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Tämä on kertomus, jonka komission edellytetään laativan 31. toukokuuta 2008 mennessä 
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja 
yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 1400/20021, jäljempänä ’ryhmäpoikkeusasetus’, 11 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Kertomuksessa arvioidaan ryhmäpoikkeusasetuksen vaikutuksia alalla noudatettaviin 
menettelytapoihin ja kyseisten menettelytapojen vaikutuksia kilpailuun moottoriajoneuvojen 
jälleenmyynnin ja huoltopalvelujen alalla EU:ssa2. Lisäksi tarkoituksena on valmistella uuden 
järjestelmän käyttöönottoa ryhmäpoikkeusasetuksen voimassaolon päättyessä 31. toukokuuta 
2010. 

Kertomuksessa on neljä teknistä liitettä. Ensimmäinen liite koskee ryhmäpoikkeusasetuksen 
tavoitteita ja toisessa tarkastellaan sitä, kuinka EU:n moottoriajoneuvojen myynti- ja 
huoltopalvelumarkkinat ovat kehittyneet ryhmäpoikkeusasetuksen antamisen jälkeen. 
Kolmannessa liitteessä käsitellään komission kokemuksia ryhmäpoikkeusasetuksen 
soveltamisesta ja neljännessä laajennetaan tähän kertomukseen sisältyvää analyysia. 

I  TARKASTELUN TARKOITUS JA TULOKSET 
Ryhmäpoikkeusasetuksella parannetaan oikeusvarmuutta moottoriajoneuvojen jakelun ja 
huoltopalvelujen alalla noudattamalla 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta muilla aloilla tehtyihin 
vertikaalisiin sopimuksiin annetun asetuksen (EY) N:o 2790/19993 mukaista 
vaikutuskeskeisempää lähestymistapaa. Ryhmäpoikkeusasetukseen sisällytettiin kuitenkin 
yksityiskohtaisempia säännöksiä ryhmäpoikkeuksen soveltamisalan kaventamiseksi alalle 
ominaisten kilpailuongelmien vuoksi. Näitä ongelmia ovat muun muassa tiettyjen 
ajoneuvonvalmistajien itsepintaiset pyrkimykset EU:n yhtenäismarkkinoiden jakamiseen, 
ajoneuvonvalmistajien keskittymisasteen ennustettu kasvu ja riski huoltopalvelumarkkinoilla 
käytävän kilpailun vähenemisestä.  

Komission kilpailun pääosasto aloitti vuoden 2007 puolivälissä tiedonhankintaprosessin 
lähettämällä kyselylomakkeen moottoriajoneuvoalan sidosryhmille, kuten yksittäisille 
henkilöautojen ja kuorma-autojen valmistajille sekä niiden liitoille ACEA:lle ja JAMA:lle, 
yksittäisille varaosanvalmistajille ja niitä Euroopassa edustavalle liitolle CLEPA:lle, 
valtuutettujen jälleenmyyjien ja korjaamoiden kansallisille ja eurooppalaisille liitoille (esim. 
CECRA), riippumattomien korjaamoiden ja varaosien jälleenmyyjien kansallisille ja 
eurooppalaisille liitoille (esim. FIGIEFA), riippumattomien ajoneuvokauppiaiden liitoille, 
kuluttajajärjestöille sekä kansallisille kilpailuviranomaisille. Komission analyysi perustuu 

                                                 
1Komission asetus (EY) N:o 1400/2002, annettu 31. heinäkuuta 2002 (EYVL L 203, 1.8.2002, s. 30–41).  
2ETA-sopimuksen liitteen XIV (Kilpailu) muuttamisesta 27 päivänä syyskuuta 2002 tehdyn ETA:n sekakomitean 
päätöksen N:o 136/2002 (EYVL L 336, 12.12.2002, s. 38) mukaisesti asetusta (EY) N:o 1400/2002 sovelletaan myös 
ETA:n jäsenvaltioissa. Tämä kertomus kattaa sen vuoksi myös ETA:n, vaikka siinä viitataan yleensä vain EU:n 
jäsenvaltioihin. 
3EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja 
yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 22 päivänä joulukuuta 1999 annettu komission asetus (EY) N:o 
2790/1999 (EYVL L 336, 29.12.1999, s. 21). 



 3

kyselyyn annettujen vastausten lisäksi myös muihin tietolähteisiin, kuten tutkimuksiin ja ulkoisiin 
tilastollisiin tietokantoihin.4 
 
Mainituista lähteistä saatujen tietojen perusteella voidaan todeta, että ryhmäpoikkeusasetuksella 
on edistetty kilpailun suojaamista uusien moottoriajoneuvojen jakelun markkinoilla ja erityisesti 
huoltopalvelumarkkinoilla 81 artiklan 3 kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti kuluttajien 
hyödyksi. Tämä päätelmä pitää paikkansa, vaikka on viitteitä siitä, että tietyt alakohtaiset 
toimenpiteet, kuten erisuuruisten markkinaosuusrajojen soveltaminen valikoivaan jakeluun 
(ryhmäpoikkeusasetuksen 3 artiklan 1 kohta) ja tietyt jälleenmyyjien kaupallisia etuja suojaavat 
säännökset (3 artiklan 3 ja 5 kohta), saattavat käytännössä olla ristiriidassa komission asettamien 
tavoitteiden kanssa. Näitä tavoitteita ovat innovatiivisten jakelumallien edistäminen ja 
valtuutettuihin verkostoihin pääsyn helpottaminen. 

Komission analyysin mukaan ryhmäpoikkeusasetuksen ei voida katsoa laajentaneen 
ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaa sopimuksiin, joilla on mahdollisesti kuluttajien kannalta 
haitallisia vaikutuksia. Monet ryhmäpoikkeusasetuksen säännökset saattavat kuitenkin rajoittaa 
sopimuspuolten toimintaa tavalla, joka ei ehkä ole välttämätön edellytys tehokkaan kilpailun 
suojaamiselle. Tällainen tilanne olisi ristiriidassa EU:n lainsäädännön kokonaisuudessaan 
kattavien, parempaa sääntelyä koskevien periaatteiden kanssa varsinkin, kun otetaan huomioon 
moottoriajoneuvoalaan sovellettavan EU:n sääntelykehyksen muiden osien kehitys.  

II MARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT 
Kaikki analysoitavina olleet relevantit taloudelliset indikaattorit näyttäisivät vahvistavan, että 
merkityksellisillä markkinoilla vallitseva kilpailutilanne, jolla oli ratkaiseva vaikutus komission 
päätökseen tiukemman, alakohtaisen ryhmäpoikkeuksen käyttöönotosta, parani olennaisesti 
vuosien 2002 ja 2007 välisenä aikana. 

Ajoneuvojen myyntimarkkinoiden osalta uusien moottoriajoneuvojen reaalihintojen tuntuva 
aleneminen, uusien yritysten onnistunut markkinoilletulo, markkinoilta poistuneiden yritysten 
suhteellisen pieni määrä, markkinaosuuksien merkittävä vaihtelu, maltillinen tai vähenevä 
keskittyminen, kuluttajien valinnanvaran kasvu eri markkinasegmenteillä ja tuotteiden 
elinkaarten lyheneminen ovat osoituksia siitä, että kilpailuympäristö on yleisesti ottaen 
dynaaminen. Myös suhteellisen vähäiset mutta muuttuvat keskimääräiset voitot ja vakaina 
pysyvät T&K-menot tukevat tätä näkemystä. Kilpailupaineen voidaan odottaa kasvavan edelleen 
nousevan talouden maiden autonvalmistajien vahvistaessa asemiaan EU:n markkinoilla. 

Lisäksi toisin kuin vuonna 2000 toteutetussa uudelleentarkastelussa pelättiin, automerkkien 
sisäinen kilpailu ei näytä heikentyneen merkittävässä määrin. Vaikka jälleenmyyjien 
keskittymisasteen kasvu on ollut maltillista suurimpien konsernien laajennuttua merkittävästi 
tärkeimmillä kansallisilla markkinoilla ja jakeluverkoston muututtua suhteessa harvemmaksi, 
jakelurakenteet ovat EU:ssa edelleen suhteellisen pirstoutuneet verrattuna esimerkiksi 
Yhdysvaltain markkinoihin. Sekä ajoneuvonvalmistajien että jälleenmyyjien ajoneuvojen 

                                                 
4Kyselylomakkeisiin annettujen vastausten lisäksi analyysi perustuu moniin muihin lähteisiin, esimerkiksi London 
Economicsin selvitykseen autojen vähittäiskaupan ja huoltopalvelumarkkinoiden kehitysnäkymistä asetuksen N:o 
1400/2002 kannalta, Euroopan autonvalmistajien yhdistyksen alakohtaiseen selvitykseen, Euroopan komission 
kertomukseen ”Cars 21: A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st Century” ja Eurostatilta 
saatuihin tietoihin. 
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myynnistä saamat keskimääräiset tuottomarginaalit näyttävät heikoilta, mikä sulkee pois 
mahdolliset riskit markkinavoiman käytöstä kuluttajien kannalta haitallisella tavalla. On myös 
huomionarvoista, että henkilöautojen hinnat ovat lähentyneet huomattavasti eri puolella EU:ta ja 
henkilöautojen reaalihinnat ovat alentuneet. Lisäksi kulutustottumukset ovat kehittyneet siten, 
että varsinaisen ostamisen sijaan turvaudutaan vaihtoehtoisiin järjestelyihin, kuten leasing-
vuokraukseen. Tämä kasvattaa jälleenmyyjiin kohdistuvaa kilpailupainetta. Myös se, että 
ajoneuvonvalmistajat myyvät ajoneuvoja suoraan leasing-yhtiöille ja muille yritysostajille, 
kasvattaa entisestään kilpailupainetta. 

Huoltomarkkinoiden osalta voidaan todeta, että sekä valtuutettujen korjaamoiden lukumäärä että 
korjaamoverkoston kokonaistiheys ovat kääntyneet kasvuun paljolti ryhmäpoikkeusasetuksen 
vuoksi. Monet valtuutetut korjaamot eivät enää myy uusia autoja ja on yhä yleisempää, että ne on 
valtuutettu korjaamaan eri valmistajien automerkkejä. 

Monilla riippumattomilla korjaamoilla on ollut vaikeuksia investoida teknisiin taitoihin, laitteisiin 
ja koulutukseen, jotka ovat tarpeen tekniikaltaan yhä monimutkaisempien ajoneuvojen 
korjaamiseksi. Ne ovatkin menettäneet vähitellen markkinaosuuksiaan valtuutetuille 
korjaamoverkostoille. Riippumattomat korjaamot ovat kuitenkin läpikäyneet huomattavan 
yhdistymis- ja rakennemuutosprosessin ja parantaneet sitä kautta kilpailuasemiaan. Erityisesti 
suurten riippumattomien korjaamoketjujen sulautuminen on kasvattanut kuluttajille tarjottavaa 
palveluvalikoimaa. Vaikka korjaamohintoja on korotettu ammattitaitoisesta työvoimasta 
aiheutuvien kustannusten kasvun sekä modernien ajoneuvojen edellyttämien suurempien laite- ja 
koulutusinvestointien vuoksi, autojen vuotuiset huoltokustannukset ovat alentuneet reaalisesti 
tarkasteltuina huoltovälin pidentymisen ja ajoneuvojen luotettavuuden paranemisen myötä. 

Varaosanvalmistajat ovat säilyttäneet asemansa huoltomarkkinoilla huolimatta siitä, että 
riippumattomat korjaamot – jotka ovat niiden tärkeimpiä asiakkaita – ovat menettäneet 
markkinaosuuttaan ja valtuutetut korjaamot ostavat edelleen valtaosan tarvitsemistaan varaosista 
ajoneuvonvalmistajilta. Osasyynä tähän on se, että tietyt varaosanvalmistajat ovat kehittäneet 
korjaamoketjuja, jotka edustavat niiden tuotemerkkiä ja käyttävät pääasiassa niiden valmistamia 
varaosia. 

III ASETUKSELLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN 
Tässä jaksossa arvioidaan, onko komission alun perin asettamat seitsemän tavoitetta5 saavutettu 
käytännössä ja missä määrin ryhmäpoikkeusasetukseen sisältyvät alakohtaiset säännöt ovat 
osoittautuneet tehokkaiksi ja/tai välttämättömiksi.  

A. Estetään kilpailevien ajoneuvonvalmistajien sulkeminen markkinoiden ulkopuolelle ja 
turvataan niiden markkinoillepääsy 

Nykyisille markkinaolosuhteille on ominaista kiihtyvä globalisaatio ja tuotemerkkien välinen 
tiukka kilpailu, joka on seurausta uusien toimijoiden onnistuneesta markkinoilletulosta ja 
liiallisesta tuotantokapasiteetista.  Näissä muuttuneissa olosuhteissa riski siitä, että yhtä 
tuotemerkkiä koskevien vertikaalisten sopimusten rinnakkaisverkostoilla estetään kilpailijoiden 
markkinoillepääsy, on huomattavasti pienempi kuin komissio arvioi vuonna 2000.  

                                                 
5 Ks. 16. maaliskuuta 2002 annettu komission tiedonanto (EYVL C 67, 16.3.2002, s. 2). 
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Tätä taustaa vasten tarkasteltuna on selvää, että jälleenmyyjät eivät ole hyödyntäneet 
ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
soveltamisen myötä parantuneita mahdollisuuksia kilpailevien valmistajien automerkkien 
myyntiin samoissa esittelytiloissa. Tätä useiden automerkkien myynnin muotoa käytetään usein 
samoissa olosuhteissa kuin ennen ryhmäpoikkeusasetuksen antamista eli esimerkiksi alueilla, 
joilla asukastiheys on pienempi, ja sellaisten automerkkien tapauksessa, joiden myyntimäärät 
eivät ole suuria ja joiden myyntiä on sen vuoksi täydennettävä kilpailevan automerkin myynnillä, 
jotta kyseiset jälleenmyyjät ja kyseinen merkki voisivat pysyä markkinoilla. Vaikka tietyt EU:n 
markkinoille äskettäin tulleet ajoneuvonvalmistajat ja eräät jälleenmyyjien liitot väittävät, että 
ryhmäpoikkeusasetus on helpottanut pääsyä nykyiseen verkostoon jättämällä määräävässä 
asemassa olevien toimijoiden kanssa tehtävät yksinoikeussopimukset poikkeuksen ulkopuolelle, 
on ilmeistä, että useiden automerkkien myynnin suurimpana kannustimena ovat olleet 
markkinoiden ulkoiset kehitysnäkymät. Vaikka asetukseen ei sisältyisi useiden automerkkien 
myyntiä koskevia säännöksiä, voidaan olettaa, että monet ajoneuvonvalmistajat tekisivät tällaisen 
myynnin mahdollistavia sopimuksia silloin, kun se on kaupalliselta kannalta järkevää.  

Olisi myös huomattava, että joidenkin sidosryhmien mukaan se, että ryhmäpoikkeusasetuksessa 
suositaan useiden automerkkien myyntiä samoissa esittelytiloissa, on saattanut saada 
ajoneuvonvalmistajat reagoimaan näköpiirissä olevaan tuotemerkin imagon heikkenemiseen 
tiukentamalla valintaperusteita. Tämä puolestaan on saattanut saada jälleenmyyjät kasvattamaan 
merkkikohtaisia investointeja, jotka nostavat kokonaisjakelukustannuksia. Toisaalta 
tulevaisuudessa saattaa nousta esiin riski siitä, että huomattavan osan markkinoista kattavien, 
yhtä automerkkiä koskevien sopimusten rinnakkaisverkostojen lisääntyminen voi sulkea uudet 
tulokkaat markkinoiden ulkopuolelle. 

Näyttääkin siltä, että useiden automerkkien myyntiä koskevat alakohtaiset säännöt eivät ole olleet 
kaikilta osin tehokkaita ja asetuksen N:o 2790/1999 mukaisilla rajoituksilla, joita kohdistetaan  
ajoneuvonvalmistajien valmiuteen asettaa jälleenmyyjille suoria tai epäsuoria kilpailukieltoja, 
olisi mitä todennäköisimmin voitu varmistaa yhtäläinen suojataso kilpailulle.  

B. Lisätään samaa automerkkiä myyvien jälleenmyyjien välistä kilpailua kannustamalla niitä 
käyttämään monipuolisempia jakelumuotoja 

Markkinoiden kehittymisestä sitten asetuksen N:o 1400/2002 voimaantulon voidaan esittää 
kolme keskeistä päätelmää. 

Ensiksikin asetuksen N:o 1400/2002 2 artiklan 1 kohdan ja 3 artiklan 1 kohdan mukainen 
asetuksen N:o 1475/95 yhteydessä havaitun kahlitsevan vaikutuksen poistamista koskeva tavoite 
on jäänyt saavuttamatta, sillä käytännöllisesti katsoen kaikki ajoneuvonvalmistajat ovat 
päättäneet käyttää kaikissa jäsenvaltioissa määrällisiä valikoivia jakelusopimuksia. Se seikka, että 
ryhmäpoikkeusasetuksen 3 artiklan 1 kohdassa säädetään suotuisammasta 40 prosentin 
markkinaosuusrajasta määrällisten valikoivien jakelujärjestelmien osalta, on saattanut vääristää ja 
yhdenmukaistaa käytäntöjä tältä osin. Tämä korkeampi raja vaikuttaa poikkeavalta, sillä 
määrällinen valikoiva jakelu rajoittaa yleisen käsityksen mukaan enemmän tuotemerkkien välistä 
kilpailua kuin yksinoikeudellisen jakelun kaltaiset järjestelmät. 

Toiseksi määrällisen valintamenetelmän keäyttö on antanut toimittajille mahdollisuuden 
harventaa verkostoa vuosien 2002 ja 2006 välisenä aikana. Olisikin pohdittava, onko 
poikkeuksen myöntäminen tälle jakelumuodolle vähentänyt automerkkien sisäistä kilpailua 
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perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdassa määrättyjen periaatteiden vastaisesti ja aiheuttanut 
siten haittaa kuluttajille. 

Oletetuista kielteisistä vaikutuksista olisi ensiksikin todettava, että koska autot ovat kalliita 
tuotteita, on todennäköisempää, että kuluttajat ovat valmiimpia matkustamaan pitkiä etäisyyksiä 
ostaakseen auton edullisempaan hintaan. Verkoston olisi tämän vuoksi muututtava suhteellisen 
harvaksi ennen kuin se alkaisi vaikuttaa tuotemerkin sisäiseen kilpailuun. Tältä osin olisi otettava 
huomioon se, että uusien ajoneuvojen vähittäismyynnin keskittymisasteet ovat kokonaisuutena 
tarkasteltuna edelleen suhteellisen matalat verrattuna erityisesti Yhdysvaltoihin. Vaikuttaakin 
epätodennäköiseltä, että verkoston harventamisella olisi ollut olennaista vaikutusta tuotemerkin 
sisäiseen kilpailuun. Yleisemmällä tasolla on myös huomattava, että valikoivan jakelun laaja 
käyttö moottoriajoneuvojen jakelun alalla ei näytä jarruttaneen EU:n kansallisten markkinoiden 
yhdentymiskehitystä. Valikoivan jakelun katsotaan yleisesti tuovan mukanaan etuja erityisesti 
siksi, että se estää merkkiverkostoihin kuulumattomia jakelijoita hyödyntämästä maksutta 
jälleenmyyjien markkinointitoimia ja tuotemerkin imagon kehittämistoimia. Määrällisestä 
valintakäytännöstä saadaan myös muunlaisia etuja, sillä se antaa toimittajille mahdollisuuden 
käyttää suurempaa määräysvaltaa verkostojensa maantieteellisessä organisoinnissa. Ne voivat 
saavuttaa tätä kautta mittakaavasäästöjä, alentaa kuljetuskustannuksiaan ja välttää sen, että niiden 
toimittamat automerkit ovat edustettuina epätasaisesti.  

Kolmanneksi ryhmäpoikkeusasetuksen tarjoamista mahdollisuuksista jälleenmyyjälähtöiseen 
innovointiin jakelun alalla voidaan todeta, että asetuksen alakohtaiset säännökset näyttävät 
kannustavan vain vähän erilaisten jakelumuotojen käyttöä määrällisen valintamallin puitteissa. 
Lähes kaikki tarkkailijat ovat yhtä mieltä siitä, että asetuksen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
vaikutus näyttää vähäiseltä, sillä lisämyymälöitä avanneita jälleenmyyjiä on erittäin vähän. Myös 
asetuksen 4 artiklan 1 kohdan g alakohta, jossa säädetään, että jälleenmyyjien on voitava vapaasti 
erikoistua moottoriajoneuvojen myyntiin järjestämällä korjaus- ja huoltopalveluiden tarjoamisen 
alihankintana, vaikuttaa tehottomalta, sillä vain muutamat jälleenmyyjät ovat päättäneet luopua 
kyseisistä palveluista, jotka muodostavat erittäin kannattavan osan niiden liiketoiminnasta. Muita 
mahdollisuuksia jälleenmyyjälähtöiseen innovointiin, kuten eri valmistajien automerkkien jakelu 
samoista esittelytiloista, ei ole hyödynnetty merkittävässä määrin. 

Ryhmäpoikkeusasetus ei kaiken kaikkiaan ole onnistunut poistamaan aiemman alakohtaisen 
ryhmäpoikkeuksen kahlitsevaa vaikutusta. Toinen tavoite on sen vuoksi jäänyt saavuttamatta. 

C. Helpotetaan rajojen yli käytävää moottoriajoneuvokauppaa 

Komission kolmantena tavoitteena oli edistää rajojen yli käytävää automerkkien sisäistä 
kilpailua. Tämä tavoite näyttää toteutuneen, sillä eri jäsenvaltioissa veloitettavat hinnat ovat 
lähentyneet ja rinnakkaiskaupan esteitä koskevien tapausten ja myös loppukuluttajien kanteluiden 
perusteella ilmi tulleiden tapausten määrä on alentunut merkittävästi. Autoalalla toimivien 
välittäjien toimintoja koskevan komission tiedonannon6 kumoaminen on edistänyt tätä kehitystä, 
sillä kyseisessä tiedonannossa ajoneuvonvalmistajien sallittiin asettavan jälleenmyyjille kiintiöitä, 
joilla rajoitettiin niiden myyntiä rajojen yli toimiville välittäjille. Myös ryhmäpoikkeusasetuksen 
                                                 
6Komission tiedonanto perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta moottoriajoneuvojen 
jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevien sopimusten ryhmiin 12 päivänä joulukuuta 1984 annetusta asetuksesta 
(ETY) N:o 123/85 (EYVL C 17, 18.1.1985, s. 4). 
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4 artiklan 1 kohdan e alakohdan vaikutukset näyttävät myönteisiltä. Kyseinen alakohta 
noudattalee yleistä järjestelyä poistamalla valikoivissa jakelujärjestelmissä harjoitettavaa 
aktiivista ja passiivista myyntiä koskevat rajoitukset.  

Vaikka valikoivat jakelujärjestelmät tarjoavat mahdollisuuden alueiden välisen arbitraasin eli 
hintaeroja tasoittavan vaikutuksen suojeluun, mikä ei ollut mahdollista 1990-luvulla vallinneessa 
tilanteessa, hintaerojen kaventuminen on osoitus siitä, että rajojen yli käytävä uusien ajoneuvojen 
kauppa on nykytilanteessa riittävä keino saada aikaan tehokasta kilpailupainetta. 

Ryhmäpoikkeusasetuksen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan, joka koskee jälleenmyyjien 
sopimuksiin perustuvia oikeuksia avata lisämyyntipisteitä (nk. sijoittautumislauseke), ei 
kuitenkaan ole havaittu muuttaneen jälleenmyyjien käyttäytymistä. Se onkin osoittautunut 
suurelta osin epäonnistuneeksi, vaikka siitä on saattanut olla hyötyä komission halutessa osoittaa 
markkinatoimijoille määrätietoisen pyrkimyksensä suojella rajatylittävää arbitraasia ja kaventaa 
hintaeroja. Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan f alakohdassa säädetty saatavuuslauseke vaikuttaa 
tarpeettomalta oikeudelliselta kannalta, sillä oikeuskäytännön yleisten periaatteiden mukaan 
toimija, joka kieltäytyy toimittamasta ulkomaisten eritelmien mukaisia ajoneuvoja, syyllistyy 
jälleenmyynnin epäsuoraan rajoittamiseen.7 Kannattaa kuitenkin pohtia, olisiko avoimuuden 
lisäämiseksi aiheellista antaa jonkinlaista ohjeistusta tähän kysymykseen sovellettavasta 
oikeuskäytännöstä. 

Vaikuttaisikin kaiken kaikkiaan siltä, että kilpailuoikeuden yleisten periaatteiden soveltaminen 
voi olla riittävä keino rinnakkaiskaupan suojaamiseksi nykyisessä markkinatilanteessa. On myös 
syytä ottaa huomioon, että direktiivin 2007/46/EY8 voidaan odottaa helpottavan 
rinnakkaiskauppaa, sillä siinä annetaan tarkemmat säännöt vaatimustenmukaisuustodistuksista, 
jotka toimittajien on vastedes annettava paperilla jokaisen ajoneuvon mukana. 

D. Riippumattomien korjaamoiden mahdollisuus kilpailla ajoneuvonvalmistajien valtuutettujen 
korjaamoverkostojen kanssa 

Riippumattomat korjaamot ovat ainoita toimijoita, jotka saavat aikaan tuotemerkkien välistä 
kilpailua huoltomarkkinoilla. Ne hyödyttävät kuluttajia lisäämällä näiden saatavilla olevaa 
valinnanvaraa. Komissio määritti vuonna 2000 kaksi keskeistä riippumattomien korjaamoiden 
kilpailukykyyn vaikuttavaa tuotantopanosta: tekniset tiedot ja varaosat. Ryhmäpoikkeusasetus 
sisältää sen vuoksi teknisten tietojen ja varaosien saatavuutta koskevia säännöksiä, jotka 
näyttävät helpottaneen riippumattomien korjaamoiden rakenteellista sopeutumista muuttuviin 
teknologisiin tarpeisiin. 

Vaikka ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklan 2 kohdalla, jonka nojalla moottoriajoneuvojen 
toimittajien on annettava riippumattomille korjaamoille teknisiä tietoja, on ollut myönteisiä 
vaikutuksia, on huomattava, että toimittajilla on nk. Euro 5 ja Euro 6 -asetuksen eli asetuksen N:o 

                                                 
7Ks. yhdistetyt asiat 228/82 ja 229/82, Ford of Europe Inc. ja Ford-Werke Aktiengesellschaft v. komissio, yhteisöjen 
tuomioistuimen tuomio 28.2.1984, Kok. 1984, s. 1129. 
8Puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen 
järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).  



 8

715/20079 nojalla 1. syyskuuta 2009 lähtien velvollisuus asettaa saataville kaikki uusia malleja 
koskevat tekniset tiedot. Vanhempia malleja koskevien tietojen asettamisesta saataville säädettiin 
jo ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklan 2 kohdassa. Komissio seuraa tilannetta myös jatkossa 
tarkkaavaisesti ja arvioi riippumattomien korjaamoiden mahdollisesti tekemät kantelut. 
Syyskuussa 2007 tehdyissä neljässä komission päätöksessä10, joissa annettiin hyödyllisiä ohjeita 
alalla toimiville, tarkasteltiin perustamissopimuksen 81 artiklan 1 ja 3 kohdan sekä 
ryhmäpoikkeusasetuksen kannalta tilanteita, joissa ajoneuvonvalmistajat olivat kieltäytyneet 
luovuttamasta teknisiä tietoja. Voidaankin todeta, että vaikka ryhmäpoikkeusasetuksessa ei 
olisikaan asiaa koskevia sääntöjä, komissiolla olisi edelleen valmiudet toteuttaa aiheellisia 
täytäntöönpanotoimia perustamissopimuksen 81 ja/tai 82 artiklan nojalla. 

Varaosanvalmistajat ovat säilyttäneet osuutensa huoltomarkkinatoimituksista. Onkin harvinaista, 
että valtuutetut korjaamot kieltäytyisivät toimittamasta varaosia riippumattomille kilpailijoilleen. 
Tähän on pääsyynä se, että ne saavat kyseisistä toimituksista huomattavia voittoja. Vaikka 
ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan i alakohdassa oleva alakohtaisia vakavimpia 
kilpailunrajoituksia koskeva lauseke on saattanut selkiyttää oikeudellista tilannetta, yleissääntö, 
jonka mukaan valikoivaa jakelua käyttävät toimittajat eivät voi estää jakelijoitaan myymästä 
loppukäyttäjille, tarjoaisi kilpailulle jo vastaavantasoisen suojan. On myös huomattava, että siinä 
epätodennäköisessä tapauksessa, että ajoneuvonvalmistaja päättäisi hoitaa varaosien jakelun itse 
valikoivan jakelujärjestelmän käytön sijaan, sen valtuutetut korjaamot menettäisivät 
jakelutehtävänsä ja muuttuisivat loppukäyttäjiksi. Ryhmäpoikkeusasetuksen vakavimpia 
kilpailunrajoituksia koskeva säännös menettäisi tuolloin tehonsa, sillä sitä ei sovelleta 
loppukäyttäjiin kohdistuviin rajoituksiin.  

Tilanne on edelleen se, että monet varaosat ovat saatavilla vain kytkösmarkkinoilla eli ainoastaan 
ajoneuvonvalmistajilta. Tällaisia varaosia ovat i) näkyvät varaosat, jotka kuuluvat monissa 
jäsenvaltioissa mallisuojan piiriin, ja ii) erilaisten alihankintasopimusten, kuten 
koneistusjärjestelyiden, puitteissa valmistetut varaosat, jotka jäävät vuonna 1978 
alihankintasopimuksista annetun komission tiedonannon11 mukaisesti tällä hetkellä 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle ja joihin ei sen vuoksi 
voida soveltaa myöskään 81 artiklan 3 kohtaa. Ensin mainittuun ryhmään kuuluvien varaosien 
osalta tilanne johtuu mallien oikeudellista suojaa koskevasta lainsäädännöstä.12 Toista 
varaosaryhmää koskeva ongelma voidaan ratkaista vain alihankintasopimuksia koskevan 
tiedonannon uudelleentarkastelun yhteydessä, jotta saataisiin parempi käsitys olosuhteista, joissa 
tietyt käytännöt saattavat kuulua 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.  

E. Valtuutettujen korjaamoverkostojen sisällä käytävän kilpailun suojaaminen 

                                                 
9Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) 
osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20 päivänä kesäkuuta 2007 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007 (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1). 
10Asiat Comp/39.140–39.143, DaimlerChrysler, Fiat, Toyota ja Opel. 
11Komission tiedonanto tiettyjen alihankintasopimusten arvioinnista ETY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 
1 kohdan kannalta, annettu 18. joulukuuta 1978. 
12 Mallien oikeudellisesta suojasta 13 päivänä lokakuuta 1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
98/71/EY (EYVL L 289, 28.10.1998). Komissio on ehdottanut direktiivin tarkistamista. Tarkistusta käsitellään 
parhaillaan lainsäädäntömenettelyssä. 
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Ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisessa on saavutettu hyviä tuloksia valtuutettujen 
korjaamoiden keskinäisen kilpailun suojaamisessa, sillä 3 artiklan 1 kohdan soveltaminen on 
johtanut laadullisten valikoivien korjaamojärjestelmien käyttöönottoon. Markkinavoimat ovatkin 
johtaneet valtuutettujen korjaamoiden lukumäärän kasvuun, sillä kaikki puolueettomat kriteerit 
täyttävät korjaamot voivat liittyä verkostoon. 

Vaikka ajoneuvonvalmistajat ovat asettaneet tiukempia laatuvaatimuksia valtuutetuille 
korjaamoverkostoilleen, tämä ei näytä vahingoittaneen kuluttajien etuja. Uudet vaatimukset ovat 
paitsi parantaneet palvelutarjonnan laatua, vaikuttaneet myös riippumattomiin korjaamoihin, 
jotka ovat perustaneet yhteisiä vaatimuksia noudattavia kilpailevia verkostoja ja franchise-
periaatteella toimivia ketjuja parantaakseen valmiuksiaan tarjota kuluttajille laadukkaita, 
tehokkaita ja luotettavia palveluita. 

On kuitenkin huomattava, että laadulliseen valikoivaan jakeluun sovellettavia yleisiä periaatteita 
soveltamalla voitaisiin päästä samaan tulokseen jopa ilman 4 artiklan 1 kohdan h alakohdan 
erillisiä säännöksiä vakavimmista kilpailunrajoituksista. On selvää, että vaatimusta, jonka 
mukaan korjaamoiden oli myytävä myös uusia ajoneuvoja, ei voitu katsoa laadulliseksi 
vaatimukseksi. Tämän vuoksi tällaisen rajoituksen sisältäneet sopimukset kuuluivat 81 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan. Koska ajoneuvonvalmistajien valtuutettujen korjaamoverkostojen 
markkinaosuudet olivat useimmiten selvästi yli 30 prosenttia, kyseisiin sopimuksiin ei voitu 
soveltaa oikeusvarmuuslauseketta (nk. safe harbour -lauseketta), jota sovelletaan määrälliseen 
valikoivaan jakeluun asetuksen N:o 1400/2002 nojalla. Perustamissopimuksen 81 artiklan 
suoralla soveltamisella voitiin tämän vuoksi varmistaa, että uusilla tulokkailla oli yhtä hyvät 
mahdollisuudet päästä kyseisiin korjaamoverkostoihin. 

Ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan k alakohta, jossa säädetään valtuutettujen 
korjaamoiden oikeudesta hankkia vaihtoehtoisia varaosamerkkejä, ei ole muuttanut olennaisesti 
valtuutettujen korjaamoiden liiketoimintatapoja, sillä ne hankkivat edelleen valtaosan 
tarvitsemistaan varaosista ajoneuvonvalmistajilta. Valtuutettujen korjaamoiden on ensiksikin 
vaikea hankkia varaosia useammasta kuin yhdestä lähteestä, sillä se merkitsisi 
logistiikkakustannusten kaksinkertaistumista ja tietotekniikkakustannusten kasvua. Koska 
ajoneuvonvalmistajat velvoittavat valtuutetut myyntipisteet käyttämään automerkin alkuperäisiä 
varaosia takuukorjauksissa, ajoneuvonvalmistaja on luonnollinen valinta kaikkien varaosien 
hankintalähteeksi. Se seikka, että ajoneuvonvalmistajat ovat ainoita varaosatoimittajia, jotka 
kykenevät tarjoamaan koko varaosavalikoimaa, vahvistaa entisestään niiden asemaa. Tähän ovat 
kuitenkin syynä ajoneuvonvalmistajien teollis- ja tekijänoikeudet tai alihankintasopimukset, jotka 
eivät välttämättä kuulu 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Bonus- ja alennusjärjestelmät 
voivat sitä vastoin lisätä asiakasuskollisuutta joissakin tapauksissa. Kysymys siitä, katsotaanko 
tällaiset järjestelmät tuotteen ominaisuuksiin perustuvaksi kilpailuksi vai aiheuttavatko ne 
kilpailevien varaosanvalmistajien perusteettoman sulkemisen markkinoiden ulkopuolelle 
lisäämällä valtuutettujen korjaamoiden asiakasuskollisuutta, on ratkaistava tapauskohtaisesti 
ottamalla huomioon taloudellinen tilanne, jossa kyseisenkaltaisia käytäntöjä noudatetaan, ja 
vertaamalla järjestelmistä mahdollisesti aiheutuvia kilpailunvastaisia vaikutuksia niistä 
mahdollisesti saataviin tehokkuusetuihin. Järjestelmät saattavat kuulua 82 artiklan 
soveltamisalaan ja noudattaa samalla periaatetta kilpailukieltovelvoitteiden jättämisestä 
ryhmäpoikkeuksen ulkopuolelle erityisesti silloin, kun ajoneuvonvalmistajan osuus 
merkityksellisistä varaosamarkkinoista ylittää 30 prosentin markkinaosuusrajan, kuten on yleensä 
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laita. Markkinoiden sulkemiseen liittyvää vakavaa riskiä voidaan tämän vuoksi tasoittaa 
riittävässä määrin täytäntöönpanotoimin, myös ilman 4 artiklan 1 kohdan j ja k alakohtaa.  

F. Helpotetaan varaosanvalmistajien pääsyä huoltomarkkinoille 

Joidenkin asetuksen N:o 1400/2002 säännösten tarkoituksena oli varmistaa, että alkuperäisten 
laitteiden toimittajilla ja laadultaan vastaavien varaosien valmistajilla oli mahdollisuus myydä 
tuotteitaan sekä riippumattomille että valtuutetuille korjaamoille, jotta korjaamot voisivat tarjota 
kuluttajille laajaa varaosavalikoimaa. Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan j alakohdalla jätetään 
ryhmäpoikkeuksen ulkopuolelle sopimukset, joilla rajoitetaan alkuperäisten laitteiden toimittajien 
mahdollisuutta myydä varaosia suoraan huoltomarkkinoille. Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 
k alakohdassa puolestaan säädetään, että sopimuksiin, joilla rajoitetaan valtuutettujen 
korjaamoiden tai jakelijoiden mahdollisuutta saada laadultaan vastaavia varaosia tai alkuperäisten 
varaosien muita merkkejä, ei voida soveltaa ryhmäpoikkeusta. 

Lisäksi 4 artiklan 1 kohdan l alakohdassa luokitellaan vakavimpiin kilpailunrajoituksiin 
kuuluviksi rajoituksiksi sopimukset, joilla rajoitetaan alkuperäisten laitteiden toimittajien 
mahdollisuutta varustaa ajoneuvonvalmistajalle toimitetut varaosat tai komponentit 
tavaramerkillään tai muulla tunnuksellaan käytettäviksi moottoriajoneuvon ensimmäisessä 
kokoonpanossa (nk. dual-branding eli kahden tuotemerkin myynti).  

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdan t alakohdan määritelmän mukaan termillä ”alkuperäiset varaosat” 
tarkoitetaan varaosia, jotka vastaavat laadultaan osia, jotka alkuperäisten laitteiden toimittaja 
valmistaa ajoneuvonvalmistajan antamien eritelmien mukaisesti. Tällä määritelmällä haluttiin 
antaa alkuperäisten laitteiden toimittajille mahdollisuus myydä tuotteitaan korjaamoille 
alkuperäisinä eikä pelkästään laadultaan vastaavina tuotteina, jotta niiden 
markkinointimahdollisuuden paranisivat. Jotta voitaisiin välttää se, että ajoneuvonvalmistajat 
väittävät laatuerojen muodostavan objektiivisen perusteen, johon ne vetoavat estääkseen 
valtuutettuja korjaamoja käyttämästä kilpailijoiden varaosia palvelutarjonnassaan, 1 artiklan 
1 kohdan u alakohdassa määritellään laadultaan vastaavat varaosat osiksi, jotka vastaavat 
laadultaan alkuperäisiä komponentteja. 

Varaosien toimittajat näyttävät kaiken kaikkiaan säilyttäneen asemansa huoltomarkkinoilla 
riippumatta siitä, että niiden tärkeimpien asiakkaiden – riippumattomien korjaamoiden – 
markkinaosuus on supistunut. Erityisesti ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklassa olevalla 
alkuperäisten varaosien määritelmällä on luotu arvokas markkinointiväline. Tämä määritelmä on 
kuitenkin korvattu direktiivissä 2007/46/EY13 olevalla alkuperäisten varaosien määritelmällä, 
joka on lähes identtinen ryhmäpoikkeusasetuksessa annetun määritelmän kanssa. Ei-
alkuperäisistä varaosista olisi todettava, että vaikka laadultaan vastaavia varaosia ei olisi 
määritelty, se, että ajoneuvonvalmistaja velvoittaa valtuutetut korjaamonsa olemaan käyttämättä 
vaihtoehtoisia varaosamerkkejä, katsottaisiin suoraksi kilpailukieltovelvoitteeksi, joka ei kuuluisi 
ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan, jos 30 prosentin markkinaosuusraja ylittyy, kuten 
myös asetuksessa N:o 2790/1999 säädetään.  

                                                 
13Puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen 
järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY (EUVL L 263, 19.10.2007, s. 1). 
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Ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan j alakohta näyttää sitä vastoin olleen tehokas siltä 
osin kuin siinä säädetään alkuperäisten laitteiden toimittajien mahdollisuudesta myydä tuotteitaan 
riippumattomilla huoltomarkkinoilla, sillä varaosanvalmistajat ovat kyenneet säilyttämään 
markkina-asemansa kyseisillä myyntimarkkinoilla. Varanosanvalmistajat olisivat kuitenkin 
kyenneet säilyttämään asemansa myös vertikaalisiin rajoituksiin sovellettavan yleisen järjestelyn 
puitteissa, sillä saman rajoituksen katsotaan kuuluvan vakavimpiin myös asetuksessa N:o 
2790/1999. On myös epävarmaa, onko 4 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitettu kahden 
tuotemerkin myynti parantanut korjaamoiden mahdollisuutta yksilöidä sopivia varaosia, sillä 
kyseisten tietojen asettamisesta saataville säädetään jo 4 artiklan 2 kohdassa. 

G. Turvataan jälleenmyyjien riippumattomuus suhteessa ajoneuvon valmistajiin 

Jälleenmyyjien riippumattomuus suhteessa toimittajiin ei kuulunut sinänsä 
ryhmäpoikkeusasetuksen päämääriin. Sen vahvistaminen katsottiin kuitenkin 
rinnakkaistoimenpiteeksi, jolla jälleenmyyjiä voidaan kannustaa käyttäytymään kilpailua 
edistävällä tavalla.14 Ryhmäpoikkeusasetuksen 3 artiklan 5 kohdassa säädetään tämän vuoksi 
sopimusten ja tiedoksiantoajan vähimmäiskestosta, jos sopimus irtisanotaan (jolloin on esitettävä 
3 artiklan 4 kohdan mukaisesti syyt irtisanomiseen) tai jätetään uusimatta. Lisäksi 3 artiklassa 
säädetään jälleenmyyjien oikeudesta myydä sopimukseensa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet 
valitsemilleen yrityksille verkostojen sisällä ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä koskevien 
riitojen ratkaisujärjestelystä (3 artiklan 6 kohta). 

Tuotemerkkien välinen kilpailu on lisääntynyt ryhmäpoikkeuksen voimaantulon jälkeen. Tätä 
voidaan pitää osoituksena siitä, että tuotemerkkiverkostoissa käytävän kilpailun suojaamisella ei 
välttämättä enää ole yhtä suurta vaikutusta sen varmistamiseen, että laatuun ja hintoihin 
kohdistuu jatkuvasti painetta kuluttajien hyväksi.  

On kuitenkin epävarmaa, onko ryhmäpoikkeusasetuksen 3 artiklan 5 kohdalla ollut juurikaan 
vaikutusta tähän, sillä valtaosa sopimuksista, joita toimittajat tekevät jälleenmyyjien kanssa, on 
voimassa toistaiseksi ja niiden irtisanomisaika on kaksi vuotta. Tällaiset sopimukset tuskin 
tarjoavat juurikaan suojaa jälleenmyyjien merkkikohtaisille investoinneille. Koska tuotemerkkien 
välillä käydään nykyään tiukkaa kilpailua, vaikuttaa epätodennäköiseltä, että valmistaja uhkaisi 
sulkea kilpailua edistävällä tavalla käyttäytyvän jälleenmyyjän verkoston ulkopuolelle. Sen sijaan 
liian ankarien tilintarkastusten tekeminen tai keinotekoisen suurten myyntitavoitteiden 
asettaminen, mikä estää jälleenmyyjää saamasta myyntibonuksia, olisi hienovaraisempi ja 
tehokkaampi keino sellaisten jälleenmyyjien pitämiseen kurissa, jotka poikkeavat valmistajan 
haluamalta linjalta. On merkillepantavaa, että komission tutkinnassa ei ole havaittu yhtään 
tapausta, jossa velvollisuus esittää syyt sopimuksen irtisanomiseen (3 artiklan 4 kohta) olisi 
antanut tuomioistuimelle tai välimiehelle mahdollisuuden todeta, että ilmoitus oli todellisuudessa 
annettu jälleenmyyjän rankaisemiseksi kilpailua edistävästä käyttäytymisestä.  

Olisi myös korostettava, että 3 artiklan 5 kohdan a alakohdan säännökselle, jonka mukaisesti 
jälleenmyyjän kanssa tehtävän sopimuksen keston on oltava vähintään viisi vuotta, ei ole 
vankkoja taloudellisia perusteita, sillä kyseisessä säännöksessä ei oteta huomioon sitä seikkaa, 
että pitempiaikaiset sopimukset saattavat käytännössä osoittautua kilpailun kannalta 
rajoittavammiksi juuri pitemmän kestonsa vuoksi. Ne saattavat erityisesti estää 

                                                 
14 Ks. ryhmäpoikkeusasetuksen johdanto-osan 9 kappale. 
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ajoneuvonvalmistajia korvaamasta heikosti menestyviä jälleenmyyjiä uusilla tehokkaammilla 
jälleenmyyjillä ja viivästyttää sellaisten uusien sopimusten käyttöönottoa, joissa otetaan 
huomioon markkinaolosuhteissa tapahtuvat muutokset. 

Ryhmäpoikkeusasetuksen 3 artiklan 3 kohdan tarkoituksena oli edistää markkinoiden 
yhdentymistä siten, että kehitetään rajatylittäviä jälleenmyyntisopimuksia. Komission tutkinnassa 
on kuitenkin havaittu, että käytännöllisesti katsoen kaikki valtuutettujen verkostojen sisällä 
suoritetut jälleenmyyntisopimusten siirrot on toteutettu kansallisella tasolla. Tavoite onkin jäänyt 
saavuttamatta ja ryhmäpoikkeusasetus onkin saattanut johtaa jälleenmyyjien keskittymiseen 
tietyille alueille, mikä saattaa aiheuttaa jatkossa ongelmia kansallisille kilpailuviranomaisille. 

Riitojen ratkaisumenettelyä koskevan 3 artiklan 6 kohdan vaikutukset näyttävät yleisesti ottaen 
myönteisiltä, sillä sen avulla on voitu rajoittaa kalliiden ja pitkäkestoisten 
tuomioistuinmenettelyiden määrää. Tuomioistuimilla on usein riippumattomia välimiehiä 
huonommat valmiudet esimerkiksi laatuvaatimusten täyttämiseen liittyvien teknisesti 
monimutkaisten asioiden nopeaan käsittelyyn. Vaikka moottoriajoneuvojen toimittajat tarvitsevat 
joustoa mukauttaakseen ajoneuvojen jakeluverkostot markkinaolosuhteissa tapahtuviin 
muutoksiin, epävakauden ja lyhytnäköisen ajattelutavan edistäminen niiden myyntiverkostoissa 
ei palvelisi niiden etua, sillä ne tarvitsevat uskollisia jälleenmyyjiä, jotka ovat valmiit tekemään 
merkittäviä investointeja. Tehokkaalla riitojenratkaisujärjestelmällä on merkitystä ennemminkin 
sopimusten tehokkaan täytäntöönpanon kuin kilpailuongelmien kannalta. Jälleenmyyjän 
näkökulmasta selkeän ja nopean riitojenratkaisujärjestelmän saatavillaolo saattaa estää 
vahvempaa sopimuspuolta käyttämästä väärin asemaansa. Ajoneuvojen toimittajan kannalta 
sovittelumenettelyssä on ennemminkin kyse mahdollisuudesta määrätä sopimusrikkomuksista 
seuraamuksia kohtuullisessa ajassa ja välttää oikeuskäsittelyihin liittyvä kielteinen julkisuus. 
Tämän vuoksi myös siinä tapauksessa, että ryhmäpoikkeusasetuksessa ei olisi 3 artiklan 6 kohtaa, 
olisi edelleen kaikkien osapuolten etujen mukaista, että osapuolet pääsevät sopimukseen 
vapaaehtoisista hyvistä käytännöistä. Näin voidaan vahvistaa sopimusriitojen ratkaisemiseen 
liittyvä sovittelumenettely ja vähimmäisvaatimukset toimimiselle hyvässä uskossa ja 
oikeutettujen odotusten mukaisesti osapuolten välisissä sopimussuhteissa. 

IV YLEISARVIO 
Moottoriajoneuvojen jakelumarkkinoilla vallitsevat kilpailuolosuhteet näyttävät parantuneen 
huomattavasti verrattuna tilanteeseen vuonna 2000, jolloin komissio laati viimeisimmän 
tilannearvionsa. Myönteinen kehitys näyttää kuitenkin johtuvan pääasiassa ulkoisista seikoista, 
sillä alati globaalistuvassa taloudessa markkinavoimat ovat saaneet aikaan sen, että ala on 
kehittynyt myönteisesti ja tavalla, johon komissio ei ollut varautunut. Erityisesti tiukka, koko ajan 
kiihtyvä tuotemerkkien välinen kilpailu on kääntänyt reaalihintatason laskuun samalla, kun EU:n 
markkinoiden yhdentymiskehitys on voimistunut. Komissio ei tämän vuoksi ole tässä vaiheessa 
saanut riittävästi näyttöä markkinoiden toimintapuutteesta tai kuluttajiin kohdistuvasta 
todellisesta tai potentiaalisesta haitasta, joka erottaisi moottoriajoneuvoalan muista talouselämän 
aloista.  

Ryhmäpoikkeusasetus on auttanut moottoriajoneuvoalaa sopeutumaan tähän muuttuvaan 
ympäristöön ja kannustanut etenkin huoltomarkkinoilla toimivia sidosryhmiä edistämään 
kilpailua ja toimimaan dynaamisesti. Tämä kehitys näyttää kuitenkin pohjautuvan pääasiassa 
toimenpiteisiin, jotka perustuvat Euroopan yhteisöjen tuomioistuinten oikeuskäytännöstä 
johtuviin yleisperiaatteisiin ja komission asetukseen N:o 2790/1999, eikä niinkään 
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ryhmäpoikkeusasetuksen erityissäännöksistä. Esimerkiksi laadullista valikoivaa jakelua 
koskevien yleisperiaatteiden soveltaminen on vaikuttanut myönteisesti huoltomarkkinoihin, sillä 
valtuutettujen korjaamoiden lukumäärä on kasvanut sen seurauksena tuntuvasti. 

Asetuksen 4 artiklan mukaisten alakohtaisten vakavimpien kilpailunrajoitusten osalta komission 
tutkinnassa ei havaittu viitteitä siitä, että kyseisen artiklan säännösten ja viitejaksolla todetun 
markkinoiden kilpailuolosuhteiden paranemisen välillä olisi ilmeinen syy-seuraus-suhde.  Vaikka 
ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklan 2 kohta, jossa säädetään riippumattomien 
huoltomarkkinatoimijoiden mahdollisuudesta saada rajoituksetta ja syrjimättömästi käyttöönsä 
ajoneuvonvalmistajien merkkikohtaiset tekniset korjaustiedot, on saattanut olla jossain määrin 
hyödyllinen siltä osin kuin sitä on voitu käyttää osoituksena siitä, että komissio pitää tilannetta 
huolestuttavana, alaa jatkuvasti vaivaaviin ongelmiin on jo kohdistettu täytäntöönpanotoimia 
81 artiklan nojalla. Täytäntöönpanoa voidaan siis jatkaa, vaikka kyseinen kohta poistettaisiin 
ryhmäpoikkeusasetuksesta. Tämä erityistoimenpide ja 1 artiklan 1 kohdan t alakohta (jonka 
tarkoituksena on parantaa kilpailevien varaosanvalmistajien mahdollisuuksia päästä 
huoltomarkkinoille) korvataan lisäksi vuonna 2010 moottoriajoneuvojen ja varaosien 
tyyppihyväksyntäjärjestelmää koskevalla uudella sääntelykehyksellä eli asetuksella N:o 715/2007 
ja direktiivillä 2007/46/EY, joiden soveltaminen alkaa siis vuonna 2010. On myös syytä epäillä, 
onko ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan j alakohta, jolla asetuksen N:o 2790/1999 
4 artiklan e kohdassa säädetyn vastaavan vakavimpiin kuuluvan kilpailunbrajoituksen 
soveltamisalaa laajennetaan sellaisten rajoitusten kieltämiseksi, joilla alkuperäisten laitteiden 
toimittajia estetään myymästä varaosia sekä riippumattomille että valtuutetuille korjaamoille, 
vaikuttanut juurikaan mahdollisuuteen turvata varaosanvalmistajien pääsy huoltomarkkinoille.  

Erityisesti autojen varaosamarkkinoilla käytävän kilpailun osalta olisi muistettava, että 
ajoneuvonvalmistajien teollis- ja tekijänoikeudet ja alkuperäisten laitteiden toimittajien kanssa 
sovittavien alihankintasopimusjärjestelyiden yleistynyt käyttö (nk. koneistusjärjestelyt mukaan 
luettuina) ovat saaneet aikaan sen, että tietyt varaosat ovat saatavilla vain kytkösmarkkinoilla eli 
ajoneuvonvalmistajien verkostoissa. Tämä puolestaan on saattanut heikentää jossain määrin 
varaosamarkkinoilla toimivien riippumattomien tukkumyyjien asemaa ja johtanut 
korjauspalveluiden kokonaishintatason nousuun. Näissä mahdollisesti esiin nousevissa 
kilpailuongelmissa on kuitenkin kyse perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan soveltamisesta 
tämäntyyppisiin järjestelyihin kussakin yksittäistapauksessa. Kyse ei ole siitä, että 
ryhmäpoikkeusasetus olisi epäonnistunut väline kyseisenkaltaisten ongelmien ratkaisemiseen 
81 artiklan 3 kohdan nojalla. Komissio on ehdottanut nk. korjauslausekkeen sisällyttämistä 
mallien oikeudellista suojaa koskevan direktiivin tarkistamista koskevaan ehdotukseensa15. 

Komission tutkinnan perusteella näyttää siltä, että tilanne on sama myös ryhmäpoikkeusasetuksen 
5 artiklassa säädettyjen alakohtaisten edellytysten osalta. Kyseiset edellytykset ovat joko 
osoittautuneet tarpeettomiksi halutun tavoitteen saavuttamisen kannalta (esim. rinnakkaiskaupan 
suojaaminen siten, että sijoittautumispaikkaa koskevat lausekkeet jätetään poikkeuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle) tai niillä ei ole havaittu olleen ilmeistä yhteyttä markkinoiden 
kilpailuolosuhteiden paranemiseen (esim. markkinoiden sulkemiseen liittyvien vaarojen torjunta 
asettamalla tiukempia sääntöjä monen eri tuotemerkin myynnille). 

                                                 
15 Mallien oikeudellisesta suojasta 13 päivänä lokakuuta 1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
98/71/EY (EYVL L 289, 28.10.1998). Kyseisen direktiivin tarkistamista koskeva ehdotus on parhaillaan neuvoston 
käsiteltävänä, KOM(2004) 582. 
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Kuten liitteessä 4 oleva analyysi osoittaa, ryhmäpoikkeusasetuksen 3 artiklassa olevien 
erityissääntöjen vaikutukset ovat toisinaan saattaneet olla kielteisiä. Ryhmäpoikkeusasetus on 
saattanut johtaa jakelun yhdenmukaistumiseen, kun määrällistä valikoivaa jakelua koskeviin 
sopimuksiin sovellettavan poikkeuksen markkinaosuusraja on asetettu korkeammalle tasolle kuin 
muiden jakelumuotojen tapauksessa. Koska poikkeusta sovelletaan lisäksi vain pitkäaikaisiin 
sopimuksiin, ryhmäpoikkeusasetus on saattanut vaikeuttaa uusien tulokkaiden pääsyä 
verkostoihin. Erityissäännöillä, joilla on pyritty helpottamaan jälleenmyyntisopimusten siirtoa 
verkoston jäsenten kesken, ei ole onnistuttu tukemaan kansainvälistä toimintaa harjoittavien 
jakelijoiden kehitystä, kuten oli asetettu tavoitteeksi. Lisäksi kyseisillä säännöksillä saatetaan 
tulevaisuudessa vauhdittaa entisestään suurehkojen jälleenmyyjäryhmittymien kasvua 
kansallisella tasolla. Tämä puolestaan saattaa joissakin tapauksissa johtaa sekä tuotemerkkien 
välisen että niiden sisäisen kilpailun loppumiseen paikallistasolla.  

Näyttääkin siltä, että ryhmäpoikkeusasetuksen säännösten, jotka poikkeavat yhteisöjen 
tuomioistuinten oikeuskäytännöstä johtuvista yleisperiaatteista (joista säädetään tällä hetkellä 
komission asetuksessa N:o 2790/1999), voidaan katsoa olevan aivan liian tiukkoja ja liian 
monimutkaisia ja/tai tarpeettomia tämänhetkiseen taloudelliseen tilanteeseen nähden.  
Automarkkinat globaalistuvat koko ajan ja niillä on entistä enemmän kilpailua. On myös otettava 
huomioon, että EU on antamassa uutta moottoriajoneuvoja koskevaa lainsäädäntöä. 

Tästä voidaan päätellä, että vaikutuskeskeisemmän ja joustavamman lähestymistavan avulla 
päästäisiin kuluttajien kannalta myönteisempiin tuloksiin. 

Kyseinen lähestymistapa tarjoaisi ensiksikin komissiolle mahdollisuuden panostaa enemmän 
haitallisimpiin kilpailunvastaisiin käytäntöihin ja välttää riskit täytäntöönpanotoimintansa 
painopistealojen vääristymisestä. Tältä osin on merkillepantavaa, että vaikka komissiolle on tehty 
vuodesta 2002 lähtien 46 virallista kantelua moottoriajoneuvoalan osalta, niiden pohjalta ei ole 
tehty yhtään kielteistä päätöstä16 ja vain kolmessa riita-asiassa on päästy epäviralliseen 
sovitteluratkaisuun17. On erityisesti huomattava, että komissiolle vuosina 2004–2007 tehdyistä 
322 epävirallisesta kantelusta vain 36 on johtanut lisätutkimuksiin eikä yksikään kantelu ole 
johtanut muodollisen tutkintamenettelyn aloittamiseen. Valtaosa näistä epävirallisista kanteluista 
ei itse asiassa liittynyt varsinaisiin kilpailukysymyksiin, vaan ennemminkin osapuolten välisiin 
kauppaoikeudellisiin riita-asioihin. Onkin kohtuullista olettaa, että tällaisten kanteluiden 
käsittelyyn on käytetty komission voimavaroja, jotka olisi voitu keskittää haitallisempien ja 
kuluttajien kannalta ilmeisen vahingollisten kilpailunvastaisten käytäntöjen selvittämiseen ja niitä 
koskeviin menettelyihin. Kansallisella tasolla tilanne on suurin piirtein sama. Vaikka kansallisille 
kilpailuviranomaisille on tehty yhteensä noin 340 kantelua, ne ovat ryhtyneet asetuksen N:o 
1/2003 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun suunniteltuun päätökseen johtaneisiin 
täytäntöönpanotoimiin vain seitsemässä tapauksessa. 

On myös huomattava, että nykyisten alakohtaisten sääntöjen monimutkaisuus on nostanut esiin 
konkreettisen riskin siitä, että kansalliset tuomioistuimet tulkitsevat niitä eri tavalla. Tämä 
edellytti yhdessä tapauksessa komission puuttumista asiaan asetuksen N:o 1/2003 15 artiklan 

                                                 
16Neljä sitoumuspäätöstä, jotka komissio teki 13. syyskuuta 2007 asioissa Toyota, Fiat, DaimlerChrysler ja Opel, 
tehtiin viran puolesta aloitetun tutkinnan päätteeksi, ja asiassa Peugeot 5. lokakuuta 2005 tehty komission 
kieltopäätös perustui kanteluihin, jotka oli tehty ennen ryhmäpoikkeusasetuksen voimaantuloa. 
17  Ks. IP/06/302–303, maaliskuu 2006,  GM ja BMW, ja IP/03/80, 20. tammikuuta 2003, Audi. 
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3 kohdassa tarkoitetun nk. amicus curiae -kirjeen muodossa.18 Onkin todennäköistä, että 
vaikutuskeskeisempi ja yksinkertaisempi asetus olisi parempi tae sille, että yhteisön 
kilpailusääntöjä sovelletaan johdonmukaisesti koko EU:ssa. 

Muodollisuuksien vähentämisen katsotaan lisäksi lisäävän alalla toimivien yritysten 
oikeusvarmuutta. On muistettava, että vaikka komissio on panostanut huomattavasti esitteen ja 
usein esitettyjen kysymysten sarjan julkaisemiseen, sidosryhmät ovat esittäneet sille koko 
tarkastelujakson ajan runsaasti avunpyyntöjä, jotka eivät useimmiten ole liittyneet vaikutuksiin, 
joita sopimuksilla on voinut olla markkinoihin nähden, vaan yksittäisten sopimuslausekkeiden 
tulkintaan. Yhteisöjen tuomioistuimelle esitettyjen ajoneuvojen jakelua koskevien 
ennakkoratkaisupyyntöjen määrä on osoitus suhteellisen suuresta oikeudellisesta 
epävarmuudesta, joka näyttäisi johtuvan liian yksityiskohtaisesta ja kaavamaisesta 
lähestymistavasta. Niistä 13 tuomiosta, jotka Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi 
1. tammikuuta 2003 ja 31. joulukuuta 2007 välisenä aikana kilpailuoikeuden alalla, neljä liittyi 
moottoriajoneuvoalalla tehtävien sopimusten irtisanomista koskevien 
ryhmäpoikkeuslausekkeiden tulkintaan. Niiden osuus kaikista vertikaalisiin jakelusopimuksiin 
liittyvistä tuomioista kyseisen jakson aikana oli 80 prosenttia.19  

Vaikuttaa lisäksi todennäköiseltä, että vaikutuskeskeisemmän ja joustavamman lähestymistavan 
avulla voitaisiin alentaa kustannuksia, joita markkinatoimijoille aiheutuu säännösten 
noudattamisesta.20 Vuodesta 2002 alkanut laatuvaatimusten voimakas korostaminen on 
epäilemättä johtunut jossain määrin siirtymisestä yksinoikeudellisia ja valikoivia piirteitä 
yhdistelevästä järjestelmästä avoimempaan järjestelmään. Käytännöllisesti katsoen kaikki 
komission kyselyyn vastanneet kansalliset jälleenmyyjien liitot ovat ilmoittaneet katsovansa, että 
sopimusvaatimuksissa tapahtuneet huomattavat muutokset ovat sidoksissa 
ryhmäpoikkeusasetuksen voimaantuloon. Eräiden liittojen arvion mukaan jälleenmyyjille 
aiheutuvat kustannukset ovat kasvaneet ryhmäpoikkeusasetuksen voimaantulon myötä noin 
20 prosenttia. Tätä sääntelymuutosta täydennettiin kuitenkin monilla ehdoilla ja lisäksi laadittiin 
kattava luettelo haitallisimpia kilpailunrajoituksia koskevista lausekkeista. Näillä ei kuitenkaan 
aina onnistuttu saamaan aikaan odotettuja parannuksia markkinoilla vallitsevissa 
kilpailuolosuhteissa. Tämä on nähtävissä erityisesti niiden sääntelyrajoitusten tapauksessa, joilla 
haluttiin edistää korjauspalveluita koskevia alihankintajärjestelyitä, parantaa mahdollisuuksia 
lisämyynti- ja -jakelupisteiden avaamiseen sekä jossain määrin myös monen tuotemerkin 
myyntiin. Onkin todennäköistä, että liiallisten sääntelyrajoitusten poistaminen 

                                                 
18Komissio antoi Cour d’appel de Paris -tuomioistuimelle kirjallisia huomautuksia asiassa Garage Grémeau / 
Daimler Chrysler France, asia RG 05/17909 varmistaakseen EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 
johdonmukaisen soveltamisen. 
19Kyseisistä neljästä tapauksesta kolme koski sopimuksen irtisanomista yhden vuoden varoitusajalla verkoston 
väitetyn uudelleenorganisoinnin vuoksi ja neljännessä tapauksessa haettiin selvennystä asetuksen N:o 1400/2002 
3 artiklan 6 kohdan tulkintaan. Kyseinen kohta koskee sopimuksen irtisanomiseen liittyvien riita-asioiden sovittelua. 
Asia C-125/05, Vulcan Silkeborg v. Skandinavisk Motor, 7.9.2006; yhdistetyt asiat C-376/05 ja C-377/05, 
Brünsteiner, Hilgert v. BMW, 30.11.2006; asia C-273/06, Auto Peter Petschenig v. Toyota Frey, 26.1.2007; asia C-
421/05, City Motors Groep v. Citroen Belux, 18.1.2007. 
20 Espanjan alueellisten jälleenmyyjien liiton arvion mukaan kustannukset kasvoivat tiukempien vaatimusten vuoksi 
20 prosenttia moottoajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetuksen antamisen jälkeen. Vastaus komission kyselylomakkeen 
HT1021-ADL-026 kysymykseen 2.13. 
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ryhmäpoikkeusasetuksesta ja vaikutuskeskeisemmän lähestymistavan käyttöönotto kannustaisivat 
osapuolia ottamaan käyttöön kustannustehokkaampia järjestelyitä, jotka hyödyttävät kuluttajia.  

Komissio toteaa sen vuoksi tässä vaiheessa, että joustavammalla järjestelyllä, joka olisi 
perustunut tiiviimmin asetuksessa N:o 2790/1999 tarkoitettuihin vertikaalisia rajoituksia 
koskeviin yleisperiaatteisiin, olisi voitu varmistaa kilpailulle vastaava suojataso. Myös 
kustannukset, joita yrityksille aiheutuu säännösten noudattamisesta, olisivat olleet alhaisemmat ja 
kilpailuviranomaisilla olisi ollut käytettävissään tehokkaampi täytäntöönpanojärjestelmä. 

V JATKOTOIMET 
 
On huomattava, että kertomuksessa esitetään vain komission alustavia näkemyksiä asetuksen N:o 
1400/2002 soveltamisesta eikä se vaikuta millään tavalla lopulliseen päätökseen, joka tehdään 
asetuksen uudelleentarkastelun tuloksista. Kertomus toimii lähtökohtana kattavalle 
kuulemismenettelylle, johon kaikkia sidosryhmiä kehotetaan osallistumaan.  
 
Komissio arvioi myöhemmin järjestettävässä kuulemisessa esitettyjen näkemysten perusteella eri 
sääntelyratkaisuiden todennäköisiä myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia.  
On syytä ottaa huomioon, että yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen N:o 2790/1999 
uudelleentarkasteluprosessi käynnistetään samaan aikaan vaikutustenarvioinnin julkaisemisen 
kanssa. Jos komissio toteaa uudelleentarkastelun perusteella, että moottoriajoneuvoalaa voidaan 
säännellä riittävässä määrin vertikaalisia rajoituksia koskevan yleisen järjestelmän puitteissa, 
kaikille sidosryhmille tarjotaan hyvät mahdollisuudet varmistaa, että niiden esille ottamat 
huolenaiheet tutkitaan asianmukaisesti tulevassa lainsäädäntömenettelyssä.  
 
Komissio kehottaa kolmansia esittämään huomautuksia tässä kertomuksessa esille otetuista 
kysymyksistä tarkoituksenmukaisimman ratkaisun määrittämiseksi jatkossa käyttöön otettavaa 
järjestelmää varten. 

Huomautukset olisi lähetettävä 31. heinäkuuta 2008 mennessä.  

Sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: 

Comp-car-sector@ec.europa.eu 

Kirjeitse seuraavaan osoitteeseen: 
European Commission 
Office: J 70 - 01/128 
Directorate-General for Competition 
B-1049 Brussels 
Belgium 

Tämä kertomus asetetaan saataville myös verkkosivustolle yhteisön kaikilla virallisilla kielillä 
seuraavaan osoitteeseen: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/motor_vehicles/news.html  
Luottamuksellisuuden turvaamiseksi olkaa hyvä ja ilmoittakaa selkeästi, jos ette halua, että 
huomautuksianne luovutetaan kolmansille osapuolille. 
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