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Prezentul document reprezintă raportul pe care Comisia este obligată să-l elaboreze până la 31 
mai 2008, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1400/2002 al 
Comisiei din 31 iulie 2002 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat categoriilor de 
acorduri verticale și practici concertate în sectorul autovehiculelor1 (denumit în continuare 
„BER”). Prezentul raport evaluează impactul BER asupra practicilor din acest sector, precum și 
efectul acestor practici asupra concurenței în domeniul vânzării cu amănuntul de autovehicule și 
al serviciilor postvânzare pe teritoriul UE2 și vizează pregătirea terenului pentru regimul ce va 
urma după expirarea BER la 31 mai 2010.Raportul este însoțit de patru anexe tehnice. Prima 
dintre acestea reprezintă o evaluare a obiectivelor BER, în timp ce a doua analizează modul în 
care au evoluat piețele Uniunii Europene în domeniul vânzării de autovehicule și al serviciilor 
postvânzare de la momentul adoptării BER. Cea de-a treia anexă examinează experiența Comisiei 
în aplicarea BER, iar cea de-a patra anexă conține prezentarea pe larg a analizei din cuprinsul 
prezentului raport. 

I. OBIECTUL șI REZULTATUL REEXAMINĂRII 
BER stabilește o „sferă de siguranță” privind distribuția de autovehicule și service care urmărește 
mai mult abordarea bazată pe efecte a Regulamentului 2790/19993, care aplică articolul 81 
alineatul (3) la acordurile verticale din toate celelalte sectoare. Cu toate acestea, având în vedere 
o serie de probleme din domeniul concurenței specifice acestui sector, inclusiv încercările 
repetate ale anumitor producători de autovehicule de a segmenta piața unică europeană, estimările 
privind creșterea nivelului de concentrare a producătorilor de autovehicule, precum și riscul 
diminuării concurenței pe piețele serviciilor postvânzare, au fost introduse în BER dispoziții mai 
detaliate pentru a restrânge domeniul de aplicare al exceptării pe categorii. 

La mijlocul anului 2007, DG COMP a lansat o misiune de investigație, transmițând chestionare 
către diferite grupuri de părți interesate din domeniul autovehiculelor, inclusiv producătorilor de 
mașini și camioane, precum și asociațiilor ACEA și JAMA, producătorilor de piese de schimb și 
asociației europene CLEPA din care fac parte, asociațiilor naționale și europene ale 
distribuitorilor și reparatorilor autorizați (de exemplu CECRA), precum și ale reparatorilor și 
distribuitorilor de piese de schimb independenți (de exemplu FIGIEFA), asociațiilor de 
comercianți de autovehicule independenți, organizațiilor de consumatori și autorităților naționale 
de concurență. Pe lângă răspunsurile primite, analiza Comisiei valorifică și alte surse de 
informare, inclusiv studii și baze de date statistice externe.4 

                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 1400/2002 al Comisiei din 31 iulie 2002 JO L 203, 1.8.2002, p. 30–41.  
2 În temeiul Deciziei nr. 136/2002 a Comitetului Mixt al SEE din 27 septembrie 2002 de modificare a anexei XIV 
(Concurență) la Acordul SEE (JO 2002 L336, p. 38), Regulamentul 1400/2002 se aplică și în statele membre SEE. 
Prin urmare, prezentul raport are în vedere SEE, chiar dacă în mod normal se face referire doar la statele membre ale 
Uniunii Europene. 
3 Regulamentul (CE) nr. 2790/1999 al Comisiei din 22 decembrie 1999 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) 
din tratat categoriilor de acorduri verticale și practici concertate, Jurnalul Oficial al Comunităților Europene 
L 336/21, 29.12.1999. 
4 În afara răspunsurilor la chestionare, s-au avut în vedere nenumărate alte surse, cum ar fi raportul London 
Economics privind evoluția piețelor în domeniul vânzării cu amănuntul de autovehicule și al serviciilor postvânzare 
în temeiul Regulamentului nr. 1400/2002, raportul ACEA cu privire la acest sector, raportul Comisiei Europene „Un 
cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele pentru secolul XXI” (CARS 21) și datele Eurostat. 
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În baza prezentului material, se poate trage concluzia că BER a contribuit la menținerea 
concurenței pe piețele distribuției de autovehicule noi și, în special, pe piețele serviciilor 
postvânzare, în folosul consumatorilor, respectând astfel dispozițiile articolului 81 alineatul (3). 
Această concluzie rămâne valabilă în ciuda informațiilor potrivit cărora anumite măsuri specifice 
acestui sector, cum ar fi aplicarea unor praguri de cote de piață diferite pentru o distribuție 
selectivă [articolul 3 alineatul (1) din BER] și a anumitor dispoziții de protejare a intereselor 
comerciale ale distribuitorilor [articolul 3 alineatele (3) și (5)], ar fi venit în contradicție cu 
obiectivele Comisiei de a promova modele de distribuție inovatoare și de a coborî barierele în 
calea integrării în rețelele autorizate. 

În analiza Comisiei, nu se poate spune că exceptarea din cadrul BER are un domeniu de aplicare 
atât de extins încât să includă acorduri care ar putea avea efecte negative asupra consumatorilor. 
Din contră, există riscul ca mai multe dispoziții ale BER să impună părților contractante 
constrângeri care ar putea să nu fie indispensabile pentru protejarea concurenței efective. Aceasta 
ar contraveni principiilor unei legiferări mai bune aplicabile întregii legislații europene, în special 
având în vedere evoluția altor părți ale cadrului de reglementare european care se aplică în acest 
sector.   

II.  EVOLUțIA PIEțEI 
Toți indicatorii economici relevanți analizați tind să confirme faptul că gradul de concurență pe 
piețele în cauză, care a determinat Comisia să aleagă o exceptare pe categorii mai strictă, 
specifică acestui sector, s-a îmbunătățit considerabil în perioada 2002–2007. 

Pe piața vânzărilor de autovehicule, scăderea semnificativă a prețurilor reale pentru 
autovehiculele noi, încercările de intrare pe piață finalizate cu succes, numărul redus de ieșiri de 
pe piață, fluctuațiile mari ale cotelor de piață, nivelul de concentrare moderat sau în scădere, 
creșterea opțiunilor consumatorilor în cadrul diferitelor segmente de piață, coroborat cu scăderea 
duratei de viață a modelelor constituie dovezi ale unui mediu concurențial dinamic în general. 
Profiturile medii relativ modeste dar fluctuante și cheltuielile constante de cercetare și dezvoltare 
reprezintă alți factori ce vin în sprijinul acestei idei. Se estimează că presiunea concurențială va 
crește și mai mult, având în vedere faptul că producătorii din țările în curs de dezvoltare își extind 
prezența pe piețele din Uniunea Europeană. 

Mai mult, contrar problemelor identificate cu ocazia reexaminării din 2000, concurența 
intramarcă pare să nu fi scăzut în mod semnificativ. Deși nivelul de concentrare în rândul 
distribuitorilor de autovehicule a înregistrat o creștere moderată ca urmare a unei creșteri 
semnificative a marilor grupuri de pe piețele naționale principale și a unei scăderi relative a 
densității rețelei, structurile de distribuție din Uniunea Europeană sunt încă relativ fragmentate în 
raport cu alte piețe, cum ar fi cea a Statelor Unite. Marjele de profit, atât ale producătorilor, cât și 
ale distribuitorilor în ceea ce privește vânzările de autovehicule sunt reduse, ceea ce exclude 
riscul exercitării puterii de piață în defavoarea consumatorilor. De asemenea, trebuie să se ia în 
considerare faptul că s-a înregistrat o convergență a prețurilor semnificativă la nivelul UE în ceea 
ce privește autoturismele, precum și faptul că prețurile reale pentru aceste autovehicule au scăzut. 
În plus, s-a înregistrat o evoluție a modelelor de consum de la achizițiile definitive către alte 
mecanisme alternative, cum ar fi leasingul, care sporește presiunea concurențială asupra 
distribuitorilor de autovehicule. Presiunea concurențială este sprijinită și de alți factori precum 
vânzarea directă de către producătorii de autovehicule către societățile de leasing și alți 
„cumpărători în masă”. 
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Pe piața serviciilor postvânzare, atât numărul de reparatori autorizați, cât și densitatea globală a 
rețelei au scăzut în mare parte datorită BER. Mulți reparatori autorizați nu se mai ocupă cu 
vânzarea de autovehicule noi, ci mai mult cu serviciile de reparații autorizate pentru mărcile 
diferitor producători. 

Mulți reparatori independenți au considerat că este dificil să investească în pregătirea tehnică, 
echipamentele și instruirea necesare pentru efectuarea reparațiilor pe autovehiculele a căror 
tehnologie este din ce în ce mai complexă, ceea ce a făcut ca acest sector să piardă teren în fața 
rețelelor de reparatori autorizați. Cu toate acestea, sectorul operatorilor independenți a traversat o 
perioadă de consolidare considerabilă și de ajustări structurale, în urma căreia a devenit mai 
competitiv. În special, au apărut lanțuri mari de ateliere de reparații independente, care își lărgesc 
gama de servicii oferite consumatorilor. Deși prețurile pentru reparații au crescut datorită 
majorării costurilor pentru mâna de lucru calificată și investițiilor mai mari în echipamentele și 
formarea necesare pentru autovehiculele moderne, costul anual de întreținere a scăzut în termeni 
reali datorită prelungirii intervalelor de service și creșterii fiabilității. 

Producătorii de piese de schimb și-au menținut poziția pe piața serviciilor postvânzare, în ciuda 
faptului că reparatorii independenți, principalii lor clienți, au înregistrat o scădere a cotei de piață, 
în timp ce reparatorii autorizați încă achiziționează majoritatea pieselor de la producătorii de 
autovehicule. Acest lucru se justifică parțial prin faptul că anumiți producători de piese de schimb 
și-au dezvoltat lanțuri de reparatori care funcționează sub aceeași marcă și care folosesc în mare 
parte piesele de schimb ale acestora. 

  

III. ATINGEREA OBIECTIVELOR REGULAMENTULUI 
Această secțiune evaluează dacă au fost atinse cele șapte obiective stabilite inițial de Comisie5 și 
măsura în care reguli specifice acestui sector din cadrul BER s-au dovedit a fi eficiente și/sau 
necesare.  

A. Prevenirea excluderii producătorilor concurenți de autovehicule și menținerea accesului pe 
piață al acestora 

În condițiile de piață existente, caracterizate de globalizarea accentuată și concurența asiduă între 
mărci rezultată ca urmare a noilor intrări pe piață și a supracapacității de producție, există un risc 
rezidual mult mai scăzut, comparativ cu cel estimat de Comisie în 2000, ca rețelele paralele de 
acorduri verticale pentru o singură marcă să creeze bariere la intrarea pe piață.  

În acest context, este evident că distribuitorii nu au valorificat oportunitățile sporite oferite de 
articolul 1 alineatul (1) litera (b) și articolul 5 alineatul (1) litera (a) din BER de a vinde produse 
de mărci care aparțin unor producători concurenți în aceeași sală de expoziție. În multe cazuri, 
această formă de vânzări multimarcă este folosită în aceleași situații în care era folosită înainte de 
adoptarea BER, de exemplu în zonele cu o densitate mai redusă a populației, precum și pentru 
anumite mărci care nu au o evoluție foarte bună și atunci când adăugarea unei mărci concurente 
devine o necesitate pentru a permite distribuitorilor și mărcii respective să rămână pe piață. Deși 
anumiți producători de autovehicule care au intrat recent pe piața Uniunii Europene, împreună cu 
unele asociații de distribuitori argumentează că prin neaplicarea exceptării pentru operatorii deja 
                                                 
5 A se vedea Comunicarea 2002/C 67/02 a Comisiei din 16.3.2002. 
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existenți pe piață în cazul acordurilor de distribuție exclusivă, BER a facilitat accesul în rețelele 
existente, este evident că evoluția pieței externe a constituit principalul factor determinant din 
spatele vânzărilor multimarcă. Se presupune că, deși regulamentul nu conține dispoziții relevante 
în acest sens, mulți producători de autovehicule sunt dispuși să încheie contracte care să permită 
vânzările multimarcă atunci când acest lucru este indicat din punct de vedere economic.  

De asemenea, trebuie menționat faptul că anumite părți interesate argumentează că, încurajând 
vânzările multimarcă în cadrul aceleiași săli de expoziție, BER a determinat producătorii de 
autovehicule să reacționeze la o eventuală diluare a imaginii lor de marcă prin stabilirea unor 
standarde de selecție mai ridicate. Acest lucru la rândul său a determinat distribuitorii să facă 
investiții mai mari specifice fiecărei mărci, ceea ce a dus la creșterea costurilor totale de 
distribuție. Pe de altă parte, în viitor poate apărea riscul ca o eventuală răspândire a rețelelor 
paralele de acorduri pentru o singură marcă, acoperind o proporție semnificativă din piață, să 
cauzeze excluderea din piață a noilor operatori. 

Astfel, se pare că normele specifice acestui sector referitoare la vânzările multimarcă nu au fost 
în totalitate eficiente, iar  restricțiile asupra dreptului producătorilor de autovehicule de a impune 
distribuitorilor îndeplinirea unor obligații de neconcurență directe sau indirecte, stabilite prin 
Regulamentul 2790/1999, ar fi putut asigura un nivel echivalent de protecție a concurenței pe 
piață.  

B. Consolidarea concurenței dintre distribuitorii aceleiași mărci prin încurajarea diversității 
formelor de distribuție 
Este necesar să facem, în principal, trei observații privind modul în care a evoluat piața de la 
intrarea în vigoare a Regulamentului 1400/2002. 

În primul rând, obiectivul de eliminare a „cămășii de forță” cu care este asociat 
Regulamentul 1475/95 prevăzute la articolul 2 alineatul (1) și articolul 3 alineatul (1) din 
Regulamentul 1400/2002 nu a fost atins, în sensul că aproape toți producătorii de autovehicule au 
optat pentru folosirea unor acorduri de distribuție selectivă cantitativă în toate statele membre. 
Faptul că articolul 3 alineatul (1) din BER prevede un prag mai generos al cotei de piață de 40% 
pentru distribuția selectivă cantitativă a influențat, poate, această alegere și a contribuit la 
uniformitate. Acest prag mai mare pare anormal, deoarece în general se consideră că distribuția 
selectivă cantitativă impune condiții mai restrictive pentru concurența intramarcă decât alte 
sisteme precum distribuția exclusivă. 

În al doilea rând, utilizarea selecției cantitative a permis furnizorilor să reducă densitatea rețelei 
în perioada 2002–2006. Prin urmare, se poate pune întrebarea dacă scutirea de taxe pentru acest 
regim de distribuție a dus la reducerea concurenței intramarcă în detrimentul consumatorilor și în 
contradicție cu principiile stabilite prin articolul 81 alineatul (3) din tratat. 

În ceea ce privește așa-zisele efecte negative, trebuie să se ia în considerare în primul rând faptul 
că autovehiculele sunt scumpe, în consecință consumatorii par dispuși să parcurgă distanțe mai 
lungi pentru a obține un preț mai mic. Prin urmare, densitatea rețelei ar trebui să atingă niveluri 
relativ reduse pentru ca impactul asupra concurenței intramarcă să devină vizibil. În acest sens, 
trebuie să se sublinieze faptul că nivelurile generale de concentrare în sectorul vânzărilor de 
autovehicule noi rămân relativ moderate, mai ales în raport cu cele de pe piața Statelor Unite. 
Astfel, este puțin probabil ca scăderea densității rețelei să fi avut un impact considerabil asupra 
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concurenței intramarcă. În general, trebuie să se ia în considerare și faptul că utilizarea extinsă a 
distribuției selective în sectorul distribuției de autovehicule nu pare să fi afectat gradul de 
integrare a piețelor naționale în Uniunea Europeană. Trebuie să se țină cont și de faptul că se 
consideră că distribuția selectivă aduce beneficii, în special datorită faptului că împiedică 
distribuitorii care nu fac parte din rețelele mărcilor să profite liber de eforturile de marketing și 
dezvoltare a mărcii depuse de distribuitori. Selecția cantitativă prezintă alte avantaje specifice, în 
sensul că oferă furnizorilor posibilitatea de a controla mai bine organizarea geografică a 
propriilor rețele, generând economii la scară, reducând costurile tranzacțiilor și prevenind 
reprezentarea inegală a mărcii. 

În al treilea rând, în ceea ce privește oportunitățile oferite de BER în materie de inovație bazată 
pe distribuitori în sectorul distribuției, dispozițiile din regulament specifice acestui sector nu au 
încurajat diversitatea în cadrul modelului de selecție cantitativă. Aproximativ toți observatorii 
sunt de acord că articolul 5 alineatul (2) litera (b) din regulament nu a avut efectul scontat, în 
sensul că puțini distribuitori și-au deschis puncte de vânzare secundare. Mai mult, articolul 4 
alineatul (1) litera (g) din regulament, care prevede că distribuitorii trebuie să dețină dreptul de a 
se specializa în vânzarea de autovehicule prin externalizarea lucrărilor de reparații și întreținere, a 
fost la fel de ineficient datorită faptului că puțini distribuitori au ales să renunțe la această parte 
foarte profitabilă a afacerii lor. Alte oportunități de inovație bazată pe distribuitori, precum 
distribuția mărcilor diferitor producători în aceeași sală de expoziție, nu s-au dezvoltat în mod 
semnificativ. 

În general, BER nu a reușit să elimine efectul de „cămașă de forță” al exceptării pe categorii 
anterioare specifice acestui sector și, prin urmare, cel de-al doilea obiectiv nu a fost atins. 

C. Facilitarea comerțului transfrontalier de autovehicule 
Cel de-al treilea obiectiv al Comisiei a fost acela de a încuraja concurența intramarcă la nivel 
transfrontalier. Se pare că acest obiectiv a fost îndeplinit, deoarece s-a înregistrat o convergență a 
prețurilor din statele membre, precum și o diminuare a cazurilor de obstacole în calea comerțului 
paralel, inclusiv a numărului de reclamații din partea consumatorilor finali. Abrogarea 
comunicării Comisiei6 privind activitățile intermediarilor din sectorul autovehiculelor, care a 
permis producătorilor de autovehicule să impună distribuitorilor contingente la vânzările acestora 
către intermediarii care operează la nivel transfrontalier, a contribuit la această evoluție. Mai 
mult, articolul 4 alineatul (1) litera (e) din BER, care a urmărit regimul general prin eliminarea 
restricțiilor asupra vânzărilor active și pasive în sistemele de distribuție selectivă, a avut efecte 
benefice.  

În ciuda faptului că sistemele de distribuție selectivă pot îngreuna arbitrajul între teritorii, în 
contradicție cu poziția din 1990, creșterea diferențelor de preț indică faptul că, la nivel 
transfrontalier, comerțul de autovehicule noi este în prezent suficient pentru a exercita o presiune 
concurențială eficientă. 
Cu toate acestea, articolul 5 alineatul (2) litera (b), care face referire la drepturile contractuale ale 
distribuitorilor de a deschide puncte de vânzare suplimentare (denumită „clauza privind locul de 

                                                 
6 Comunicarea Comisiei cu privire la Regulamentul (CEE) nr. 123/85 din 12 decembrie 1984 privind aplicarea 
articolului 85 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri de distribuție de autovehicule și service (JO C 17, 
18.1.1985, p. 4) 
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stabilire”), nu a adus modificări de comportament vizibile și s-a dovedit a fi în mare parte un 
eșec, deși ar fi fost util în a face cunoscută operatorilor de pe piață intenția Comisiei de a proteja 
arbitrajul transfrontalier și de a diminua diferențele de preț. În ceea ce privește clauza de 
disponibilitate prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (f), aceasta este redundantă din punct de 
vedere juridic, dat fiind faptul că aplicarea principiilor generale ale jurisprudenței ar justifica 
refuzul de a furniza specificații internaționale pentru autovehicule, constituind o restricție 
indirectă asupra revânzării7. Cu toate acestea, merită luat în considerare dacă o formă de orientare 
care ar reaminti jurisprudența relevantă ar putea fi utilă pentru îmbunătățirea transparenței.  

Prin urmare, în ansamblu, aplicarea principiilor generale ale dreptului concurenței ar putea fi 
suficientă în general pentru a proteja comerțul paralel în contextul actual al pieței. De asemenea, 
ar trebui notat că Directiva 2007/46/CE8 trebuie să faciliteze comerțul paralel, deoarece a 
clarificat normele privind certificatele de conformitate, explicând că furnizorii trebuie să prezinte 
aceste documente pe suport de hârtie pentru fiecare autovehicul.   

D. Asigurarea concurenței între reparatorii independenți și rețelele de reparatori autorizați ale 
producătorilor 
Reparatorii independenți sunt singura sursă de concurență între mărci pe piața serviciilor 
postvânzare și oferă consumatorilor o opțiune valoroasă. În 2000, Comisia a considerat că sunt 
esențiale două lucruri pentru ca astfel de reparatori să poată intra în concurență: informațiile 
tehnice și piesele de schimb. Prin urmare, BER cuprinde anumite dispoziții care protejează 
accesul la oricare dintre acestea, ceea ce a sprijinit sectorul independent într-o perioadă de 
ajustări structurale la nevoile tehnologice în continuă schimbare. 

În timp ce articolul 4 alineatul (2) din BER, care prevede că furnizorii trebuie să asigure 
reparatorilor independenți accesul la informații tehnice, a avut un impact pozitiv, trebuie să se ia 
în considerare faptul că, începând de la 1 septembrie 2009, Regulamentul nr. 715/2007 privind 
Euro 5 și Euro 69 va obliga furnizorii să pună la dispoziție toate aceste informații pentru modelele 
noi. Ar trebui ca informații privind modelele mai vechi să fi fost deja difuzate la scară largă în 
temeiul articolului 4 alineatul (2) din BER. Comisia va monitoriza în continuare situația și va 
evalua toate plângerile primite de la sectorul atelierelor de reparații independente. În acest sens, 
trebuie să se ia în considerare faptul că cele patru decizii ale Comisiei adoptate în septembrie 
200710, care au oferit orientări valoroase în acest sector, au analizat neacordarea accesului la 
informații tehnice în temeiul articolului 81 alineatele (1) și (3) din tratat, precum și în raport cu 
BER. În consecință, chiar și în lipsa normelor actuale din BER, Comisia ar fi în măsură să ia 
măsuri executorii adecvate pe baza articolelor 81 și/sau 82 din tratat. 

                                                 
7 A se vedea hotărârea din 28 februarie 1984, cauzele conexate 228 și 229/82 Ford of Europe Inc. și Ford-Werke 
Aktiengesellschaft/Comisia, Recueil (1984) 1129. 
8  Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui 
cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților 
tehnice separate destinate vehiculelor respective, JO L 263 din 9.10.2007, p. 1.  
9 Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea 
de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor, Jurnalul Oficial L 171/1 din 29.6.2007. 
 
10 Cazurile Comp/39.140 -39.143, DaimlerChrysler, Fiat, Toyota și Opel. 
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Producătorii de piese de schimb și-au menținut cota de piață în sectorul serviciilor postvânzare și 
există puține cazuri de reparatori autorizați care au refuzat să furnizeze piese de schimb 
reparatorilor independenți concurenți, în special datorită faptului că aceștia obțin profituri ridicate 
din această activitate. Deși prezența unei clauze de restricționare gravă specifice sectorului 
autovehiculelor în articolul 4 alineatul (1) litera (i) din BER a contribuit la clarificarea situației 
juridice, punerea în aplicare a reglementării generale, conform căreia un furnizor care folosește 
distribuția selectivă nu poate interzice distribuitorilor săi să vândă către utilizatorii finali, ar 
proteja concurența în aceeași măsură. De asemenea, trebuie să se țină cont de faptul că, în 
eventualitatea în care un producător de autovehicule dorește să își distribuie piesele de schimb 
prin mijloace proprii mai degrabă decât prin intermediul unui sistem de distribuție selectivă, 
reparatorii autorizați și-ar pierde funcția de distribuție și astfel ar putea fi considerați utilizatori 
finali. În aceste circumstanțe, clauza de restricționare gravă din cadrul BER ar putea fi 
ineficientă, deoarece nu se aplică în cazul restricțiilor impuse unor astfel de utilizatori.  

Este o realitate faptul că numeroase piese de schimb vor rămâne captive, adică vor putea fi 
obținute numai de la producătorii de autovehicule. Acestea sunt: (i) piesele de schimb vizibile 
acoperite de legislația privind protecția desenelor industriale în mai multe state membre și (ii) 
piesele de schimb produse în cadrul mai multor tipuri de acorduri de subcontractare, cum ar fi 
acordurile de furnizare de echipamente care, având în vedere comunicarea Comisiei din 1978 
privind acordurile de subcontractare11, nu intră sub incidența domeniului de aplicare a articolului 
81 alineatul (1) și în raport cu care, în consecință, nu se aplică articolul 81 alineatul (3) din tratat. 
În ceea ce privește categoria pieselor de schimb captive, situația rezultă din cadrul legislativ 
existent privind protecția drepturilor asupra desenelor și modelelor12. Cea de-a doua categorie 
poate fi abordată numai prin reexaminarea comunicării privind subcontractarea, pentru a putea 
explica mai bine circumstanțele în care anumite practici pot intra sub incidența articolului 81 
alineatul (1). 

E. Protejarea concurenței în cadrul rețelelor autorizate 
În general, BER a protejat cu succes concurența între reparatorii autorizați, în sensul că articolul 3 
alineatul (1) a dus la introducerea unor sisteme de reparații selective calitative. Prin urmare, 
forțele de piață au determinat creșterea numărului de reparatori autorizați, deoarece toți 
reparatorii care îndeplinesc criterii obiective se pot alătura unei rețele. 

În timp ce producătorii de autovehicule au stabilit standarde de calitate ridicate pentru rețelele lor 
de reparatori autorizați, acest lucru nu a influențat în mod negativ interesele consumatorilor. 
Noile standarde nu numai că au sporit calitatea serviciilor, ci au avut și o influență asupra 
sectorului independent, care a reacționat prin înființarea de rețele concurente și lanțuri de franciză 
cu standarde comune, pentru a răspunde mai bine cererilor consumatorilor de servicii de înaltă 
calitate, eficiente și fiabile. 

Cu toate acestea, trebuie să se ia în considerare faptul că punerea în aplicare a principiilor 
generale pentru distribuția selectivă calitativă ar putea duce la același rezultat chiar și în lipsa 

                                                 
11 Comunicarea Comisiei din 18 decembrie 1978 privind evaluarea anumitor acorduri de subcontractare având în 
vedere dispozițiile articolului 85 alineatul (1) din Tratatul CEE 
12 Directiva 98/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind protecția juridică a 
desenelor și modelelor industriale, JO L 289, 28.10.1998. Comisia a propus să revizuiască directiva respectivă. 
Revizuirea se află în procesul legislativ. 
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restricțiilor grave specifice prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (h). Este evident faptul că 
obligarea unui reparator de a vinde și autovehicule noi nu poate fi considerată o măsură de natură 
calitativă și că acordurile care conțin asemenea restricții intră sub incidența articolului 81 
alineatul (1). Dat fiind faptul că, în cele mai multe cazuri, rețelele de ateliere de reparații 
autorizate ale producătorilor dețin cote de piață ce depășesc 30%, acordurile în cauză nu ar putea 
profita de protecția oferită sistemelor de distribuție selectivă calitativă prin Regulamentul 
1400/2002, astfel încât aplicarea directă a articolului 81 să asigure noilor intrați un acces deschis 
pentru toate noile rețele. 

Mai mult, articolul 4 alineatul (1) litera (k) din BER, care face referire la achiziționarea de piese 
de schimb aparținând unor mărci alternative de către reparatorii autorizați, nu a cauzat modificări 
semnificative ale comportamentului comercial al acestora, în sensul că reparatorii autorizați 
continuă să își achiziționeze majoritatea pieselor de la producătorii de autovehicule. În primul 
rând trebuie să se ia în considerare faptul că este dificil pentru reparatorii autorizați să-și 
efectueze achizițiile de la mai multe surse, deoarece acest lucru ar implica duplicarea sistemului 
logistic și creșterea costurilor informatice. Acest lucru înseamnă că în timp ce producătorii de 
autovehicule obligă punctele de vânzare autorizate să folosească pentru reparațiile efectuate în 
perioada de garanție piese de schimb de marca producătorului, producătorul de autovehicule este 
singura sursă logică de aprovizionare pentru toate piesele. Faptul că producătorii de autovehicule 
sunt singurii furnizori capabili să ofere întreaga gamă de piese a reprezentat un punct de atracție. 
Acest lucru este legat, totuși, de drepturile de proprietate intelectuală deținute de producătorii de 
autovehicule, sau reprezintă rezultatul unor acorduri de subcontractare, care pot ieși de sub 
incidența articolului 81 alineatul (1). În schimb, în anumite cazuri schemele de beneficii și 
reduceri pot avea drept efect creșterea gradului de fidelitate. Dacă astfel de scheme constituie o 
formă de concurență pe fond, sau sunt interpretate astfel încât să excludă în mod necorespunzător 
producătorii concurenți de piese de schimb prin creșterea fidelității reparatorilor autorizați este o 
întrebare la care se poate răspunde de la caz la caz, luând în considerare contextul economic al 
practicilor respective și analizând orice efect potențial anticoncurențial în comparație cu efectele 
posibile de îmbunătățire a eficienței. Acest lucru presupune aplicarea articolului 82, în ciuda 
faptului că este în concordanță cu eliminarea obligațiilor de neconcurență din exceptarea pe 
categorii, în special atunci când cota producătorului de autovehicule pe piața respectivă a pieselor 
de schimb depășește pragul de 30%, ceea ce se întâmplă în general. Prin urmare, chiar și în lipsa 
articolului 4 alineatul (1) literele (j) și (k), orice risc grav de excludere ar putea fi abordat în mod 
corespunzător prin măsuri executorii. 

F. Facilitarea accesului producătorilor de piese de schimb la piața serviciilor postvânzare 
Unele dispoziții ale Regulamentului 1400/2002 au avut ca scop asigurarea accesului furnizorilor 
de echipamente originale și producătorilor de piese de schimb de calitate echivalentă atât la 
reparatori independenți, cât și la reparatori autorizați, pentru a le da acestora din urmă 
posibilitatea de a oferi consumatorilor o opțiune în ceea ce privește piesele de schimb. Articolul 4 
alineatul (1) litera (j) exclude de la aplicarea exceptării pe categorii acordurile care restricționează 
dreptul furnizorilor de echipamente originale de a vinde piese de schimb direct pe piața 
postvânzare, în timp ce, după cum s-a indicat, articolul 4 alineatul (1) litera (k) prevede că 
acordurile care interzic reparatorilor sau distribuitorilor autorizați să achiziționeze piese de 
schimb de calitate echivalentă sau alte mărci de piese originale nu pot beneficia de exceptarea pe 
categorii. 
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În plus, articolul 4 alineatul (1) litera (l) consideră restricție gravă orice acord care restricționează 
dreptul furnizorilor de echipamente originale de a-și plasa marca sau sigla pe piesele de schimb 
sau componentele furnizate unui producător de autovehicule în scopul primei asamblări pe un 
autovehicul („promovarea sub o marcă dublă”).  

Mai mult, articolul 1 alineatul (t) definește termenul de „piese de schimb originale” ca piese de 
schimb de aceeași calitate, care sunt fabricate de către un furnizor de echipamente originale 
conform specificațiilor prevăzute de producătorul de autovehicule în cauză. Această clarificare 
vizează acordarea dreptului furnizorilor de echipamente originale de a-și vinde produsele către 
reparatori ca fiind „originale” și nu doar de calitate echivalentă, pentru a-și îmbunătăți 
oportunitățile comerciale. În cele din urmă, pentru a evita situația în care producătorii invocă 
diferențele de calitate ca justificare obiectivă pentru a interzice reparatorilor autorizați să 
folosească în activitatea lor piese aparținând unor mărci concurente, articolul 1 litera (u) 
definește, de asemenea, piesele de schimb de calitate echivalentă ca fiind piese a căror calitate 
este echivalentă cu cea a componentelor originale. 

În general, furnizorii de piese de schimb și-au menținut poziția pe piața serviciilor postvânzare, în 
ciuda faptului că reparatorii independenți, principalii lor clienți, au înregistrat o scădere a cotei de 
piață. În special, definiția pentru „piesele de schimb originale” prevăzută la articolul 1 din BER a 
creat un instrument comercial valoros. Cu toate acestea, între timp această definiție a fost 
înlocuită prin Directiva 2007/4613, care prevede o definiție a „pieselor de schimb originale” în 
esență identică cu cea din BER. În ceea ce privește piesele care nu sunt originale, trebuie notat că, 
chiar și în lipsa unei definiții a pieselor de schimb de calitate echivalentă, obligația pe care 
producătorul de autovehicule o adresează reparatorilor săi autorizați de a nu utiliza piese de 
schimb aparținând unor mărci alternative ar putea însemna o obligație directă de neconcurență 
care nu ar intra sub incidența BER peste un prag al cotei de piață de 30%, în conformitate cu o 
abordare similară prevăzută în Regulamentul 2790/1999. 

Pe de altă parte, articolul 4 alineatul (1) litera (j) a fost eficient în ceea ce privește vânzările 
furnizorilor de echipamente originale către piața operatorilor individuali de servicii postvânzare, 
în sensul că producătorii de piese de schimb și-au putut menține poziția pe piață în ceea ce 
privește acest tip de vânzări. Cu toate acestea, s-ar fi întâmplat același lucru în cadrul regimului 
general aplicabil restricțiilor verticale, datorită faptului că aceeași restricție este considerată gravă 
și în Regulamentul 2790/1999. De asemenea, este incert dacă promovarea produselor sub o marcă 
dublă în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (l) a contribuit la creșterea capacității 
reparatorilor de a identifica piese de schimb compatibile, având în vedere faptul că acest tip de 
informații trebuie să fie deja puse la dispoziție în temeiul articolului 4 alineatul (2). 

G. Protejarea independenței distribuitorilor față de producătorii de autovehicule 

Independența distribuitorilor față de furnizorii lor nu a constituit un obiectiv în sine al BER, însă 
promovarea acestora a fost considerată o măsură adiacentă de încurajare a comportamentului 
proconcurențial14. Prin urmare, articolul 3 din BER stabilește durata minimă pentru acorduri 

                                                 
13 Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru 
pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice 
separate destinate vehiculelor respective, JO L 263/1 din 19.10.2007. 
14 A se vedea considerentul 9 din BER. 
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[articolul 3 alineatul (5)] și pentru perioadele de notificare minime în cazul rezilierii, caz în care 
specificarea motivelor este obligatorie [articolul 3 alineatul (4)], sau al nereînnoirii acordurilor și 
prevede că distribuitorii au dreptul de a-și vinde reprezentanțele altor firme la alegere din cadrul 
rețelelor, dar și stabilirea unui mecanism de arbitraj pentru litigii contractuale [articolul 3 
alineatul (6)]. 

Trebuie reiterat faptul că s-a înregistrat o creștere a concurenței între mărci de la intrarea în 
vigoare a exceptării pe categorii, ceea ce presupune că protejarea concurenței în cadrul rețelelor 
aceleiași mărci a devenit, poate, mai puțin importantă pentru menținerea presiunii asupra calității 
și prețurilor în favoarea consumatorilor.  

În orice caz, este puțin probabil ca articolul 3 alineatul (5) din BER să fi avut efecte 
semnificative, dat fiind faptul că în marea majoritate a cazurilor, furnizorii au încheiat cu 
distribuitorii acorduri pe perioadă nedeterminată, care pot fi reziliate cu un preaviz de doi ani, 
ceea ce nu constituie o protecție ridicată pentru investițiile specifice mărcii efectuate de către 
distribuitori. Mai mult, în mediul actual al concurenței între mărci, este puțin probabil ca un 
producător să reacționeze la comportamentul proconcurențial al distribuitorilor amenințând cu 
excluderea din rețea. Dimpotrivă, verificările extrem de riguroase sau stabilirea unor obiective de 
vânzare ridicate artificial, care împiedică distribuitorii să obțină bonusuri de volum, ar constitui 
instrumente mai subtile și mai eficiente de sancționare a distribuitorilor care s-au abătut de la 
norme. De asemenea, trebuie să se ia în considerare faptul că ancheta Comisiei nu a scos la iveală 
niciun caz în care obligația de justificare a rezilierii contractului [articolul 3 alineatul (4)] a 
permis unui judecător sau unui arbitru să decidă că în realitate preavizul a fost acordat pentru a 
pedepsi comportamentul proconcurențial. 

De asemenea, se subliniază faptul că durata minimă de cinci ani pentru acordurile de distribuție 
stabilită prin articolul 3 alineatul (5) litera (a) nu se justifică în mod corespunzător din punct de 
vedere economic, deoarece nu se referă la faptul că acordurile pe termen mai lung pot, de fapt, 
restrânge concurența ca urmare a acestei durate mai lungi.  În special, acestea pot împiedica 
producătorii să înlocuiască distribuitorii a căror performanță este necorespunzătoare și pot 
întârzia introducerea de noi acorduri care să se conformeze modificării condițiilor de piață. 

În ceea ce privește articolul 3 alineatul (3) din regulament, care a avut drept obiectiv susținerea 
integrării pe piață prin dezvoltarea de reprezentanțe la nivel transfrontalier, investigația Comisiei 
a dezvăluit faptul că aproximativ toate transferurile de reprezentanțe în cadrul rețelelor autorizate 
s-au produs la nivel național. Prin urmare, obiectivul nu a fost atins, în schimb BER a provocat, 
probabil, concentrarea distribuitorilor în anumite zone la nivel local, ceea ce ar putea crea 
probleme pe viitor autorităților de concurență naționale. 

Articolul 3 alineatul (6), care prevede aplicarea unei proceduri de arbitraj în caz de litigii, a avut 
în general un efect pozitiv, limitând numărul de acțiuni în justiție costisitoare din punct de vedere 
al timpului și al resurselor financiare. Deseori, judecătorii au dotări mai puține comparativ cu 
arbitrii independenți și nu pot reacționa rapid în cazul problemelor tehnice complexe, cum ar fi 
îndeplinirea standardelor de calitate. În plus, în timp ce furnizorii au nevoie de flexibilitate pentru 
a-și adapta rețelele de distribuție de autovehicule la modificările condițiilor de piață, nu este în 
interesul lor să promoveze instabilitatea și relațiile pe termen scurt în cadrul rețelelor, deoarece au 
nevoie de distribuitori loiali, dispuși să facă investiții semnificative. Existența unui mecanism 
eficient de soluționare a litigiilor vizează mai mult aplicarea eficientă a acordurilor decât 
problemele în materie de concurență. Din punctul de vedere al distribuitorului, existența unui 
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mecanism clar și rapid de soluționare a litigiilor ar putea împiedica partea contractuală mai 
puternică să abuzeze de condiția sa, în timp ce, din punctul de vedere al furnizorului, arbitrajul 
permite părților contractuale să sancționeze încălcarea dispozițiilor contractuale la timp, 
evitându-se astfel publicitatea negativă pe care o pot aduce acțiunile în justiție. Prin urmare, chiar 
și în lipsa articolului 3 alineatul (6) din BER, poate fi în avantajul tuturor părților să cadă de 
acord asupra unui cod al bunelor practici prin care să se stabilească o procedură de arbitraj pentru 
soluționarea litigiilor contractuale, precum și norme minime în ceea ce privește buna credință și 
îndeplinirea așteptărilor legitime în contextul relațiilor contractuale dintre părți. 

IV.  EVALUARE GENERALĂ 
Mediul concurențial de pe piețele de distribuție a autovehiculelor s-a îmbunătățit semnificativ de 
la ultima evaluare a Comisiei în 2000. Cu toate acestea, această evoluție se datorează în principal 
factorilor externi, în sensul că în contextul economiei globale în creștere, forța de piață a 
contribuit la dezvoltarea pozitivă a acestui sector într-un mod care nu a fost inițial prevăzut de 
Comisie. În special, concurența asiduă și în creștere între mărci s-a materializat în scăderea 
prețurilor reale în contextul creșterii integrării pieței la nivelul Uniunii Europene. Prin urmare, în 
prezent Comisia nu deține indicii suficiente cu privire la existența unui eșec de piață sau a unor 
prejudicii reale sau potențiale aduse consumatorului care să distingă sectorul autovehiculelor de 
celelalte sectoare economice. 

BER a sprijinit adaptarea sectorului automobilelor la acest mediu schimbător și, în special în ceea 
ce privește piața serviciilor postvânzare, a stimulat o reacție proconcurențială și dinamică din 
partea părților interesate. Cu toate acestea, această situație reprezintă mai mult rezultatul 
măsurilor inspirate de principiile generale care derivă din jurisprudența tribunalelor europene și 
care, în prezent, se reflectă în Regulamentul 2790/1999 al Comisiei, mai degrabă decât în 
dispozițiile specifice ale BER. De exemplu, aplicarea principiilor generale care guvernează 
distribuția selectivă calitativă a avut efecte pozitive pe piețele serviciilor postvânzare, în cadrul 
cărora a dus la o creștere în ceea ce privește numărul de reparatori autorizați. 
Referitor la restricțiile grave specifice acestui sector prevăzute la articolul 4 din regulament, 
investigația Comisiei nu a dezvăluit nicio legătură de cauzalitate între aceste dispoziții și 
îmbunătățirea condițiilor concurențiale de pe piață înregistrată în perioada de referință.  Deși 
articolul 4 alineatul (2) din BER, care prevede accesul nediscriminatoriu și integral al operatorilor 
independenți de pe piața serviciilor postvânzare la informațiile tehnice specifice mărcii 
producătorului de autovehicule, a contribuit, poate, la a face cunoscute preocupările Comisiei, 
măsurile executorii luate ca răspuns la problemele persistente în acest domeniu au implicat 
aplicarea articolului 81, iar astfel de măsuri vor fi posibile chiar și în lipsa normelor actuale din 
BER. În plus, această măsură specifică, precum și articolul 1 alineatul (1) litera (t), menit să 
îmbunătățească accesul producătorilor de piese de schimb concurenți la piața serviciilor 
postvânzare, vor fi înlocuite în 2010, ca urmare a aplicării noului cadru de reglementare privind 
sistemul de omologare de tip a autovehiculelor și a pieselor, respectiv Regulamentul 715/2007 și 
Directiva 2007/46. De asemenea, este incert dacă articolul 4 alineatul (1) litera (j) din BER care 
lărgește domeniul de aplicare a restricției grave prevăzut la articolul 4 litera (e) din Regulamentul 
2790/1999 pentru a interzice restricțiile care îi împiedică pe furnizorii de echipamente originale 
să vândă piese atât reparatorilor autorizați cât și celor independenți, a jucat un rol important în 
protejarea accesului producătorilor de piese la piața serviciilor postvânzare.  
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În special, în ceea ce privește concurența în piața pieselor de schimb, trebuie să se reitereze faptul 
că drepturile de proprietate intelectuală deținute de producătorii de autovehicule și utilizarea 
extinsă a mai multor tipuri de acorduri de subcontractare cu furnizorii de echipamente originale 
(inclusiv așa-numitele „acorduri de furnizare de echipamente”) s-au concretizat în faptul că 
anumite piese de schimb rămân blocate în rețelele de distribuție ale producătorilor. Acest lucru a 
slăbit într-o anumită măsură poziția vânzătorilor cu ridicata independenți de piese de schimb și s-
a materializat în prețuri mai mari pentru reparații generale. Cu toate acestea, aceste posibile 
probleme concurențiale depind de aplicarea articolului 81 alineatul (1) în cazul acestui tip de 
acorduri pentru fiecare caz în parte și nu au legătură cu eșecul posibil al BER în ceea ce privește 
soluționarea corectă a acestor probleme în temeiul articolului 81 alineatul (3). Se observă că, în 
acest context, Comisia a propus introducerea unei „clauze de reparații” în cadrul propunerii sale 
de revizuire a directivei privind desenele și modelele industriale15. 

În plus, investigația Comisiei duce la aceleași concluzii în ceea ce privește condițiile specifice 
acestui sector prevăzute la articolul 5 din BER, care fie s-au dovedit a fi inutile pentru atingerea 
obiectivului dorit (de exemplu, protejarea comerțului paralel prin excluderea clauzelor privind 
locul de stabilire din domeniul de aplicare al exceptării), fie nu au prezentat nicio legătură de 
cauzalitate puternică cu îmbunătățirile vizibile ale condițiilor concurențiale de pe piață (de 
exemplu, prevenirea riscurilor de excludere prin aplicarea unor reguli mai stricte pentru vânzările 
multimarcă). 

În cele din urmă, așa cum demonstrează analiza din anexa 4, este posibil ca normele specifice din 
articolul 3 din BER să fi avut efecte negative în anumite cazuri. În primul rând, BER a încurajat 
în realitate uniformitatea în materie de distribuție prin stabilirea pragului cotei de piață pentru 
exceptarea acordurilor de distribuție selectivă cantitativă la un nivel mai înalt decât pentru alte 
forme de distribuție. În al doilea rând, prin exceptarea numai a acordurilor pe termen lung, BER a 
îngreunat accesul noilor operatori la rețele. În al treilea rând, normele specifice menite să 
faciliteze transferul reprezentanțelor între membrii existenți dintr-o rețea nu numai că nu și-au 
atins obiectivul inițial de a permite dezvoltarea distribuitorilor cu recunoaștere internațională, dar 
aplicarea în continuare a acestora ar putea accentua dezvoltarea grupurilor mai mari de 
distribuitori la nivel național, ceea ce ar putea duce, în anumite cazuri, la pierderea concurenței 
intramarcă și între mărci la nivel local.  

Pe scurt, dispozițiile BER, care au deviat de la principiile generale derivate din jurisprudența 
tribunalelor europene și care se reflectă în prezent în Regulamentul 2790/1999 al Comisiei, pot fi 
considerate, în contextul economic actual caracterizat prin piețe auto competitive și în curs de 
globalizare, ca fiind excesiv de stricte, prea complexe și/sau redundante, în special în ceea ce 
privește introducerea noii legislații a Uniunii Europene în materie de autovehicule. 

În temeiul celor de mai sus, o abordare mai flexibilă și bazată pe efecte ar putea oferi rezultate 
mai bune pentru consumatori. 

În primul rând, o astfel de abordare ar permite Comisiei să își concentreze mai bine eforturile pe 
practicile anticoncurențiale dăunătoare și să evite riscul denaturării priorităților sale de punere în 
aplicare. În acest sens, este important că, în ciuda faptului că, din 2002, Comisia a primit 46 de 

                                                 
15 Directiva 98/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind protecția juridică a 
desenelor și modelelor industriale, Jurnalul Oficial L 289, 28.10.1998. În prezent, Consiliul examinează o propunere 
de revizuire a acestui text, COM(2004) 582. 
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plângeri formale în acest sector, nu s-au luat decizii de interdicție16 și s-au concretizat numai trei 
soluționări informale. Mai surprinzător, din cele 322 de plângeri informale primite de Comisie 
între 2004 și 2007, numai pentru 36 s-au justificat măsuri de investigație suplimentare și niciuna 
dintre acestea nu a avut ca rezultat deschiderea procedurilor formale. De fapt, marea majoritate a 
acestor plângeri informale nu se referă la probleme concurențiale pure, ci mai degrabă la litigii 
comerciale între părți. Astfel, devine întemeiată presupunerea că aceste activități au utilizat 
resurse ale Comisiei care ar fi putut fi, în schimb, dedicate detectării și urmăririi mai multor 
practici anticoncurențiale dăunătoare cu efecte clare în detrimentul bunăstării consumatorilor. La 
nivel național, cifrele sunt comparabile. În timp ce autoritățile naționale de concurență au 
înregistrat un număr total de 340 de plângeri, acestea au reușit să ia măsuri executorii care au dus 
la luarea deciziilor preconizate în înțelesul articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul 1/2003 în 
numai șapte cauze. 

În al doilea rând, trebuie amintit că complexitatea normele actuale specifice sectorului a 
determinat un risc concret de apariție a unor interpretări divergente din partea tribunalelor 
naționale care, într-un anumit caz, au solicitat intervenția Comisiei sub forma unui raport amicus 
curiae în temeiul articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul 1/200317. Prin urmare, este posibil 
ca o reglementare mai simplă și bazată mai mult pe efecte să asigure mai bine aplicarea coerentă 
a normelor comunitare în materie de concurență în cadrul UE. 

În al treilea rând, se presupune că reducerea formalităților ar putea duce la o certitudine juridică 
mai mare pentru firmele din acest sector. Trebuie amintit că, în ciuda eforturilor considerabile 
depuse pentru publicarea unei broșuri explicative și a unui set de întrebări frecvente, Comisia s-a 
confruntat, de-a lungul întregii perioade de referință, cu solicitări frecvente de asistență provenite 
de la părțile interesate, care, în principiu, nu se refereau la impactul pe care l-ar putea avea 
acordurile pe piață, ci mai degrabă la interpretarea anumitor clauze contractuale. Mai important, 
numărul cererilor de hotărâri preliminare adresate Curții Europene de Justiție și cu privire la 
sectorul de distribuție auto reflectă nivelul relativ mare de incertitudine care rezultă dintr-o 
abordare prea detaliată și formală. Patru dintre cele treisprezece hotărâri preliminare ale Curții 
Europene emise în perioada 1 ianuarie 2003 - 31 decembrie 2007 în domeniul antitrust se 
refereau la interpretarea clauzelor legate de exceptarea pe categorii cu privire la condițiile de 
reziliere a contractelor din sectorul autovehiculelor. Aceasta reprezintă 80% din totalul 
hotărârilor referitoare la acordurile de distribuție verticale din această perioadă18.  

                                                 
16 Cele patru decizii privind angajamentele adoptate de Comisie la 13 septembrie 2007 în cazurile Toyota, Fiat, 
DaimlerChrysler și Opel au derivat din investigația ex-officio, în timp ce decizia de interdicție a Comisiei în cazul 
Peugeot din 5 octombrie 2005 s-a bazat pe plângerile anterioare datei de intrare în vigoare a BER. 
17 Pentru a asigura aplicarea coerentă a articolului 81 din Tratatul CE, Comisia a înaintat observații scrise Curții de 
Apel Paris cu privire la cauza Garage Grémeau / Daimler Chrysler France, cauza RG 05/17909. 
18 Trei din cele patru hotărâri se refereau la rezilierea acordurilor cu un preaviz de un an, în cazurile în care se 
presupune că rețeaua a fost supusă unui proces de reorganizare, în timp ce în cea de-a patra se clarifica sensul 
articolului 3 alineatul (6) din Regulamentul privind rolul arbitrajului în cazul rezilierii unui acord - Cauza C-125/05 
Vulcan Silkeborg/Skandinavisk Motor, 7.9.2006; cauzele conexate C-376/05 și C-377/05 Brünsteiner, Hilgert/BMW, 
din 30 noiembrie 2006; Cauza C-273/06 Auto Peter Petschenig/Toyota Frey, 26.1.2007; Cauza C-421/05 City 
Motors Groep/Citroen Belux, 18.1.2007. 
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În final, o abordare flexibilă și bazată mai mult pe efecte ar contribui la reducerea costurilor de 
conformitate pentru operatorii de pe piață19. Nu există nicio îndoială că accentul puternic pe 
standardele de calitate la care s-a asistat după 2002 a fost într-o anumită măsură provocat de 
trecerea de la un sistem care combina elemente de exclusivitate și selectivitate la un sistem mai 
deschis. În acest sens, trebuie amintit că aproape toate asociațiile naționale de distribuitori care au 
răspuns investigației Comisiei și-au exprimat părerea conform căreia intrarea în vigoare a BER ar 
putea avea legătură cu schimbările majore ale standardelor contractuale, iar anumite asociații au 
estimat că creșterea costurilor cu care s-au confruntat distribuitorii se situează în jurul valorii de 
20%. Cu toate acestea, această schimbare de reglementare a fost însoțită de numeroase condiții și 
de o listă cuprinzătoare de clauze restrictive care, în anumite cazuri, nu au dus la îmbunătățirea 
așteptată a condițiilor concurențiale de pe piață. Acest lucru este în special evident pentru acele 
restricții de reglementare create pentru a promova acordurile de subcontractare pentru serviciile 
de reparații, dreptul de a deschide puncte de vânzare sau de livrare suplimentare, precum și, într-o 
anumită măsură, vânzările multimarcă. Prin urmare, în cazul în care restricțiile de reglementare 
inutile din cadrul BER ar fi eliminate printr-o abordare bazată mai mult pe efecte, părțile ar putea 
încheia mai multe acorduri rentabile, care ar putea aduce beneficii consumatorilor.  

Astfel, Comisia conchide, în prezent, că un regim mai flexibil, care să se inspire mai mult din 
principiile generale aplicabile restricțiilor verticale, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul 
2790 ar fi asigurat un nivel echivalent de protecție a concurenței pe piață, determinând costuri de 
conformitate mai mici pentru societăți și un sistem mai eficient de măsuri executorii pentru 
autoritățile în materie de concurență. 

V. ETAPELE URMĂTOARE 
 
Trebuie să se ia în considerare faptul că prezentul raport se limitează la prezentarea opiniilor 
preliminare ale Comisiei cu privire la funcționarea Regulamentului 1400/2002 și nu afectează în 
niciun fel decizia definitivă cu privire la rezultatul reexaminării. Raportul reprezintă primul pas 
dintr-un proces complex de consultare la care părțile implicate sunt invitate să participe.  
 
În baza constatărilor din cadrul procedurii de consultare viitoare, Comisia va derula o evaluare 
ulterioară a impactului pozitiv și negativ al soluțiilor de reglementare.  
De asemenea, trebuie să se ia în considerare faptul că procesul de reexaminare a Regulamentului 
2790/1999 privind exceptarea pe categorii în general va coincide cu publicarea evaluării de 
impact. În cazul în care acest proces determină Comisia să ajungă la concluzia că în sectorul 
autovehiculelor se poate aplica în mod corespunzător un regim general de restricții verticale, 
toate părțile implicate vor avea posibilitatea de a se asigura că preocupările lor sunt examinate în 
mod corespunzător în cadrul viitoarei proceduri legislative. 
Pentru a identifica cea mai bună soluție pentru viitorul regim, Comisia invită părțile interesate să 
își prezinte observațiile cu privire la constatările prezentului raport. 

Observațiile trebuie să fie transmise până la 31.07.2008.  

Prin poștă electronică, la următoarea adresă: 
                                                 
19 În cazul Spaniei, asociația distribuitorilor regionali estimează că majorarea costurilor datorate standardelor înalte a 
ajuns la 20% după introducerea MVBER. Răspunsul la întrebarea 2.13 din chestionarul Comisiei HT1021-ADL-026. 
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Comp-car-sector@ec.europa.eu 

Prin poștă, la următoarea adresă: 
Comission européenne 
Birou: J 70 - 01/128 
Direction générale de la concurrence 
B-1049 Bruxelles 
Belgia 

Prezentul raport este disponibil și pe internet, în toate limbile oficiale ale Comunității Europene, 
la următoarea adresă: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/motor_vehicles/news.html  
 

Confidențialitate: dacă nu doriți ca observațiile dumneavoastră să fie dezvăluite unor terți, 
vă rugăm să indicați în mod clar acest lucru. 

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