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Komisja jest zobowiązana do sporządzenia niniejszego sprawozdania do dnia 31 maja 2008 r. 
zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1400/2002 z dnia 31 lipca 2002 r. w 
sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk 
uzgodnionych w sektorze motoryzacyjnym1 (zwanego dalej rozporządzeniem o wyłączeniu 
grupowym). W niniejszym sprawozdaniu ocenia się wpływ rozporządzenia o wyłączeniu 
grupowym na praktyki branżowe oraz ich wpływ na konkurencję na rynkach detalicznych 
pojazdów silnikowych oraz w obszarze usług posprzedażnych w UE2. Jego celem jest 
przygotowanie warunków dla systemu, który zostanie wprowadzony po wygaśnięciu 
rozporządzenia o wyłączeniu grupowym z dniem 31 maja 2010 r. 

Do niniejszego sprawozdania dołączono cztery załączniki techniczne. W pierwszym 
zamieszczono przegląd celów rozporządzenia o wyłączeniu grupowym, w drugim – 
przeprowadzono analizę rozwoju wspólnotowych rynków sprzedaży pojazdów silnikowych oraz 
usług posprzedażnych od momentu przyjęcia rozporządzenia o wyłączeniu grupowym, w trzecim 
– zbadano doświadczenia Komisji związane ze stosowaniem rozporządzenia o wyłączeniu 
grupowym, zaś w ostatnim przedstawiono szerszą analizę kwestii zawartych w treści niniejszego 
sprawozdania. 

I. CEL I WYNIK PRZEGLĄDU 
Rozporządzenie o wyłączeniu grupowym tworzy bezpieczne warunki dystrybucji i serwisowania 
pojazdów silnikowych, wykorzystując podejście bardziej zorientowane na skutki zgodnie z 
rozporządzeniem 2790/19993, które stosuje art. 81 ust. 3 do porozumień wertykalnych we 
wszystkich innych sektorach. W rozporządzeniu o wyłączeniu grupowym wprowadzono jednak 
bardziej szczegółowe przepisy w celu ograniczenia stosowania wyłączeń grupowych zważywszy 
na szereg problemów konkurencyjnych swoistych dla sektora, w tym ciągłe usiłowania 
niektórych producentów pojazdów podzielenia jednolitego rynku UE, prognozy przewidujące 
nasilenie się koncentracji wśród producentów pojazdów oraz zagrożenia zmniejszenia 
konkurencji na rynkach wtórnych. 

W połowie 2007 r. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji zajęła się ustalaniem faktów i rozesłała 
ankiety do licznych grup zainteresowanych stron z branży pojazdów silnikowych, w tym do 
poszczególnych producentów pojazdów osobowych i ciężarowych oraz stowarzyszeń ACEA i 
JAMA, poszczególnych producentów części i ich europejskiego stowarzyszenia CLEPA, 
krajowych i europejskich stowarzyszeń autoryzowanych sieci sprzedaży i podmiotów 
zajmujących się naprawą (np. CECRA) oraz niezależnych podmiotów zajmujących się 
naprawami i podmiotów zajmujących się sprzedażą części (np. FIGIEFA), niezależnych 
stowarzyszeń podmiotów zajmujących się handlem pojazdami, organizacji konsumenckich i 
krajowych urzędów konkurencji. Oprócz otrzymanych odpowiedzi analiza przeprowadzona przez 
                                                 
1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2002 z dnia 31 lipca 2002 r., Dz.U. L 203 z 1.8.2002, s. 30–41.  
2 Zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2002 z dnia 27 września 2002 r. zmieniającą załącznik XIV 
(Konkurencja) do Porozumienia EOG (Dz.U. 2002 L336, s. 38), rozporządzenie 1400/2002 obowiązuje także 
państwa członkowskie EOG. Niniejsze sprawozdanie obejmuje więc EOG, nawet jeśli zwykle odwołuje się 
wyłącznie do państw członkowskich UE. 
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2790/1999 z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu 
do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych, EN Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 
336/21 z 29.12.1999. 
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Komisję wykorzystuje inne źródła informacji, w tym badania i zewnętrzne bazy danych 
statystycznych4. 

Na podstawie tego materiału można stwierdzić, że rozporządzeniu o wyłączeniu grupowym 
sprzyjało ochronie konkurencji na rynkach dystrybucji nowych pojazdów silnikowych, w 
szczególności zaś na rynkach usług posprzedażnych z korzyścią dla konsumentów. Dlatego 
spełnia wymogi określone w art. 81 ust. 3. Wniosek ten zachowuje moc obowiązującą pomimo 
oznak świadczących o tym, że niektóre środki swoiste dla sektora, na przykład zastosowanie 
różnych progów udziałów w rynku w przypadku dystrybucji selektywnej (art. 3 ust. 1 
rozporządzeniu o wyłączeniu grupowym) oraz niektóre przepisy chroniące interesy handlowe 
pośredników (art. 3 ust. 3 i 5) mogą w rzeczywistości pozostawać w sprzeczności z celami 
polityki Komisji obejmującymi promowanie innowacyjnych modeli dystrybucji i obniżanie barier 
wejścia dla sieci autoryzowanych. 

Z analizy Komisji wynika, że nie można stwierdzić, iż rozporządzenie o wyłączeniu grupowym 
doprowadziło do rozszerzenia zakresu wyłączenia i uwzględnienia porozumień potencjalnie 
szkodliwych dla konsumentów. Przeciwnie, przepisy tego rozporządzenia będą stanowiły 
zagrożenie ograniczające strony porozumień w sposób, który może nie być konieczny do ochrony 
skutecznej konkurencji. Pozostawałoby to w sprzeczności z zasadami lepszego uregulowania 
prawnego mającego zastosowanie do wszystkich przepisów prawa UE, w szczególności w 
świetle rozwoju innych elementów ram prawnych UE mających zastosowanie do sektora.  

II. ROZWÓJ RYNKU 
Wszystkie odpowiednie wskaźniki ekonomiczne poddane analizie potwierdzają, że w latach 
2002−2007 poziom konkurencji na odpowiednich rynkach, uzasadniający dokonany przez 
Komisję wybór surowszego wyłączenia grupowego swoistego dla sektora, uległ znacznej 
poprawie. 

Istotny spadek cen rzeczywistych nowych pojazdów silnikowych, przypadki udanego wejścia na 
rynek, stosunkowo niewiele przypadków wyjścia z rynku, znaczne wahania udziałów w rynku, 
umiarkowana i zmniejszająca się koncentracja, zwiększone możliwości wyboru dla 
konsumentów w poszczególnych segmentach rynku w połączeniu ze skróceniem cyklu życia 
modeli świadczą o ogólnie dynamicznym środowisku konkurencyjnym na rynkach sprzedaży 
pojazdów. Kolejnymi elementami potwierdzającymi tę tendencję są stosunkowo umiarkowane, 
ale ulegające wahaniom średnie zyski oraz stałe wydatki na badania i rozwój. Można oczekiwać, 
że presja konkurencyjna będzie nadal rosła, ponieważ producenci samochodów z krajów 
wschodzących zwiększają obecność na rynkach UE. 

Ponadto wydaje się, wbrew obawom sformułowanym w przeglądzie z 2000 r., że konkurencja 
wewnątrz marek nie uległa istotnemu zmniejszeniu. Mimo że koncentracja wśród sieci sprzedaży 
samochodów umiarkowanie się zwiększyła w następstwie znacznego wzmocnienia dużych grup 
na głównych rynkach krajowych i relatywnego spadku gęstości sieci, wydaje się, że struktura 
dystrybucji w UE pozostaje dość podzielona w porównaniu z innymi rynkami, np. w Stanach 

                                                 
4 Oprócz odpowiedzi na ankiety korzystano z wielu innych źródeł, np. sprawozdania London Economics w sprawie 
rozwoju sprzedaży detalicznej samochodów i rynków posprzedażnych w warunkach obowiązywania rozporządzenia 
nr 1400/2002, sprawozdania branżowego ACEA, sprawozdania Komisji Europejskiej ws. konkurencyjnego systemu 
prawnego dla przemysłu motoryzacyjnego na XXI wiek (CARS 21). oraz z danych Eurostatu. 
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Zjednoczonych. Średnia marża zysku producentów i sieci sprzedaży w odniesieniu do sprzedaży 
pojazdów jest niska, co wyklucza możliwe zagrożenia, że siła rynkowa będzie wykorzystywana 
ze szkodą dla konsumentów. Należy ponadto zauważyć, że istnieje znaczna zbieżność cen w UE 
w przypadku samochodów osobowych, zaś ceny rzeczywiste tych pojazdów się obniżyły. 
Ponadto nastąpiła zmiana struktury konsumpcji z kupna bezpośredniego na rzecz metod 
alternatywnych, takich jak leasing, co zwiększa presję konkurencyjną na sieci sprzedaży 
samochodów. Presja konkurencyjna jest ponadto utrzymywana przez sprzedaż bezpośrednią 
dokonywaną przez producentów pojazdów na rzecz przedsiębiorstw leasingowych i innych 
„nabywców flotowych”. 

Zarówno liczba autoryzowanych podmiotów zajmujących się naprawami, jak i ogólna gęstość 
sieci na rynku wtórnym zwiększyły się w znacznej mierze dzięki rozporządzeniu o wyłączeniu 
grupowym. Wiele autoryzowanych podmiotów zajmujących się naprawą zaprzestało sprzedaży 
nowych samochodów i częściej zdarza się, że uzyskują one autoryzację na naprawę marek 
różnych producentów. 

Inwestowanie w umiejętności techniczne, wyposażenie i szkolenia niezbędne do naprawy coraz 
bardziej złożonych technologicznie pojazdów okazało się trudne dla wielu niezależnych 
podmiotów zajmujących się naprawami, wskutek czego sektor powoli traci pozycję na rzecz sieci 
autoryzowanych. W sektorze niezależnym odnotowano jednak znaczną konsolidację i korektę 
strukturalną, dzięki czemu jest on lepiej przystosowany do działań konkurencyjnych. W 
szczególności pojawiły się duże sieci niezależnych podmioty zajmujące się naprawami, które 
poszerzają zakres usług oferowanych konsumentom. Mimo że ceny usług naprawczych wzrosły 
w związku ze wzrostem kosztów utrzymania wykwalifikowanych pracowników oraz z 
większymi inwestycjami w sprzęt i szkolenia związanymi z pojawieniem się nowoczesnych 
pojazdów, roczny koszt obsługi samochodu w ujęciu rzeczywistym zmniejszył się wskutek 
wydłużenia okresów między przeglądami i spadku awaryjności. 

Producenci części zapasowych utrzymali pozycję na rynku wtórnym, chociaż ich główni klienci – 
niezależne podmioty zajmujące się naprawą – utracili udział w rynku, a stacje autoryzowane 
nadal kupują większość produktów od producentów pojazdów. Wynika to w pewnej mierze z 
faktu, iż niektórzy producenci części zapasowych utworzyli sieci podmiotów zajmujących się 
naprawą pod własną marką. Warsztaty te wykorzystują głównie produkowane przez siebie części 
zapasowe. 

III. REALIZACJA CELÓW ROZPORZĄDZENIA 
W niniejszej części dokonano oceny tego, czy zrealizowano w praktyce siedem celów ustalonych 
początkowo przez Komisję5 oraz w jakiej mierze swoiste dla sektora przepisy rozporządzenia o 
wyłączeniu grupowym okazały się skuteczne lub niezbędne. 

A. Zapobieganie zamknięciu dostępu do rynku konkurujących producentów pojazdów i 
zabezpieczanie ich dostępu do rynku 

W zmienionych obecnie okolicznościach rynkowych charakteryzujących się narastającą 
globalizacją i agresywną konkurencją między markami wynikającą z pomyślnego wejścia na 
nowe rynki i nadmiarem zdolności produkcyjnych bieżące zagrożenie, że równoległe sieci 
                                                 
5 Zob. komunikat Komisji 2002/C 67/02 z 16.3.2002. 
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porozumień wertykalnych obejmujących pojedyncze marki będą tworzyć bariery dla wejścia na 
rynek, jest znacznie mniejsze niż zagrożenia oceniane przez Komisję w 2000 r. 

Na tym tle jest oczywiste, że sieci sprzedaży nie wykorzystały zwiększonych możliwości 
gwarantowanych przez art. 1 ust. 1 lit. b) oraz art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o wyłączeniu 
grupowym sprzedaży marek konkurujących producentów w tych samych salonach. W licznych 
wypadkach taka forma sprzedaży wielu marek jest w niektórych okolicznościach 
wykorzystywana, tak jak przed przyjęciem rozporządzenia o wyłączeniu grupowym, na przykład 
na obszarach o niższej gęstości zaludnienia oraz w przypadku niektórych słabszych marek lub 
jeśli wskutek tego dodanie konkurującej marki staje się niezbędne dla sieci sprzedaży i marki do 
utrzymania się na rynku. Niektórzy producenci samochodów, obecni na rynku UE od niedawna, a 
także niektóre stowarzyszenia sieci sprzedaży twierdzą, że brak wykluczenia relacji wyłącznych 
z podmiotami miejscowymi w rozporządzeniu o wyłączeniu grupowym ułatwił dostęp do 
istniejącej sieci, jednak jest oczywiste, że główny czynnik pobudzający sprzedaż pojazdów wielu 
marek to zewnętrzne wydarzenia rynkowe. Można przyjąć, że nawet gdyby nie obowiązywały 
stosowne przepisy rozporządzenia wielu producentów samochodów zawierałoby umowy 
dopuszczające sprzedaż wielu marek, jeśli tylko miałoby to uzasadnienie handlowe. 

Należy ponadto zauważyć, że niektórzy zainteresowani twierdzą, iż przez sprzyjanie łączeniu 
marek w jednym salonie rozporządzenie o wyłączeniu grupowym mogło doprowadzić do 
podwyższania norm selekcji przez producentów samochodów w reakcji na spodziewane 
rozmycie wizerunku ich marek. Miałoby to z kolei prowadzić do dokonywania przez sieci 
sprzedaży inwestycji związanych z większymi markami i doprowadzić do wyższych ogólnych 
kosztów dystrybucji. Z drugiej strony w przyszłości może pojawić się zagrożenie, że rozwój 
równoległych sieci porozumień obejmujących znaczną część rynku dla pojedynczych marek 
może zamknąć dostęp do rynków dla podmiotów wchodzących. 

Wydaje się zatem, że przepisy swoiste dla sektora i dotyczące usług w przypadku łączenia marek 
nie były całkowicie skuteczne i że ograniczenie zdolności producentów pojazdów do narzucania 
swoim sieciom sprzedaży bezpośrednich lub pośrednich zakazów konkurencji zgodnie z 
rozporządzeniem 2790/1999 mogło zagwarantować podobny poziom ochrony konkurencji na 
rynku. 

B. Wzmocnienie konkurencji między sieciami sprzedaży tej samej marki przez promowanie 
różnorodności form dystrybucji 

Należy odnotować trzy zasadnicze uwagi dotyczące rozwoju rynku od momentu wejścia w życie 
rozporządzenia 1400/2002. 

Po pierwsze, cel polegający na eliminacji ograniczeń związanych z rozporządzeniem 1475/95 za 
pomocą art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 rozporządzenia 1400/2002 nie został osiągnięty, ponieważ 
praktycznie wszyscy producenci samochodów we wszystkich państwach członkowskich wybrali 
porozumienia o ilościowej dystrybucji selektywnej. To, że art. 3 ust. 1 rozporządzenia o 
wyłączeniu grupowym przewiduje wyższy, 40 % próg udziału w rynku w przypadku systemów 
ilościowej dystrybucji selektywnej, mogło wpływać na ten wybór i przyczyniać się do 
jednorodności. Wydaje się, że ten wyższy próg nie jest prawidłowy, ponieważ ogólnie uważa się, 
że ilościowa dystrybucja selektywna bardziej ogranicza konkurencję wewnątrz marki niż inne 
systemy, na przykład dystrybucja wyłączna. 



 6

Po drugie, stosowanie selekcji ilościowej umożliwiło dostawcom zmniejszenie gęstości sieci w 
latach 2002–2006. Można zatem kwestionować to, czy wyłączenie tej formy dystrybucji mogło 
doprowadzić do zmniejszenia konkurencji wewnątrz marki ze szkodą dla konsumentów i 
niezgodnie z treścią przepisów art. 81 ust. 3 Traktatu. 

Jeśli chodzi o postulowane skutki negatywne, należy po pierwsze zauważyć, że samochody to 
towary kosztowne, zatem istnieje większe prawdopodobieństwo, że konsumenci będą gotowi 
pokonywać większe odległości, aby uzyskać niższą cenę. Gęstość sieci musiałaby zatem 
zmniejszyć się do stosunkowo niskiego poziomu, zanim wystąpiłby wpływ na konkurencję 
wewnątrz marki. W tej kwestii należy zauważyć, że ogólny poziom koncentracji w przypadku 
sprzedaży detalicznej nowych pojazdów pozostaje nadal umiarkowany, przede wszystkim w 
porównaniu do Stanów Zjednoczonych. Wydaje się zatem mało prawdopodobne, aby spadek 
gęstości sieci mógł istotnie wpłynąć na konkurencję wewnątrz marki. W ogólniejszym ujęciu 
można ponadto zaobserwować, że rozpowszechnione stosowanie dystrybucji selektywnej w 
sektorze dystrybucji pojazdów silnikowych raczej nie zmniejszyło tendencji na rzecz większej 
integracji rynków krajowych w UE. Należy pamiętać o powszechnej opinii, iż dystrybucja 
selektywna przynosi korzyści, w szczególności dzięki temu, że uniemożliwia dystrybutorom 
nienależącym do sieci markowych darmowe wykorzystanie działań sieci sprzedaży w zakresie 
marketingu i budowy marki. Selekcja ilościowa ma także inne szczególne zalety, ponieważ 
umożliwia dostawcom uzyskanie większej kontroli nad geograficzną organizacją sieci, co daje 
ekonomię skali, zmniejsza koszty transakcji i pozwala unikać nierównomiernego zagęszczenia 
przedstawicieli marki. 

Po trzecie, w odniesieniu do możliwości, jakie rozporządzenie o wyłączeniu grupowym stwarza 
w zakresie innowacji w dystrybucji inicjowanych przez sieci sprzedaży, wydaje się, że przepisy 
rozporządzenia swoiste dla sektora nie doprowadziły do wyraźnej promocji różnorodności w 
ramach ilościowego modelu selektywnego. Niemal wszyscy obserwatorzy zgadzają się, że art. 5 
ust. 2 lit. b) rozporządzenia nie przyniósł znaczniejszych wyników, ponieważ bardzo niewiele 
sieci sprzedaży otworzyło kolejne salony. Ponadto art. 4 ust. 1 lit g) rozporządzenia, zgodnie z 
którym sieć sprzedaży musi mieć możliwość swobodnej specjalizacji w sprzedaży pojazdów 
silnikowych przez zlecanie usług naprawczych i przeglądowych, także okazało się nieskuteczne, 
ponieważ niewiele sieci sprzedaży zdecydowało się na rezygnację z tego bardzo dochodowego 
segmentu ich działalności. Inne możliwości innowacji inicjowanych przez sieci sprzedaży, takie 
jak dystrybucja marek różnych producentów w jednym salonie, także nie zostały w większej 
mierze wykorzystane. 

Należy ogólnie stwierdzić, że rozporządzenie o wyłączeniu grupowym nie zdołało wyeliminować 
ograniczeń związanych z poprzednim wyłączeniem grupowym w sektorze, zatem drugi cel nie 
został zrealizowany. 

C. Ułatwianie transgranicznego handlu pojazdami silnikowymi 

Trzecim celem Komisji było promowanie konkurencji wewnątrz marki ponad granicami państw. 
Wydaje się, że ten cel został zrealizowany, ponieważ ceny w poszczególnych państwach 
członkowskich zbliżają się do siebie, zaś przypadki utrudnień w handlu równoległym, w tym 
skargi konsumentów końcowych, zostały znacznie ograniczone. Doprowadziło do tego uchylenie 
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zawiadomienia Komisji6 dotyczącego działalności pośredników w sektorze samochodowym, 
które zezwalało producentom samochodów na przyznawanie sieciom sprzedaży kontyngentów 
dotyczących sprzedaży pośrednikom prowadzącym działalność transgraniczną. Ponadto wydaje 
się, że art. 4 ust. 1 lit e) rozporządzenia o wyłączeniu grupowym, który zgodnie z ogólnym 
systemem wykluczył ograniczenia aktywnej lub pasywnej sprzedaży w systemach dystrybucji 
selektywnej, przyniósł korzystne wyniki. 

Mimo tego, że systemy dystrybucji selektywnej mogą utrudniać arbitraż pomiędzy terytoriami, w 
przeciwieństwie do sytuacji z lat dziewięćdziesiątych. zmniejszające się różnice cen świadczą o 
tym, że handel transgraniczny pojazdami nowymi jest obecnie wystarczający, aby wywierać 
skuteczną presję konkurencyjną. 

Jednak art. 5 ust. 2 lit. b), który dotyczy praw umownych do otwierania dodatkowych punktów 
sprzedaży (tak zwana „klauzula o lokalizacji”), nie doprowadził do żadnych uchwytnych zmian 
w postępowaniu. Okazało się, że jest w znacznej mierze nieskuteczny, mimo że mógł być 
przydatny w sygnalizowaniu podmiotom rynkowym determinacji Komisji do ochrony arbitrażu 
transgranicznego i zmniejszania różnic cen. Jeśli chodzi o klauzulę o dostępności w art. 4 ust. 1 
lit. f), wydaje się, że jest ona zbędna z prawnego punktu widzenia, ponieważ zastosowanie 
ogólnych zasad prawa precedensowego kwalifikowałoby odmowę dostawy pojazdów 
posiadających zagraniczną specyfikację jako pośrednie ograniczenie odsprzedaży7. Warto 
natomiast rozważyć, czy jakaś forma wskazówek opartych na właściwym prawie precedensowym 
nie byłaby użyteczna w celu poprawy transparentności. 

Należy zatem ogólnie stwierdzić, że wydaje się, iż zastosowanie ogólnych zasad prawa 
konkurencji może być wystarczające do ochrony handlu równoległego w obecnej sytuacji 
rynkowej. Należy zauważyć, że dyrektywa 2007/46/WE8 powinna ułatwić handel równoległy, 
ponieważ porządkuje ona przepisy dotyczące świadectw zgodności, stwierdzając jednoznacznie, 
że dostawy muszą dostarczyć te dokumenty w formie papierowej w przypadku każdego pojazdu. 

D. Umożliwienie niezależnym stacjom obsługi konkurowania z producenckimi sieciami stacji 
autoryzowanych 

Niezależne podmioty zajmujące się naprawą są jedynym źródłem konkurencji między markami 
na rynku wtórnym i stanowią dla konsumentów cenny wybór. W 2000 r. Komisja uznała, że dwa 
warunki są niezbędne, aby umożliwić takim stacjom konkurencję: informacje techniczne i części 
zapasowe. Dlatego też rozporządzenie o wyłączeniu grupowym zawiera przepisy chroniące 
dostęp do informacji i części. Wydaje się, że pomogło to sektorowi niezależnemu przejść przez 
okres dostosowania strukturalnego do zmieniających się potrzeb technologicznych. 

                                                 
6 Zawiadomienie Komisji w sprawie rozporządzenia (EWG) nr 123/85 z dnia 12 grudnia 1984 r. w sprawie 
stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do niektórych kategorii porozumień dotyczących dystrybucji pojazdów 
silnikowych i obsługi (Dz.U. C 17 z 18.1.1985, s. 4). 
7 Patrz orzeczenie z dnia 28 lutego 1984 r., połączone sprawy 228 i 229/82 Ford of Europe Inc. i Ford-Werke 
Aktiengesellschaft przeciwko Komisji, Zb.Orz. (1984) 1129. 
8 Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla 
homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych 
przeznaczonych do tych pojazdów, Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1. 



 8

Mimo że art. 4 ust. 2 rozporządzenia o wyłączeniu grupowym, zgodnie z którym dostawcy muszą 
zapewnić niezależnym stacjom obsługi dostęp do informacji technicznych, przyniósł pozytywne 
wyniki, należy zauważyć, że od dnia 1 września 2009 r. rozporządzenie 715/20079 w sprawie 
Euro 5 i 6 wprowadzi dla dostawców wymóg ujawniania wszystkich tych informacji w 
przypadku nowych modeli. Informacje o modelach starszych, powinny już wtedy być szeroko 
dostępne na podstawie art. 81 lub 82 Traktatu. Komisja będzie nadal monitorowała sytuację oraz 
podda ocenie wszystkie skargi otrzymane od niezależnych podmiotów zajmujących się 
naprawami. Należy zauważyć w tym miejscu, że w czterech decyzjach Komisji przyjętych we 
wrześniu 2007 r.10, które stanowiły cenne wytyczne dla sektora, dokonano analizy 
niepowodzenia w udostępnianiu informacji technicznych na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 81 ust. 
3 Traktatu oraz w odniesieniu do rozporządzenia o wyłączeniu grupowym. Dlatego, nawet jeżeli 
obecne przepisy nie znajdą się w rozporządzeniu o wyłączeniu grupowym, Komisja nadal będzie 
mogła podejmować stosowne działania na podstawie art. 81 lub art. 82 Traktatu. 

Producenci części zapasowych utrzymali swój udział w dostawach na rynek wtórny; w kilku 
przypadkach autoryzowane podmioty zajmujące się naprawami odmawiały dostarczania części 
zapasowych niezależnym podmiotom konkurencyjnym, głównie wskutek tego, że jest to dla nich 
istotne źródło zysku. Mimo że zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. i) rozporządzenia o wyłączeniu 
grupowym obowiązywanie klauzuli podstawowej swoistej dla sektora mogło być pomocne w 
wyjaśnieniu sytuacji prawnej, egzekwowanie zasady ogólnej, zgodnie z którą dostawca 
wykorzystujący dystrybucję selektywną nie może ograniczać swoich dystrybutorów w sprzedaży 
towarów użytkownikom końcowym, chroniłoby konkurencję w tym samym stopniu. Należy 
ponadto stwierdzić, iż w mało prawdopodobnym wypadku, gdy producent pojazdów prowadzi 
dystrybucję części samodzielnie, a nie poprzez system dystrybucji selektywnej, jego 
autoryzowane podmioty zajmujące się naprawą utraciłyby funkcję dystrybutorów i zaliczałyby 
się do użytkowników końcowych. W tych okolicznościach klauzula podstawowa rozporządzenia 
o wyłączeniu grupowym byłaby nieskuteczna, ponieważ nie obejmuje ograniczeń nakładanych na 
takich użytkowników. 

Wiele części zapasowych pozostaje w wyłącznej gestii producentów pojazdów, to znaczy można 
je otrzymać jedynie od nich. Są to: (i) widoczne części zapasowe objęte ochroną wzoru w 
pewnych państwach członkowskich oraz (ii) części zapasowe wytwarzane na podstawie różnych 
umów podwykonawczych, na przykład umów na wytwarzanie oprzyrządowania, które w świetle 
zawiadomienia Komisji z 1978 r. w sprawie umów podwykonawczych11 obecnie nie podlegają 
zakresowi art. 81 ust. 1 oraz w odniesieniu do których zastosowanie art. 81 ust. 3 Traktatu nie ma 
miejsca. W przypadku kategorii pierwszej części pozostających w wyłącznej gestii producentów 
pojazdów sytuacja ta wynika z istniejących przepisów dotyczących ochrony wzorów 
przemysłowych12. Drugą kategorię można rozwiązać jedynie przez przegląd zawiadomienia o 
                                                 
9 Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i 
utrzymania pojazdów, Dziennik Urzędowy L 171/1 z 29.6.2007. 
10 Sprawy Comp/39.140 -39.143, DaimlerChrysler, Fiat, Toyota i Opel. 
11 Zawiadomienie Komisji z dnia 18 grudnia 1978 r. w sprawie oceny przez Komisję niektórych porozumień o 
podwykonawstwo w odniesieniu do art. 85 ust. 1 Traktatu EWG. 
12 Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej 
ochrony wzorów, Dz.U. L 289 z 28.10.1998. Komisja zaproponowała dokonanie przeglądu tej dyrektywy. Przegląd 
ten podlega aktualnie procesowi legislacyjnemu. 
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podwykonawstwie, tak by lepiej wyjaśniało okoliczności, w których pewne praktyki mogą być 
objęte art. 81 ust. 1. 

E. Ochrona konkurencji wewnątrz sieci autoryzowanych 

Rozporządzenie o wyłączeniu grupowym w sposób ogólnie skuteczny chroni konkurencję 
między autoryzowanymi stacjami obsługi, ponieważ art. 3 ust. 1 doprowadził do wprowadzenia 
jakościowych systemów selektywnych usług naprawczych. W związku z tym siły rynkowe 
doprowadziły do wzrostu liczby autoryzowanych podmiotów zajmujących się naprawą, ponieważ 
wszystkie stacje spełniające kryteria obiektywne mogą do sieci przystąpić. 

Jakkolwiek producenci pojazdów ustanowili surowsze normy jakości dla swoich sieci 
autoryzowanych podmiotów zajmujących się naprawą, nie wydaje się, żeby szkodziło to 
interesom konsumentów. Nowe normy nie tylko poprawiły jakość świadczonych usług, ale także 
miały wpływ na sektor niezależny, który zareagował przez utworzenie sieci konkurencyjnych i 
franszyzowych podlegających wspólnym normom, tak by lepiej spełniać stawiane przez klientów 
wymogi wysokiej jakości oraz sprawnych i rzetelnych usług. 

Należy jednak stwierdzić, że egzekwowanie zasad ogólnych obowiązujących jakościową 
dystrybucję selektywną mogłoby doprowadzić do tego samego rezultatu nawet przy braku 
konkretnego „podstawowego” ograniczenia w art. 4 ust. 1 lit. h). Jest oczywiste, że wymogu, aby 
podmioty zajmujące się naprawą prowadziły także sprzedaż pojazdów nowych, nie można uznać 
za jakościowy, co oznacza, że umowy obejmujące takie ograniczenie podlegają art. 81 ust. 1. 
Ponieważ w większości wypadków autoryzowane producenckie sieci podmiotów zajmujących się 
naprawą mają udziały w rynku znacznie przekraczające 30 %, przedmiotowe porozumienia nie 
mogą wykorzystać bezpiecznych warunków obejmujących ilościową dystrybucję selektywną 
zgodnie z rozporządzeniem 1400/2002, tak więc bezpośrednie zastosowanie art. 81 zapewniłoby 
równie otwarty dostęp do takich sieci nowym podmiotom. 

 

Ponadto art. 4 ust. 1 lit. k) rozporządzenia o wyłączeniu grupowym, który dotyczy zakupu 
alternatywnych marek części zapasowych przez autoryzowane podmioty zajmujące się naprawą, 
nie doprowadził do istotnych zmian w ich zachowaniu handlowym, ponieważ podmioty takie 
nadal większość niezbędnych części kupują od producentów pojazdów. Należy po pierwsze 
zauważyć, że trudno jest autoryzowanym podmiotom zajmującym się naprawą dokonywać 
zakupów z więcej niż jednego źródła, ponieważ wymagałoby to powielania logistyki i 
zwiększenia kosztów systemów informatycznych. Oznacza to, że producent pojazdów stanowi 
naturalne źródło wszystkich potrzebnych części, ponieważ producenci pojazdów wymagają od 
autoryzowanych podmiotów zajmujących się naprawą stosowania w naprawach gwarancyjnych 
części własnych producenta samochodów. To, że producenci samochodów są jedynymi 
dostawcami, którzy mogą oferować pełen asortyment części, stanowi dodatkową zachętę. To 
jednak jest powiązane z prawami własności intelektualnej producentów pojazdów lub jest 
wynikiem umów o podwykonawstwie, które nie muszą podlegać art. 81 ust. 1. W 
przeciwieństwie do tego w niektórych wypadkach systemy premiowe lub rabatowe mogą 
zwiększać lojalność. To, czy takie systemy stanowią rodzaj konkurencji w sposób uzasadniony, 
czy są tworzone, aby w sposób niewłaściwy wykluczać konkurencyjnych producentów części 
przez zwiększanie lojalności autoryzowanych podmiotów zajmujących się naprawą, jest 
pytaniem, na które odpowiedzieć można jedynie po przeanalizowaniu każdego przypadku 
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oddzielnie z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego takich praktyk oraz wszelkich 
potencjalnych skutków antykonkurencyjnych na tle potencjalnych efektów zwiększenia 
wydajności. Może to wymagać zastosowania art. 82 i zachowania zgodności z wykluczeniem 
zobowiązań zakazujących konkurencji z wyłączenia grupowego, w szczególności, jeśli udział 
producenta pojazdów w danym rynku części zapasowych przekracza – a tak się zazwyczaj dzieje 
– próg 30 %. Zatem nawet przy braku art. 4 ust. 1 lit. j) oraz art. 4 ust. 1 lit. k) wszelkie 
poważniejsze zagrożenia zamknięcia dostępu do rynku można odpowiednio wyeliminować na 
drodze działań wykonawczych. 

F. Ułatwienie dostępu do rynku wtórnego dla producentów części zapasowych 

Liczne przepisy rozporządzenia 1400/2002 miały na celu zagwarantowanie, aby dostawcy 
wyposażenia oryginalnego oraz producenci części zapasowych porównywalnej jakości mieli 
dostęp do niezależnych i autoryzowanych stacji obsługi, aby umożliwić stacjom autoryzowanym 
oferowanie konsumentom wyboru części zapasowych. Artykuł 4 ust. 1 lit. j) wyklucza z 
przywileju wyłączenia grupowego umowy, które ograniczają możliwość dostawców wyposażenia 
oryginalnego sprzedaży części zapasowych bezpośrednio na rynku wtórnym, zaś – jak 
stwierdzono powyżej, art. 4 ust. 1 lit. k) przewiduje, że umowy zakazujące autoryzowanym 
stacjom obsługi lub dystrybutorom zaopatrywania się w części o porównywalnej jakości lub inne 
marki części oryginalnych nie mogą korzystać z wyłączenia grupowego. 

Ponadto art. 4 ust. 1 lit. l) kwalifikuje jako ograniczenie podstawowe wszystkie porozumienia 
ograniczające możliwość umieszczania przez dostawców wyposażenia oryginalnego własnego 
znaku towarowego lub logo na częściach zapasowych lub składowych dostarczanych 
producentowi pojazdów na cele pierwotnego montażu w pojeździe silnikowym („łączenie 
marek”). 

Ponadto art. 1 lit. t) definiuje określenie „oryginalne części zapasowe” jako części zapasowe o tej 
samej jakości, co produkowane przez dostawców wyposażenia oryginalnego zgodnie ze 
specyfikacją danego producenta pojazdów. Wyjaśnienie takie miało na celu umożliwienie 
dostawcom wyposażenia oryginalnego sprzedaży własnych produktów stacjom obsługi jako 
produktów „oryginalnych”, a nie jedynie o porównywalnej jakości, tak by poprawić ich 
możliwości marketingowe. Wreszcie art. 1 lit. u) definiuje części zapasowe o porównywalnej 
jakości jako części, których jakość jest porównywalna wobec oryginalnych części składowych, 
aby producenci pojazdów nie powoływali się na różnice jakościowe jak na obiektywne 
uzasadnienie zakazu stosowania części produkowanych przez przedsiębiorstwa konkurencyjne 
przy świadczeniu usług przez autoryzowane podmioty zajmujące się naprawą. 

Ogólnie wydaje się, że dostawcy części zapasowych utrzymali pozycję na rynku wtórnym, mimo 
że ich główni klienci – niezależne podmioty zajmujące się naprawą − utracili udziały w rynku. W 
szczególności definicja „oryginalnych części zapasowych” podana w art. 1 rozporządzenia o 
wyłączeniu grupowym stanowi przydatne narzędzie marketingowe. Jednak jednocześnie definicja 
ta została zastąpiona nową definicją wskutek wprowadzenia dyrektywy 2007/4613, która podaje 
zasadniczo identyczną definicję „części oryginalnych” w porównaniu z definicją zawartą w 

                                                 
13 Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla 
homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych 
przeznaczonych do tych pojazdów, Dz.U. UE L 263/1 z 19.10.2007. 
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rozporządzeniu o wyłączeniu .W przypadku części, które nie są oryginalne, należy zauważyć, że 
nawet w przypadku braku definicji części o „porównywalnej jakości” jeżeli producent pojazdu 
nałoży na autoryzowane warsztaty zakaz używania części pochodzących od dostawców 
alternatywnych, taki zakaz oznaczałby bezpośrednie zobowiązanie zakazujące konkurencji, które 
nie podlegałoby rozporządzeniu o wyłączeniu grupowym powyżej progu 30 % udziału w rynku, 
zgodnie z równoważnym podejściem w rozporządzeniu 2790/1999. 

Z kolei wydaje się, że art. 4 ust. 1 lit. j) jest skuteczny, jeśli chodzi o jego wpływ na prowadzenie 
sprzedaży przez dostawców wyposażenia oryginalnego na niezależnym rynku wtórnym, 
ponieważ producenci części zachowali pozycję rynkową w odniesieniu do takiej sprzedaży. 
Identyczna jednak byłaby sytuacja w przypadku obowiązywania systemu ogólnego stosowanego 
wobec ograniczeń wertykalnych, ponieważ to samo ograniczenie jest uznawane za podstawowe 
w rozporządzeniu 2790/1999. Wątpliwe jest ponadto, czy łączenie marek na podstawie art. 4 ust. 
1 lit. l) przyczyniło się do możliwości identyfikowania przez stacje obsługi zgodnych części 
zapasowych zważywszy na to, że te informacje powinny być wcześniej udostępnione zgodnie z 
art. 4 ust. 2. 

G. Ochrona niezależności sieci sprzedaży względem producentów pojazdów 

Niezależność sieci sprzedaży względem dostawców nie była odrębnym celem rozporządzenia o 
wyłączeniu grupowym, jednak zamiast tego jej promowanie uznawano za działanie wspierające, 
które zachęca do zachowań prokonkurencyjnych14. Dlatego też art. 3 rozporządzenia o 
wyłączeniu grupowym określa minimalny czas trwania umów (art. 3 ust. 5) oraz minimalny okres 
wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy (w tym wypadku należy podać uzasadnienie 
(art. 3 ust. 4)) lub jej nieprzedłużenia oraz przewiduje, że sieci sprzedaży mają swobodę 
odsprzedaży umów dystrybucyjnych innym przedsiębiorstwom zgodnie z własną decyzją w 
ramach sieci, a także zakłada mechanizm arbitrażu w przypadku sporów dotyczących umów (art. 
3 ust. 6). 

Należy przypomnieć, że konkurencja między markami zwiększyła się od momentu wejścia w 
życie wyłączenia grupowego, co oznacza, że ochrona konkurencji w ramach sieci markowych 
może stać się mniej istotna dla zachowywania presji na jakość i ceny z korzyścią dla 
konsumentów. 

Jednak niezależnie od tego wątpliwe jest, aby art. 3 ust. 5 rozporządzenia o wyłączeniu 
grupowym miał istotniejsze skutki, ponieważ w znacznej większości wypadków dostawcy 
zawierają z sieciami sprzedaży umowy na czas nieokreślony, w przypadku których okres 
wypowiedzenia wynosi dwa lata. Nie daje to sieciom sprzedaży większej ochrony inwestycji 
związanych z daną marką. Ponadto w obecnej sytuacji silnej konkurencji między markami nie 
wydaje się prawdopodobne, aby producent zdecydowałby się na reakcję na prokonkurencyjne 
działania sieci sprzedaży poprzez grożenie wykluczeniem z sieci. Zamiast tego nadmiernie 
rygorystyczne kontrole i ustanawianie nienaturalnie wysokich celów odnośnie do sprzedaży 
uniemożliwiających sieci sprzedaży osiągnięcie premii od wielkości sprzedaży byłoby znacznie 
subtelniejszą i skuteczniejszą metodą dyscyplinowania sieci sprzedaży, które podejmują 
nieodpowiednie działania. Należy ponadto zauważyć, że dochodzenie Komisji nie wykazało 
żadnego przypadku, w którym obowiązek podania przyczyn rozwiązania umowy (art. 3 ust. 4) 

                                                 
14 Patrz motyw 9 rozporządzenia o wyłączeniu grupowym. 
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umożliwiłby sędziemu lub arbitrowi stwierdzenie, że wypowiedzenie złożono w rzeczywistości 
w celu ukarania postępowania prokonkurencyjnego. 

Należy ponadto podkreślić, że w przypadku umów z sieciami sprzedaży minimalny pięcioletni 
okres obowiązywania, zapisany w art. 3 ust. 5 lit. a), nie jest odpowiednio uzasadniony z 
ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ nie rozwiązuje problemu polegającego na tym, że 
porozumienia długoterminowe mogą w istocie bardziej ograniczać konkurencję ze względu na 
ich długi czas obowiązywania.. W szczególności mogą uniemożliwiać producentom 
zastępowanie dealerów uzyskujących niezadowalające wyniki przedsiębiorstwami nowymi 
działającymi lepiej oraz mogą opóźniać zawieranie nowych umów odpowiadających na zmiany 
warunków rynkowych. 

Jeśli chodzi o art. 3 ust. 3 rozporządzenia, którego zamierzeniem było wspieranie integracji rynku 
przez rozwój transgranicznych przedstawicielstw handlowych, dochodzenie Komisji wykazało, 
że praktycznie wszystkie przypadki przeniesienia przedstawicielstwa handlowego w ramach sieci 
autoryzowanych występowały na poziomie krajowym. Cel zatem nie został osiągnięty, zaś 
zamiast tego rozporządzenie o wyłączeniu grupowym mogło doprowadzić do koncentracji sieci 
sprzedaży w niektórych obszarach lokalnych, co może wywoływać problemy w przyszłości dla 
krajowych urzędów konkurencji. 

Wydaje się, że art. 3 ust. 6, który przewiduje arbitraż w przypadku sporu, przyniósł ogólnie 
pozytywne efekty, ponieważ ograniczył liczbę kosztownych i przedłużających się postępowań 
sądowych. Sędziowie, w porównaniu z arbitrami niezależnymi, są często gorzej przygotowani do 
odpowiedniego działania w przypadku spraw złożonych merytorycznie, na przykład dotyczących 
spełniania norm jakości. Ponadto dostawcy potrzebują elastyczności, aby dostosować swoje sieci 
dystrybucji pojazdów silnikowych do zmiennych warunków rynkowych, a przyczynianie się do 
niestabilności lub myślenia krótkoterminowego w sieciach nie leży w ich interesie, ponieważ 
potrzebują sieci sprzedaży ukierunkowanych na znaczne inwestycje. Zapewnienie skutecznego 
mechanizmu rozstrzygania sporów jest ściślej powiązane ze skuteczną realizacją umów niż z 
kwestiami konkurencji. Z perspektywy sieci sprzedaży dostęp do zrozumiałego i szybkiego 
mechanizmu rozstrzygania sporów potencjalnie zniechęca silniejszą stronę umowy do 
nadużywania tej pozycji, zaś z punktu widzenia dostawcy arbitraż umożliwia terminowe karanie 
za naruszenia umowy i pozwala uniknąć niekorzystnego rozgłosu, który często towarzyszy 
postępowaniom sądowym. Zatem nawet przy braku art. 3 ust. 6 rozporządzenia o wyłączeniu 
grupowym korzystna dla wszystkich stron może być zgoda na dobrowolny kodeks dobrych 
praktyk, który przewiduje procedurę arbitrażu przy rozstrzyganiu sporów umownych, a także 
minimalne normy dotyczące tego, co stanowi działanie w dobrej wierze oraz poszanowanie 
uzasadnionych oczekiwań w kontekście stosunków umownych między stronami. 

IV. OCENA OGÓLNA 
Wydaje się, że na rynkach dystrybucji pojazdów silnikowych nastąpiła znaczna poprawa w 
środowisku konkurencyjnym od czasu poprzedniej oceny sytuacji, dokonanej przez Komisję w 
2000 r. Wydaje się jednak, że ta ewolucja wynika głównie z czynników zewnętrznych, ponieważ 
w coraz bardziej globalnym kontekście gospodarczym siły rynkowe doprowadziły do 
pozytywnego rozwoju sektora w sposób, którego Komisja początkowo nie przewidywała. W 
szczególności dynamiczna i zwiększająca się konkurencja między markami doprowadziła do 
spadku cen rzeczywistych przy wzrastającej integracji rynku na poziomie UE. Dlatego na 
obecnym etapie Komisja nie znalazła wystarczającej liczby przesłanek świadczących o 
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nieprawidłowym funkcjonowaniu rynku lub o rzeczywistych lub potencjalnych stratach 
poniesionych przez konsumentów, które odróżniałyby rynek pojazdów silnikowych od innych 
sektorów gospodarki. 

Rozporządzenie o wyłączeniu grupowym wspierało dostosowanie branży do tego zmieniającego 
się środowiska oraz, w szczególności na rynku wtórnym, pobudzało prokonkurencyjną i 
dynamiczną reakcję stron zainteresowanych. Wydaje się, jednak, że przyczyną takich wyników 
są głównie środki wynikające z zasad ogólnych wywodzących się z prawa precedensowego 
sądów europejskich oraz obecnie zapisanych w rozporządzeniu Komisji 2790/1999 niż konkretne 
przepisy rozporządzenia o wyłączeniu grupowym. Na przykład, wydaje się, że zastosowanie 
zasad ogólnych regulujących jakościową dystrybucję selektywną miało dodatni wpływ na rynki 
wtórne, ponieważ doprowadziło do znacznego wzrostu liczby autoryzowanych stacji obsługi. 

Jeśli chodzi o ograniczenia podstawowe swoiste dla sektora zgodnie z art. 4 rozporządzenia, 
dochodzenie Komisji nie wykazało żadnego jednoznacznego związku przyczynowego między 
tymi przepisami a poprawą warunków konkurencyjnych na rynku, które można by obserwować 
w trakcie okresu odniesienia. Mimo że art. 4 ust. 2 rozporządzenia o wyłączeniu grupowym, 
który przewiduje pełny i niedyskryminujący dostęp operatorów niezależnych działających na 
rynku wtórnym do informacji producentów pojazdów o naprawach technicznych swoistych dla 
marek mógł być użyteczny do sygnalizowania obaw Komisji, działania podjęte przez Komisję w 
odpowiedzi na regularnie pojawiające się w tym obszarze problemy opierały się na at. 81, a tego 
typu działania będą nadal możliwe nawet w przypadku braku obecnych przepisów w 
rozporządzeniu o wyłączeniu grupowym. Ponadto ten konkretny środek, który razem z art. 1 ust. 
1 lit. t) miał zwiększać dostęp konkurujących producentów części zapasowych do rynku 
wtórnego, zostanie zastąpiony nowym przepisem po 2010 r. po rozpoczęciu stosowania nowych 
ram prawnych dotyczących systemu homologacji pojazdów silnikowych i części, czyli 
rozporządzenia 715/2007 i dyrektywy 2007/46. Wątpliwe jest ponadto, czy art. 4 ust. 1 lit. j) 
rozporządzenia o wyłączeniu grupowym, które rozszerza zakres odpowiedniego ograniczenia 
podstawowego zgodnie z art. 4 lit. e) rozporządzenia 2790/1999 w celu zakazywania ograniczeń 
uniemożliwiających dostawcom wyposażenia oryginalnego sprzedaży części niezależnym i 
autoryzowanym stacjom obsługi, odegrało jakąkolwiek istotną rolę w ochronie dostępu 
producentów części do rynku wtórnego. 

W szczególności w odniesieniu do konkurencji na rynku części zapasowych do pojazdów należy 
pamiętać, że prawa własności intelektualnej posiadane przez producentów pojazdów oraz 
rozpowszechnione stosowanie różnorodnych porozumień o podwykonawstwie zawieranych z 
dostawcami wyposażenia oryginalnego (w tym tak zwanych umów na wytwarzanie 
oprzyrządowania) oznaczają, że niektóre części zapasowe pozostają w wyłącznej gestii sieci 
producentów pojazdów. Mogło to w pewnym stopniu osłabiać pozycję niezależnych hurtowni 
części i tym samym skutkować wyższymi ogólnymi cenami napraw. Jednak te potencjalne 
kwestie konkurencyjne zależą od zastosowania art. 81 ust. 1 do porozumień tego typu w każdym 
pojedynczym przypadku i nie dotyczą ewentualnej nieskuteczności rozporządzenia o wyłączeniu 
grupowym względem odpowiedniego rozwiązania takich problemów zgodnie z art. 81 ust. 3. W 
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tym kontekście należy stwierdzić, że Komisja zaproponowała wprowadzenie „klauzuli o 
naprawach” do wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy w sprawie wzorów15. 

Ponadto dochodzenie Komisji prowadzi do tych samych wniosków w przypadku warunków 
swoistych dla sektora w art. 5 rozporządzenia o wyłączeniu grupowym, które okazały się 
niepotrzebne, aby osiągnąć założony cel (np. ochrona handlu równoległego przez wykluczenie 
klauzul o lokalizacji z zakresu wyłączenia) lub nie dawały konkretnego związku przyczynowego 
z obserwowaną poprawą warunków konkurencyjnych na rynku (np. zapobieganie ryzyku 
wykluczenia z rynku poprzez surowsze przepisy dotyczące łączenia marek). 

Jak wreszcie pokazuje analiza dokonana w załączniku 4, przepisy specjalne w art. 3 
rozporządzenia o wyłączeniu grupowym mogły w niektórych wypadkach przynosić skutki 
odwrotne od zamierzonych. Po pierwsze, w rzeczywistości rozporządzenie o wyłączeniu 
grupowym mogło sprzyjać jednorodności dystrybucji przez ustanowienie progu udziału w rynku 
dla wyłączenia porozumień o jakościowej dystrybucji selektywnej na poziomie wyższym niż w 
przypadku innych form dystrybucji. Po drugie, poprzez wyłączenie jedynie umów 
długoterminowych, rozporządzenie o wyłączeniu grupowym mogło utrudnić nowym podmiotom 
dostęp do sieci. Po trzecie, przepisy specjalne, które miały ułatwić przenoszenie 
przedstawicielstw handlowych pomiędzy aktualnymi elementami sieci nie tylko nie spełniły 
początkowych celów polityki (umożliwienie rozwoju dystrybutorom o zasięgu 
międzynarodowym), ale ich zastosowanie w przyszłości może sprzyjać rozwojowi większych 
grup sieci sprzedaży na poziomie krajowym, co w niektórych przypadkach może doprowadzić do 
lokalnego zmniejszenia konkurencji między markami i wewnątrz marek. 

W podsumowaniu należy zatem stwierdzić, że przepisy rozporządzenia o wyłączeniu grupowym, 
które odbiegały od zasad ogólnych wywodzących się z prawa precedensowego sądów 
europejskich oraz obecnie zapisanych w rozporządzeniu Komisji 2790/1999, można w aktualnym 
kontekście gospodarczym charakteryzującym się rosnącą globalizacją i konkurencją na rynkach 
motoryzacyjnych uznać za zbyt surowe, zbyt złożone lub zbędne, w szczególności uwzględniając 
wprowadzenie w UE nowych uregulowań prawnych dotyczących pojazdów silnikowych. 

Wobec powyższego wydaje się, że elastyczne podejście bardziej zorientowane na skutki 
przyniosłoby konsumentom więcej korzyści. 

Po pierwsze, takie podejście pozwoliłoby Komisji lepiej skoncentrować wysiłki na najbardziej 
szkodliwych praktykach antykonkurencyjnych i uniknąć ryzyka wypaczenia priorytetów w 
obszarze działań wykonawczych. Warto w tym miejscu zauważyć, że pomimo tego, iż od 2002 r. 
do Komisji wpłynęło 46 oficjalnych skarg, nie doprowadziło to do żadnych decyzji 
zakazujących16. Jedynie w trzech przypadkach osiągnięto nieformalną ugodę17. Jeszcze bardziej 
uderzający jest fakt, że z 322 nieoficjalnych skarg, które Komisja otrzymała w latach 2004–2007, 

                                                 
15 Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej 
ochrony wzorów, Dziennik Urzędowy L 289 z 28.10.1998. Wniosek dotyczący zmiany dokumentu czeka na 
rozpatrzenie przez Radę, COM(2004) 582. 
16 Cztery decyzje w sprawie zobowiązań przyjęte przez Komisję dnia 13 września 2007 r. w sprawach Toyota, Fiat, 
DaimlerChrysler i Opel wynikały z dochodzenia wszczętego z urzędu, zaś decyzja zakazująca Komisji w sprawie 
Peugeot z dnia 5 października 2005 r. wynikała ze skarg poprzedzających wejście w życie rozporządzenia o 
wyłączeniu grupowym. 
17 Zob. IP/06/302 – 303 z marca 2006 r. w sprawach GM i BMW oraz IP/03/80 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie 
Audi. 
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jedynie 36 zasługiwało na podjęcie działań dochodzeniowych i żadne nie zakończyło się 
wszczęciem oficjalnego postępowania. W rzeczywistości znaczna większość skarg nieoficjalnych 
nie odnosiła się do prawdziwych kwestii konkurencji, ale do sporów handlowych między 
stronami. Uzasadnione wydaje się domniemanie, że działania te wykorzystywały zasoby Komisji, 
które w przeciwnym razie można było poświęcić na wykrywanie i ściganie bardziej szkodliwych 
praktyk antykonkurencyjnych przynoszących oczywiste szkody konsumentom. Na poziomie 
krajowym dane liczbowe są zasadniczo porównywalne. Mimo że krajowe urzędy konkurencji 
otrzymały ogółem około 340 skarg, jedynie w 7 przypadkach podjęły działania egzekucyjne 
prowadzące do decyzji przewidywanych treścią art. 11 ust. 4 rozporządzenia 1/2003. 

Po drugie, warto zauważyć, że złożoność obecnie obowiązujących przepisów swoistych dla 
sektora doprowadziła do wystąpienia znacznego ryzyka rozbieżnych interpretacji w sądach 
krajowych, co w jednym wypadku wymagało interwencji Komisji w postaci pisma amicus curiae 
w rozumieniu art. 15 ust. 3 rozporządzenia 1/200318. Jest zatem prawdopodobne, że prostsze 
uregulowanie bardziej zorientowane na skutki lepiej zagwarantuje stosowanie wspólnotowych 
przepisów dotyczących konkurencji w całej UE. 

Po trzecie, należy stwierdzić, że mniejszy formalizm doprowadzi do większej pewności prawnej 
dla przedsiębiorstw z sektora. Należy przypomnieć że mimo zaangażowania znacznych sił w 
publikację broszury wyjaśniającej oraz listy często zadawanych pytań, w trakcie całego okresu 
odniesienia strony zainteresowane często prosiły Komisję o pomoc, która zazwyczaj nie odnosiła 
się do wpływu porozumień na rynek, ale do interpretacji konkretnych postanowień umów. Co 
ważniejsze, liczba wniosków o orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonych do ETS, które 
dotyczyły sektora dystrybucji pojazdów, odzwierciedla stosunkowo wysoki poziom niepewności 
prawnej. Wydaje się, że wynika to z podejścia zbyt szczegółowego i formalistycznego. Cztery z 
trzynastu orzeczeń w trybie prejudycjalnym, które zostały wydane przez Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2007 r. i dotyczyły ochrony konkurencji, 
miały związek z interpretacją przepisów dotyczących wyłączeń grupowych w odniesieniu do 
rozwiązywania umów w sektorze pojazdów silnikowych. Odpowiada to 80 % wszystkich takich 
orzeczeń związanych z porozumieniami wertykalnymi o dystrybucji w tym okresie19. 

Wydaje się więc prawdopodobne, że elastyczne podejście bardziej zorientowane na skutki 
pomogłoby zmniejszyć koszty przestrzegania przepisów ponoszone przez uczestników rynku20. 
Nie ma wątpliwości, że zdecydowany nacisk na normy jakości obserwowany po 2002 r. został po 
części wywołany zmianą systemu, łączącego wyłączność i selektywność, na rzecz systemu 
bardziej otwartego. Warto w tym miejscu zauważyć, że niemal wszystkie krajowe stowarzyszenia 

                                                 
18 W celu zapewnienia spójnego stosowania art. 81 Traktatu WE Komisja przedstawiła na piśmie wnioski do Court 
d'Appel de Paris w sprawie Garage Grémeau / Daimler Chrysler France, sprawa RG 05/17909. 
19 Trzy z czterech dotyczyły zagadnienia rozwiązania umowy z rocznym okresem wypowiedzenia w przypadku 
rzekomej reorganizacji sieci, zaś jedna sprawa dotyczyła wyjaśnienia znaczenia art. 3 ust. 6 rozporządzenia (rola 
arbitrażu przypadku rozwiązania umowy), sprawa C-125/05 Vulcan Silkeborg przeciwko Skandinavisk Motor, 
07.09. 2006; połączone sprawy C-376/05 i C-377/05 Brünsteiner, Hilgert przeciwko BMW z dnia 30 listopada 2006 
r.; sprawa C-273/06 Auto Peter Petschenig przeciwko Toyota Frey, 26.01.2007; sprawa C-421/05 City Motors Groep 
przeciwko Citroen Belux, 18.01.2007. 
20 W przypadku Hiszpanii regionalne stowarzyszenie sieci sprzedaży ocenia, że wzrost kosztów w związku z 
wyższymi standardami wynosił 20 % po wprowadzeniu rozporządzenia o wyłączeniu grupowym; dotyczącego 
pojazdów silnikowych odpowiedź na pytanie 2.13 ankiety Komisji HT1021-ADL-026. 
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sieci sprzedaży, które odpowiedziały na dochodzenie Komisji, wyrażały opinię, że wejście 
rozporządzenia o wyłączeniu grupowym w życie można powiązać ze znacznymi zmianami norm 
dotyczących umów, zaś niektóre stowarzyszenia określały związany z tym wzrost kosztów dla 
sieci sprzedaży na około 20 %. Jednak tej zmianie prawnej towarzyszyło wiele warunków oraz 
rozbudowany wykaz klauzul podstawowych, które w niektórych przypadkach nie przyniosły 
spodziewanej poprawy warunków konkurencji na rynku. Jest to szczególnie widoczne w 
przypadku tych ograniczeń prawnych, które miały wspierać porozumienia o podwykonawstwo w 
przypadku usług naprawczych, swobodne otwieranie dodatkowych salonów sprzedaży i 
dystrybucji oraz w pewnym stopniu – łączenie marek. Wydaje się zatem prawdopodobne, że 
gdyby wyeliminowano zbyteczne ograniczenia prawne rozporządzenia o wyłączeniu grupowym 
poprzez podejście bardziej zorientowane na skutki, strony zawierałyby porozumienia obciążone 
niższymi kosztami, z korzyścią dla konsumentów. 

Komisja stwierdza zatem, że na tym etapie bardziej elastyczny system korzystający w większym 
stopniu z aktualnie obowiązujących zasad ogólnych dotyczących ograniczeń wertykalnych 
zgodnie z rozporządzeniem 2790 gwarantowałby równoważny poziom ochrony konkurencji na 
rynku przy niższych dla przedsiębiorstw kosztach przestrzegania prawa i bardziej skuteczny dla 
urzędów konkurencji system egzekucji. 

V. DZIAŁANIA W PRZYSZŁOŚCI 
 
Należy zauważyć, że niniejsze sprawozdanie ogranicza się do przedstawienia wstępnej opinii 
Komisji w sprawie funkcjonowania rozporządzenia 1400/2002 i w żadnym stopniu nie wpływa 
na ostateczną decyzję o wyniku przeglądu. Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym etapem 
pełnego procesu konsultacji, do którego wzywane są wszystkie zainteresowane strony. 
 
Na podstawie wyników tych konsultacji Komisja przeprowadzi później ocenę prawdopodobnych 
pozytywnych i negatywnych skutków rozwiązań prawnych. Należy ponadto stwierdzić, że proces 
przeglądu ogólnego rozporządzenia wyłączeniach grupowych 2790/1999 zbiegnie się z 
publikacją oceny wpływu. Jeśli w wyniku tego procesu Komisja przyjmie opinię, że sektor 
pojazdów silnikowych może być odpowiednio objęty systemem ogólnym w sprawie ograniczeń 
wertykalnych, wszystkie zainteresowane strony będą miały wystarczające możliwości, aby 
dopilnować odpowiedniego zbadania ich wątpliwości w ramach przyszłej procedury 
legislacyjnej. 
 

W celu określenia najwłaściwszego rozwiązania stosowanego w przyszłym systemie Komisja 
prosi strony trzecie o zgłaszanie uwag w sprawie ustaleń niniejszego sprawozdania. 

Uwagi te należy przesyłać do dnia 31 lipca 2008 r. 

Pocztą elektroniczną na następujący adres: 
Comp-e2-mail@ec.europa.eu 

Pocztą na następujący adres: 
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European Commission 
Office: J 70 - 01/128 
Directorate-General for Competition 
B-1049 Brussels 
Belgia 

Niniejsze sprawozdanie dostępne jest także w Internecie we wszystkich językach urzędowych 
Wspólnoty pod następującym adresem: 

****** 

Poufność: jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa uwagi były ujawniane osobom trzecim, 
należy to wyraźne zaznaczyć. 
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