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To je poročilo, ki ga mora Komisija pripraviti do 31. maja 2008 v skladu s členom 11(2) Uredbe 
Komisije (ES) št. 1400/2002 z dne 31. julija 2002 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za skupine 
vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj na področju motornih vozil1 (v nadaljnjem besedilu 
„USI“ – Uredba o skupinskih izjemah). Poročilo ocenjuje vpliv USI na ravnanja industrije ter 
učinke teh ravnanj na konkurenco na trgih za maloprodajo motornih vozil in za poprodajne 
storitve znotraj EU2, namenjeno pa je pripravi podlage za ureditev, ki bo sledila izteku 
veljavnosti USI 31. maja 2010. 
Poročilu so priložene štiri tehnične priloge. Prva priloga prikazuje pregled ciljev USI, druga pa 
analizira razvoj trgov EU za prodajo motornih vozil in za poprodajne storitve od sprejetja USI. 
Tretja priloga proučuje izkušnje Komisije pri izvajanju USI , zadnja pa podrobnejše razvija 
analizo iz samega poročila. 

I.  PREDMET IN REZULTAT PREGLEDA 
USI ustvarja zaščitno okolje za distribucijo in servisiranje motornih vozil, to pa temelji na 
pristopu, ki izrazitejše upošteva učinke in je opredeljen v Uredbi št. 2790/19993, ki določa 
uporabo člena 81(3) Pogodbe za vertikalne sporazume v vseh drugih sektorjih. Vendar je bilo v 
USI opredeljenih več podrobnejših določb, da bi se zožilo področje uporabe skupinske izjeme 
glede na številna vprašanja v zvezi s konkurenco, ki so značilna za sektor motornih vozil, 
vključno z vztrajnimi poskusi nekaterih proizvajalcev motornih vozil, da bi segmentirali enotni 
trg EU, napovedmi o naraščajoči stopnji koncentracije pri proizvajalcih motornih vozil in 
tveganji zmanjšane konkurence na trgih za poprodajne storitve. 

GD za konkurenco je začel zbirati podatke sredi leta 2007 na podlagi vprašalnikov, poslanih 
različnim skupinam zainteresiranih strani v industriji motornih vozil, vključno s posameznimi 
proizvajalci avtomobilov in tovornjakov, združenji ACEA („European Automobile 
Manufacturers' Association“ – Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov) in JAMA („Japan 
Automobile Manufacturers Association“ – Združenje japonskih proizvajalcev avtomobilov), 
proizvajalci posameznih delov in njihovim združenjem CLEPA („European Association of 
Automotive Suppliers“ – Evropsko združenje dobaviteljev avtomobilskih komponent), 
nacionalnimi in evropskimi združenji pooblaščenih trgovcev in serviserjev (npr. „European 
Council for Motor Trades and Repairs“ (CECRA) – Evropski svet za trgovino z motornimi vozili 
in njihovo popravilo), neodvisnimi serviserji in trgovci z rezervnimi deli (npr. „International 
Federation of Automotive Aftermarket Distributors“ (FIGIEFA) – Mednarodna zveza 
distributerjev za trg za poprodajne storitve motornih vozil), neodvisnimi združenji trgovcev z 
motornimi vozili, potrošniškimi organizacijami ter nacionalnimi organi, pristojnimi za 

                                                 
1 Uredba Komisije (ES) št. 1400/2002 z dne 31. julija 2002, UL L 203, 1.8.2002, str. 30–41.  
2 V skladu s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 136/2002 z dne 27. septembra 2002 o spremembi Priloge XIV 
(Konkurenca) Sporazuma EGP (UL L 2002 336, str. 38) se Uredba št. 1400/2002 uporablja tudi v državah članicah 
EGP. Zato to poročilo zajema tudi EGP, čeprav se običajno sklicuje samo na države članice EU. 
3 Uredba Komisije (ES) št. 2790/1999 z dne 22. decembra 1999 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za skupine 
vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj (UL L 336, 29.12.1999, str. 21–25). 
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konkurenco. Analiza Komisije ne temelji samo na podatkih iz prejetih odgovorov, temveč zajema 
tudi iz drugih virov, kot so študije in zunanje statistične baze podatkov4. 

Na podlagi tega gradiva lahko sklepamo, da je USI dala svoj prispevek k varstvu konkurence na 
trgih za distribucijo novih motornih vozil in zlasti na trgih za poprodajne storitve v korist 
potrošnikom ter je zato izpolnila pogoje iz člena 81(3). Ta ugotovitev drži kljub znakom, da so 
bili nekateri posebni ukrepi, sprejeti v tem sektorju, kot je uporaba različnih pragov tržnih 
deležev za selektivno distribucijo (člen 3(1) USI) in nekaterih določb, ki ščitijo poslovne interese 
trgovcev (člen 3(3) in (5) USI), dejansko usmerjeni proti cilju politike Komisije, ki si prizadeva 
spodbujati inovativne modele distribucije in zmanjšati vstopne ovire v pooblaščene mreže. 

Na podlagi analize Komisije ne moremo trditi, da je izvajanje USI razširilo področje uporabe 
izjeme in s tem zajelo sporazume, ki imajo za potrošnike mogoče škodljive učinke. Nasprotno, 
pri več določbah USI obstaja tveganje, da bi omejile pogodbene stranke bolj, kot je to potrebno 
za varstvo učinkovite konkurence. To bi bilo v nasprotju  z načeli boljše priprave zakonodaje, ki 
veljajo za celotno zakonodajo EU, zlasti glede na spremembo drugih delov regulativnega okvira 
EU, ki se uporablja za sektor motornih vozil.   

II.  RAZVOJ TRGA 
Vsi pomembni ekonomski kazalci, ki so bili proučeni, v glavnem potrjujejo, da se je stopnja 
konkurence na upoštevnih trgih, na podlagi katerih se je Komisija odločila za strožjo skupinsko 
izjemo, ki se uporablja samo za ta sektor, med letoma 2002 in 2007 znatno izboljšala. 

Na podlagi precejšnjega znižanja realnih cen za nova motorna vozila, uspešnih novih vstopov na 
trg, razmeroma malo izstopov, precejšnjih nihanj tržnih deležev, zmerne in upadajoče 
koncentracije, večje izbire za potrošnike v posameznih tržnih segmentih in skrajševanja 
življenjskega cikla modelov lahko na trgih za prodajo motornih vozil sklepamo, da je okolje na 
splošno dinamično in konkurenčno. Razmeroma nizki, a spremenljivi povprečni dobički ter stalni 
odhodki za R&R so nadaljnje potrditve naše teze. Konkurenčni pritisk bi se lahko še povečal, ker 
proizvajalci avtomobilov držav v razvoju povečujejo svoje deleže na trgih EU. 

Poleg tega se zdi, da se konkurenca znotraj blagovnih znamk v nasprotju s pomisleki iz pregleda, 
opravljenega leta 2000, ni bistveno zmanjšala. Čeprav se je koncentracija med trgovci z 
avtomobili zaradi precejšnje rasti poglavitnih skupin na glavnih nacionalnih trgih in 
sorazmernega zmanjšanja gostote mrež zmerno povečala, se zdijo distribucijske strukture v EU v 
primerjavi s trgi, kot so ZDA, še vedno sorazmerno razdrobljene. Zdi se, da so povprečni dobički 
proizvajalcev in trgovcev pri prodaji vozil nizki, kar izključuje morebitna tveganja, da bi se tržna 
moč izrabljala v škodo potrošnikov. Treba je tudi omeniti, da se cene osebnih vozil v EU precej 
izenačujejo in da so se njihove realne cene znižale. Poleg tega so se razvili vzorci potrošnje, ki so 
drugačni od takojšnjega nakupa, pri čemer gre za alternativne ureditve, kot je lizing, kar še 
povečuje konkurenčni pritisk na trgovce z avtomobili. Konkurenčni pritisk se še dodatno 
povečuje, ker proizvajalci vozil vozila neposredno prodajajo lizinškim družbam in drugim 
„kupcem voznih parkov“. 

                                                 
4 Podatkov nismo zbrali samo iz odgovorov na vprašalnike, ampak iz številnih drugih virov, npr. poročila London 
Economics o razvoju trga za maloprodajo avtomobilov in trga za poprodajne storitve v smislu Uredbe št. 1400/2002, 
sektorskega poročila ACEA, poročila Evropske komisije: CARS 21: „Konkurenčen ureditveni okvir za avtomobilsko 
industrijo v 21. stoletju“ in podatkov Eurostata. 
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Na trgu za poprodajne storitve sta se spet povečala število pooblaščenih serviserjev in skupna 
gostota mrež, na kar je veliko vplivala USI. Veliko pooblaščenih serviserjev ne prodaja več novih 
avtomobilov, običajnejše zanje je, da so pooblaščeni za popravilo blagovnih znamk različnih 
proizvajalcev. 

Veliko neodvisnih serviserjev je imelo težave pri naložbah v tehnične spretnosti in znanja, 
opremo ter usposabljanja, potrebna za popravilo vse bolj tehnološko izpopolnjenih vozil, zato je 
njihov tržni delež v konkurenci s pooblaščenimi serviserji počasi upadal. Vendar je neodvisni 
sektor po precejšnji konsolidaciji in strukturni prilagoditvi spet boljše pripravljen na konkurenco. 
Treba je omeniti zlasti nastanek velikih verig neodvisnih servisnih delavnic, ki širijo obseg 
storitev, ki jih ponujajo potrošnikom. Čeprav so se povišale cene popravil zaradi višjih stroškov 
kvalificirane delovne sile ter višjih naložb v opremo in usposabljanja, potrebnih zaradi 
zahtevnejšega popravila sodobnih vozil, so se letni stroški vzdrževanja avtomobilov zaradi 
daljših servisnih intervalov in večje zanesljivosti realno znižali. 

Proizvajalci rezervnih delov so obdržali svoj položaj na trgu za poprodajne storitve, čeprav se je 
zmanjšal tržni delež neodvisnih serviserjev, ki so njihovi glavni kupci, pooblaščeni serviserji pa 
še vedno kupujejo večino delov od proizvajalcev vozil. Deloma je to mogoče razložiti z razvojem 
verig serviserjev, ki so jih ustanovili nekateri proizvajalci rezervnih delov in ki delujejo pod 
njihovo blagovno znamko ter večinoma uporabljajo njihove rezervne dele. 

.  

III. IZPOLNITEV CILJEV UREDBE 
Ta oddelek ocenjuje, ali je bilo v praksi izpolnjenih sedem ciljev, ki si jih je prvotno zastavila 
Komisija5, in kako učinkovita in/ali potrebna so bila posebna pravila iz USI, sprejeta za ta sektor.  

A. Preprečevanje izključitve konkurenčnih proizvajalcev vozil s trga in zaščita njihovega dostopa 
do trga 

V današnjih spremenjenih razmerah na trgu, za katere sta značilni vse večja globalizacija in 
intenzivna konkurenca med blagovnimi znamkami, ki je posledica novih vstopov na trg in 
presežnih proizvodnih zmogljivosti, so preostala tveganja, da bi vzporedne mreže vertikalnih 
sporazumov za eno blagovno znamko ustvarile vstopne ovire, veliko nižja kot tista, ki jih je 
ocenila Komisija leta 2000.  

Glede na zgoraj omenjeno je jasno, da trgovci niso izkoristili velikih možnosti, ki jih ponujata 
člen 1(1)(b) in člen 5(1)(a) USI, da bi na istem razstavnem prostoru prodajali blagovne znamke 
konkurenčnih proizvajalcev. V veliko primerih se takšna oblika prodaje več blagovnih znamk 
uporablja v enakih okoliščinah kot pred sprejetjem USI, na primer na območjih z majhno gostoto 
prebivalstva in za nekatere blagovne znamke, ki niso uspešne, ter kadar posledično dodatna 
blagovna znamka pomeni nujnost, da lahko zadevni trgovci in blagovna znamka ostanejo na trgu. 
Čeprav nekateri proizvajalci vozil, ki so novi na trgu EU, in nekatera združenja trgovcev trdijo, 
da je USI zaradi neobravnavanja ekskluzivnih sporazumov z gospodarskimi subjekti, ki so že bili 
dejavni na trgu, kot izjem olajšala dostop do obstoječe mreže, je jasno, da so glavni vzroki 
prodaje več blagovnih znamk spremembe zunaj trga. Domnevamo lahko, da bi tudi brez ustreznih 

                                                 
5 Glej Sporočilo Komisije UL C 67, 16.3.2002, str. 2. 
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določb iz Uredbe veliko proizvajalcev vozil sklenilo pogodbe, ki bi omogočale prodajo več 
blagovnih znamk, če bi bilo to poslovno upravičeno.  

Prav tako je treba omeniti, da nekatere zainteresirane strani trdijo, da so proizvajalci vozil 
reagirali na spodbude iz USI glede prodaje več blagovnih znamk na istem razstavnem prostoru, in 
sicer naj bi zaradi predvidene manjše prepoznavnosti njihovih blagovnih znamk sprejeli strožja 
merila za izbor trgovcev. To pa je lahko trgovce spodbudilo k večjim naložbam, povezanim z 
določeno blagovno znamko, in sprožilo povečanje skupnih distribucijskih stroškov. Po drugi 
strani obstaja tveganje, da bi lahko v prihodnosti razmah vzporednih mrež sporazumov za eno 
blagovno znamko, ki bi zajemali velik del trga, nove udeležence izključil s trgov. 

Zato se zdi, da so bila posebna sektorska pravila o prodaji več blagovnih znamk na istem 
razstavnem prostoru učinkovita le v omejenem obsegu in da so omejitve zmožnosti za 
proizvajalce motornih vozil v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2790/1999, da bi svojim 
trgovcem naložili neposredno ali posredno prepoved konkurence, zagotovile varstvo konkurence 
na trgu v skladu s svojo stopnjo učinkovitosti.  

B. Okrepitev konkurence med trgovci z isto blagovno znamko s spodbujanjem različnih oblik 
distribucije 

Da bi pojasnili, kako se je razvijal trg od začetka veljavnosti Uredbe Komisije (ES) št. 
1400/2002, je treba omeniti tri stvari. 

Prvič, cilj člena 2(1) in člena 3(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1400/2002, da se odpravijo stroge 
omejitve iz Uredbe Komisije (ES) št. 1475/95, ni bil dosežen, ker so se skoraj vsi proizvajalci 
motornih vozil odločili za uporabo sporazumov o količinski selektivni distribuciji v vseh državah 
članicah. Vendar je lahko na to odločitev vplivalo tudi dejstvo, da člen 3(1) USI določa 
velikodušnejši 40-odstotni prag tržnega deleža za sisteme količinske selektivne distribucije, 
zaradi česar je bila verjetno izbira proizvajalcev motornih vozil tako usklajena. Ta višji prag se 
zdi nenavaden, saj na splošno velja, da količinska selektivna distribucija bolj omejuje konkurenco 
znotraj blagovnih znamk kot pa sistemi, kot je izključna distribucija. 

Drugič, uporaba količinske selekcije je dobaviteljem omogočila, da so v obdobju 2002–2006 
zmanjšali gostoto mreže. Zato lahko podvomimo, da se je zaradi sprejete izjeme za takšno obliko 
distribucije zmanjšala konkurenca znotraj blagovnih znamk v škodo potrošnikom in v nasprotju z 
načeli iz člena 81(3) Pogodbe. 

V zvezi z domnevnimi negativnimi učinki je treba najprej omeniti, da so avtomobili dragi in je 
verjetno zaradi tega pripravljenost potrošnikov, da prepotujejo dolge razdalje za cenejši nakup, 
večja. Gostota mreže bi zato morala pasti na razmeroma nizko raven, preden bi se začutil kakršen 
koli učinek konkurence znotraj blagovnih znamk. Pri tem je treba poudariti, da je splošna 
koncentracija pri maloprodaji novih motornih vozil še vedno razmeroma nizka, zlasti v 
primerjavi z ZDA. Zato ni verjetno, da je imelo zmanjšanje gostote mreže znaten vpliv na 
konkurenco znotraj blagovnih znamk. Na splošno lahko tudi omenimo, da razširjena uporaba 
selektivne distribucije v distribucijskem sektorju motornih vozil ni vidno zavrla procesa 
intenzivnejšega povezovanja nacionalnih trgov v EU. Opozoriti je treba, da na splošno velja, da 
je selektivna distribucija koristna, zlasti ker distributerjem, ki niso člani pooblaščene mreže, 
preprečuje okoriščanje s prizadevanji pooblaščenih trgovcev na področju trženja in oblikovanja 
podobe blagovne znamke. Prednost količinske selekcije je tudi, da dobaviteljem omogoča večji 
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nadzor nad geografsko organizacijo njihovih mrež, pri tem pa ustvarja ekonomije velikega 
obsega, zmanjšuje stroške transakcij in preprečuje neenakomerno zastopanje njihovih blagovnih 
znamk. 

Tretjič, kar zadeva priložnosti, ki jih je USI ponudila trgovcem glede inovativnih pristopov v 
distribuciji, se zdi, da določbe Uredbe za ta sektor niso zelo spodbudile različnosti v okviru 
količinskega selektivnega modela. Skoraj vsi opazovalci se strinjajo, da člen 5(2)(b) Uredbe ni 
imel velikega učinka, kajti le malo trgovcev je odprlo dodatna prodajna mesta. Poleg tega je bil 
neučinkovit tudi člen 4(1)(g) Uredbe, ki določa, da je nedopustno trgovce omejiti pri njihovi 
usmeritvi na dejavnosti prodaje motornih vozil in oddaji dejavnosti popravil in servisiranja 
podizvajalcem, ker se je zelo malo trgovcev odločilo, da ne bodo več dejavni v tem zelo 
donosnem segmentu svojega delovanja. Trgovci tudi drugih priložnosti za uvajanje inovativnih 
pristopov, kot je distribucija blagovnih znamk različnih proizvajalcev na istem razstavnem 
prostoru, niso izkoristili v omembe vrednem obsegu. 

Na splošno USI ni uspela odpraviti strogih omejitev iz prejšnje Uredbe o skupinskih izjemah za 
ta sektor, zato drugi cilj ni bil izpolnjen. 

C. Olajševanje čezmejne trgovine z motornimi vozili 

Komisija si je za tretji cilj zastavila spodbujanje čezmejne konkurence znotraj blagovnih znamk. 
Zdi se, da je bil cilj dosežen, saj so se cene v različnih državah članicah izenačile, veliko manj pa 
je tudi primerov oviranja vzporedne trgovine, vključno s pritožbami končnih potrošnikov. 
Razveljavitev Obvestila Komisije6 glede dejavnosti posrednikov v sektorju motornih vozil, ki je 
omogočila proizvajalcem motornih vozil, da so lahko svojim trgovcem naložili kvote v zvezi z 
njihovo prodajo posrednikom, ki so se ukvarjali s čezmejnimi dejavnostmi, je prispevala k 
izpolnitvi tega cilja.  Poleg tega se zdi, da je imel tudi člen 4(1)(e) USI, ki je upošteval splošno 
ureditev in prepovedal omejitev aktivne in pasivne prodaje v sistemih selektivne distribucije, 
pozitivne učinke.  

Kljub možnosti, da bi lahko sistemi selektivne distribucije ovirali arbitražo med ozemlji, v 
nasprotju z razmerami iz devetdesetih let prejšnjega stoletja zmanjševanje razlik v cenah kaže, da 
je čezmejna trgovina z novimi motornimi vozili dovolj obsežna, da postaja konkurenčni pritisk 
učinkovit. 

Vendar člen 5(2)(b), ki se nanaša na pogodbene pravice trgovcev za vzpostavljanje dodatnih 
prodajnih mest (t. i. „ klavzula o lokaciji“), ni bistveno vplival na njihovo vedenje in večinoma  
ni izpolnil zadanih ciljev, čeprav je bil lahko koristen kot signal udeležencem na trgu, da je 
Komisija odločena zaščititi čezmejno arbitražo in zmanjšati cenovne razlike. „Klavzula o 
razpoložljivosti“ iz člena 4(1)(f) se zdi pravno gledano odveč, saj bi se z uporabo splošnih načel 
sodne prakse zavrnitev dobave motornih vozil s tujimi specifikacijami obravnavala kot posredna 
omejitev preprodaje7. Kljub temu bi bilo treba proučiti, ali bi bilo koristno pripraviti neke vrste 
smernic z navedbo ustrezne sodne prakse, da bi se izboljšala preglednost. 

                                                 
6 Obvestilo Komisije v zvezi z Uredbo Komisije (EGS) št. 123/85 z dne 12. decembra 1984 o uporabi člena 85(3) 
Pogodbe za nekatere skupine sporazumov o distribuciji in servisiranju motornih vozil (UL C 17, 18.1.1985, str. 4). 
7 Glej sodbo z dne 28. februarja 1984, združeni zadevi 228 in 229/82 Ford of Europe Inc. in Ford-Werke 
Aktiengesellschaft proti Komisiji,  Recueil (1984) 1129. 
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Na splošno zato lahko trdimo, da bi lahko uporaba splošnih načel konkurenčnega prava dovolj 
zaščitila vzporedno trgovino v sedanjih tržnih razmerah. Prav tako je treba omeniti, da bi morala 
Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta8 prispevati k lažjemu poteku vzporedne 
trgovine, ker so v njej pojasnjena pravila v zvezi s certifikati o skladnosti, v njej pa je tudi jasno 
navedeno, da morajo dobavitelji te dokumente zagotoviti v papirnati obliki za vsako vozilo.  

D. Omogočanje konkurenčnosti neodvisnih serviserjev v primerjavi z mrežami pooblaščenih 
serviserjev proizvajalcev 

Neodvisni serviserji so edini vir konkurence med blagovnimi znamkami na trgu za poprodajne 
storitve ter potrošnikom dajejo dragoceno možnost izbire. Komisija je leta 2000 menila, da bodo 
neodvisni serviserji lahko konkurenčni predvsem na podlagi dveh elementov: tehničnih 
informacij in rezervnih delov. V USI so zato vključene določbe za varstvo dostopa do obeh 
elementov, kar je verjetno pomagalo neodvisnemu sektorju v obdobju strukturne prilagoditve na 
spremenljive tehnološke potrebe. 

Kljub pozitivnim učinkom člena 4(2) USI, ki določa, da morajo dobavitelji neodvisnim 
serviserjem zagotoviti dostop do tehničnih informacij, je treba omeniti, da bodo od 1. septembra 
2009 z Uredbo (EURO 5 in 6) (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta9 dobavitelji 
obvezani, da omogočijo dostop do vseh takih informacij za nove modele. Informacije o starih 
modelih bi v skladu s členom 4(2) USI že morale biti zelo razširjene. Komisija bo stanje še naprej 
spremljala in ocenila vse pritožbe, ki jih bo prejela od sektorja neodvisnih serviserjev. Pri tem je 
treba omeniti, da so štiri odločbe Komisije iz septembra 200710 s katerimi je sektor pridobil 
dragocene smernice, analizirale zavrnitve dostopa do tehničnih informacij na podlagi člena 81(1) 
in (3) Pogodbe ter v zvezi z USI. Zato bi Komisija tudi brez trenutnih pravil iz USI lahko sprejela 
ustrezne izvršilne ukrepe na podlagi člena 81 in/ali člena 82 Pogodbe. 

Proizvajalci rezervnih delov so ohranili svoj delež pri dobavi na trgu za poprodajne storitve, 
poleg tega pa so redki primeri, ko so pooblaščeni serviserji zavrnili dobavo rezervnih delov 
svojim neodvisnim konkurentom, v glavnem ker je to zanje zelo dobičkonosno. Čeprav je 
mogoče, da je „klavzula o nedopustni omejitvi“ iz člena 4(1)(i) USI prispevala k razjasnitvi 
pravnega položaja, bi izvrševanje splošnega pravila, po katerem dobavitelj, ki uporablja 
selektivno distribucijo, svojim distributerjem ne more prepovedati prodaje končnim 
uporabnikom, enako zaščitilo konkurenco. Omeniti je treba tudi, da v malo verjetnem primeru, da 
bi proizvajalec vozil svoje rezervne dele distribuiral sam in ne prek sistema selektivne 
distribucije, bi njegovi pooblaščeni serviserji izgubili funkcijo distributerja in bili obravnavani 
kot končni uporabniki. V takih okoliščinah bi bila določba o nedopustnih omejitvah iz USI brez 
učinka, saj se ne uporablja za omejitve, naložene takim uporabnikom.  

Dejstvo je, da kupci pri naročanju številnih rezervnih delov nimajo izbire, tj. naročijo jih lahko 
samo pri proizvajalcih vozil. To so (i) vidni rezervni deli, ki so kot modeli zaščiteni v več 

                                                 
8  Direktiva 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za 
odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za 
taka vozila, UL L 263, 9.10.2007, str. 1.  
9 Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil 
glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu 
in vzdrževanju vozil, UL L 171, 29.6.2007, str. 1. 
10 Zadeve Comp/39.140–39.143, DaimlerChrysler, Fiat, Toyota in Opel. 
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državah članicah, in (ii) rezervni deli, proizvedeni na podlagi različnih podizvajalskih pogodb, 
kot so pogodbe o orodjih, ki ob upoštevanju Obvestila Komisije iz leta 1978 o pogodbah o 
podizvajanju11 trenutno ne spadajo v področje uporabe člena 81(1) in za katere se člen 81(3) 
Pogodbe zato ne uporablja. Pri prvi kategoriji rezervnih delov, za katere obstaja en sam 
dobavitelj, je položaj posledica obstoječega regulativnega okvira o varstvu pravic do modelov12. 
Kar zadeva drugo kategorijo rezervnih delov, bi se moralo revidirati Obvestilo o pogodbah o 
podizvajanju, v katerem bi se moralo boljše razložiti, v katerih primerih se lahko uporablja člen 
81(1). 

E. Varstvo konkurence znotraj pooblaščenih mrež 

Na splošno je bila USI pri varstvu konkurence med pooblaščenimi serviserji uspešna, ker so bili 
na podlagi člena 3(1) uvedeni sistemi kakovostnih selektivnih servisnih storitev. Posledično se je 
zaradi tržnih sil povečalo število pooblaščenih serviserjev, saj se lahko mreži pridružijo vsi 
serviserji, ki izpolnjujejo objektivna merila. 

Ker so proizvajalci vozil za svoje mreže pooblaščenih serviserjev določili zahtevnejše standarde 
kakovosti, se zdi, da to ni bilo v škodo interesov potrošnikov. Novi standardi niso samo povečali 
kakovosti opravljanja storitev, ampak so vplivali tudi na neodvisni sektor, ki je odgovoril z 
ustanovitvijo konkurenčnih mrež in franšiznih verig s skupnimi standardi, da bi se boljše odzval 
na povpraševanje potrošnikov po visoko kakovostnih, učinkovitih in zanesljivih storitvah. 

Vendar je treba opozoriti, da bi lahko izvrševanje splošnih načel, ki se uporabljajo za kakovostno 
selektivno distribucijo, doseglo enak rezultat tudi brez posebne „nedopustne“ omejitve iz člena 
4(1)(h). Jasno je, da se obveznost serviserja, da mora prodajati tudi nova vozila, ne more 
obravnavati kot kakovostna in da bi sporazumi, ki vsebujejo takšno omejitev, zato spadali v 
področje uporabe člena 81(1). Ker imajo v večini primerov pooblaščene servisne mreže 
proizvajalcev tržne deleže, ki bistveno presegajo 30 %, zadevni sporazumi ne bi mogli izkoristiti 
zaščitenega okolja, ki velja za količinsko selektivno distribucijo v skladu z Uredbo Komisije (ES) 
št. 1400/2002, tako da bi lahko neposredna uporaba člena 81 novim udeležencem na trgu 
zagotovila enako odprt dostop do takih mrež. 

Poleg tega se zaradi člena 4(1)(k) USI, ki se nanaša na nakup rezervnih delov alternativnih 
blagovnih znamk s strani pooblaščenih serviserjev, poslovni vzorci pooblaščenih serviserjev niso 
veliko spremenili, saj še naprej večino potrebnih rezervnih delov kupujejo od proizvajalcev vozil. 
Najprej je treba omeniti, da za pooblaščene serviserje ni enostavno kupovati od več kot enega 
dobavitelja, ker bi to pomenilo podvajanje logističnih stroškov in večje stroške za informacijsko 
tehnologijo. Ker pa proizvajalci vozil pooblaščena prodajna mesta obvezujejo, da morajo za 
popravila v garanciji uporabljati rezervne dele blagovne znamke proizvajalca vozila, je 
proizvajalec vozila edini logični dobavitelj za vse potrebne rezervne dele. Ker so proizvajalci 
vozil edini dobavitelji, ki lahko ponudijo vse potrebne rezervne dele, je njihova ponudba še 
dodatno privlačna. To pa je povezano s pravicami intelektualne lastnine, ki so v lasti 
proizvajalcev vozil, ali je posledica pogodb o podizvajanju, ki so lahko izven področja uporabe 

                                                 
11 Obvestilo Komisije z dne 18. decembra 1978 o presoji nekaterih pogodb o podizvajanju v skladu s členom 85(1) 
pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti. 
12 Direktiva 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov, UL L 
289, 28.10.1998. Komisija je predlagala revizijo te direktive. Ta revizija je trenutno v zakonodajnem postopku. 
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člena 81(1). Po drugi strani lahko nekatere sheme premij in popustov povečujejo zvestobo 
kupcev. Ali takšne sheme pomenijo obliko konkurence glede na uspešnost ali pa so zasnovane 
tako, da s spodbujanjem zvestobe pooblaščenih serviserjev neupravičeno izključujejo 
konkurenčne proizvajalce rezervnih delov, je vprašanje, na katerega je mogoče odgovoriti le po 
posameznih primerih ob upoštevanju ekonomskih okoliščin, v katerih so se take prakse izvajale, 
in ob primerjavi vseh morebitnih učinkov, ki bi prizadeli konkurenco, s tistimi, ki bi izboljšali 
učinkovitost. To lahko vključuje uporabo člena 82, kar pa mora biti skladno z izključitvijo 
obveznosti prepovedi konkurence iz skupinske izjeme, zlasti če delež proizvajalca vozil na 
upoštevnem trgu za rezervne dele presega 30-odstotni prag, kar se običajno dogaja. Zato bi se 
lahko tudi brez člena 4(1)(j) in (1)(k) vsako resno tveganje izključitev s trga ustrezno 
obravnavalo z izvršilnimi ukrepi. 

F. Olajševanje dostopa na trg za poprodajne storitve za proizvajalce rezervnih delov 

Namen številnih določb Uredbe Komisije (ES) št. 1400/2002 je bil zagotoviti, da bi bil 
dobaviteljem originalne opreme in proizvajalcem rezervnih delov enake kakovosti omogočen 
dostop do neodvisnih in pooblaščenih serviserjev, da bi lahko slednji potrošnikom ponudili 
možnost izbire rezervnih delov. V členu 4(1)(j) je določeno, da se sporazumi, ki omejujejo 
zmožnost dobaviteljev originalne opreme, da bi rezervne dele prodajali neposredno na trgu za 
poprodajne storitve, ne obravnavajo kot skupinske izjeme, pri čemer, kot je bilo že navedeno, 
člen 4(1)(k) določa, da je mogoče, da se sporazumi, ki pooblaščenim serviserjem ali 
distributerjem preprečujejo dostop do rezervnih delov enake kakovosti ali originalnih rezervnih 
delov drugih blagovnih znamk, ne bodo obravnavali kot skupinske izjeme. 

Poleg tega člen 4(1)(l) kot nedopustno omejitev opredeljuje vsak sporazum, ki omejuje zmožnost 
dobaviteljev originalne opreme, da bi s svojo blagovno znamko ali logom označili rezervne dele 
ali komponente, dobavljene proizvajalcu vozila za namene njihove prve sestave v motorno vozilo 
(„dvojno označevanje“).  

Člen 1(t) pa opredeljuje izraz „originalni rezervni deli“, med katere vključuje rezervne dele enake 
kakovosti, kakor jo imajo rezervni deli dobaviteljev originalne opreme in ki so izdelani v skladu s 
specifikacijami zadevnega proizvajalca vozil. Namen tega pojasnila je bil, da se dobaviteljem 
originalne opreme omogoči, da svoje proizvode prodajajo serviserjem kot „originalne“ in ne 
samo kot rezervne dele enake kakovosti, s čimer naj bi se izboljšale njihove možnosti delovanja 
na trgu. Da se proizvajalci vozil ne bi mogli sklicevali na razliko v kakovosti kot na objektivno 
utemeljitev, na podlagi katere lahko svojim pooblaščenim serviserjem preprečijo uporabo 
rezervnih delov konkurenčnih proizvajalcev pri njihovem delu, člen 1(u) opredeljuje rezervne 
dele enake kakovosti kot rezervne dele, ki so enako kakovostni kot originalne komponente. 

Na splošno se zdi, da so dobavitelji rezervnih delov obdržali svoj položaj na trgu za poprodajne 
storitve, čeprav se je tržni delež njihovih glavnih kupcev, neodvisnih serviserjev, zmanjšal. Zlasti 
z opredelitvijo „originalnih rezervnih delov“ iz člena 1 USI smo dobili dragoceno tržno orodje. 
Vendar je to opredelitev medtem nadomestila opredelitev iz Direktive 2007/46 Evropskega 
parlamenta in Sveta13, ki določa opredelitev „originalnih delov“, ki je skoraj identična s tisto iz 

                                                 
13 Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev 
motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, 
UL L 263, 19.10.2007, str. 1. 
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USI. Pri rezervnih delih, ki niso originalni, pa je treba opozoriti, da bi tudi brez opredelitve 
rezervnih delov enake kakovosti obveznosti, ki bi jih proizvajalci vozil naložili svojim 
pooblaščenim serviserjem, naj ne uporabljajo rezervnih delov drugih blagovnih znamk, spadale v 
okvir obveznosti prepovedi konkurence zunaj področja uporabe USI ob upoštevanju 30-
odstotnega praga tržnega deleža proizvajalcev motornih vozil, kar je v skladu z enakovrednim 
pristopom iz Uredbe Komisije (ES) št. 2790/1999. 

Po drugi strani se zdi, da je bil člen 4(1)(j) glede prodaje s strani dobaviteljev originalne opreme 
na neodvisnem trgu za poprodajne storitve učinkovit, saj so proizvajalci rezervnih delov pri tej 
prodaji obdržali svoj tržni položaj. Vendar bi se to zgodilo tudi z uporabo splošne ureditve, ki se 
uporablja za vertikalne omejitve, ker se takšna omejitev že v Uredbi Komisije (ES) št. 2790/1999 
obravnava kot nedopustna omejitev. Prav tako ni zanesljivo, da je „dvojno označevanje“ na 
podlagi člena 4(1)(l) serviserjem pomagalo pri ugotavljanju združljivosti rezervnih delov, ker bi 
morali tovrstne informacije že imeti na voljo na podlagi člena 4(2). 

G. Varovanje neodvisnosti trgovcev od proizvajalcev vozil 

Neodvisnost trgovcev od njihovih dobaviteljev ni bil primarni cilj USI, vendar so bila 
prizadevanja na tem področju obravnavana kot spremljajoči ukrepi v podporo večji 
konkurenčnosti14. V členu 3 USI so opredeljena minimalna trajanja sporazumov (člen 3(5)) ter 
minimalni roke za odpovedi (v tem primeru je treba odpoved ustrezno utemeljiti (člen 3(4))) in za 
obvestila o nameri nepodaljšanja sporazuma. V členu 3 je tudi določeno, da lahko trgovci po 
lastni izbiri svoje pravice in obveznosti prenesejo na drugega distributerja ali serviserja v mreži, 
za spore v zvezi sporazumi pa je predvidena tudi pravica do mehanizma arbitraže (člen 3(6)). 

Opozoriti je treba, da se je od začetka veljavnosti skupinske izjeme povečala konkurenca med 
blagovnimi znamkami, kar bi lahko pomenilo, da varstvo konkurence znotraj mrež blagovnih 
znamk ni več tako pomembno za ohranjanje pritiska na kakovost in cene v korist potrošnikom.  

Vsekakor je vprašljivo, kako učinkovit je bil člen 3(5) USI, ker so v veliki večini primerov 
dobavitelji trgovcem ponudili sporazume za nedoločen čas z odpovednim rokom dveh let. To 
trgovcem ne zagotavlja veliko varstva pri njihovih naložbah, povezanih z zadevno blagovno 
znamko. Poleg tega ni zelo verjetno, da bi se v današnjih razmerah močne konkurence med 
blagovnimi znamkami proizvajalec na ravnanja trgovca, ki bi si prizadeval za večjo 
konkurenčnost, odzval z grožnjami izključitve iz mreže. Namesto tega bi bile pretirane revizijske 
kontrole ali določitev umetno visokih prodajnih ciljev, zaradi katerih trgovec ne bi bil upravičen 
do premij, povezanih z obsegom prodaje, veliko elegantnejša in učinkovitejša orodja za 
discipliniranje trgovcev, ki ne sledijo smernicam dobaviteljev. Prav tako je treba omeniti, da 
preiskava Komisije ni odkrila nobenega primera, pri katerem bi na podlagi obveznosti navajanja 
razlogov za odpoved sporazuma (člen 3(4)) sodnik ali arbiter lahko odločil, da je bil sporazum 
dejansko odpovedan, da bi se kaznovalo ravnanje, ki spodbuja večjo konkurenčnost. 

Poleg tega minimalno trajanje petih let za sporazume s trgovci, navedeno v členu 3(5)(a), ni 
popolnoma utemeljeno iz ekonomskega vidika, saj ne upošteva dejstva, da bi lahko dolgoročnejši 
sporazumi konkurenco bolj omejevali, ker trajajo dlje. Zlasti lahko sporazumi preprečijo 
proizvajalcem, da bi trgovce s slabimi rezultati zamenjali z učinkovitejšimi, nastanejo pa lahko 
tudi zamude pri sklepanju novih sporazumov, ki upoštevajo spremembe razmer na trgu. 
                                                 
14 Glej uvodno izjavo 9 iz USI. 
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Kar zadeva člen 3(3) Uredbe, ki je bil namenjen spodbujanju povezovanja trga na podlagi razvoja 
čezmejnih distributerjev in serviserjev, je preiskava Komisije pokazala, da so bili skoraj vsi 
prenosi pravic in obveznosti v okviru pooblaščene mreže opravljeni na nacionalni ravni. Cilj zato 
ni bil dosežen in mogoče je, da je USI namesto tega povzročila večjo koncentracijo trgovcev na 
določenih lokalnih območjih; zaradi česar bodo lahko imeli v prihodnosti težave nacionalni 
organi za varovanje konkurence. 

Zdi se, da je člen 3(6), v katerem je za primere sporov predvidena arbitraža, na splošno imel 
pozitiven učinek, saj je omejil število dragih in dolgotrajnih sodnih postopkov. Sodniki imajo 
pogosto manj možnosti od neodvisnih arbitrov, da bi ustrezno odločali o tehnično zapletenih 
zadevah, ki se nanašajo na primer na doseganje standardov kakovosti. In kljub temu, da je za 
dobavitelje prožnost pomembna zaradi prilagajanja njihovih distribucijskih mrež motornih vozil 
spremembam na trgu, ne bi bilo v njihovem interesu, da bi v mrežah spodbujali nestabilnost in 
razmišljanje na kratek rok, ker potrebujejo lojalne trgovce, ki so pripravljeni veliko investirati. 
Določba o učinkovitem mehanizmu za reševanje sporov je bolj povezana z učinkovitim 
izvajanjem sporazumov kot pa z vprašanji konkurence. Z vidika trgovca jasen in hiter mehanizem 
za reševanje sporov potencialno odvrača močnejšo pogodbenico od zlorabe položaja, z vidika 
dobavitelja pa arbitraža omogoča hitro kaznovanje kršitev sporazuma ter preprečuje slabo 
publiciteto, ki je lahko posledica postopka na sodišču. Zato bi lahko bilo koristno za obe stranki, 
tudi če ne bi bilo člena 3(6) USI, da se sporazumeta o prostovoljnem kodeksu uveljavljene 
prakse, ki za reševanje sporov v zvezi s sporazumom določa postopek arbitraže, in o minimalnih 
standardih, ki opredeljujejo dobro vero ter spoštovanje zakonitih pričakovanj v okviru odnosov iz 
sporazuma med strankama. 

IV.  SPLOŠNA OCENA 
Zdi se, da se je konkurenčno okolje na trgih distribucije motornih vozil, odkar je Komisija 
nazadnje ocenila stanje v letu 2000, znatno izboljšalo. Ta razvoj pa je verjetno v glavnem 
posledica zunanjih dejavnikov, saj se je sektor v vse bolj globalnih ekonomskih razmerah zaradi 
tržnih sil pozitivno razvijal, kar Komisija prvotno ni predvidela. Medtem ko se trgi na ravni EU 
vse bolj povezujejo, so zlasti zaradi intenzivne in naraščajoče konkurence med blagovnimi 
znamkami padle realne cene. Zato Komisija na tej stopnji še nima dovolj informacij glede tržnih 
pomanjkljivosti ali dejanske ali potencialne škode, povzročene potrošnikom, po katerih bi se 
sektor motornih vozil razlikoval od drugih gospodarskih sektorjev. 

USI je podpirala prilagajanje industrije temu spreminjajočemu se okolju in, zlasti na trgu za 
poprodajne storitve, spodbujala večjo konkurenčnost in dinamičen odziv zainteresiranih strani. 
Vendar rezultati v glavnem izhajajo iz ukrepov, ki so bili sprejeti na podlagi splošnih načel sodne 
prakse evropskih sodišč in so trenutno opredeljeni v Uredbi Komisije (ES) št. 2790/1999, niso pa 
posledica posebnih določb iz USI. Na primer, uporaba splošnih načel o kakovostni selektivni 
distribuciji je imela verjetno pozitiven učinek na trge za poprodajne storitve, na katerih se je 
precej povečalo število pooblaščenih serviserjev. 

V zvezi z nedopustnimi omejitvami iz člena 4 Uredbe, ki veljajo za ta sektor, preiskava Komisije 
ni ugotovila nobene jasne vzročne povezave med temi določbami in izboljšavami konkurenčnih 
pogojev na trgu v referenčnem obdobju.  Čeprav bi člen 4(2) USI, ki neodvisnim subjektom na 
trgu za poprodajne storitve omogoča popoln in nediskriminacijski dostop do tehničnih in 
servisnih informacij proizvajalcev, ki se nanašajo na blagovne znamke, lahko imel določen 
učinek kot nosilec pomislekov Komisije, so izvršilni ukrepi, sprejeti zaradi stalnih težav na tem 
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področju, izhajali iz uporabe člena 81, in takšni ukrepi bodo mogoči tudi brez trenutnih pravil iz 
USI. Poleg tega bosta ta ukrep in člen 1(1)(t), ki je bil namenjen okrepitvi dostopa konkurenčnih 
proizvajalcev rezervnih delov do trga za poprodajne storitve, leta 2010 zamenjana, ker se bo 
začel uporabljati nov ureditveni okvir za sistem homologacije motornih vozil in rezervnih delov, 
in sicer Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktiva 2007/46 
Evropskega parlamenta in Sveta. Vprašljivo je tudi, ali je imel člen 4(1)(j) USI, ki povečuje 
področje uporabe zadevne nedopustne omejitve iz člena 4(e) Uredbe Komisije (ES) št. 
2790/1999, da bi se prepovedale omejitve, ki dobaviteljem originalne opreme preprečujejo 
prodajo rezervnih delov tako neodvisnim kot tudi pooblaščenim serviserjem, kakršno koli 
pomembno vlogo pri varovanju dostopa proizvajalcev rezervnih delov do trga za poprodajne 
storitve.  

Zlasti v zvezi s konkurenco na trgu za avtomobilske rezervne dele je treba omeniti, da je mogoče 
zaradi pravic intelektualne lastnine, ki jih imajo proizvajalci vozil, in razširjene uporabe različnih 
pogodb o podizvajanju, sklenjenih z dobavitelji originalne opreme (vključno s t. i. pogodbami o 
orodjih), nekatere rezervne dele dobiti samo prek mrež proizvajalcev vozil. To je lahko nekoliko 
poslabšalo položaj neodvisnih veletrgovcev z rezervnimi deli, posledično pa so se povišale 
skupne cene popravil. Vendar so ta morebitna vprašanja konkurence odvisna od uporabe člena 
81(1) za te vrste sporazumov glede vsakega posameznega primera posebej in se ne nanašajo na 
kakršno koli neučinkovitost USI pri obravnavi teh vprašanj v okviru člena 81(3). Na tem mestu je 
treba omeniti, da je Komisija v svojem predlogu revidirane Direktive o varstvu modelov15 
predlagala sprejetje „klavzule o popravilu“. 

Poleg tega je mogoče iz preiskave Komisije izpeljati enake ugotovitve glede pogojev iz člena 5 
USI, ki veljajo za ta sektor. Izkazalo se je, da so ti pogoji nepotrebni za dosego želenega cilja 
(npr. varstvo vzporedne trgovine na podlagi izključitve klavzul o lokacijah iz področja uporabe 
izjeme) ali da ni bilo dokazane kakršne koli neovrgljive vzročne povezave z vidnimi izboljšavami 
konkurenčnih pogojev na trgu (npr. preprečevanje tveganj izključitve s trga na podlagi strožjih 
pravil o prodaji več blagovnih znamk na istem razstavnem prostoru). 

Iz analize v Prilogi 4 pa je razvidno, da so bila lahko posebna pravila iz člena 3 USI v nekaterih 
primerih usmerjena proti cilju politike Komisije. Prvič, mogoče je, da je USI dejansko spodbujala 
enake vzorce distribucije, ker je za izjeme sporazumov o količinski selektivni distribuciji določila 
višji prag tržnega deleža, kot za ostale oblike distribucije. Drugič, ker je USI kot izjeme 
obravnavala samo dolgoročne sporazume, je lahko novim distributerjem in serviserjem otežila 
dostop do mrež. Tretjič, posebna pravila za olajšanje prenosa pravic in obveznosti na druge člane 
mreže niso izpolnila svojih prvotnih ciljev politike, v skladu s katerimi bi morala omogočati 
razvoj distributerjev z mednarodnimi razsežnostmi, poleg tega pa bo njihova prihodnja uporaba 
lahko spodbudila rast večjih trgovskih skupin na nacionalni ravni, kar bi lahko na lokalnih 
območjih v določenih primerih prizadelo konkurenco med blagovnimi znamkami in znotraj njih.  

Če povzamemo zgornje ugotovitve, se zdi, da so določbe USI, ki so se oddaljile od splošnih 
načel, ki izhajajo iz sodne prakse evropskih sodišč in so trenutno opredeljena v Uredbi Komisije 
(ES) št. 2790/1999, v sedanjih ekonomskih razmerah, za katere so značilni vse bolj globalizirani 
in konkurenčni avtomobilski trgi, prestroge, preveč zapletene in/ali odveč, zlasti glede na uvedbo 
nove zakonodaje EU za motorna vozila. 

                                                 
15 Direktiva 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov, UL L 
289, 28.10.1998. Predlog revizije tega besedila trenutno proučuje Svet, COM(2004) 582. 
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Glede na zgoraj povedano se zdi, da bi boljše rezultate za potrošnika dosegli s prožnejšim 
pristopom, ki bi bil izraziteje osredotočen na učinke. 

Prvič, s takšnim pristopom bi se lahko Komisija bolj osredotočila na najškodljivejše 
protikonkurenčne prakse in preprečila tveganja, da bi se oddaljila od prednostnih nalog 
izvrševanja na področju konkurenčnega prava. Omeniti je treba, da kljub temu, da je Komisija v 
tem sektorju od leta 2002 prejela 46 formalnih pritožb, ni izdala nobene odločbe o prepovedi16, 
dosežene pa so bile le tri neformalne poravnave17. Še bolj presenetljivo je, da so se dodatne 
preiskave izvedle samo v zvezi s 36 neformalnimi pritožbami od skupno 322, ki jih je Komisija 
prejela med letoma 2004 in 2007, pri nobeni od njih pa ni bil sprožen formalni postopek. Velika 
večina teh neformalnih pritožb se ni nanašala na dejanska vprašanja konkurence, ampak na 
trgovinske spore inter partes. Smiselno je sklepati, da so se zaradi teh dejavnosti porabila 
sredstva Komisije, ki bi bila lahko namenjena odkrivanju in pregonu hujših protikonkurenčnih 
praks, ki so očitno škodljive za blaginjo potrošnika. Številke so na splošno podobne tudi na 
nacionalni ravni. Skupaj so nacionalni organi za varstvo konkurence obravnavali 340 pritožb, 
pogoji za sprejetje izvršilnih ukrepov, na podlagi katerih so Komisijo obvestili o predvideni 
odločbi v skladu s členom 11(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003, pa so bili izpolnjeni samo v 7 
zadevah. 

Drugič, treba je omeniti, da zaradi zapletenosti trenutnih pravil, ki veljajo za sektor motornih 
vozil, obstaja dejansko tveganje, da jih bodo nacionalna sodišča razlagala različno, zaradi česar je 
morala Komisija v eni zadevi posredovati s predložitvijo pripomb kot amicus curiae v smislu 
člena 15(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1/200318. Zato je verjetno, da bi enostavnejša ureditev, ki bi 
bila izrazitejše usmerjena na učinke, boljše zagotavljala enotno uporabo konkurenčnih pravil 
Skupnosti po celotni EU. 

Tretjič, predlaga se, da bi manj formalen pristop za podjetja v tem sektorju pomenil več pravne 
varnosti. Treba je opozoriti, da je Komisija kljub precejšnjim prizadevanjem, kot sta izdaja 
informativne brošure in odgovorov na najpogosteje zastavljena vprašanja, v celotnem 
referenčnem obdobju pogosto prejemala prošnje za pomoč od zainteresiranih strani, ki se 
večinoma niso nanašale na kakršne koli učinke, ki bi jih sporazumi lahko imeli na trgu, ampak na 
razlago določenih klavzul iz sporazuma. Še bolj pomembno je, da številni zahtevki za predhodno 
odločanje, naslovljeni na Sodišče Evropskih skupnosti v zvezi z distribucijskim sektorjem vozil, 
kažejo na visoko stopnjo pravne negotovosti, ki verjetno izhaja iz preveč podrobnega in 
formalističnega pristopa. Štiri od trinajstih predhodnih odločb, ki jih je Evropsko sodišče izdalo 
od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2007 na področju protimonopolnih pravil, se je nanašalo na 
razlago klavzul v zvezi s skupinsko izjemo, in sicer glede pogojev o odpovedi sporazumov v 

                                                 
16  Štiri odločbe o zavezah, ki jih je Komisija sprejela 13. septembra 2007 v zadevah Toyota, Fiat, DaimlerChrysler 
in Opel, so bile sprejete na podlagi preiskave po uradni dolžnosti, Odločba Komisije o prepovedi v zadevi Peugeot z 
dne 5. oktobra 2005 pa je izhajala iz pritožb pred začetkom veljavnosti USI. 
17  Glej IP/06/302 – 303 iz marca 2006 o zadevah GM in BMW ter IP/03/80 z dne 20. januarja 2003 o zadevi Audi. 
18 Za zagotovitev enotne uporabe člena 81 Pogodbe ES je Komisija predložila pisne pripombe prizivnemu sodišču iz 
Pariza v zvezi z zadevo Garage Grémeau / Daimler Chrysler France, zadeva RG 05/17909. 
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sektorju motornih vozil. To pomeni 80 % vseh odločb, ki se nanašajo na vertikalne distribucijske 
sporazume v tem obdobju19.  

Verjetno je, da bi s prožnejšim pristopom, ki bi bil izraziteje osredotočen na učinke, prispevali k 
zmanjšanju stroškov, ki bi jih udeleženci na trgu namenili spoštovanju predpisov20. Nedvomno je 
bila velika pozornost, ki je bila namenjena standardom kakovosti po letu 2002, do neke mere 
posledica prehoda s sistema, ki je združeval elementa izključnosti in selektivnosti, na bolj odprt 
sistem. Omeniti je treba, da so skoraj vsa nacionalna združenja trgovcev, ki so odgovorila na 
vprašalnik Komisije, menila, da bi lahko bil začetek veljavnosti USI povezan z velikimi 
spremembami v standardih sporazumov, pri tem pa nekatera združenja ocenjujejo, da se bodo 
posledično stroški trgovcev povečali za okoli 20 %. Vendar so te regulativne spremembe 
spremljali številni pogoji in obširen seznam klavzul o nedopustnih omejitvah, ki pa v nekaterih 
primerih niso spodbudili pričakovanih izboljšav konkurenčnih pogojev na trgu. To je očitno še 
zlasti pri tistih regulativnih omejitvah, ki so namenjene spodbujanju pogodb o podizvajanju v 
zvezi s servisnimi storitvami, podpori neomejenemu odpiranju dodatnih dobavnih ali prodajnih 
mest ter, do neke mere, pospeševanju prodaje več blagovnih znamk na istem razstavnem 
prostoru. Zato je verjetno, da bi v primeru ukinitve odvečnih regulativnih omejitev iz USI in 
uvedbe pristopa, ki bi bil izraziteje osredotočen na učinke, stranke sklepale stroškovno 
učinkovitejše sporazume, kar bi koristilo tudi potrošnikom.  

Komisija na tej stopnji ugotavlja, da bi prožnejša ureditev, ki bi se bolj zgledovala po splošnih 
načelih, ki se uporabljajo za vertikalne omejitve in so trenutno opredeljena v Uredbi Komisije 
(ES) št. 2790/1999, zagotovila enakovredno varstvo konkurence na trgu, pri čemer bi se znižali 
stroški upoštevanja predpisov za podjetja, za organe za varstvo konkurence pa bi to pomenilo 
učinkovitejši sistem za izvrševanje. 

V.  NASLEDNJE FAZE 
 
Omeniti je treba, da so v poročilu prikazana samo predhodna stališča Komisije o izvajanju 
Uredbe Komisije (ES) št. 1400/2002, ki z ničimer ne prejudicirajo končne odločitve o izidu 
revizije. Poročilo je prva faza obširnega postopka posvetovanja in vse zainteresirane strani so 
vabljene, da se prihodnjega posvetovanja udeležijo.  
 
Komisija bo na podlagi spoznanj, pridobljenih na posvetovanjih, ki bodo organizirana, pripravila 
oceno mogočih pozitivnih in negativnih učinkov regulativnih rešitev.  
Omeniti je tudi treba, da bo postopek revizije o splošni Uredbi o skupinskih izjemah št. 
2790/1999 končan hkrati z objavo ocene učinka. Če se bo Komisija na podlagi tega postopka 

                                                 
19  Tri od štirih so se nanašale na vprašanje odpovedi sporazuma z enoletnim odpovednim rokom zaradi domnevne 
reorganizacije mreže, v preostali zadevi pa je šlo za prošnjo za pojasnilo člena 3(6) Uredbe o vlogi arbitraže pri 
odpovedi sporazuma – zadeva C-125/05 Vulcan Silkeborg proti Skandinavisk Motor, 7. septembra 2006; združeni 
zadevi C-376/05 in C-377/05 Brünsteiner, Hilgert proti BMW, 30. novembra 2006; zadeva C-273/06 Auto Peter 
Petschenig proti Toyota Frey, 26. januarja 2007; zadeva C-421/05 City Motors Groep proti Citroen Belux, 18. 
januarja 2007. 
20 Regionalno združenje trgovcev v Španiji ocenjuje, da so se v njihovi državi zaradi uvedbe USI za sektor motornih 
vozil, ki je določala strožje standarde, stroški povečali za 20 %; glej odgovor na vprašanje 2.13 vprašalnika Komisije 
HT1021-ADL-026. 
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odločila, da je lahko splošna ureditev o vertikalnih omejitvah za sektor motornih vozil ustrezni 
regulativni okvir, bodo imele vse zainteresirane strani veliko priložnosti, da bi se njihove 
pripombe ustrezno proučile v okviru prihodnjega zakonodajnega postopka. 
Da bi bila prihodnja ureditev kar najustreznejša, Komisija tretje osebe poziva, naj pošljejo svoje 
pripombe o ugotovitvah tega poročila. 

Pripombe je treba poslati do 31. julija 2008:  

po elektronski pošti na naslov: 
Comp-car-sector@ec.europa.eu 

po navadni pošti na naslov: 
Evropska komisija 
Pisarna: J 70 - 01/128 
Generalni direktorat za konkurenco 
B-1049 Bruselj 
Belgija 

To poročilo je na voljo v vseh uradnih jezikih Skupnosti tudi na spletu, in sicer na naslednji 
spletni strani: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/motor_vehicles/news.html  
 

Zaupnost: Če želite, da se vaše pripombe ne razkrijejo tretjim osebam, to jasno označite. 

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