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Tai ataskaita, kurią pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1400/2002 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 
dalies taikymo vertikalių susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims motorinių transporto priemonių 
sektoriuje1 (toliau – BIR) 11 straipsnio 2 dalį Komisija turi parengti iki 2008 m. gegužės 31 d. 
Ataskaitoje vertinamas BIR poveikis pramonės veiklai ir šios veiklos padariniai konkurencijai 
rinkose, kuriose variklinės transporto priemonės pardavinėjamos mažmeniniu būdu ir atliekamas 
jų garantinis aptarnavimas ES2. Ataskaita taip pat siekiama parengti tvarkos, kurios bus laikomasi 
pasibaigus BIR galiojimo laikui 2010 m. gegužės 31 d., pagrindą. 

Prie ataskaitos pridedami keturi techniniai priedai. Pirmajame priede aptariami BIR tikslai, o 
antrajame nagrinėjama, kaip kito ES prekybos variklinėmis transporto priemonių rinkos ir 
garantinio aptarnavimo rinkos priėmus BIR. Trečiajame tiriama Komisijos patirtis taikant BIR, o 
paskutiniajame pratęsiama šioje ataskaitoje pateikiama analizė. 

I.  PERŽIŪROS OBJEKTAS IR REZULTATAS 
Reglamente Nr. 2790/19993, kuriame 81 straipsnio 3 dalis taikoma visiems visų sektorių 
vertikaliesiems susitarimams, naudojamas labiau poveikiu pagrįstas metodas, o Bendrosios 
išimties reglamentu sukurta teisinė variklinių transporto priemonių ir techninės priežiūros 
paslaugų teikimo apsauga. Į BIR įtrauktos išsamesnės nuostatos, siekiant susiaurinti bendrosios 
išimties taikymo sritis atsižvelgiant į kai kurias konkurencijos sektoriui būdingas problemas, tarp 
jų – į atkaklias kai kurių transporto priemonių gamintojų pastangas skirstyti ES bendrąją rinką, 
didėjančios transporto priemonių gamintojų koncentracijos prognozes ir konkurencijos mažėjimo 
antrinėse rinkose pavojų. 

2007 m. viduryje Konkurencijos GD pradėjo tyrimą ir išsiuntinėjo anketas įvairioms 
suinteresuotųjų variklinių transporto priemonių pramonės šalių grupėms, įskaitant individualius 
automobilių ir sunkvežimių gamintojus, taip pat Europos automobilių gamintojų asociaciją 
(ACEA) ir Japonijos automobilių gamintojų asociaciją (JAMA), atskirų detalių gamintojus ir jų 
Europos automobilių sudedamųjų dalių tiekėjų asociaciją (CLEPA), valstybių bei Europos 
asociacijų įgaliotųjų platintojų ir remontininkų asociacijas (pvz., CECRA), taip pat 
nepriklausomus remontininkus ir sudedamųjų dalių platintojus (pvz., FIGIEFA), nepriklausomas 
transporto priemonių profesines asociacijas, vartotojų organizacijas ir nacionalines konkurencijos 
institucijas. Komisijos analizėje remiamasi gautais atsakymais ir kitais informacijos šaltiniais, 
tarp jų – tyrimais ir išorės statistinėmis duomenų bazėmis4. 

                                                 
1 2002 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1400/2002, OL L 203, 2002 8 1, p. 30–41.  
2 Pagal 2002 m. rugsėjo 27 d. EEE jungtinio komiteto sprendimą Nr. 136/2002, iš dalies keičiantį EEE Susitarimo 
XIV priedą (Konkurencija) (OL 2002 L 336, p. 38), Reglamentas 1400/2002 taip pat taikomas EEE valstybėms 
narėms. Todėl ši ataskaita parengta ir apie EEE, nors paprastai daroma nuoroda tik į ES valstybes nares.  
3 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo 
vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms, Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 336, 1999 12 29, p. 
21. 
4 Be atsakymų į anketų klausimus, remiamasi daugeliu kitų šaltinių, pvz., „London Economics“ mažmeninės 
prekybos automobiliais ir garantinio aptarnavimo rinkų tyrimu pagal Reglamentą Nr. 1400/2002,ACEA pramonės 
ataskaita, Europos Komisijos ataskaita „CARS 21 – Konkurencingos automobilių pramonės reglamentavimo sistema 
21-ajame amžiuje“ ir Eurostato duomenimis. 
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Iš šios medžiagos galima daryti išvadą, kad BIR prisidėjo prie konkurencijos naujų variklinių 
transporto priemonių rinkoje ir ypač garantinio aptarnavimo rinkoje apsaugos vartotojų naudai ir 
todėl atitinka 81 straipsnio 3 dalies sąlygas. Ši išvada tebegalioja, nepaisant ženklų, kad kai 
kurios sektoriui taikomos priemonės, pvz., pasirinktiniam paskirstymui taikomos skirtingos 
rinkos dalies ribos (BIR 3 straipsnio 1 dalis) ir kai kurios nuostatos (3 straipsnio 3 ir 5 dalys), 
kuriomis ginami prekiautojų komerciniai interesai, gali prieštarauti Komisijos politikos tikslui 
skatinti naujus platinimo būdus ir mažinti kliūtis patekti į įgaliotuosius tinklus. 

Remiantis Komisijos analize, negalima teigti, kad Bendrosios išimties reglamentu išplėsta 
išimties taikymo sritis, įtraukiant susitarimus, galinčius turėti neigiamą poveikį vartotojams. 
Priešingai, kai kuriomis BIR nuostatomis sutarties šalys galėtų būti varžomos labiau, nei yra 
būtina veiksmingai konkurencijai apsaugoti. Tai prieštarautų visiems ES teisės aktams 
taikomiems geresnio reglamentavimo principams, visų pirma turint omenyje sektoriui taikomų 
kitų ES reglamentavimo sistemos dalių pokyčius. 

II.  RINKŲ RAIDA 
Remiantis visais nagrinėtais tiesiogiai susijusiais ekonominiais rodikliais, galima teigti, kad 
2002–2007 m. konkurencijos lygis tam tikrose rinkose, dėl kurių Komisija pasirinko griežtesnę 
sektoriui taikomą bendrąją išimtį, labai pagerėjo. 

Labai sumažėjusios realios naujų transporto priemonių kainos, sėkmingas naujų dalyvių 
patekimas į rinką, gana mažai pasitraukusių dalyvių, dideli rinkos dalių svyravimai, nedidelė ir 
mažėjanti koncentracija, padidėjęs pasirinkimas įvairiose rinkos segmentuose ir sutrumpėjęs 
modelio naudojimo laikas rodo apskritai dinamišką ir konkurencingą aplinką. Šį teiginį galima 
pagrįsti ir gana nedideliu, bet kintančiu vidutiniu pelnu ir nuolatinėmis mokslinių tyrimų ir 
plėtros išlaidomis. Galima tikėtis, kad, automobilių gamintojams iš sparčiai augančios 
ekonomikos šalių vis gausiau dalyvaujant ES rinkose, konkurencinis spaudimas didės. 

Be to, priešingai 2000 m. peržiūroje išdėstytam susirūpinimui, prekės ženklų vidaus konkurencija 
iš esmės nesumažėjo. Nors, pastebimai pagausėjus didesnėms grupėms pagrindinėse valstybių 
rinkose ir atitinkamai praretėjus tinklams, prekiautojų automobiliais koncentracija šiek tiek 
padidėjo, vis dėlto, palyginti su JAV, platinimo struktūros Europos Sąjungoje yra gana 
susiskirsčiusios. Vidutinė su prekyba transporto priemonėmis susijusi gamintojų ir prekiautojų 
pelno marža yra maža, todėl rizika, jog rinkos galia naudojama kenkiant vartotojams yra 
nedidelė. Taip pat pažymėtina, kad Europos Sąjungoje vyko didelė lengvųjų automobilių kainų 
konvergencija ir realios šių transporto priemonių kainos sumažėjo. Be to, keitėsi vartojimo 
įpročiai: nuo vienakrypčių pirkimų pereita prie kitos tvarkos, pvz., išperkamosios nuomos, ir dėl 
to padidėjo konkurencinis spaudimas automobilių platintojams. Konkurencinį spaudimą toliau 
palaiko tiesiogiai išperkamosios nuomos bendrovėms ir kitiems didmeniniams pirkėjams 
pardavinėjantys transporto priemonių gamintojai. 

Daugiausia dėl BIR poveikio antrinėje rinkoje padaugėjo įgaliotųjų remontininkų ir padidėjo 
bendras tinklo tankumas. Dauguma įgaliotųjų remontininkų nebepardavinėja naujų automobilių ir 
dažniau yra įgalioti remontuoti skirtingų gamintojų prekės ženklus turinčias transporto 
priemones. 

Daugumai nepriklausomų remontininkų sunku investuoti į techninius įgūdžius, įrangą ir 
mokymą, kurių reikia techniškai vis sudėtingesnėms transporto priemonėms remontuoti, ir 
sektorius pamažu atsiliko nuo įgaliotųjų tinklų. Vis dėlto smarkiai konsolidavus ir pakeitus 
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struktūrą, nepriklausomas sektorius tapo pajėgesnis konkuruoti. Visų pirma atsirado didelių 
nepriklausomų remonto dirbtuvių grandinių, kuriose vartotojams siūlomos įvairesnės paslaugos. 
Nors dėl padidėjusių išlaidų už kvalifikuotų darbuotojų paslaugas ir didesnių investicijų į 
šiuolaikinėms transporto priemonėms reikiamą įrangą ir mokymą remonto kainos pakilo, metinės 
automobilių priežiūros išlaidos realiai sumažėjo, nes techninė priežiūra atliekama rečiau ir yra 
patikimesnė. 

Atsarginių dalių gamintojai išlaikė savo padėtį antrinėje rinkoje, nepaisant to, kad jų pagrindiniai 
klientai – nepriklausomi remontininkai prarado rinkos dalį, o įgaliotieji remontininkai tebeperka 
reikmenų iš transporto priemonių gamintojų. Iš dalies priežastis yra ta, kad kai kurie atsarginių 
dalių gamintojai sudarė remontininkų, kurie naudoja jų prekės ženklą ir daugiausia jų atsargines 
dalis, grandines. 

III. REGLAMENTO TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 
Šiame skyriuje vertinama, ar įgyvendinti septyni pradžioje Komisijos5 nustatyti tikslai ir kiek 
BIR numatytos sektoriui taikomos taisyklės pasirodė veiksmingos ir (arba) būtinos. 

A. Neleisti iš transporto priemonių gamintojų atimti teisės konkuruoti ir garantuoti jiems 
galimybę patekti į rinką. 

Šiuo metu pasikeitus rinkos aplinkybėms, kurioms būdinga didėjanti globalizacija ir smarki 
skirtingų prekės ženklų konkurencija dėl sėkmingo naujų dalyvių patekimo į rinką ir gamybos 
pajėgumų pertekliaus, tapo mažesnis pavojus, palyginti su tuo, kurį Komisija nustatė 2000 m., 
kad dėl lygiagrečių vienodo prekės ženklo vertikaliųjų susitarimų tinklų bus trukdoma patekti į 
rinką. 

Atsižvelgiant į tai, aišku, kad prekiautojai nepasinaudojo BIR 1 straipsnio 1 dalies b punkte ir 5 
straipsnio 1 dalies a punkte siūlomomis didesnėmis galimybėmis konkuruojančių gamintojų 
prekės ženklus turinčias transporto priemones pardavinėti tame pačiame automobilių salone. 
Dažniausiai ši prekyba kelis prekės ženklus turinčiomis transporto priemonėmis vyksta tomis 
pačiomis aplinkybėmis kaip ir prieš priimant BIR, pvz., mažose gyvenvietėse, kai prekyba tam 
tikrus prekės ženklus turinčiomis transporto priemonėmis nėra sėkminga ir todėl būtinas kitas 
konkuruojantis prekės ženklas, kad prekiautojai ir tam tikras prekės ženklas išsilaikytų rinkoje. 
Nors kai kurie naujai į ES rinką patekę automobilių gamintojai kartu su kai kuriomis prekiautojų 
asociacijomis teigia, kad BIR leidus sudaryti išimtinius sandorius, lengviau patekti į tinklą, aišku, 
jog daugiausia prekyba kelis prekės ženklus turinčiomis transporto priemonėmis buvo skatinama 
dėl išorės rinkos plėtros. Galima daryti prielaidą, kad net jeigu reglamente nebūtų atitinkamų 
nuostatų, dauguma automobilių gamintojų sudarytų sutartis, pagal kurias būtų galima naudoti 
kelis prekės ženklus, jeigu tai apsimokėtų komerciškai. 

Taip pat pažymėtina, kad kai kurios suinteresuotosios šalys teigia, jog BIR paskatinus naudoti 
kelis prekės ženklus tame pačiame automobilių salone, automobilių gamintojai, bijodami, kad jų 
prekės ženklų įvaizdis nenublanktų, nustatė aukštesnius atrankos reikalavimus, o tai savo ruožtu 
galėjo pastūmėti prekiautojus daugiau investuoti į skirtingus prekės ženklus, todėl padidėjo 
bendros platinimo išlaidos. Kita vertus, ateityje gali kilti pavojus, kad lygiagretiems vienodo 

                                                 
5 Žr. 2002 m. kovo 16 d. Komisijos komunikatą 2002/C 67/02. 
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prekės ženklo susitarimų tinklams užimant vis didesnę rinkos dalį, gali apriboti naujų dalyvių 
galimybę patekti į rinką. 

Todėl manoma, kad sektoriui taikomos kelių prekės ženklų naudojimo taisyklės nebuvo visiškai 
veiksmingos ir kad lygiavertį konkurencijos rinkoje apsaugos lygį būtų buvę galima užtikrinti 
Reglamento 2790/1999 apribojimais, susijusiais su transporto priemonių gamintojų galimybėmis 
tiesiogiai arba netiesiogiai įpareigoti savo prekiautojus nekonkuruoti. 

B. Stiprinti konkurenciją tarp tą patį prekės ženklą turinčių transporto priemonių platintojų 
skatinant įvairius platinimo būdus 

Reikėtų padaryti tris pagrindines pastabas dėl to, kaip kito rinkos įsigaliojus Reglamentui 
Nr. 1400/2002. 

Pirma, Reglamento 1400/2002 2 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 1 dalyje numatytas tikslas 
panaikinti su Reglamentu 1475/95 susijusį suvaržymą nebuvo pasiektas, nes iš esmės visi 
automobilių gamintojai rinkosi visose valstybėse narėse naudoti kiekybinio pasirinktinio 
paskirstymo susitarimus. Tai, kad BIR 3 straipsnio 1 dalyje numatyta didesnė 40 % rinkos dalies 
riba kiekybinėms pasirinktinio paskirstymo sistemoms, iškreipė pasirinkimą ir prisidėjo prie to, 
kad jis būtų vienodas. Ši didesnė riba atrodo netinkama, nes apskritai manoma, jog prekės ženklo 
vidaus konkurencija labiau ribojama taikant kiekybinį pasirinktinį paskirstymą negu išimtinio 
platinimo sistemas. 

Antra, 2002–2006 m. tiekėjai, taikydami kiekybinį pasirinkimą, sumažino tinklų tankumą. Todėl 
galima būtų klausti, ar dėl to, kad šiam platinimo būdui taikoma išimtis, nesumažėjo prekės 
ženklo vidaus konkurencija ir nebuvo pakenkta vartotojams ir ar taip neprieštaraujama Sutarties 
81 straipsnio 3 dalyje išdėstytiems principams. 

Kalbant apie galimą neigiamą poveikį, pirmiausia reikėtų pažymėti, kad automobiliai yra 
brangios prekės, todėl tikėtina, jog vartotojai, norėdami pigiau mokėti, verčiau keliaus ilgą 
atstumą. Todėl tinklai turėtų santykinai praretėti, kad paveiktų prekės ženklo vidaus 
konkurenciją. Šiuo atžvilgiu verta atkreipti dėmesį, kad bendras naujų transporto priemonių 
mažmeninės prekybos koncentracijos lygis tebėra gana žemas, ypač palyginti su JAV. Todėl 
nepanašu, kad praretėjus tinklams, būtų pastebimai paveikta prekės ženklo vidaus konkurencija. 
Apskritai neatrodo, kad variklinių transporto priemonių platinimo sektoriuje plačiai taikant 
pasirinktinį paskirstymą, būtų sutrukdyta didesnei Europos Sąjungos valstybių rinkų integracijai. 
Reikėtų turėti omenyje paplitusią nuomonę, kad pasirinktinis paskirstymas naudingas ypač tuo, 
kad platintojams, kurie nėra prekės ženklo tinklų nariai, užkertamas kelias pasinaudoti kitų 
prekyba ir prekiautojų prekės ženklo kūrimo pastangomis. Kiekybinis pasirinkimas turi kitų savų 
pranašumų, nes sudaro tiekėjams galimybę labiau kontroliuoti geografinę tinklų sąrangą, o kartu 
ir skatinti masto ekonomiją, mažinti prekybos operacijos išlaidas ir užtikrinti, kad prekės 
ženklams būtų atstovaujama vienodai. 

Trečia, kalbant apie BIR siūlomas naujas prekiautojų skatinamas platinimo galimybes, atrodo, 
kad sektoriui taikomomis reglamento nuostatomis mažai prisidėta prie įvairovės kiekybinėje 
pasirinkimo sistemoje. Beveik visi stebėtojai sutinka, kad reglamento 5 straipsnio 2 dalies 
b punktas turėjo nedidelį poveikį, nes nedaug platintojų įsteigė papildomų prekybos vietų. Be to, 
reglamento 4 straipsnio 1 dalis, kurioje numatyta, kad platintojai gali laisvai specializuotis ir 
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pardavinėti variklines transporto priemones pagal subrangos sutartį remonto ir techninės 
priežiūros paslaugoms teikti nebuvo veiksminga, nes nedaug platintojų ryžosi atsisakyti labai 
pelningos savo verslo dalies. Kitomis platinimo naujovėmis, pvz., skirtingų gamintojų prekės 
ženklus turinčių transporto priemonių platinimu tame pačiame automobilių salone, nebuvo plačiai 
naudojamasi. 

Apskritai BIR nepavyko panaikinti ankstesnės sektoriui taikomos bendrosios išimties suvaržymo 
poveikio, todėl antrasis tikslas nebuvo pasiektas. 

C. Gerinti tarpvalstybinės prekybos variklinėmis transporto priemonėmis sąlygas 

Trečiasis Komisijos tikslas – skatinti tarpvalstybinę prekės ženklų konkurenciją. Atrodo, jog 
tikslas pasiektas, nes valstybių narių kainos buvo konverguotos ir pastebimai sumažėjo prekybos 
analogiškomis prekėmis trukdymo atvejų, tarp jų – galutinių vartotojų skundų. Ši raida paskatinta 
panaikinus Komisijos pranešimą6 dėl automobilių sektoriaus tarpininkų veiklos, kuriame 
automobilių gamintojams buvo leidžiama skirti kvotas savo platintojams, pardavinėjantiems 
kitose valstybėse veikiantiems tarpininkams. Be to, manoma, kad BIR 4 straipsnio 1 dalies e 
punktas, kuriame laikomasi bendros tvarkos, kai netaikomas apribojimas aktyviai arba pasyviai 
prekybai naudojant pasirinktinio paskirstymo sistemas, turėjo teigiamą poveikį. 

Nepaisant to, kad pasirinktinio paskirstymo sistemos galėjo trukdyti tarpvalstybiniam arbitražui, 
priešingai negu paskutiniajame XX a. dešimtmetyje, iš mažėjančių kainų skirtumų galima spręsti, 
kad tarpvalstybinė prekyba naujomis transporto priemonėmis yra pakankama, kad būtų 
veiksmingas konkurencinis spaudimas. 

Tačiau dėl 5 straipsnio 2 dalies b punkto, kuriame aptariamos prekiautojų sutartinės teisės steigti 
papildomas prekybos vietas (vadinamoji vietos sąlyga), platintojų elgesys pastebimai nepasikeitė 
ir dažnai šis punktas buvo taikomas nesėkmingai, nors iš jo rinkos dalyviai galėjo spręsti apie 
Komisijos pasiryžimą proteguoti tarpvalstybinį arbitražą ir mažinti kainų skirtumus. Kalbant apie 
4 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatą dėl galimybės parduoti, teisiniu požiūriu ji atrodo 
nereikalinga, atsižvelgiant į tai, kad pagal nusistovėjusios teisminės praktikos bendruosiuos 
principus atsisakymas tiekti transporto priemones su užsieninėmis specifikacijomis laikomas 
netiesioginiu perpardavimo apribojimu7. Vis dėlto vertėtų apsvarstyti, ar, siekiant padidinti 
skaidrumą, nebūtų naudinga pateikti gaires, kuriomis būtų primenama susijusi teisminė praktika. 

Taigi, apskritai atrodo, jog konkurencijos teisės bendrųjų principų taikymas galėtų būti 
pakankamas lygiagrečiai prekybai dabartinėmis rinkos aplinkybėmis apsaugoti. Reikėtų taip pat 
pažymėti, kad direktyva 2007/46/EB8 turėtų palengvinti lygiagrečią prekybą, nes ja išaiškintos 
taisyklės dėl atitikties liudijimų, aiškiai nustatant, kad tiekėjai šiuos dokumentus turi pateikti 
popieriniu pavidalu su kiekvienu automobiliu. 
                                                 
6 Komisijos pranešimas apie 1984 m. gruodžio 12 d. Reglamentą (EEB) Nr. 123/85 dėl Sutarties 85 straipsnio 3 
dalies taikymo tam tikroms motorinių transporto priemonių paskirstymo ir techninės priežiūros susitarimų rūšims 
(OL C 17, 1985 1 18, p. 4). 
7 Žr. 1984 m. vasario 28 d. Teisingumo Teismo sprendimą, sujungtos bylos 228 ir 229/82 Ford of Europe 
Incorporated ir Ford-Werke Aktiengesellschaft prieš Komisiją, Rink. p. 1129. 
8 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių 
mazgų patvirtinimo pagrindus, 1007 10 9, OL L 263, p. 1. 
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D. Sudaryti nepriklausomiems remontininkams galimybes konkuruoti su įgaliotųjų remontininkų 
gamintojų tinklais 

Nepriklausomi remontininkai vieninteliai skatina skirtingų prekės ženklų konkurenciją antrinėje 
rinkoje ir leidžia vartotojams tinkamai pasirinkti. 2000 m. Komisija laikė du dalykus svarbius, 
kad šie remontininkai galėtų konkuruoti: techninę informaciją ir atsargines dalis. Todėl BIR 
išdėstytos nuostatos dėl prieigos prie techninės informacijos ir galimybės įsigyti atsarginių dalių 
apsaugos. Atrodo, jog šios nuostatos buvo naudingos siekiant, kad nepriklausomo sektoriaus 
struktūra atitiktų kintančius technologinius poreikius. 

Nors BIR 4 straipsnio 2 dalis, kurioje numatyta, kad tiekėjai turi leisti nepriklausomiems 
remontininkams susipažinti su technine informacija, turėjo teigiamą poveikį, pažymėtina, jog nuo 
2009 m. rugsėjo 1 d. Euro 5 ir 6 reglamentu 715/20079 tiekėjai bus įpareigoti teikti visą tokią 
informaciją apie naujus modelius. Informacija apie senus modelius jau turėjo būti plačiai 
paskleista remiantis BIR 4 straipsnio 2 dalimi. Komisija toliau stebės padėtį ir įvertins iš 
nepriklausomo remonto sektoriaus gautus skundus. Pažymėtina, kad dėl šio klausimo 2007 m. 
rugsėjį priimtuose keturiuose Komisijos sprendimuose10, kuriais sektoriui nubrėžtos naudingos 
gairės, buvo nagrinėjama, kodėl nebuvo leidžiama susipažinti su technine informacija remiantis 
Sutarties 81 straipsnio 1 dalimi ir 81 straipsnio 3 dalimi, taip pat BIR. Todėl net ir nesant esamų 
taisyklių BIR, Komisija vis tiek turėtų galėti imtis tinkamų įgyvendinimą užtikrinančių veiksmų 
remdamasi Sutarties 81 ir (arba) 82 straipsniu. 

Atsarginių dalių gamintojai išlaikė savo tiekimo antrinei rinkai dalį, ir pasitaikė nedaug kartų, kai 
įgaliotieji remontininkai atsisakė tiekti atsargines dalis nepriklausomiems konkurentams 
daugiausia dėlto, kad taip jie gauna didelį pelną. Nors BIR 4 straipsnio 1 dalies i punkte sektoriui 
taikoma pagrindinė sąlyga galėjo padėti patikslinti teisinę padėtį, konkurencija būtų lygiai taip 
pat apsaugota laikantis bendros taisyklės, pagal kurią tiekėjas, taikydamas pasirinktinį 
paskirstymą, negali riboti galutiniams vartotojams pardavinėjančių platintojų. Taip pat 
pažymėtina, jeigu transporto priemonės gamintojas pats platintų savo pagamintas dalis, užuot 
naudodamasis pasirinktinio paskirstymo sistema, nors tai menkai tikėtina, jo įgaliotieji 
remontininkai prarastų platinimo funkciją ir taptų galutiniais vartotojais. Šiomis aplinkybėmis 
pagrindinė BIR nuostata būtų neveiksminga, nes ji netaikoma tokiems vartotojams įvestiems 
apribojimams. 

Aišku, kad kai kurių atsarginių dalių nebus galima laisvai įsigyti, t. y. jų bus galima įsigyti tik iš 
transporto priemonių gamintojų. Tai i) matomos atsarginės dalys, įtrauktos į kelių valstybių narių 
dizaino apsaugą, ir ii) atsarginės dalys, pagamintos pagal įvairius subrangos susitarimus, pvz., 
mechaninio apdirbimo susitarimus, kurie, turint omenyje Komisijos 1978 m. pranešimą dėl 
subrangos susitarimų11, šiuo metu nepatenka į Sutarties 81 straipsnio 1 dalies taikymo sritį ir 
jiems netaikoma Sutarties 81 straipsnio 3 dalis. Padėtis, susijusi su pirmosios rūšies dalimis, 

                                                 
9 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto 
priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto 
priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, Oficialusis 
leidinys L 171, 2007 6 29, p. 1. 
10 Sprendimai DaimlerChrysler, Fiat, Toyota ir Opel, Comp/39.140–39.143. 
11 1978 m. gruodžio 18 d. Komisijos pranešimas dėl tam tikrų subrangos sutarčių, susijusių su EEB sutarties 
85 straipsnio 1 dalimi, įvertinimo. 
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kurių negalima laisvai įsigyti, susidarė dėl esamos teisinės dizaino teisių apsaugos sistemos12. 
Antrosios rūšies dalių klausimą galima spręsti tik atliekant pranešimo dėl subrangos peržiūrą, kad 
būtų patikslintos aplinkybės, kuriomis kai kuriems veiksmams galima taikyti 81 straipsnio 1 dalį. 

E. Apsaugoti konkurenciją įgaliotuose tinkluose 

Apskritai BIR pavyko apsaugoti konkurenciją tarp įgaliotųjų remontininkų, nes pagal 3 straipsnio 
1 dalį, atliekant remontą, taikytos kokybinės pasirinktinio paskirstymo sistemos. Taigi dėl rinkoje 
veikiančių jėgų pagausėjo įgaliotųjų remontininkų, nes visi objektyvius kriterijus atitinkantys 
remontininkai galėjo patekti į tinklą. 

Nors transporto priemonių gamintojai savo įgaliotųjų remontininkų tinklams nustatė reiklesnius 
kokybės standartus, manoma, jog tai nepakenkė vartotojų interesams. Dėl naujųjų standartų ne tik 
pagerėjo paslaugų teikimo kokybė, bet ir padaryta įtaka nepriklausomam sektoriui. Jame savo 
ruožtu atsirado konkuruojančių tinklų ir frančizę turinčių grandinių, kuriuose laikomasi bendrų 
standartų, kad būtų labiau atsižvelgta į vartotojų aukštesnės kokybės ir veiksmingo bei patikimo 
paslaugų teikimo reikmes. 

Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad įgyvendinant kokybiniam pasirinktiniam paskirstymui taikomus 
bendruosius principus, galima pasiekti tą patį rezultatą net ir be specialaus pagrindinio 
4 straipsnio 1 dalies h punkte nustatyto apribojimo. Akivaizdu, jog remontininkui taikomas 
reikalavimas pardavinėti ir naujas transporto priemones negalėjo būti laikomas kokybinio 
pobūdžio, todėl susitarimai, kuriuose nustatytas toks apribojimas, patenka į 81 straipsnio 1 dalies 
taikymo sritį. Kadangi dažniausiai gamintojų įgaliotųjų remonto tinklų rinkos dalys buvo 
didesnės nei 30 % riba, tokiems susitarimams negalėjo būti naudojama teisinė apsauga, taikoma 
kiekybiniam pasirinktiniam paskirstymui pagal Reglamentą Nr. 1400/2002, kad tiesiogiai taikant 
81 straipsnį naujiems rinkos dalyviams būtų užtikrinta vienoda galimybė patekti į tokius tinklus. 

Be to, taikant BIR 4 straipsnio 1 dalies k punktą, kuriame numatomos įgaliotųjų remontininkų 
galimybės įsigyti kitus prekės ženklus turinčias atsargines dalis, niekaip pastebimai nepasikeitė jų 
komerciniai veiksmai, nes tokie remontininkai daugumą reikmenų tebeperka iš transporto 
priemonių gamintojų. Pirmiausia vertėtų pažymėti, kad įgaliotiesiems remontininkams sunku 
pirkti iš daugiau nei vieno tiekėjo, nes dėl to būtų dubliuojamos ir didėtų logistikos bei IT 
išlaidos. Vadinasi, kadangi transporto priemonių gamintojai įpareigoja, atliekant garantinį 
remontą, įgaliotose prekybos vietose naudoti automobilių gamintojo prekės ženklą turinčias dalis, 
transporto priemonės gamintojas savaime tampa visų reikalingų dalių tiekėju. Automobilių 
gamintojus papildomai vilioja tai, kad jie yra vieninteliai tiekėjai, galintys siūlyti visą dalių 
asortimentą. Vis dėlto tokia padėtis susidarė dėl transporto priemonių gamintojams priklausančių 
intelektinės nuosavybės teisių (INT) arba dėl subrangos susitarimų, kuriems netaikoma 81 
straipsnio 1 dalis. Premijų ir nuolaidų sistemos, priešingai, kai kuriais atvejais gali turėti 
ištikimybę stiprinantį poveikį. Ar tokios sistemos iš esmės yra konkurencijos forma, ar taip 
interpretuojamos, kad stiprinant įgaliotųjų remontininkų ištikimybę, iš konkuruojančių dalių 
gamintojų būtų nepagrįstai atimta galimybė teikti paslaugas, galima atsakyti tik atskirai ištyrus 
kiekvieną atvejį ir atsižvelgiant į tai, kokiomis ekonominėmis aplinkybėmis šie veiksmai 
vykdomi, taip pat įvertinant bet kokį galimą antikonkurencinį poveikį, palyginti su galimu 

                                                 
12 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/71/EB dėl teisinės dizaino apsaugos OL L 289, 
1998 10 28. Komisija pasiūlė šią direktyvą pataisyti. Pataisymai šiuo metu svarstomi teisėkūros tvarka.  
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veiksmingumą skatinančiu poveikiu. Tai gali apimti 82 straipsnio taikymą, tuo pat metu 
neįtraukiant į bendrąją išimtį įpareigojimo nekonkuruoti, ypač kai – kaip paprastai būna – 
transporto priemonių gamintojų tam tikros atsarginių dalių rinkos dalis yra didesnė nei 30 % riba. 
Todėl, net jeigu nebūtų 4 straipsnio 1 dalies j punkto ir 4 straipsnio 1 dalies k punkto, bet kokio 
rimto pavojaus, esą bus trukdoma rinkos veikimui, galima tinkamai išvengti įgyvendinimą 
užtikrinančiais veiksmais. 

F. Sudaryti atsarginių dalių gamintojams geresnes galimybes patekti į antrinę rinką 

Kai kuriomis Reglamento Nr. 1400/2002 nuostatomis buvo siekiama užtikrinti, kad originalios 
įrangos tiekėjai ir tos pačios kokybės atsarginių dalių gamintojai galėtų patekti ir pas 
nepriklausomus, ir pas įgaliotuosius remontininkus, kad pastarieji galėtų siūlyti vartotojams 
atsarginių dalių pasirinkimą. Pagal 4 straipsnio 1 dalies j punktą bendroji išimtis netaikoma 
susitarimams, kuriais ribojama originalios įrangos tiekėjo galimybė tiesiogiai pardavinėti 
atsargines dalies antrinėje rinkoje, o, kaip pirmiau minėta, 4 straipsnio 1 dalies k punkte 
nustatyta, kad bendroji išimtis negali būti taikoma susitarimams, kuriais įgaliotiesiems 
remontininkams ir platintojams užkertamas kelias įsigyti tos pačios kokybės dalių arba kitų 
prekės ženklų turinčių originalių dalių. 

Be to, pagal 4 straipsnio 1 dalies l punktą pagrindiniu apribojimu laikomas bet koks susitarimas, 
kuriuo ribojama originalios įrangos tiekėjo galimybė savo prekės ženklą arba identifikavimo 
ženklą dėti ant transporto priemonės gamintojui tiekiamų atsarginių dalių arba sudedamųjų dalių, 
skirtų pradiniam variklinių transporto priemonių surinkimui (vadinamasis dvigubas prekės 
ženklas). 

Taip pat 1 straipsnio t punkte terminas „originalios atsarginės dalys“ apibrėžiamas įtraukiant tos 
pačios kokybės atsargines dalis, originalių atsarginių dalių tiekėjo pagamintas pagal tam tikros 
transporto priemonės gamintojo nustatytas specifikacijas. Šiuo patikslinimu siekta sudaryti 
originalios įrangos tiekėjui galimybę pardavinėti savo prekes remontininkams kaip originalias, o 
ne tik tos pačios kokybės, kad galėtų lengviau jas parduoti. Pagaliau, kad transporto priemonių 
gamintojai nesiremtų kokybės skirtumais kaip objektyviu pagrindu sutrukdyti įgaliotiesiems 
remontininkams naudoti dalis, dėl kurių konkuruojama, 1 straipsnio u punkte tos pačios kokybės 
atsarginės dalys apibrėžtos kaip atitinkančios originalių sudedamųjų dalių kokybę. 

Apskritai darytina išvada, kad atsarginių dalių tiekėjai išlaikė savo padėtį antrinėje rinkoje, 
nepaisant to, kad pagrindiniai klientai – nepriklausomi remontininkai – prarado rinkos dalį. BIR 1 
straipsnyje pateikta originalių atsarginių dalių apibrėžtis sudarė sąlygas atsirasti ypač naudingai 
prekybą skatinančiai priemonei. Vis dėlto šią apibrėžtį pakeitė Direktyvoje 2007/4613 pateikiama 
iš esmės tokia pati kaip ir BIR originalių dalių apibrėžtis. Dėl neoriginalių dalių reikėtų pažymėti, 
kad net ir nesant tos pačios kokybės dalių apibrėžčiai, transporto priemonių gamintojų nustatytas 
įpareigojimas remontininkams nenaudoti kitų prekės ženklų dalių prilygtų tiesioginiam 
įpareigojimui nekonkuruoti, kuris nebūtų reglamentuojamas BIR, kai rinkos dalis viršija 30 % 
ribos, kaip buvo reglamentuojama ir Reglamente 2790/1999. 

                                                 
13 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių 
mazgų patvirtinimo pagrindus, OL L 263, 2007 10 19, p. 1.  
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Kita vertus, manoma, jog 4 straipsnio 1 dalies j punktas nebuvo veiksmingas kalbant apie tiekėjų 
originalios įrangos pardavimą antrinėje rinkoje, nes dalių gamintojai galėjo išsaugoti savo padėtį 
rinkoje tokios prekybos atžvilgiu. Vis dėlto taip būtų atsitikę ir laikantis bendros tvarkos, 
taikomos vertikaliesiems apribojimams, nes toks pat apribojimas Reglamente Nr. 2790/1999 
laikomas pagrindiniu. Taip pat kyla abejonių, ar pagal 4 straipsnio 1 dalies l punktą naudojant 
dvigubą prekės ženklą, remontininkai galėjo lengviau nustatyti suderinamas atsargines dalis 
atsižvelgiant į tai, kad ši informacijos rūšis jau turėjo būti prieinama pagal 4 straipsnio 2 dalį. 

G. Apsaugoti prekiautojų nepriklausomumą transporto priemonių gamintojų atžvilgiu 

Nors prekiautojų nepriklausymas nuo tiekėjų nebuvo atskiras BIR tikslas, nepriklausomumo 
propagavimas laikytas šalutine priemone konkurenciją skatinantiems veiksmams14 remti. Todėl 
BIR 3 straipsnyje nustatyta minimali sutarčių trukmė (3 straipsnio 5 dalis) ir minimalūs 
pranešimo apie sutarties nutraukimą (šiuo atveju turi būti nurodytos priežastys (3 straipsnio 
4 dalis)) arba pranešimo apie tai, kad sutartis nebeatnaujinama, laikotarpiai ir numatyta, kad 
prekiautojai gali laisvai parduoti savo verslą kitoms jų pasirinktoms įmonėms tam pačiame tinkle, 
taip pat numatyta ginčų dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo sprendimo arbitražo tvarka. 

Reikėtų prisiminti, kad įsigaliojus bendrajai išimčiai padidėjo skirtingų prekės ženklų 
konkurencija, taigi galbūt yra nebe taip svarbu apsaugoti konkurenciją prekės ženklo tinkluose 
vartotojų naudai, darant spaudimą dėl kokybės ir kainų. 

Bet kuriuo atveju kyla abejonių, ar BIR 3 straipsnio 5 dalis galėjo daryti didelį poveikį, nes 
dažniausiai tiekėjai su prekiautojais sudarydavo neterminuotas sutartis, kurios galėjo būti 
nutrauktos apie tai pranešus prieš dvejus metus, o tai vargu ar gerai apsaugo prekiautojų 
investicijas į konkrečių prekės ženklų transporto priemones. Be to, dabartiniu metu vyraujant 
aiškioms skirtingų prekės ženklų konkurencijos nuotaikoms, nelabai tikėtina, kad gamintojas 
rinktųsi į prekiautojo veiksmus, kuriais skatinama konkurencija, reaguoti grasinimais jį pašalinti 
iš tinklo. Sugriežtinus auditą arba nustačius dirbtinai aukštus prekybos tikslus, užkertančius kelią 
prekiautojui gauti premijų, būtų subtiliau ir veiksmingiau drausminami ribas peržengę platintojai. 
Taip pat pažymėtina, kad atlikdama tyrimą Komisija neatskleidė nė vieno atvejo, kai dėl 
įsipareigojimo pateikti sutarties nutraukimo priežastis (3 straipsnio 4 dalis) bendrosios 
kompetencijos teismo teisėjas arba arbitražo teismo teisėjas galėjo nuspręsti, kad pranešimas 
pateiktas platintojui už konkurenciją skatinamus veiksmus bausti. 

Taip pat pabrėžtina, kad 3 straipsnio 5 dalies a punkte nustatyta minimali penkerių metų prekybos 
sutarčių trukmė ekonominiu požiūriu nėra deramai pagrįsta, nes ilgesnės trukmės susitarimai dėl 
jų ilgesnio galiojimo iš tikrųjų gali būti labiau ribojantys konkurenciją. Tokie susitarimai gali 
trukdyti gamintojams prastai dirbančius prekiautojus pakeisti našiau dirbančiais naujais 
prekiautojais, taip pat gali būti vilkinamas naujų sutarčių, kuriose būtų atsižvelgta į rinkos 
padėties pokyčius, sudarymas. 

Kalbant apie reglamento 3 straipsnio 3 dalį, kuria siekta skatinti rinkos integraciją plėtojant 
tarpvalstybinį verslą, Komisijos tyrimas parodė, kad iš esmės visada verslo perdavimas 
įgaliotuosiuose tinkluose vykdavo valstybės lygmeniu. Taigi tikslas ne tik nebuvo pasiektas, bet 
ir dėl BIR poveikio galėjo tam tikrose vietinėse teritorijose atsirasti prekiautojų koncentracijos 
atvejų. Ateityje nacionalinės konkurencijos institucijos gali dėl to turėti rūpesčių. 
                                                 
14 Žr. BIR 9 konstatuojamąją dalį. 
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Manoma, kad 3 straipsnio 6 dalis, kurioje numatoma arbitražo tvarka kilus ginčui, apskritai turėjo 
teigiamą įtaką, nes sumažėjo brangiai atsieinančių ir ilgai trunkančių bendrosios kompetencijos 
teismo procesų. Palyginti su nepriklausomais arbitražo teisėjais, bendrosios kompetencijos teismo 
teisėjai dažnai ne taip gerai pasirengę tinkamai spręsti techniškai sudėtingus, pvz., su kokybės 
standartų laikymusi susijusius klausimus. Be to, nors tiekėjai turi būti lankstūs, kad jų variklinių 
transporto priemonių platinimo tinklai atitiktų rinkos sąlygas, tiekėjai nebūtų suinteresuoti 
skatinti tinkluose nestabilumą ir trumpalaikiškumą, nes jiems reikia ištikimų ir daug investuoti 
pasirengusių platintojų. Veiksmingos ginčo sprendimo sistemos nuostata labiau susijusi su našiu 
sutarčių įgyvendinimu negu su konkurencijos klausimais. Prekiautojo požiūriu, turint aiškią ir 
greitą priemonę ginčams spręsti, galima atgrasyti stipresnę sutarties šalį nuo piktnaudžiavimo 
savo padėtimi, o tiekėjams arbitražas sudaro galimybę laiku pripažinti neteisėtais sutarties 
pažeidimus ir išvengti reputacijos gadinimo dėl bylos nagrinėjimo bendrosios kompetencijos 
teisme. Todėl, net jeigu nebūtų BIR 3 straipsnio 6 dalies, visoms šalims būtų naudinga susitarti 
dėl savanoriško gerosios patirties kodekso, kuriame būtų numatoma arbitražo procedūra 
sutartiniams ginčams spręsti, taip pat nustatomi minimalūs geros valios ir teisėtų lūkesčių 
paisymo, turint omenyje šalių sutarties nulemtus santykius, reikalavimai. 

IV.  BENDRAS VERTINIMAS 
Manoma, kad nuo 2000 m., kai Komisija paskutinį kartą vertino padėtį, konkurencija variklinių 
transporto priemonių platinimo rinkose labai padidėjo. Vis dėlto šią raidą daugiausia lėmė išorės 
veiksniai, nes globalesnėje ekonomikoje dėl rinkose veikiančių jėgų sektorius vystėsi teigiama 
linkme Komisijos iš pradžių nenumatytu būdu. Visų pirma dėl stiprios ir didėjančios skirtingų 
prekės ženklų konkurencijos, tuo pat metu didėjant rinkos integracijai ES lygmeniu, realios 
kainos sumažėjo. Todėl šiame etape Komisija nenustatė įtikinamų rinkos nepakankamumo arba 
tikros ar galimos žalos vartotojams požymių, dėl kurių variklinių transporto priemonių sektorių 
reikėtų išskirti iš kitų sektorių. 

BIR padėjo pramonei prisitaikyti prie kintančios aplinkos ir, ypač antrinėje rinkoje, paakstino 
dinamišką suinteresuotųjų šalių atsaką, kuriuo skatinama konkurencija. Vis dėlto atrodo, kad šio 
rezultato pasiekta priemonėmis, paremtomis iš Europos teismų nusistovėjusios teisminės 
praktikos kilusių bendrųjų principų, kurie pateikiami reglamente Nr. 2790/1999, o ne 
specialiosiomis BIR nuostatomis. Pavyzdžiui, taikant bendruosius principus, kuriais 
reglamentuojamas kokybinis pasirinktinis paskirstymas, teigiamai paveiktos antrinės rinkos, 
kuriose labai padaugėjo įgaliotųjų remontininkų. 

Kalbant apie sektoriui taikomus pagrindinius apribojimus, išdėstytus reglamento 4 straipsnyje, iš 
Komisijos tyrimo nematyti jokio aiškaus priežastinio ryšio tarp nuostatų ir konkurencijos sąlygų 
rinkoje pagerėjimo per tiriamąjį laikotarpį. Nors BIR 4 straipsnio 2 dalis, pagal kurią 
nepriklausomiems antrinės rinkoms subjektams suteikiama teisė jų nediskriminuojant susipažinti 
su visa technine informacija apie transporto priemonių gamintojų skirtingų prekės ženklų 
transporto priemonių remontą galėjo būti naudinga atkreipiant dėmesį į Komisijos susirūpinimą, 
įgyvendinimą užtikrinantys veiksmai, siekiant spręsti nuolatines problemas šioje srityje, apėmė 
81 straipsnio taikymą, ir tokie veiksmai bus galimi net ir nesant esamų taisyklių BIR. Be to, šią 
konkrečią priemonę, taip pat 1 straipsnio 1 dalies t punktą, skirtą konkuruojančių atsarginių dalių 
gamintojų patekimo į antrinę rinką galimybėms gerinti, 2010 m. pakeis nuo tų metų pradėsimas 
taikyti naujas teisinis pagrindas dėl variklinių transporto priemonių ir jų dalių tipo patvirtinimo 
sistemos, būtent Reglamentas 715/2007 ir Direktyva 2007/46. Taip pat kyla abejonių, ar BIR 4 
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straipsnio 1 dalies j punktas, išplečiantis Reglamento 2790/1999 4 straipsnio e punkte nustatyto 
atitinkamo pagrindinio apribojimo taikymo sritį tam, kad būtų uždrausti apribojimai, kuriais 
užkertamas kelias originalios įrangos tiekėjams pardavinėti dalis nepriklausomiems ir 
įgaliotiesiems remontininkams, buvo svarbus dalių gamintojų patekimo į antrinę rinką 
galimybėms apsaugoti. 

Kalbant apie konkurenciją automobilių atsarginių dalių rinkoje, reikėtų visų pirma prisiminti tai, 
kad dėl transporto priemonių gamintojų intelektinės nuosavybės teisių ir plačiai naudojamų 
įvairių su originalios įrangos tiekėjais sudarytų subrangos susitarimų (įskaitant vadinamuosius 
mechaninio apdirbimo susitarimus), kai kurių atsarginių dalių buvo galima įsigyti tik transporto 
gamintojų tinkluose. Dėl to galėjo susilpnėti nepriklausomų dalių didmenininkų padėtis ir 
apskritai pakilti remonto kainos. Vis dėlto šios galimos konkurencijos problemos priklauso nuo 
81 straipsnio 1 dalies taikymo tokio pobūdžio susitarimams kiekvienu konkrečiu atveju ir nėra 
susijusios su tuo, kad BIR nebuvo tokios problemos nagrinėjamos pagal 81 straipsnio 3 dalį. 
Vertėtų pažymėti, kad Komisija pasiūlė vadinamąją remonto sąlygą įtraukti į savo pasiūlymą dėl 
dizaino direktyvos15 peržiūros. 

Be to, iš Komisijos tyrimo galima daryti tokias pačias išvadas dėl sektoriui taikomų sąlygų, 
nustatytų BIR 5 straipsnyje, kurios pasirodė arba nereikalingos nustatytiems tikslams pasiekti 
(pvz., prekybos analogiškomis prekėmis apsauga netaikant išimties vietos sąlygoms), arba 
nematyti jokio tvirto priežastinio ryšio su pastebėtu konkurencijos sąlygų rinkoje pagerėjimu 
(pvz., sugriežtintos kelių prekės ženklų naudojimo taisyklės, kad būtų užtikrinta veiklos 
galimybė). 

Pagaliau, kaip matyti iš 4 priede pateiktos analizės, BIR 3 straipsnyje nustatytos specialiosios 
taisyklės kai kuriais atvejais galėjo duoti priešingų rezultatų. Pirma, BIR tikrai galėjo paskatinti 
platinti variklines transporto priemones vienodu būdu, nes platinimui pagal kiekybinio 
pasirinktinio paskirstymo susitarimus, palyginti su kitokiais platinimo būdais, reglamente 
nustatyta aukštesnė rinkos dalies riba, iki kurios taikoma išimtis. Antra, kadangi pagal BIR 
išimtis taikoma tik ilgalaikėms sutartims, naujiems dalyviams sunkiau patekti į tinklus. Trečia, 
kadangi specialiosiomis taisyklėmis, kuriomis norėta palengvinti verslo perdavimą savo tinklo 
nariams, ne tik nepavyko pasiekti pradinio politikos tikslo, t. y. skatinti tarptautinį platintojų 
verslą, bet ir taikant šias taisykles ateityje gali didėti prekiautojų grupės valstybės lygmeniu ir dėl 
to kai kuriais atvejais vietose gali žlugti konkurencija tarp prekės ženklų ir prekės ženklo vidaus 
konkurencija. 

Todėl apskritai atrodo, kad BIR nuostatos, kurios nukrypo nuo iš Europos teismų teisminės 
praktikos kilusių bendrųjų principų, pateiktų Komisijos reglamente Nr. 2790/1999, šiuolaikinės 
ekonomikos aplinkybėmis, kurioms būdingos globalesnės ir konkurencingesnės automobilių 
rinkos, gali atrodyti per daug sudėtingos ir (arba) nereikalingos, ypač atsižvelgiant į naujų ES 
teisės aktų dėl variklinių transporto priemonių priėmimą. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atrodytų, kad labiau poveikiu grindžiamas ir lankstesnis metodas 
vartotojams duotų geresnių rezultatų. 

Pirma, dėl tokio metodo Komisija galėtų sutelkti dėmesį į žalingiausius antikonkurencinius 
veiksmus ir išvengti įgyvendinamų prioritetų iškraipymo pavojaus. Pažymėtina, kad nors 
                                                 
15 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/71/EB dėl teisinės dizaino apsaugos, Oficialusis 
leidinys L 289, 1998 10 28. Pasiūlymas dėl teksto peržiūros šiuo metu pateiktas Tarybai, COM(2004) 582.  
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Komisija nuo 2002 m. gavo 46 oficialius šio sektoriaus skundus, nebuvo priimta nė vieno 
draudžiamojo sprendimo16 ir neoficialiai išspręsti tik trys skundai17. Dar labiau stulbina tai, kad 
2004–2007 m. Komisijai gavus 322 neoficialius skundus, tik 36 buvo tiriami papildomai ir dėl nė 
vieno nebuvo pradėta oficiali procedūra. Iš tikrųjų dažniausiai šie neoficialūs skundai būdavo 
susiję ne tiek su grynai konkurencijos klausimais, kiek su inter partes komerciniais ginčais. Būtų 
pagrįsta spėti, kad šiai veiklai buvo naudojami Komisijos ištekliai, kuriuos šiaip buvo galima 
skirti žalingesniems antikonkurenciniams veiksmams, kuriais aiškiai kenkiama vartotojų gerovei, 
nustatyti ir baudžiamąja tvarka persekioti. Valstybės lygmeniu skaičiai iš esmės panašūs. Nors 
nacionalinės konkurencijos institucijos gavo iš viso apie 340 skundų, tik 7 bylose jos galėjo imtis 
priverstinio vykdymo veiksmų ir priimti pagal Reglamento Nr. 1/2003 11 straipsnio 4 dalį 
numatytus sprendimus. 

Antra, verta pažymėti, jog dėl dabartinių sektoriui taikomų taisyklių sudėtingumo kilo konkretus 
pavojus, kad valstybių teismai jas skirtingai aiškins. Todėl vienoje byloje Komisija turėjo įsikišti 
ir ją patikslinti amicus curiae būdu pagal Reglamento Nr. 1/2003 15 straipsnio 3 dalį18. Todėl 
atrodo, kad labiau poveikiu grindžiamu ir paprastesniu reguliavimu būtų geriau užtikrintas 
nuoseklus Bendrijos konkurencijos taisyklių taikymas visoje ES. 

Trečia, reikia pripažinti, kad esant mažesniam formalizmui, būtų daugiau teisinio tikrumo 
sektoriaus firmų atžvilgiu. Reikėtų prisiminti, kad nors įdėta nemažai pastangų leidžiant 
aiškinamąją brošiūrą ir dažnų klausimų rinkinį, per visą tiriamąjį laikotarpį Komisija dažnai 
gaudavo suinteresuotųjų šalių pagalbos prašymų, kurie daugiausia susiję ne tiek su galimu 
susitarimų poveikiu rinkai, kiek su konkrečių sutartinių nuostatų tikslinimu. Dar svarbiau, kad iš 
prašymų Europos Bendrijų Teisingumo Teismui pateikti prejudicinius sprendimus dėl 
automobilių platinimo sektoriaus matyti ganėtinai didelis teisinis netikrumas dėl pernelyg 
smulkmeniško ir formalistinio požiūrio. Keturiuose iš trylikos Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismo nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. antimonopolijos srityje priimtų 
sprendimų tikslinamos su bendrąja išimtimi susijusios nuostatos dėl sutarties nutraukimo sąlygų 
variklinių transporto priemonių sektoriuje. Šie sprendimai per minėtą laikotarpį sudaro 80 %19 
visų su vertikaliaisiais platinimo susitarimais susijusių sprendimų. 

                                                 
16 2007 m. rugsėjo 13 d. Komisijos priimti keturi įsipareigojimo sprendimai bylose Toyota, Fiat, DaimlerChrysler ir 
Opel paremti ex-officio tyrimo duomenimis, o Komisijos draudžiamasis sprendimas byloje Peugeot (2005 m. spalio 
5 d.) paremtas skundais, gautais dar neįsigaliojus BIR. 
17 Žr. 2006 m. kovo 13 d. sprendimus GM ir BMW, IP/06/302–303, taip pat 2003 m. sausio 20 d. sprendimą Audi, 
IP/03/80.  
18 Kad užtikrintų nuoseklų EB sutarties 81 straipsnio taikymą, Komisija raštu pateikė Paryžiaus apeliaciniam teismui 
pastabas dėl sprendimo Garage Grémeau prieš Daimler Chrysler France, RG 05/17909. 
19 Trys iš keturių bylų susijusios su vienerių metų termino taikymu pranešimui apie sutarties nutraukimą, kai tinklas 
buvo tariamai reorganizuojamas, o kitoje byloje siekta patikslinti reglamento 3 straipsnio 6 dalį dėl arbitražo 
vaidmens po sutarties nutraukimo: 2006 m. birželio 7 d. sprendimas Vulcan Silkeborg prieš Skandinavisk Motor, C-
125/05; 2006 m. lapkričio 30 d. sujungti sprendimai Brünsteiner, Hilgert prieš BMW, C-376/05 ir C-377/05; 2007 m. 
sausio 26 d. sprendimas Auto Peter Petschenig prieš Toyota Frey, C-273/06; 2007 m. sausio 18 d. sprendimas City 
Motors Groep prieš Citroen Belux, C-421/05. 
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Pagaliau manoma, kad labiau poveikiu grindžiamas ir lankstesnis metodas20 padėtų rinkos 
dalyviams mažinti nuostatų laikymosi išlaidas. Be abejonės, po 2002 m. ypač didelis dėmesys 
sutelktas į kokybės standartus iš dalies dėl to, kad nuo sistemos, kuri apjungė išskirtinumo ir 
atrankumo elementus, buvo pereita prie atviresnės sistemos. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad iš 
esmės visos į Komisijos klausimus atsakinėjusios valstybinės prekiautojų asociacijos išreiškė 
nuomonę, jog įsigaliojus BIR galėjo būti labiau pakeisti sutarties reikalavimai, o kai kurios 
asociacijos paminėjo, kad dėl to prekiautojų išlaidos padidėjo maždaug 20 %. Vis dėlto šis 
reguliavimo pokytis buvo susijęs su daugybe sąlygų ir su ilgu sąrašu pagrindinių nuostatų, 
kuriomis ne visada pavyko, kaip tikėtasi, pagerinti konkurencijos sąlygas rinkoje. Tai ypač 
akivaizdu kalbant apie norminius apribojimus, skirtus remonto paslaugų teikimo subrangos 
susitarimams, galimybei nevaržomai atidaryti papildomų pardavimo ir pristatymo vietų, taip pat 
kelių prekės ženklų naudojimui skatinti. Todėl atrodo, kad jeigu BIR nustatyti pernelyg dideli 
reguliavimo apribojimai būtų pašalinti poveikiu pagrįstu metodu, šalys galėtų sudaryti 
ekonomiškesnius ir vartotojams naudingesnius susitarimus. 

Todėl Komisija šiame etape daro išvadą, kad lankstesnė tvarka, daugiau paremta vertikaliesiems 
apribojimams taikomais bendraisiais principais, pateiktais Reglamente Nr. 2790/1999, užtikrintų 
lygiavertį konkurencijos rinkoje apsaugos lygį, įmonės turėtų mažiau nuostatų laikymosi išlaidų, 
o konkurencijos institucijos turėtų veiksmingesnę įgyvendinimo sistemą. 

V.  TOLESNI VEIKSMAI 
 
Reikėtų pažymėti, kad ataskaitoje apsiribojama Komisijos pradine nuomone dėl Reglamento 
Nr. 1400/2002 veikimo ir jokiu atžvilgiu iš anksto nenulemiamas galutinis sprendimas dėl 
peržiūros rezultato. Ataskaita yra pradinė išsamių konsultacijų, į kurias įsitraukti kviečiamos 
visos suinteresuotosios šalys, pakopa. 
 
Remdamasi būsimų konsultacijų įžvalgomis, Komisija imsis toliau vertinti galimą teigiamą ir 
neigiamą reguliavimo priemonių poveikį. Taip pat reikėtų pažymėti, kad Bendrosios išimties 
reglamento Nr. 2790/1999 peržiūros procesas sutaps su poveikio vertinimo paskelbimu. Jeigu dėl 
šio proceso Komisija imtų laikytis nuomonės, kad variklinių transporto priemonių sektorius gali 
būti tinkamai reglamentuojamas pagal bendrą vertikaliųjų apribojimų tvarką, visos 
suinteresuotosios šalys turėtų visas galimybes užtikrinti, kad jų klausimai bus tinkamai 
nagrinėjami pagal būsimą teisėkūros procedūrą. 
Kad būtų rastas tinkamiausias būsimos tvarkos sprendimas, Komisija kviečia trečiąsias šalis 
pateikti pastabas apie šios ataskaitos išvadas. 

Pastabas reikėtų atsiųsti iki 2008 m. liepos 31 d. 

Elektroniniu paštu šiuo adresu: 
Comp-car-sector@ec.europa.eu 

Paštu šiuo adresu: 
                                                 
20 Remiantis regioninės prekiautojų asociacijos vertinimu, Ispanijoje išlaidos dėl aukštų standartų padidėjo 20 % 
priėmus Motorinių transporto priemonių bendrosios išimties reglamentą. Atsakymas į Komisijos anketos HT1021–
ADL-026 2.13 klausimą.  
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European Commission 
Office: J 70 - 01/128 
Directorate-General for Competition 
B-1049 Brussels 
Belgium 

Su šia ataskaita taip pat galima susipažinti visuotiniame žiniatinklyje visomis oficialiosiomis 
Bendrijos kalbomis šiuo adresu: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/motor_vehicles/news.html  

Konfidencialumas: jeigu pageidaujate, kad Jūsų pastabos nebūtų atskleistos trečiosioms 
šalims, prašome tai aiškiai nurodyti. 

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