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Toto je správa, ktorú Komisia musí vypracovať do 31. mája 2008 v súlade s článkom 11 ods. 2 
nariadenia Komisie (ES) č. 1400/2002 z 31. júla 2002 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na 
niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel1 
(ďalej len „BER“). Správa hodnotí vplyv BER na postupy sektoru a účinky týchto postupov na 
hospodársku súťaž na maloobchodných trhoch s motorovými vozidlami a v oblasti zákazníckeho 
servisu v rámci EÚ2, a je určená na prípravu základne pre režim, ktorý bude nasledovať po 
uplynutí platnosti BER 31. mája 2010. 

K správe sú pripojené štyri technické prílohy. Prvá príloha predstavuje prehľad cieľov BER, kým 
druhá analyzuje, ako sa od prijatia BER vyvíjali trhy EÚ so záručným a pozáručným servisom 
motorových vozidiel. Tretia príloha sa zameriava na skúsenosti Komisie s uplatňovaním BER 
a posledná príloha rozširuje analýzu uvedenú v samotnej správe. 

I.  PREDMET A VÝSLEDOK PRESKÚMANIA 
BER predstavuje bezpečný prístav distribúcie motorových vozidiel a poskytovania súvisiacich 
služieb, vychádzajúci z nariadenia č. 2790/19993, ktoré sa väčšmi zameriava na účinky a ktorým 
sa uplatňuje článok 81 ods. 3 na vertikálne dohody vo všetkých ostatných sektoroch. 
Podrobnejšie ustanovenia sa do BER zaviedli preto, aby sa zúžilo uplatňovanie skupinovej 
výnimky vzhľadom na niekoľko problémov hospodárskej súťaže špecifických pre sektor, vrátane 
pretrvávajúcich snáh určitých výrobcov vozidiel o rozčlenenie jednotného trhu EÚ, prognóz 
rastúcej koncentrácie medzi výrobcami vozidiel a rizík zníženej hospodárskej súťaže na 
popredajných trhoch. 

GR pre hospodársku súťaž začalo v polovici roku 2007 zisťovať skutočnosti rozoslaním 
dotazníkov rozličným skupinám zainteresovaných subjektov v automobilovom priemysle, vrátane 
jednotlivých výrobcov osobných a nákladných automobilov, ako aj združeniam ACEA a JAMA, 
jednotlivých výrobcov náhradných dielov a ich európskemu združeniu CLEPA, národným 
a európskym združeniam autorizovaných predajcov a opravovní (napr. CECRA), nezávislých 
opravovní a predajcov náhradných dielov (napr. FIGIEFA), nezávislých združení predajcov 
vozidiel, spotrebiteľských organizácií a vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž. Okrem 
získaných vyplnených dotazníkov analýza Komisie vychádza aj z iných zdrojov informácií, 
vrátane štúdií a externých štatistických databáz4. 

Na základe tohto materiálu je možné dospieť k záveru, že BER pomohlo ochrániť hospodársku 
súťaž na trhoch distribúcie nových motorových vozidiel, a predovšetkým na trhoch so záručnými 
a pozáručnými službami, v prospech spotrebiteľov, a preto spĺňa podmienky článku 81 ods. 3. 
Tento záver zostáva nemenným napriek náznakom, že určité opatrenia špecifické pre sektor, 
napríklad uplatňovanie rozličných prahových hodnôt trhového podielu na selektívnu distribúciu 

                                                 
1 Nariadenie Komisie (ES) č. 1400/2002 z 31. júla 2002, Ú. v. ES L 203, 1.8.2002, s. 30 – 41. 
2 Podľa rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 136/2002 z 27. septembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 
XIV (Hospodárska súťaž) Dohody o EHP (Ú. v. ES L 336, 2002, s. 38) sa nariadenie č. 1400/2002 uplatňuje aj na 
členské štáty EHP. Táto správa sa teda týka aj EHP, hoci sa odvoláva len na členské štáty EÚ. 
3 Nariadenie Komisie (ES) č. 2790/1999 z 22. decembra 1999 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na kategórie 
vertikálnych dohôd a zosúladených postupov, Ú. v. ES L 336/21, 29.12.1999. 
4 Okrem vyplnených dotazníkov vychádzame z mnohých ďalších zdrojov, napr. zo správy London Economics 
o vývoji maloobchodných trhov s automobilmi a trhov so záručnými a pozáručnými službami podľa nariadenia 
č. 1400/2002, zo správy ACEA o výrobnom odvetví, zo správy Európskej komisie Cars 21: Konkurenčný regulačný 
rámec pre automobilový priemysel pre 21. storočie, a z údajov Eurostatu.  
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(článok 3 ods. 1 BER) a určité ustanovenia chrániace obchodné záujmy predajcov (článok 3 ods. 
3 a článok 3 ods. 5), môžu byť skutočne v rozpore s cieľom politiky Komisie propagovať 
inovačné distribučné modely a odstraňovať prekážky vstupu do autorizovaných sietí. 

V analýze Komisie sa nehovorí o tom, že by BER rozšírilo rozsah pôsobnosti výnimky na 
dohody, ktoré majú potenciálne škodlivé účinky na spotrebiteľov. Naopak, viaceré ustanovenia 
BER by mohli pre zmluvné strany predstavovať riziko obmedzovania takým spôsobom, ktorý 
nemusí byť nevyhnutný pre ochranu efektívnej hospodárskej súťaže. To by bolo v rozpore so 
zásadami lepšej regulácie uplatniteľnými na všetky právne predpisy EÚ, predovšetkým na 
základe vývoja ostatných súčastí regulačného rámca EÚ uplatniteľného na sektor.  

II.  VÝVOJ TRHU 
Všetky relevantné ekonomické ukazovatele podrobené analýze majú tendenciu potvrdzovať, že 
stupeň hospodárskej súťaže na príslušných trhoch, na ktorého základe Komisia zvolila prísnejšiu 
skupinovú výnimku špecifickú pre sektor, sa v rokoch 2002 až 2007 výrazne zvýšil. 

Na trhoch predaja vozidiel je výrazný pokles skutočných cien nových motorových vozidiel, 
úspešné nové vstupy, relatívne málo výstupov, výrazné výkyvy podielov na trhu, mierna 
a klesajúca koncentrácia, rozšírená možnosť voľby pre spotrebiteľov v rámci rozličných 
segmentov trhu v kombinácii so skrátením životnosti modelov dôkazom všeobecne dynamického 
konkurenčného prostredia. Ďalšími podpornými prvkami sú relatívne mierne, ale kolísavé 
priemerné zisky a konštantné výdavky na výskum a vývoj. Dá sa očakávať, že sa bude 
konkurenčný tlak ďalej zvyšovať, keďže výrobcovia automobilov z nových krajín EÚ rozširujú 
svoju prítomnosť na trhoch EÚ. 

Okrem toho, sa napriek obavám identifikovaným prieskumom v roku 2000 zdá, že sa 
hospodárska súťaž medzi značkami výrazne neoslabila. Hoci sa koncentrácia medzi predajcami 
automobilov mierne zvýšila po výraznom náraste významných skupín na hlavných 
vnútroštátnych trhoch a relatívnom poklese hustoty siete, distribučné štruktúry v EÚ sa stále javia 
ako relatívne roztrieštené v porovnaní s inými trhmi, napríklad s americkým. Rozpätia ziskov 
výrobcov aj predajcov vzhľadom na predaj vozidiel sa v priemere javia ako nízke, čo vylučuje 
potenciálne riziko uplatňovania trhových síl, ktoré spôsobujú spotrebiteľom ujmu. Malo by sa 
pripomenúť aj to, že sa v EÚ prejavovala značná konvergencia cien osobných automobilov a že 
skutočné ceny takýchto vozidiel klesli. Okrem toho sa vyvíjali aj spotrebiteľské štruktúry od 
okamžitého nákupu k alternatívnym mechanizmom, akým je napríklad lízing, čím sa zvyšuje 
konkurenčný tlak na predajcov automobilov. Konkurenčný tlak sa ďalej udržiava aj priamym 
predajom od výrobcov vozidiel lízingovým spoločnostiam a iným „iným nákupcom vozových 
parkov“. 

Na popredajnom trhu sa opätovne zvýšil počet autorizovaných opravovní a celková hustota siete 
v značnej miere vďaka BER. Mnohé autorizované opravovne už nepredávajú nové autá a je 
bežnejšie, že sú autorizované na opravy značiek rozličných výrobcov.  

Mnohé nezávislé opravovne považovali za náročné investovať do technických zručností, 
zariadení a odbornej prípravy potrebných na opravy technologicky stále komplikovanejších 
vozidiel a tento sektor postupne strácal dôvod na prevádzkovanie autorizovaných sietí. Toto 
nezávislé odvetvie však prešlo výraznou konsolidáciou a štrukturálnymi úpravami, čím sa dostalo 
do lepšieho postavenia v hospodárskej súťaži. Predovšetkým vznikli veľké reťazce nezávislých 
opravovní, ktoré rozširujú sortiment služieb poskytovaných zákazníkom. Hoci ceny opráv stúpli 
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vďaka zvýšeným nákladom na kvalifikovanú prácu a vyšším investíciám do zariadení a odbornej 
prípravy požadovaných modernými vozidlami, ročné náklady na údržbu automobilov v reálnych 
hodnotách klesli, keďže sa predĺžili intervaly medzi opravami a zvýšila sa spoľahlivosť. 

Výrobcovia náhradných dielov si zachovali svoje postavenie na popredajnom trhu napriek 
skutočnosti, že ich hlavní zákazníci – nezávislé opravovne – stratili podiel na trhu, zatiaľ čo 
autorizované opravovne stále nakupujú väčšinu náhradných dielov od výrobcov vozidiel. Jedným 
z dôvodov je, že niektorí výrobcovia náhradných dielov vytvorili reťazce opravovní, ktoré nesú 
ich značku a vo veľkej miere používajú ich náhradné diely. 

III. DOSAHOVANIE CIEĽOV NARIADENIA 
V tomto oddiele sa posudzuje, či sedem cieľov pôvodne stanovených Komisiou5 sa v praxi 
dosiahlo a do akej miery sa predpisy špecifické pre sektor uvedené v BER osvedčili ako účinné 
a/alebo nevyhnutné. 

A. Prevencia vylúčenia konkurenčných výrobcov vozidiel a ochrana ich prístupu na trh 

Za súčasných meniacich sa okolností na trhu charakterizovaných rastúcou globalizáciou a silnou 
hospodárskou súťažou medzi značkami, ktorá vyplýva z úspešných vstupov nových trhov 
a z nadvýroby, je zvyškové riziko, že paralelné siete vertikálnych dohôd jednej značky vytvoria 
prekážky vstupu na trh, oveľa nižšie ako riziko vyhodnotené Komisiou v roku 2000. 

Z toho jasne vyplýva, že predajcovia nevyužili zlepšené možnosti, ktoré im poskytuje článok 1 
ods. 1 písm. b) a článok 5 ods. 1 písm. a) BER predávať značky konkurenčných výrobcov v tom 
istom salóne. V mnohých prípadoch sa táto forma predaja viacerých značiek využíva za 
rovnakých okolností, ako to bolo pred prijatím BER, napríklad v oblastiach s nižšou hustotou 
obyvateľstva, ako aj pre určité značky, u ktorých sa nedosahujú dobré výsledky a kde sa pridanie 
konkurenčnej značky následne stáva nevyhnutnosťou, ktorá umožní predajcom a príslušnej 
značke zotrvať na trhu. Hoci niektorí noví výrobcovia automobilov na trhu EÚ spolu 
s niektorými združeniami predajcov tvrdia, že BER tým, že neudelilo výnimku výlučnému 
obchodovaniu s etablovanými subjektmi, uľahčilo prístup do existujúcej siete, je jasné, že 
hlavným hnacím momentom predaja viacerých značiek bol vývoj externých trhov. Dá sa 
predpokladať, že aj bez príslušných ustanovení v nariadení by mnohí výrobcovia automobilov 
uzatvárali zmluvy, ktoré by im umožnili predaj viacerých značiek tam, kde to z komerčného 
hľadiska dáva zmysel. 

Ďalej treba poznamenať, že niektoré zainteresované subjekty tvrdia, že podporou predaja 
viacerých značiek v tom istom salóne mohlo BER viesť k tomu, že by výrobcovia automobilov 
reagovali na predpokladané zoslabenie imidžu svojich značiek stanovením vyššej selekčnej 
úrovne: čo by naopak mohlo viesť predajcov k väčším investíciám do špecifických značiek 
a výsledkom by boli vyššie celkové distribučné náklady. Na druhej strane v budúcnosti môže 
vzniknúť riziko, že rast paralelných sietí dohôd týkajúcich sa jednej značky pokrývajúcich 
značnú časť trhu by mohol vylúčiť nové subjekty z trhov. 

Preto sa zdá, že predpisy špecifické pre sektor týkajúce sa predaja viacerých značiek neboli 
v plnej miere účinné a že obmedzenie schopnosti výrobcov vozidiel ukladať svojim predajcom 

                                                 
5 Pozri oznámenie Komisie 2002/C 67/02 zo 16. 3. 2002. 
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priame alebo nepriame záväzky nekonkurovania stanovené v nariadení č. 2790/1999 mohlo 
s najväčšou zaistiť rovnakú úroveň ochrany hospodárskej súťaže na trhu.  

B. Posilnenie hospodárskej súťaže medzi predajcami tej istej značky podporovaním rozmanitosti 
distribučných foriem 

K tomu, ako sa vyvíjal trh od nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 1400/2002, by sa mali uviesť 
tri najdôležitejšie poznámky. 

Po prvé, cieľ odstrániť obmedzenia súvisiace s nariadením č. 1475/95 uvedený v článku 2 ods. 1 
a článku 3 ods. 1 nariadenia č. 1400/2002 nebol dosiahnutý, pretože takmer všetci výrobcovia 
automobilov využili mužnosť kvantitatívnych selektívnych distribučných dohôd vo všetkých 
členských štátoch. Skutočnosť, že článkom 3 ods. 1 BER sa poskytuje veľkorysejšia 40 % 
prahová hodnota podielu na trhu pre kvantitatívne selektívne distribučné systémy, mohla pôsobiť 
na túto možnosť voľby a prispieť k uniformite. Vyššia prahová hodnota sa javí ako neobvyklá, 
keďže vo všeobecnosti sa kvantitatívna selektívna distribúcia považuje za reštriktívnejšiu voči 
hospodárskej súťaži medzi značkami v porovnaní s takými systémami, akým je napríklad 
výhradná distribúcia. 

Po druhé, použitie kvantitatívnej selekcie umožnilo dodávateľom v rokoch 2002 až 2006 znížiť 
hustotu siete. Preto by mohlo byť otázne, či výnimka pre túto formu distribúcie mohla viesť 
k zníženiu hospodárskej súťaže medzi značkami, čo spôsobilo ujmu spotrebiteľom a čo je 
v rozpore so zásadami stanovenými v článku 81 ods. 3 zmluvy.  

Pokiaľ ide o uvedené negatívne účinky, v prvom rade by sa malo pripomenúť, že automobily sú 
drahé veci, a preto je pravdepodobné, že zákazníci budú ochotní cestovať na dlhé vzdialenosti za 
nižšou cenou. Takže hustota siete by musela klesnúť na relatívne nízku úroveň, aby sa mohol 
prejaviť účinok na hospodársku súťaž medzi značkami. V tejto súvislosti treba poznamenať, že 
celkový stupeň koncentrácie maloobchodného predaja nových vozidiel zotrval na relatívne 
miernej úrovni, predovšetkým v porovnaní so stupňom koncentrácie v USA. Preto sa zdá byť 
nepravdepodobným, že by zníženie hustoty siete mohlo mať citeľný účinok na hospodársku súťaž 
medzi značkami. Všeobecne možno pozorovať skutočnosť, že rozsiahle používanie selektívnej 
distribúcie v sektore distribúcie motorových vozidiel očividne nebránilo prechodu k väčšej 
integrácii vnútroštátnych trhov v rámci EÚ. Treba pamätať na to, že selektívna distribúcia sa 
všeobecne považuje za prínosnú, predovšetkým preto, lebo bráni distributérom, ktorí nie sú 
členmi značkových sietí, v nezákonnom používaní obchodných známok a predajcom v snahách 
o budovanie značky. Kvantitatívna selekcia má iné konkrétne výhody v tom, že dodávateľom 
umožňuje uplatňovať väčšiu kontrolu nad geografickou organizáciou svojich sietí, čím dosahujú 
úspory z hromadnej činnosti, znižujú náklady na transakcie a bránia nerovnomernému zastúpeniu 
značiek. 

Po tretie, pokiaľ ide o príležitosti, ktoré poskytuje BER pre inováciu v oblasti distribúcie zo 
strany predajcov, zdá sa, že ustanovenia nariadenia špecifické pre sektor znamenali len málo pre 
podporu rozmanitosti v rámci kvantitatívne selektívneho modelu. Takmer všetci pozorovatelia sa 
zhodli na tom, že článok 5 ods. 2 písm. b) nariadenia mal očividne slabý účinok, keďže niekoľko 
predajcov otvorilo sekundárne predajné miesta. Okrem toho aj článok 4 ods. 1 písm. g) 
nariadenia, v ktorom sa uvádza, že predajcovia musia mať možnosť špecializácie v predaji 
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motorových vozidiel prostredníctvom uzatvárania subdodávateľských zmlúv o opravách 
a údržbe, bol neúčinný, keďže len niekoľko predajcov sa vzdalo toho, čo je veľmi lukratívnou 
súčasťou ich podnikania. Ani ďalšie príležitosti na inováciu zo strany predajcov, napríklad 
distribúcia značiek rozličných výrobcov z toho istého salónu, neboli v značnom rozsahu využité. 

Celkovo BER nemalo úspech pri odstraňovaní obmedzujúceho účinku predchádzajúcej 
skupinovej výnimky špecifickej pre sektor, a druhý cieľ sa preto nedosiahol. 

C. Uľahčenie cezhraničného obchodovania s motorovými vozidlami 

Tretím cieľom Komisie bolo podporiť cezhraničnú hospodársku súťaž medzi značkami. Zdá sa, 
že tento cieľ bol dosiahnutý, keďže ceny v jednotlivých členských štátoch sa vzájomne priblížili 
a výrazne sa znížil počet prípadov prekážok paralelnému obchodovaniu, vrátane sťažností 
konečných spotrebiteľov. K tomuto vývoju prispelo zrušenie oznámenia Komisie6 týkajúce sa 
činnosti sprostredkovateľov v automobilovom sektore, ktoré výrobcom automobilov umožňovalo 
ukladať svojim predajcom kvóty súvisiace s ich predajom sprostredkovateľom pôsobiacim 
v oblasti cezhraničného obchodovania. Okrem toho sa javí, že článok 4 ods. 1 písm. e) BER, 
ktorým sa sledoval všeobecný režim prostredníctvom zrušenia obmedzení aktívneho a pasívneho 
predaja v selektívnych distribučných systémoch, mal priaznivé účinky. 

Napriek potenciálu selektívnych distribučných systémov brániť arbitráži medzi územiami, na 
rozdiel od situácie v 90. rokoch klesajúce cenové rozdiely naznačujú, že cezhraničné 
obchodovanie s novými vozidlami je v súčasnosti dostatočné na to, aby vyvíjalo účinný 
konkurenčný tlak. 

Článok 5 ods. 2 písm. b), ktorý sa týka zmluvných práv predajcov na otváranie ďalších 
predajných miest (tzv. „ustanovenie o lokalite“), však nevyvolal žiadne očividné zmeny 
v správaní a bol v značnej miere neúspešný, hoci mohol účastníkom trhu signalizovať 
rozhodnutie Komisie chrániť cezhraničnú arbitráž a znížiť cenové rozdiely. Pokiaľ ide 
o ustanovenie o dostupnosti uvedené v článku 4 ods. 1 písm. f), zdá sa byť z právneho hľadiska 
nadbytočným vzhľadom na to, že uplatňovanie všeobecných zásad judikatúry by odmietnutie 
dodávky vozidiel so zahraničnými špecifikáciami kvalifikovalo ako nepriame obmedzovanie 
opätovného predaja7. Stálo by však za zváženie, či by nebol užitočný na vylepšenie 
transparentnosti nejaký druh usmernenia, ktorý odkazuje na príslušnú judikatúru. 

Preto sa celkovo zdá, že uplatňovanie všeobecných zásad predpisov o hospodárskej súťaži by 
mohlo postačovať na ochranu paralelného obchodovania v súčasných trhových súvislostiach. Je 
tiež potrebné uviesť, že smernica 2007/46/ES8 by mala zjednodušiť paralelné obchodovanie, 
z dôvodu sprehľadnenia pravidiel osvedčení o zhode, ktoré dodávateľom zavádzajú všeobecnú 
povinnosť predkladať pre každé vozidlo tieto dokumenty v písomnej forme.   

                                                 
6 Oznámenie Komisie o nariadení (EHS) č. 123/85 z 12. decembra 1984 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 zmluvy na 
určité kategórie distribúcie motorových vozidiel a dohody o poskytovaní služieb (Ú. v. ES C 17, 18.1.1985, s. 4). 
7 Pozri rozsudok z 28. februára 1984, spojené veci 228 a 229/82 Ford of Europe Inc. a Ford-Werke 
Aktiengesellschaft/Komisia, Zb. 1984, s. 1129. 
8 Smernica 2007/46/ERS Európskeho parlamentu a Rady z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové 
schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických 
jednotiek určených pre tieto vozidlá, Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1. 
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D. Poskytnutie možnosti nezávislým opravovniam súťažiť so sieťami autorizovaných opravovní 
výrobcov 

Nezávislé opravovne sú jediným zdrojom hospodárskej súťaže medzi značkami na popredajnom 
trhu a poskytujú spotrebiteľom hodnotnú možnosť voľby. V roku 2000 Komisia považovala tieto 
dva vstupy za podstatné pre schopnosť opravovní podieľať sa na hospodárskej súťaži: technické 
informácie a náhradné diely. Preto BER obsahuje ustanovenia na ochranu prístupu ku každému 
z nich, čo očividne pomohlo nezávislému sektoru počas obdobia štrukturálneho prispôsobenia sa 
meniacim sa technologickým potrebám. 

Kým článok 4 ods. 2 BER, ktorým sa zabezpečuje povinnosť dodávateľov poskytovať 
nezávislým opravovniam prístup k technickým informáciám, mal pozitívny vplyv, treba 
poznamenať, že od 1. septembra 2009 dodávatelia EURO 5 a EURO 6 budú na základe 
nariadenia č. 715/20089 povinní poskytovať všetky takéto informácie pre nové modely. 
Informácie o starších modeloch by už mali byť rozšírené podľa článku 4 ods. 2 BER, Komisia 
bude pokračovať v monitorovaní situácie a bude posudzovať všetky sťažnosti zo sektoru 
nezávislých opravovní. V tejto súvislosti treba poznamenať, že štyri rozhodnutia Komisie prijaté 
v septembri 200710, ktoré priniesli sektoru hodnotné usmernenie, analyzovali neposkytnutie 
prístupu k technickým informáciám na základe článku 81 ods. 1 a článku 81 ods. 3 zmluvy aj 
s odvolaním sa na BER. Následne, aj v prípade absencie súčasných pravidiel v BER by Komisia 
stále mohla náležite presadzovať právo na základe článkov 81 a/alebo 82 zmluvy. 

Výrobcovia náhradných dielov si zachovali svoj podiel na dodávkach na popredajných trhoch 
a existuje len niekoľko prípadov autorizovaných opravovní, ktoré odmietli dodať náhradné diely 
svojim nezávislým konkurentom, zväčša preto, lebo z toho majú značný zisk. Hoci existencia 
ustanovenia o hlavných obmedzeniach v článku 4 ods. 1 písm. i) BER špecifických pre sektor 
mohli pomôcť pri objasňovaní právneho postavenia, presadzovanie všeobecného pravidla, že 
dodávateľ používajúci selektívnu distribúciu nemôže obmedzovať svojich distributérov pri 
predaji koncovým užívateľom, by rovnako ochránilo hospodársku súťaž. Ďalej treba 
poznamenať, že v nepravdepodobnom prípade, keď by mal výrobca vozidla distribuovať svoje 
náhradné diely sám, a nie prostredníctvom selektívneho distribučného systému, jeho autorizované 
opravovne by stratili svoju distribučnú funkciu a mohli by sa kvalifikovať ako koncoví užívatelia. 
Za týchto okolností by bolo ustanovenie BER o hlavných obmedzeniach neúčinné, keďže sa 
neuplatňuje na obmedzenia platné pre takýchto užívateľov. 

Skutočnosťou je, že mnohé náhradné diely sú viazané: t. j. sú dostupné len od výrobcov vozidiel. 
Patria sem i) viditeľné náhradné diely podliehajúce v mnohých členských štátoch ochrane dizajnu 
a ii) náhradné diely vyrábané na základe rozličných subdodávateľských dohôd, napríklad dohody 
o dodávke nástrojov, ktoré sa vo svetle oznámenia Komisie z roku 1978 o subdodávateľských 
dohodách11 v súčasnosti vymykajú spod rozsahu pôsobnosti článku 81 ods. 1 a v súvislosti 
s ktorými sa preto neuplatňuje článok 81 ods. 3 zmluvy. Pokiaľ ide o prvú kategóriu viazaných 
náhradných dielov, táto situácia je výsledkom existujúceho právneho rámca o právnej ochrane 

                                                 
9 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových 
vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe 
k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, Ú. v. EÚ L 171/1, 29.6.2007. 
10 Veci Comp/39.140 -39.143, DaimlerChrysler, Fiat, Toyota a Opel. 
11 Oznámenie Komisie z 18. decembra 1978 o jej posúdení určitých subdodávateľských dohôd v súvislosti s článkom 
85 ods. 1 Zmluvy o EHS. 
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dizajnov12. Druhá kategória sa môže vyriešiť len preskúmaním oznámenia o subdodávateľských 
dohodách, aby sa lepšie vysvetlili okolnosti, za ktorých môžu určité postupy podliehať článku 81 
ods. 1. 

E. Ochrana hospodárskej súťaže v rámci autorizovaných sietí 

Celkovo bolo BER v oblasti ochrany hospodárskej súťaže medzi autorizovanými opravovňami 
úspešné, keďže článok 3 ods. 1 viedol k zavedeniu kvantitatívnych selektívnych systémov opráv. 
V dôsledku toho trhové sily vyvolali nárast počtu autorizovaných opravovní, keďže sa do siete 
mohli zapojiť všetky opravovne vyhovujúce objektívnym kritériám. 

Hoci výrobcovia vozidiel stanovili pre svoje siete autorizovaných opravovní náročnejšie 
kvalitatívne normy, neznamená to, že by vystupovali proti záujmom spotrebiteľov. Nové normy 
nielen zvýšili kvalitu poskytovania služieb, ale mali vplyv aj na nezávislý sektor, ktorý reagoval 
vytvorením konkurenčných sietí a koncesných reťazcov so spoločnými normami, aby mohol 
lepšie reagovať na dopyt spotrebiteľom po vysoko kvalitných, efektívnych a spoľahlivých 
službách.  

Treba však pripomenúť, že presadzovaním všeobecných zásad uplatniteľných na kvalitatívnu 
selektívnu distribúciu by sa mohol dosiahnuť rovnaký výsledok, aj keby neexistovalo osobitné 
hlavné obmedzenie uvedené v článku 4 ods. 1 písm. h). Je jasné, že požiadavka, aby aj opravovne 
predávali nové vozidlá, nemôže teda vyhovovať článku 81 ods. 1. Keďže vo väčšine prípadov 
majú autorizované siete opravovní výrobcov trhové podiely značne prekračujúce 30 %, príslušné 
dohody by nemohli využívať výhodu bezpečného prístavu uplatniteľnú na kvantitatívnu 
selektívnu distribúciu na základe nariadenia č. 1400/2002 tak, aby priame uplatňovanie článku 81 
mohlo zabezpečiť rovnaký otvorený prístup do týchto sietí pre nové subjekty na trhu.  

Okrem toho článok 4 ods. 1 písm. k) BER, ktorý sa týka nákupu alternatívnych značiek 
náhradných dielov autorizovanými opravovňami, nevyvolal žiadnu výraznú zmenu v ich 
komerčnom správaní, keďže tieto opravovne pokračujú v nákupe väčšiny potrebných dielov od 
výrobcov vozidiel. Predovšetkým treba poznamenať, že pre autorizované opravovne je 
problematické nakupovať viac ako z jedného zdroja, keďže by to vyžadovalo duplicitu logistiky 
a zvýšené náklady na IT. Znamená to, že keďže výrobcovia vozidiel zaväzujú autorizované 
opravovne, aby pri záručných opravách používali len značkové náhradné diely od výrobcu, 
výrobca vozidiel je teda prirodzeným zdrojom všetkých náhradných dielov. K tejto situácii 
prispieva aj skutočnosť, že výrobcovia automobilov sú jedinými dodávateľmi schopnými 
poskytnúť úplný sortiment náhradných dielov. Táto skutočnosť je však prepojená s existenciou 
práv duševného vlastníctva výrobcov vozidiel alebo je výsledkom subdodávateľských dohôd, 
ktoré sa môžu vymykať spod rozsahu pôsobnosti článku 81 ods. 1. Na druhej strane v niektorých 
prípadoch môžu mať systémy bonusov a rabatov vplyv na rast dôveryhodnosti. To, či tieto 
systémy predstavujú určitú formu hospodárskej súťaže v samotnej veci alebo sú tak navrhnuté, 
aby neoprávnene vylúčili konkurenčných výrobcov dielov zvýšením dôveryhodnosti 
autorizovaných opravovní, je otázka, na ktorú sa dá odpovedať len samostatne pre každý prípad 
zohľadňujúc pritom hospodárske súvislosti týchto postupov a zvažujúc všetky potenciálne účinky 
proti hospodárskej súťaži vo vzťahu k možným účinkom zvýšenia efektívnosti. Môže sa tu 
uplatniť článok 82, pokiaľ je v súlade s vylúčením záväzku nekonkurovania zo skupinovej 
                                                 
12 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/71/ES z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov, Ú. v. ES L 
289, 28.10.1998. Komisia navrhla revíziu tejto smernice. Revízia v súčasnosti prechádza legislatívnym procesom. 
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výnimky, predovšetkým ak podiel výrobcu vozidiel na príslušnom trhu s náhradnými dielmi 
prevyšuje – ako to väčšinou býva - prahovú hodnotu 30 %. Preto aj keby článok 4 ods. 1 písm. j) 
a článok 4 ods. 1 písm. k) neexistovali, akékoľvek závažné riziko vylúčenia z trhu by sa mohlo 
vhodne vyriešiť prostredníctvom presadzovania práva. 

F. Uľahčenie prístupu na popredajné trhy pre výrobcov náhradných dielov 

Cieľom mnohých ustanovení nariadenia 1400/2002 bolo zabezpečiť, aby dodávatelia pôvodného 
vybavenia (OES) a výrobcovia náhradných dielov vyhovujúcej akosti mali prístup do nezávislých 
aj autorizovaných opravovní, aby sa tak spotrebiteľom poskytla možnosť výberu náhradných 
dielov. Článkom 4 ods. 1 písm. j) sa zo skupinovej výnimky vylučujú dohody, ktoré obmedzujú 
schopnosť OES predávať náhradné diely priamo na popredajnom trhu, kým článkom 4 ods. 1 
písm. k) sa očividne zabezpečuje, aby dohody brániace autorizovaným opravovniam alebo 
distributérom vo využívaní zdrojov náhradných dielov vyhovujúcej akosti alebo iných značiek 
originálnych náhradných dielov nemohli využívať výhodu skupinovej výnimky. 

Okrem toho, v článku 4 ods. 1 písm. k) sa ako hlavné obmedzenie kvalifikujú všetky dohody, 
ktoré obmedzujú schopnosť OES umiestňovať svoje obchodné známky alebo logá na náhradné 
diely alebo komponenty dodávané výrobcom vozidiel za účelom ich prvej montáže na 
motorovom vozidle („používanie dvoch značiek“). 

Okrem toho v článku 1 písm. t) sa definuje pojem „originálne náhradné diely“ aj ako náhradné 
diely rovnakej akosti, ktoré vyrobil OES v súlade so špecifikáciami príslušného výrobcu vozidiel. 
Cieľom tohto objasnenia bolo umožniť OES predaj svojich výrobkov opravovaniam, ako keby 
boli „originálne“ a nielen vyhovujúce akosti, aby tak mohli zlepšiť svoje odbytové možnosti. 
A nakoniec, aby sa výrobcom vozidiel zabránilo v používaní rozdielov v akosti za objektívne 
odôvodnenie, ktoré by ich autorizovaným opravovaniam bránilo používanie konkurenčných 
náhradných dielov pri poskytovaní svojich služieb, v článku 1 písm. u) sa náhradné diely 
vyhovujúcej akosti definujú ako náhradné diely, ktoré vyhovujú akosti originálnych 
komponentov.  

Celkovo sa zdá, že dodávatelia náhradných dielov si zachovali svoje postavenie na popredajnom 
trhu napriek skutočnosti, že ich hlavní zákazníci – nezávislé opravovne – podiel na trhu stratili. 
Definícia „originálnych náhradných dielov“ uvedená v článku 1 BER predovšetkým vytvorila 
hodnotný marketingový nástroj. Táto definícia však medzičasom bola nahradená smernicou 
2007/4613, ktorá uvádza v podstate identickú definíciu „originálnych náhradných dielov“ ako 
BER. Pokiaľ ide o diely, ktoré nie sú originálne, je potrebné uviesť, a to aj v prípade absencie 
definície „dielov vyhovujúcej kvality“, že záväzok uložený výrobcom vozidiel jeho 
autorizovaným opravovniam nepoužívať alternatívne značky dielov by predstavoval priamy 
záväzok nekonkurovania, ktorý by nepodliehal vyše 30 % trhového podielu v BER v súlade 
s ekvivalentným prístupom podľa nariadenia č. 2790/1999. 

Na druhej strane sa zdá, že článok 4 ods. 1 písm. j) bol účinný, pokiaľ ide o predaj OES na 
nezávislom popredajnom trhu, keďže časť výrobcov bola schopná zachovať svoje trhové 

                                                 
13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové 
schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických 
jednotiek určených pre tieto vozidlá, Ú. v. EÚ L 263/1, 19.10.2007. 
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postavenie v oblasti tohto predaja. To isté by sa však odohralo aj za všeobecného režimu 
uplatniteľného na vertikálne obmedzenia, keďže v nariadení č. 2790/1999 sa tieto prekážky 
považujú za hlavné prekážky. Ďalej je otázne, či „používanie dvoch značiek“ na základe článku 4 
ods. 1 písm. l) prispel k schopnosti opravovní identifikovať kompatibilné náhradné diely 
vzhľadom na to, že tento typ informácií už mal byť k dispozícii v súlade s článkom 4 ods. 2. 

G. Ochrana nezávislosti predajcov pred výrobcami vozidiel 

Ochrana predajcov pred ich dodávateľmi nebola cieľom samotného BER, ale jej podpora sa 
považovala za vedľajšie opatrenie podnecujúce prokonkurenčné správanie14. V článku 3 BER sa 
preto stanovujú minimálne obdobia účinnosti zmlúv (článok 3 ods. 5) a minimálne výpovedné 
lehoty v prípade výpovede (v takom prípade sa musia uviesť dôvody (článok 3 ods. 4)) alebo 
neobnovenia zmluvy, a tiež stanovuje, že predajcovia môžu slobodne postúpiť svoj predaj iným 
firmám v sieti podľa vlastného výberu, ako aj arbitrážny mechanizmus pre zmluvné spory 
(článok 3 ods. 6)). 

Je potrebné pripomenúť, že hospodárska súťaž medzi značkami sa zintenzívnila odvtedy, ako 
skupinová výnimka nadobudla účinnosť, čo znamená, že sa ochrana hospodárskej súťaže v rámci 
značkových sietí sa môže stať menej dôležitou popri zachovaní tlaku na kvalitu a ceny 
v prospech spotrebiteľov. 

V každom prípade je otázne, či článok 3 ods. 5 BER mohol mať väčší účinok vzhľadom na to, že 
v drvivej väčšine prípadov dodávatelia uzatvárali s predajcami zmluvy na dobu neurčitú, ktoré 
majú dvojročnú výpovednú lehotu: niečo, čo v podstate neposkytuje ochranu predajcovým 
investíciám špecifickým pre značku. Okrem toho, v súčasnom prostredí silnej hospodárskej 
súťaže medzi značkami sa zdá byť nepravdepodobným, že by sa výrobca rozhodol reagovať na 
prokonkurenčné správanie predajcu hrozbou vylúčenia zo siete. Namiesto toho, rafinovanejším 
a účinnejším nástrojom na nastolenie disciplíny medzi predajcami, ktorí „vystúpili z radu“, by bol 
mimoriadne prísny audit alebo stanovenie umelo vysokých cieľov predaja, ktoré by predajcovi 
zabránili získavať objemové bonusy. Ďalej treba pripomenúť, že vyšetrovanie Komisie 
neodhalilo ani jeden prípad, v ktorom by povinnosť uvádzať dôvody vypovedania zmluvy 
(článok 3 ods. 4) umožnila sudcovi alebo arbitrovi rozhodnúť o tom, že v skutočnosti bola 
zmluva vypovedaná preto, aby sa potrestalo prokonkurenčné správanie. 

Ďalej treba zdôrazniť, že minimálna päťročná doba platnosti zmlúv s predajcami stanovená 
v článku 3 ods. 5 písm. a) nie je riadne odôvodnená z ekonomického hľadiska, tak ako nerieši 
skutočnosť, že dlhodobejšie dohovory môžu v dôsledku svojho dlhšieho trvania viac obmedzovať 
hospodársku súťaž. Môžu predovšetkým brániť výrobcom vo výmene slabých predajcov za 
efektívnejšie nové subjekty a môžu spôsobiť odklad v uzatváraní nových zmlúv, ktoré reagujú na 
zmeny v trhovom prostredí. 

Pokiaľ ide o článok 3 ods. 3 nariadenia, ktorého cieľom je posilnenie trhovej integrácie 
prostredníctvom rozvoja cezhraničného prevodu obchodovania, preskúmanie Komisie 
preukázalo, že takmer všetky prevody obchodovania v rámci autorizovaných sietí sa uskutočnili 
na vnútroštátnej úrovni. Takže cieľ nebol dosiahnutý a BER mohlo namiesto toho viesť ku 
koncentrácii predajcov v určitých lokalitách a potenciálne k vytváraniu budúcich problémov pre 
vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž. 
                                                 
14 Pozri odôvodnenie 9 BER. 
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Článok 3 ods. 6, v ktorom sa stanovuje arbitráž v prípade sporu, mal očividne všeobecne 
pozitívny účinok v tom, že sa znížil počet finančne nákladných a dlhotrvajúcich súdnych konaní. 
Sudcovia sú v porovnaní s nezávislými arbitrami často horšie pripravení konať spôsobilo 
v technicky komplikovaných prípadoch, týkajúcich sa napr. dodržiavania noriem akosti. Okrem 
toho, keďže dodávatelia potrebujú flexibilitu, aby prispôsobili svoje distribučné siete motorových 
vozidiel zmenám v trhových podmienkach, nebolo by v ich záujme podporovať nestabilitu 
a krátkodobé myslenie v rámci sietí, keďže potrebujú lojálnych predajcov ochotných poskytovať 
značné investície. Zabezpečenie účinného mechanizmu riešenia sporov súvisí viac s efektívnou 
implementáciou zmlúv, než s otázkami hospodárskej súťaže. Z pohľadu predajcu, jednoznačný 
a rýchly mechanizmus riešenia sporov potenciálne bráni silnejšej zmluvnej strane v zneužívaní 
svojho postavenia, kým z pohľadu dodávateľa arbitráž umožňuje včas stíhať porušovanie zmlúv 
a bráni negatívnej publicite, ktorú môže priniesť súdne konanie. Preto, aj keby článok 3 ods. 6 
BER neexistoval, bolo by pre všetky strany prínosom, keby sa dohodli na dobrovoľnom kódexe 
osvedčených postupov, ktorý stanovuje arbitrážne konanie na riešenie zmluvných sporov, ako aj 
minimálne normy pre to, čo predstavuje dobrú vôľu a rešpektovanie oprávnených očakávaní 
v súvislosti so zmluvnými vzťahmi medzi stranami. 

IV.  CELKOVÉ HODNOTENIE 
Konkurenčné prostredie na distribučných trhoch motorových vozidiel sa odvtedy, ako Komisia 
naposledy hodnotila situáciu v roku 2000, zjavne zlepšilo. Zdá sa ale, že tento vývoj bol 
spôsobený hlavne vonkajšími faktormi, keďže v značne globálnych hospodárskych súvislostiach 
trhové sily viedli k pozitívnemu vývoju sektora spôsobom, ktorý Komisia pôvodne nepredvídala. 
Predovšetkým energická a rastúca hospodárska súťaž medzi značkami spôsobila pokles reálnych 
cien na základe zvyšujúcej sa integrácie trhu na úrovni EÚ. Preto Komisia v tejto fáze nenašla 
dostatočné množstvo indikátorov zlyhania trhu alebo prípadného poškodenia spotrebiteľa, ktorý 
by odlišoval automobilový sektor od iných hospodárskych sektorov. 

BER podporovalo prispôsobenie sa odvetvia tomuto meniacemu sa prostrediu a predovšetkým na 
popredajnom trhu stimulovalo prokonkurenčnú a dynamickú odozvu zainteresovaných subjektov. 
Zdá sa však, že na tomto výsledku sa podieľajú skôr opatrenia inšpirované všeobecnými 
zásadami odvodenými z judikatúry Súdnych dvorov a vyjadrené v nariadení Komisie č. 
2790/1999, skôr než ustanovenia špecifické pre BER. Napríklad zdá sa, že uplatňovanie 
všeobecných zásad platných pre kvalitatívnu selektívnu distribúciu malo pozitívny účinok na 
popredajné trhy, kde viedlo k výraznému skoku v počte autorizovaných opravovní. 

Pokiaľ ide o hlavné obmedzenia špecifické pre sektor uvedených v článku 4 nariadenia, 
preskúmanie komisie neodhalilo žiadne jednoznačné príčinné súvislosti medzi týmito 
ustanoveniami a zlepšením podmienok hospodárskej súťaže na trhu, ktoré sa prejavilo počas 
referenčného obdobia. Hoci, článok 4 ods. 2 BER, ktorým sa zabezpečuje plný a nediskriminačný 
prístup nezávislých prevádzkovateľov na popredajnom trhu k technickým opravárenským 
informáciám výrobcov vozidiel špecifických pre značky, môže byť uplatniteľný pri signalizácii 
obáv Komisie pri presadzovaní práva voči pretrvávajúcim problémom v tejto oblasti, ktoré sú 
zahrnuté pri uplatňovaní článku 81, takéto opatrenie bude pravdepodobne pretrvávať aj pri 
absencii súčasných pravidiel BER. Ďalej toto konkrétne opatrenie, ako aj článok 1 ods. 1 písm. t), 
ktorý bol určený na rozšírenie prístupu konkurenčných výrobcov náhradných dielov na 
popredajný trh, bude nahradený v roku 2010, keďže nadobudne účinnosť nový regulačný rámec 
týkajúci sa systému typového schvaľovania motorových vozidiel a náhradných dielov, konkrétne 
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nariadenie č. 715/2007 a smernica 2007/46. Okrem toho je otázne, či článok 4 ods. 1 písm. j) 
BER, ktorým sa rozširuje rozsah pôsobnosti príslušných hlavných obmedzení uvedených 
v článku 4 písm. e) nariadenia č. 2790/1999 s cieľom zákazu obmedzení brániacich dodávateľom 
pôvodného vybavenia predávať náhradné diely nezávislým aj autorizovaným opravovniam, 
zohral nejakú významnú úlohu v ochrane prístupu výrobcov náhradných dielov na popredajný 
trh. 

Predovšetkým pokiaľ ide o hospodársku súťaž na trhu s automobilovými náhradnými dielmi, 
treba pripomenúť, že práva duševného vlastníctva výrobcov vozidiel a všeobecné využívanie 
rozličných subdodávateľských dohôd uzatváraných s dodávateľmi pôvodného vybavenia (vrátane 
tzv. „nástrojových dohôd“) znamenajú, že určité náhradné diely zostávajú viazanými na siete 
výrobcov vozidiel. To môže oslabiť postavenie nezávislých veľkopredajcov náhradných dielov 
a spôsobiť celkovo vyššie ceny opráv. Tieto potenciálne problémy hospodárskej súťaže však 
závisia od uplatňovania článku 81 ods. 1 na tento typ dohôd v každom jednotlivom prípade 
a netýkajú sa žiadnej potenciálnej neschopnosti BER správne riešiť tieto problémy podľa článku 
81 ods. 3. V tejto súvislosti treba poznamenať, že Komisia navrhla zavedenie „ustanovenia 
o opravách“ v jej návrhu revidovanej smernice o ochrane dizajnov15. 

Okrem toho preskúmanie Komisie viedlo k rovnakým záverom o podmienkach špecifických pre 
sektor stanovených v článku 5 BER, ktoré sa buď ukázali ako zbytočné na dosiahnutie 
vytýčeného cieľa (napr. ochrana paralelného obchodovania prostredníctvom vylúčenia 
ustanovení o lokalitách z pôsobnosti výnimky) alebo nepreukázali žiadne výrazné príčinné 
súvislosti s viditeľným zlepšením podmienok hospodárskej súťaže na trhu (napr. prevencia rizika 
vylúčenia prostredníctvom prísnejších predpisov o predaji viacerých značiek). 

A nakoniec, ako dokazuje analýza v prílohe 4, špecifické predpisy uvedené v článku 3 BER 
mohli byť v niektorých prípadoch kontraproduktívne. Po prvé, BER mohlo skutočne podporovať 
uniformitu v distribúcii stanovením prahovej hodnoty trhového podielu pre vyňatie dohôd 
o kvantitatívnej selektívnej distribúcii na úrovni, ktorá je vyššia ako pre iné formy distribúcie. Po 
druhé, vyňatím len dlhodobých zmlúv BER mohlo skomplikovať prístup nových subjektov do 
sietí. Po tretie predpisy, ktoré mali uľahčiť postúpenie obchodovania medzi existujúcimi členmi 
siete, nemuseli len minúť svoj pôvodný politický cieľ, ktorým bolo umožnenie rozvoja 
distributérov s medzinárodnou základňou, ale ich budúce uplatňovanie mohlo podporiť rast 
väčších skupín predajcov na vnútroštátnej úrovni, čo by mohlo v niektorých prípadoch viesť 
v niektorých lokalitách k strate hospodárskej súťaže medzi značkami aj v rámci jednotlivých 
značiek. 

Preto sa zdá, že ustanovenia BER, ktoré sa odchýlili od všeobecných zásad odvodených 
z judikatúry Súdneho dvora a v súčasnosti vyjadrených v nariadení Komisie č. 2790/1999 sa 
môžu v súčasných hospodárskych súvislostiach charakterizovaných výrazne globalizovanými 
a konkurenčnými automobilovými trhmi považovať za zbytočne prísne, príliš komplikované 
a/alebo nadbytočné, predovšetkým vzhľadom na zavedenie nových právnych predpisov EÚ 
o motorových vozidlách. 

Na základe uvedených skutočností by sa mohlo zdať, že efektívnejší a flexibilnejší prístup by 
mohol priniesť spotrebiteľom lepšie výsledky. 

                                                 
15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/71/ES z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov, Ú. v. ES L 
289, 28.10.1998. Návrh na preskúmanie tohto textu bol nedávno podaný Rade, KOM(2004) 582. 
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Po prvé, takýto prístup by Komisii umožnil lepšie sústrediť svoje snahy na najškodlivejšie 
postupy zamerané proti hospodárskej súťaži a zabrániť rizikám poškodenia jej priorít vo vzťahu 
k presadzovaniu práva. V tejto súvislosti je pozoruhodné, že napriek tomu, že Komisia dostala od 
roku 2002 v tomto sektore 46 oficiálnych sťažností, výsledkom neboli žiadne rozhodnutia o 
zákaze16 a dosiahli sa len tri neoficiálne zmiery17. Presnejšie, z 322 neoficiálnych sťažností, ktoré 
Komisia dostala v rokoch 2004 až 2007, len 36 si vyžiadalo dodatočné vyšetrovacie opatrenia 
a výsledkom žiadneho z nich nebolo začatie oficiálneho konania. V skutočnosti sa drvivá väčšina 
týchto neoficiálnych sťažností netýkala ani tak samotných otázok hospodárskej súťaže, ale skôr 
obchodných sporov medzi stranami. Je logické domnievať sa, že Komisia využila na tieto 
činnosti zdroje, ktoré by sa inak mohli venovať odhaľovaniu a stíhaniu škodlivejších 
antikonkurenčných postupov s jednoznačne nežiaducimi účinkami na spotrebiteľov. Na 
vnútroštátnej úrovni sú tieto hodnoty v podstate porovnateľné. Hoci vnútroštátne orgány pre 
hospodársku súťaž dostali spolu približne 340 sťažností, boli schopné prijať opatrenia v oblasti 
presadzovania práva s výslednými rozhodnutiami v zmysle článku 11 ods. 4 nariadenia č. 1/2003 
len v 7 prípadoch. 

Po druhé, je pozoruhodné, že zložitosť súčasných predpisov špecifických pre sektor prináša 
konkrétne riziko rozdielnych výkladov zo strany národných súdov, čo si v jednom prípade 
vyžiadalo zásah Komisie vo forme listu amicus curiae v zmysle článku 15 ods. 3 nariadenia č. 
1/200318. Preto je pravdepodobné, že jednoduchšie a na účinky viac orientované nariadenie by 
lepšie zabezpečilo zhodné uplatňovanie predpisov Spoločenstva o hospodárskej súťaži v celej 
EÚ. 

Po tretie, je jasné, že menej formalizmu by viedlo k väčšej právnej určitosti pre firmy v sektore. 
Treba pripomenúť, že napriek tomu, že Komisia vynaložila značné úsilie v snahe uverejniť 
vysvetľujúcu brožúru a súbor často kladených otázok, musela počas celého referenčného obdobia 
reagovať na časté žiadosti zainteresovaných subjektov o pomoc v podstate nesúvisiacu so 
žiadnym účinkom, ktorý by dohody mohli mať na trh, ale skôr s výkladom konkrétnych 
zmluvných ustanovení. Dôležitejšie je, že počet žiadostí o prejudiciálne rozhodnutie 
predložených ESD v súvislosti s automobilovým distribučným sektorom vyjadruje relatívne 
vysoký stupeň právnej neurčitosti, čo očividne vyplýva z príliš podrobného a formálneho 
prístupu. Štyri prejudiciálne rozhodnutia z trinástich konaní, ktoré Súdny dvor vydal od 1. 
januára 2003 do 31. decembra 2007 v antitrustovej oblasti súviseli s výkladom ustanovení 
o skupinovej výnimke vo vzťahu k podmienkam vypovedania zmluvy v sektore motorových 
vozidiel. Predstavuje to 80 % všetkých takýchto konaní súvisiacich s vertikálnymi distribučnými 
dohodami v tomto období19. 

                                                 
16 Štyri rozhodnutia o záväzkoch prijaté Komisiou 13. septembra 2007 vo veciach Toyota, Fiat, DaimlerChrysler a 
Opel vychádzajúce z vyšetrovania ex-officio, kým rozhodnutie Komisie o zákaze vo veci Peugeot z 5. októbra 2005 
bolo založené na sťažnostiach pred nadobudnutím účinnosti BER. 
17 Pozri IP/06/302 – 303 z marca 2006 vo veciach GM a BMW, ako aj IP/03/80 z 20. januára 2003 vo veci Audi. 
18 V snahe zabezpečiť zhodné uplatňovanie článku 81 Zmluvy o ES Komisia predložila písomné pripomienky Court 
d'Appel de Paris vo veci Garage Grémeau / Daimler Chrysler France, vec RG 05/17909. 
19 Tri konania zo štyroch konaní sa týkali otázky vypovedania zmluvy s ročnou výpovednou lehotou, keď bola sieť 
údajne zreorganizovaná, kým zostávajúci prípad vyžadoval objasnenie zmyslu článku 3 ods. 6 nariadenia o úlohe 
arbitráže pri vypovedaní zmluvy – vec C-125/05 Vulcan Silkeborg/Skandinavisk Motor, 7. 9. 2006; spojené veci C-
376/05 a C-377/05 Brünsteiner, Hilgert/BMW, z 30. novembra 2006; vec C-273/06 Auto Peter Petschenig/Toyota 
Frey, 26. 1. 2007; vec C-421/05 City Motors Groep proti Citroen Belux, 18. 1. 2007. 
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A nakoniec, zdá sa byť pravdepodobným, že flexibilnejší prístup viac orientovaný na účinky by 
pomohol znížiť náklady účastníkov trhu na dodržiavanie predpisov20. Nie sú žiadne pochybnosti 
o tom, že silný dôraz na normy akosti prejavujúci sa od roku 2002 bol v určitej miere 
vyprovokovaný prechodom od systému, ktorý spájal prvky exkluzivity a selektivity, 
k otvorenejšiemu systému. V tejto súvislosti je pozoruhodné, že takmer všetky národné združenia 
predajcov, ktoré poskytli odpovede v rámci vyšetrovania Komisie, vyjadrili názor, že 
nadobudnutie účinnosti BER by mohlo byť spojené s významnými zmenami v zmluvných 
štandardoch, a niektoré združenia uviedli, že výsledný nárast nákladov predstavoval pre 
predajcov približne 20 %. Túto regulačnú zmenu však dopĺňalo niekoľko podmienok a rozsiahly 
zoznam ustanovení o hlavných obmedzeniach, ktoré v určitých prípadoch nepriniesli očakávané 
zlepšenie podmienok hospodárskej súťaže na trhu. Je to očividné predovšetkým v prípade 
regulačných obmedzení určených na podporu subdodávateľských zmlúv o opravárskych 
službách, voľného otvárania dodatočných predajných a dodávateľských miest, a v určitej miere aj 
predaja viacerých značiek. Preto sa zdá byť pravdepodobným, že keby sa z BER odstránili 
prebytočné regulačné obmedzenia prostredníctvom prístupu viac orientovaného na účinky, 
zmluvné strany by uzatvárali nákladovo efektívnejšie zmluvy, čo by bolo prínosom pre 
spotrebiteľov. 

Komisia preto dospela v tejto etape k záveru, že flexibilnejší režim inšpirovaný všeobecnými 
zásadami uplatniteľnými na vertikálne obmedzenia, v súčasnosti vyjadrený v nariadení č. 
2790/1999, by mohol zabezpečiť ekvivalentnú úroveň ochrany hospodárskej súťaže na trhu 
a zároveň by mohol znamenať nižšie náklady spojené s dodržiavaním predpisov pre spoločnosti 
a účinnejší systém presadzovania práva pre orgány pôsobiace v oblasti hospodárskej súťaže. 

V.  ĎALŠIE KROKY 
 
Treba poznamenať, že táto správa sa obmedzuje na prezentovanie predbežných názorov Komisie 
na fungovanie nariadenia č. 1400/2002 a v žiadnom ohľade neprejudikuje konečné rozhodnutie 
o výsledku preskúmania. Táto správa je prvým krokom rozsiahleho konzultačného procesu 
a všetky zainteresované subjekty sú vyzvané, aby k nemu prispeli. 
 
Na základe názorov získaných v priebehu nasledujúcich konzultácií Komisia vypracuje následné 
hodnotenie pravdepodobne pozitívnych a negatívnych vplyvov regulačných riešení. Treba tiež 
pripomenúť, že proces hodnotenia všeobecného nariadenia o skupinovej výnimke nariadenia č. 
2790/1999 sa bude zhodovať s uverejnením tohto hodnotenia vplyvu. Ak Komisia na základe 
tohto procesu dospeje k názoru, že sektor motorových vozidiel môže primerane podliehať 
všeobecnému režimu vertikálnych obmedzení, všetky zainteresované subjekty budú mať dostatok 
príležitostí presvedčiť sa, že ich obavy budú náležite preskúmané v rámci budúceho 
legislatívneho konania. 
Na to, aby bolo možné nájsť najvhodnejšie riešenie pre budúci režim, Komisia vyzýva tretie 
strany, aby predložili svoje pripomienky k skutočnostiam uvedeným v tejto správe. 

Pripomienky sa môžu zasielať do 31. 7. 2008. 

                                                 
20 Regionálne združenie predajcov odhaduje, že v dôsledku prísnejších noriem v Španielsku  vzrástli náklady až o 20 
% po zavedení MVBER; otázka 2.13 v dotazníku Komisie HT1021-ADL-026. 
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Elektronickou poštou na túto adresu: 
Comp-e2-mail@ec.europa.eu 

Poštou na túto adresu: 
European Commission 
Office: J 70 - 01/128 
Directorate-General for Competition 
B-1049 Brussels 
Belgium 

Táto správa je k dispozícii aj na internete vo všetkých úradných jazykoch Spoločenstva na tejto 
adrese: 

****** 

Utajenosť: Ak si neželáte, aby Vaše pripomienky boli k dispozícii tretím stranám, uveďte to 
zreteľne. 
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