forbedre deres afsætningsmuligheder. For at 
undgå at motorkøretøjsproducenter nævner kvalitetsforskelle som en objektiv begrundelse for at 
forhindre, at deres autoriserede værksteder bruger konkurrerende dele i forbindelse med deres 
ydelser, definerer artikel 1, litra u), også reservedele af tilsvarende kvalitet som reservedele, hvis 
kvalitet svarer til de originale reservedeles. 

Reservedelsproducenter ser generelt ud til at have bevaret deres position på eftermarkedet, selv 
om deres største kunder - de uafhængige værksteder - har tabt markedsandele. Navnlig har 
definitionen af "originale reservedele" i gruppefritagelsesforordningens artikel 1 skabt et 
værdifuldt marketingværktøj. Denne definition er imidlertid i mellemtiden blevet afløst af 
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direktiv 2007/4613, der indeholder stort set samme definition af "originale dele eller udstyr" som 
gruppefritagelsesforordningen. Hvad angår dele, som ikke er originale, skal det bemærkes, at selv 
i fravær af en definition af dele af tilsvarende kvalitet vil det forhold, at en 
motorkøretøjsproducents forpligter sine autoriserede værksteder til ikke at bruge konkurrerende 
reservedelsmærker, blive betragtet som en konkurrenceklausul, som ikke kan omfattes af 
gruppefritagelsesforordningen ved en markedsandelstærskel på over 30 % i overensstemmelse 
med tilgangen i forordning 2790/1999.  

Artikel 4, stk. 1, litra j), ser derimod ud til at have været effektiv, hvad angår originale 
reservedelsproducenters salg til det uafhængige eftermarked, idet reservedelsproducenterne har 
været i stand at bevare deres markedsposition for dette salgs vedkommende. Det samme ville 
imidlertid have været tilfældet i henhold til den generelle ordning for vertikale aftaler, da den 
samme begrænsning også betragtes som en "hardcore"-begrænsning ifølge forordning 2790/1999. 
Det er også tvivlsomt, om "dual-branding" på basis af artikel 4, stk. 1, litra l), har givet 
værkstederne bedre mulighed for at identificere kompatible reservedele, idet sådanne oplysninger 
allerede burde foreligge i medfør af artikel 4, stk. 2. 

G. Beskytte forhandlernes uafhængighed over for motorkøretøjsproducenterne 

Forhandlernes uafhængighed af deres leverandører var ikke i sig selv et mål for 
gruppefritagelsesforordningen, men blev i stedet betragtet som en følgeforanstaltning, der kunne 
fremme en konkurrencemæssig adfærd14. Artikel 3 i gruppefritagelsesforordningen fastlægger 
derfor en mindstevarighed for aftaler (artikel 3, stk. 5) og mindstefrister i tilfælde af opsigelse 
(der skal begrundes (artikel 3, stk. 4)) eller manglende forlængelse, og den foreskriver også, at 
forhandlerne frit skal kunne overdrage deres forhandling til andre virksomheder efter eget valg 
inden for nettet, samt en voldgiftsmekanisme i tilfælde af tvister (artikel 3, stk. 6). 

Der mindes om, at konkurrencen mellem mærker er steget, siden gruppefritagelsen trådte i kraft, 
hvilket betyder, at beskyttelsen af konkurrencen inden for mærkenetværk kan være blevet mindre 
afgørende for at holde presset på kvalitet og priser til gavn for forbrugerne.  

Det er under alle omstændigheder tvivlsomt, om gruppefritagelsesforordningens artikel 3, stk. 5, 
har haft megen virkning, da leverandørerne i de fleste tilfælde har givet forhandlerne aftaler på 
ubestemt tid, som kan opsiges med to års varsel, hvilket næppe giver stor beskyttelse for en 
forhandlers mærkespecifikke investeringer. I den nuværende situation med stærk konkurrence 
mellem mærker er det endvidere usandsynligt, at en producent vil vælge at reagere på en 
konkurrencefremmende forhandleradfærd ved at true med udelukkelse af netværket. En 
overdrevent streng kontrol eller fastsættelse af kunstigt høje salgsmål, der forhindrer en 
forhandler i at opnå mængdebonus, ville være mere subtile og effektive værktøjer til at 
disciplinere forhandlere, der træder ved siden af. Det skal endvidere bemærkes, at 
Kommissionens undersøgelse ikke har afsløret et eneste tilfælde, hvor forpligtelsen til at 
begrunde opsigelse af en aftale (artikel 3, stk. 4) gav en dommer eller voldgiftsmand mulighed 

                                                 
13  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5.9.2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af 

motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, 
EUT L 263 af 19.10.2007, s. 1. 

14  Se begrundelse 9 i gruppefritagelsesforordningen. 
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for at fastslå, at der faktisk var afgivet opsigelsesvarsel som straf for en konkurrencefremmende 
adfærd. 

Det skal også understreges, at minimumsvarigheden på fem år for forhandleraftaler som fastsat i 
artikel 3, stk. 5, litra a), ikke er solidt begrundet fra et økonomisk synspunkt, idet langsigtede 
aftaler faktisk kan vise sig at være mere konkurrencebegrænsende netop på grund af den længere 
varighed. De kan bl.a. forhindre producenterne i at udskifte forhandlere med dårlige resultater 
med mere effektive nytilkomne og forsinke indførelsen af nye aftaler, der svarer til en ændret 
markedssituation. 

Hvad angår forordningens artikel 3, stk. 3, som skulle føre til markedsintegration gennem 
udvikling af tværnational distribution, har Kommissionens undersøgelse vist, at næsten alle 
overdragelser af forhandlinger inden for de autoriserede netværk er foregået på nationalt niveau. 
Målet er derfor ikke nået, og gruppefritagelsesforordningen kan i stedet have ført til en 
koncentration af forhandlere i visse lokalområder og muligvis have skabt problemer i fremtiden 
for de nationale konkurrencemyndigheder. 

Artikel 3, stk. 6, der omhandler voldgift i tilfælde af tvister, ser generelt ud til at have haft en 
positiv virkning ved at begrænse antallet af bekostelige og langtrukne retssager. Dommerne er 
ofte dårligere stillet end uafhængige voldgiftsmænd, hvad angår hurtig handling i teknisk 
komplekse sager, f.eks. vedrørende opnåelse af kvalitetsstandarder.  Da leverandørerne endvidere 
behøver fleksibilitet for at tilpasse deres distributionsnetværk til ændrede markedsbetingelser, vil 
det ikke være i deres interesse at fremme ustabilitet og kortsigtet planlægning i netværkene, da de 
har brug for loyale forhandlere, der er villige til at foretage betydelige investeringer. 
Tilstedeværelsen af en effektiv mekanisme til løsning af tvister hænger tættere sammen med en 
effektiv gennemførelse af aftaler end med konkurrenceanliggender. Fra en forhandlers synspunkt 
vil en klar og hurtig mekanisme til løsning af tvister kunne afholde den stærkere aftalepart fra at 
udnytte sin position, mens voldgift fra leverandørens synspunkt giver mulighed for at sanktionere 
aftalebrud i rette tid og undgå den dårlige reklame, der følger med en retssag. Det kan derfor i 
fravær af artikel 3, stk. 6, i gruppefritagelsesforordningen være en fordel for alle parter at indgå 
en frivillig adfærdskodeks, der fastsætter en voldgiftsprocedure for løsning af tvister, samt 
minimumsstandarder for, hvad der udgør god tro og opfyldelse af de legitime forventninger i 
relation til parternes aftaleforhold. 

IV.  OVERORDNET VURDERING 
Konkurrencesituationen på markederne for distribution af motorkøretøjer ser ud til være blevet 
mærkbart forbedret, siden Kommissionens sidste vurdering af situationen i 2000. Denne 
udvikling ser imidlertid væsentligst ud til at skyldes eksterne faktorer, da markedskræfterne i en 
stadig mere globaliseret kontekst har fået sektoren til at udvikle sig positivt på en måde, 
Kommissionen ikke oprindelig havde forudset. Navnlig har en kraftig og stigende konkurrence 
mellem mærker medført faldende priser i en situation med øget markedsintegration på EU-
niveau. Kommissionen har derfor endnu ikke fundet tilstrækkelige indikationer på markedssvigt 
eller faktiske eller potentielle skadelige virkninger for forbrugerne, der adskiller motorkøretøjer 
fra andre økonomiske sektorer. 

Gruppefritagelsesforordningen har støttet industriens tilpasninger til denne ændrede situation og 
har navnlig på eftermarkedet fremmet en konkurrencefremmende og dynamisk reaktion fra 
aktørerne. Dette resultat ser imidlertid væsentligst ud til at stamme fra foranstaltninger, der er 
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inspireret af generelle principper fra de europæiske domstoles retspraksis, som nu er afspejlet i 
Kommissionens forordning 2790/1999, snarere end fra specifikke bestemmelser i 
gruppefritagelsesforordningen. F.eks. ser anvendelsen af de generelle principper for kvalitativ 
selektiv distribution ud til at have haft positive virkninger for eftermarkederne, hvor det har ført 
til en betydelig stigning i antallet af autoriserede værksteder. 

Hvad angår de sektorspecifikke "hardcore"-begrænsninger i forordningens artikel 4, har 
Kommissionens undersøgelse ikke afsløret nogen klar årsagssammenhæng mellem disse 
bestemmelser og den forbedrede konkurrencesituation på markedet i referenceperioden.  Selv om 
gruppefritagelsesforordningens artikel 4, stk. 2, der foreskriver fuld og ikke-diskriminerende 
adgang for uafhængige aktører på eftermarkedet til motorkøretøjsproducenternes 
mærkespecifikke tekniske oplysninger, kan have bidraget til at signalere Kommissionens 
forbehold, har håndhævelsesforanstaltninger som svar på vedvarende problemer på dette område 
involveret anvendelse af artikel 81, og sådanne foranstaltninger vil fortsat være mulige selv i 
fravær af de nuværende regler i gruppefritagelsesforordningen. Endvidere vil denne særlige 
foranstaltning samt artikel 1, stk. 1, litra t), der skulle fremme konkurrerende reservedels-
producenters adgang til eftermarkedet, blive ændret i 2010 i forbindelse med ikrafttrædelsen af 
det nye regelsæt for ordningen for typegodkendelse af motorkøretøjer og reservedele, nemlig 
forordning 715/2007 og direktiv 2007/46. Det er også tvivlsomt, om gruppefritagelses-
forordningens artikel 4, stk. 1, litra j), som udvider anvendelsesområdet for den tilsvarende 
"hardcore"-begrænsning i artikel 4, litra e), i forordning 2790/1999 for at forbyde begrænsninger, 
der forhindrer leverandører af originalt udstyr i at sælge dele til både uafhængige og autoriserede 
værksteder, har spillet nogen afgørende rolle for beskyttelsen af reservedelsproducenternes 
adgang til eftermarkedet.  

Hvad angår konkurrence på markedet for reservedele til motorkøretøjer, skal det bemærkes, at 
motorkøretøjsproducenternes intellektuelle ejendomsrettigheder og den udbredte brug af en 
række underleveranceaftaler med leverandører af originale dele (herunder de såkaldte "tooling 
arrangements") har betydet, at visse reservedele er bundet til motorkøretøjsproducentens netværk. 
Det kan i nogen grad have svækket de uafhængige reservedelsgrossisters stilling og medført 
højere priser på reparationer generelt. Disse potentielle konkurrenceproblemer afhænger 
imidlertid af anvendelsen af artikel 81, stk. 1, på denne type aftaler i hvert enkelt tilfælde og 
vedrører ikke eventuelle manglende muligheder ifølge gruppefritagelsesforordningen til at takle 
sådanne problemer efter artikel 81, stk. 3. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Kommissionen 
har foreslået at indføre en "reparationsklausul" i forslaget til et revideret mønsterdirektiv15. 

Endvidere førte Kommissionens undersøgelse til de samme konklusioner, hvad angår de 
sektorspecifikke betingelser i gruppefritagelsesforordningens artikel 5, som enten har vist sig at 
være unødvendige for at nå det opstillede mål (f.eks. beskyttelse af parallelhandel gennem 
udelukkelse af klausuler om faste forretningssteder fra fritagelsens anvendelsesområde) eller ikke 
har vist en stærk årsagssammenhæng med de konstaterede forbedringer af 
konkurrencesituationen på markedet (f.eks. fjernelse af risikoen for afskærmning gennem 
strengere regler for flermærkeforhandling). 

Endelig kan de specifikke regler i gruppefritagelsesforordningens artikel 3 have givet bagslag i 
nogle tilfælde, som det fremgår af analysen i bilag 4. For det første kan 
                                                 
15  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/71/EF af 13.10.1998 om retlig beskyttelse af mønstre, EFT L 289 af 28.10.1998. 

Et forslag til revision af denne tekst er i øjeblikket til behandling i Rådet, KOM(2004) 582. 
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gruppefritagelsesforordningen faktisk have bidraget til ensartethed i distributionsleddet ved at 
fastsætte markedsandelstærsklen for fritagelse af kvantitative selektive aftaler om distribution på 
et niveau, der er højere end for andre former for distribution. For det andet kan 
gruppefritagelsesforordningen ved kun at fritage langsigtede aftaler have gjort det vanskeligere 
for nytilkomne aktører at få adgang til netværkene. For det tredje har de specifikke regler, der 
skulle fremme overdragelse af forhandlinger blandt de eksisterende medlemmer af et netværk, 
ikke bare forfejlet deres oprindelige mål, som var at udvikle forhandlere med internationalt 
format, men deres fremtidige anvendelse kan fremme udviklingen af store forhandlergrupper på 
nationalt niveau, som i nogle tilfælde kan føre til tab af konkurrence både mellem mærker og 
inden for samme mærke i lokalområder.  

Det ser derfor ud til, at de bestemmelser i gruppefritagelsesforordningen, som afveg fra de 
generelle principper i de europæiske domstoles retspraksis, og som er afspejlet i Kommissionens 
forordning 2790/1999, i den nuværende økonomiske situation med stadig mere globaliserede og 
konkurrenceprægede automobilmarkeder kan betragtes som overdrevent strenge, for komplekse 
og/eller overflødige, navnlig i lyset af den nye EU-lovgivning for motorkøretøjer. 

På baggrund af ovenstående ser det ud til, at en mere virkningsbaseret og smidig tilgang ville 
give bedre resultater for forbrugerne. 

For det første vil en sådan tilgang give Kommissionen mulighed for bedre at fokusere sin indsats 
på den mest skadelige konkurrencebegrænsende praksis og samtidig sikre prioriteringen på 
håndhævelsesområdet. Det er i den henseende almindelig kendt, at selv om Kommissionen har 
modtaget 46 formelle klager fra denne sektor siden 2002, har det ikke ført til 
forbudsbeslutninger16, og der er kun indgået tre uformelle forlig17. Mere overraskende er det, at 
ud af de 322 uformelle klager, Kommissionen modtog mellem 2004 og 2007, krævede kun 36 
yderligere undersøgelser, og ingen af dem førte til indledning af formelle 
undersøgelsesprocedurer. Faktisk vedrørte de fleste af disse uformelle klager ikke egentlige 
konkurrencespørgsmål, men snarere kommercielle tvister parterne imellem. Det synes rimeligt at 
formode, at disse aktiviteter har slugt ressourcer, som Kommissionen kunne have brugt til at 
afsløre og forfølge mere skadelige konkurrencebegrænsende former for praksis med klare 
skadelige virkninger for forbrugernes velfærd. På nationalt niveau er tallene stort set 
sammenlignelige. De nationale konkurrencemyndigheder modtog i alt omkring 340 klager, men 
kunne kun i 7 sager træffe foranstaltninger, der resulterede i de påtænkte beslutninger ifølge 
artikel 11, stk. 4, i forordning 1/2003. 

For det andet er det klart, at de komplicerede nuværende sektorspecifikke regler har medført en 
risiko for forskellige fortolkninger hos de nationale domstole, hvilket i en sag krævede 
Kommissionens indgriben i form af et amicus curiae-indlæg i medfør af artikel 15, stk. 3, i 
forordning 1/200318. Det er derfor sandsynligt, at mere virkningsbaserede og enklere regler bedre 
vil kunne sikre en ensartet anvendelse af konkurrencereglerne i hele EU. 

                                                 
16   De fire forbudsbeslutninger vedtaget af Kommissionen den 13.9.2007 i sagerne Toyota, Fiat, DaimlerChrysler og Opel 

stammer fra en ex-officio undersøgelse, mens Kommissionens forbudsbeslutning i Peugeot-sagen af 5.10.2005 var baseret på 
klager før gruppefritagelsesforordningens ikrafttrædelse. 

17   Se IP/06/302 – 303 fra marts 2006 i GM- og BMW-sagerne samt IP/03/80 af 20.1.2003 i Audi-sagen. 
18  For at sikre en ensartet anvendelse af EF-traktatens artikel 81 sendte Kommissionen skriftlige bemærkninger til Cour d'Appel 

de Paris i sagen Garage Grémeau/Daimler Chrysler France, sag RG 05/17909. 
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For det tredje er det oplagt, at mindre formalisme vil føre til mere retssikkerhed for 
virksomhederne i sektoren. Der skal mindes om, at selv om Kommissionen har gjort en betydelig 
indsats for at offentliggøre en forklarende brochure og besvare en række hyppigt stillede 
spørgsmål, har Kommissionen i hele referenceperioden haft mange anmodninger om bistand fra 
aktørerne, som i det store og hele ikke vedrørte aftalers eventuelle virkninger på markedet, men 
snarere fortolkningen af bestemte aftaleklausuler. Endnu vigtigere kan det konstateres, at antallet 
af anmodninger om præjudicielle afgørelser til EF-Domstolen vedrørende automobildistribution 
afspejler den forholdsvis store retsusikkerhed, der synes at skyldes en for detaljeret og 
formalistisk tilgang. Fire ud af de tretten domme, som EF-Domstolen afsagde fra den 1. januar 
2003 til den 31. december 2007 vedrørende aftaler og misbrug af dominerende stilling i relation 
til fortolkningen af bestemmelser i gruppefritagelser, vedrører betingelserne for ophør af aftaler i 
motorkøretøjsindustrien. De udgør 80 % af samtlige domme vedrørende vertikale 
distributionsaftaler i perioden19.  

Endelig er det sandsynligt, at en mere virkningsbaseret og smidig tilgang kunne bidrage til at 
nedbringe efterlevelsesomkostningerne for markedets aktører20. Der er ingen tvivl om, at den 
store vægt på kvalitetsstandarder efter 2002 i nogen grad skyldes skiftet væk fra et system, der 
indeholdt elementer af både eksklusivitet og selektivitet, til et mere åbent system. I den 
forbindelse skal det bemærkes, at næsten alle nationale forhandlersammenslutninger, der indgår i 
Kommissionens undersøgelse, mente, at ikrafttrædelsen af gruppefritagelsesforordningen kunne 
forklare de betydelige ændringer i aftalebestemmelserne, og nogle sammenslutninger anslog, at 
forhandlernes deraf følgende omkostningsstigning var på ca. 20 %. De ændrede regler var 
imidlertid ledsaget af en række betingelser og en omfattende liste med "hardcore"-bestemmelser, 
som i nogle tilfælde ikke gav de forventede forbedringer af konkurrencevilkårene på markedet. 
Det gælder navnlig de regler, der skulle fremme underleverandøraftaler for reparationstjenester, 
ubegrænset åbning af nye salgssteder og leveringssteder samt i nogen grad flermærkeforhandling. 
Hvis de overflødige reguleringsmæssige krav i gruppefritagelsesforordningen blev erstattet af en 
mere virkningsbaseret tilgang, er det derfor sandsynligt, at parterne ville indgå mere 
omkostningseffektive aftaler, som ville være til gavn for forbrugerne.  

Kommissionen konkluderer derfor på nuværende tidspunkt, at en mere smidig ordning, der i 
højere grad er inspireret af de generelle principper for vertikale begrænsninger som fastsat i 
forordning 2790/1999, kunne have sikret samme beskyttelse af konkurrencen på markedet, og 
samtidig have medført lavere efterlevelsesomkostninger for virksomhederne og et mere effektivt 
håndhævelsessystem for konkurrencemyndighederne. 

V.  DE NÆSTE SKRIDT 
Det skal bemærkes, at rapporten udelukkende giver udtryk for Kommissionens indledende 
holdning til, hvordan forordning 1400/2002 fungerer, og ikke på nogen måde berører en endelig 
                                                 
19   Tre af de fire domme vedrørte opsigelse af aftaler med et års varsel, hvor et netværk tilsyneladende skulle reorganiseres, 

mens den sidste sag vedrørte en afklaring af betydningen af artikel 3, stk. 6, i forordningen om voldgift i forbindelse med 
opsigelse af en aftale. Sag C-125/05 Vulcan Silkeborg mod Skandinavisk Motor af 7.9.2006; forenede sager C-376/05 og 
C-377/05 Brünsteiner, Hilgert mod BMW af 30.11. 2006; sag C-273/06 Auto Peter Petschenig mod Toyota Frey af 
26.12007; sag C-421/05 City Motors Groep mod Citroën Belux af 18.1.2007. 

20  For Spaniens vedkommende vurderer den regionale forhandlersammenslutning, at omkostningerne som følge af højere 
normer nåede op på 20 % efter indførelsen af gruppefritagelsesforordningen for motorkøretøjer. Svar på spørgsmål 2.13 i 
Kommissionens spørgeskema HT1021-ADL-026. 
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beslutning om resultaterne af undersøgelsen. Rapporten er det indledende skridt i en omfattende 
høringsproces, som alle aktører opfordres til at deltage i.  

På basis af de oplysninger, der indgår i løbet af den kommende høring, vil Kommissionen 
foretage en efterfølgende analyse af de forventede positive og negative følger af en 
lovgivningsmæssig løsning. Det skal også bemærkes, at revisionsprocessen for den generelle 
gruppefritagelsesforordning 2790/1999 vil falde sammen med offentliggørelsen af en sådan 
konsekvensanalyse. Hvis denne proces får Kommissionen til at mene, at motorkøretøjssektoren 
på tilfredsstillende vis kan omfattes af en generel ordning for vertikale begrænsninger, vil alle 
aktører få vid mulighed for at sikre sig, at deres problemstillinger undersøges grundigt inden for 
rammerne af den kommende lovgivningsprocedure. 

For at identificere den mest hensigtsmæssige løsning for en kommende ordning, opfordrer 
Kommissionen berørte parter til at fremsætte deres bemærkninger til indholdet i denne rapport. 

Bemærkningerne skal sendes inden den 31. juli 2008.  

Med e-mail til følgende adresse: 
Comp-car-sector@ec.europa.eu 

Med post til følgende adresse: 
Europa-Kommissionen 
Kontor: J 70 - 01/128 
Generaldirektoratet for Konkurrence 
B-1049 Bruxelles 
Belgien 

Rapporten findes også på internettet på alle Den Europæiske Unions officielle sprog på følgende 
adresse: 

http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/motor_vehicles/news.html  

Fortrolighed: Hvis De ikke ønsker, at tredjemand får kendskab til deres kommentarer, 
bedes De nævne det tydeligt. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/motor_vehicles/news.html

	I. FORMÅL MED OG RESULTAT AF EVALUERINGEN
	II. MARKEDSUDVIKLINGEN
	III. OPFYLDELSE AF MÅLENE MED FORORDNINGEN
	IV. OVERORDNET VURDERING
	V. DE NÆSTE SKRIDT

