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Forord

Forhandling og reparation af motorkøretøjer er områder af stor betydning for den
europæiske forbruger. Denne branche har været præget af helt specielle
konkurrenceproblemer - navnlig med hensyn til forbrugernes ret til efter
indførelsen af det indre marked at købe motorkøretøj, hvor de vil i EU. Den nye
forordning (EF) nr. 1400/2002, som gennemgås nærmere i denne vejledning, er
udarbejdet for at løse disse problemer under behørig hensyntagen til de særlige
forhold, der gør sig gældende inden for motorkøretøjsbranchen.

Den nye forordning omhandler også spørgsmål i forbindelse med autoreparation
og -service samt levering af reservedele, eftersom omkostningerne ved disse
ydelser i motorkøretøjets levetid er ca. lige så høje som den oprindelige pris på
selve motorkøretøjet.

Den nye forordning skal skabe øget konkurrence og give de europæiske
forbrugere mærkbare fordele. Den baner vejen for brug af nye
distributionsmetoder som f.eks. salg via Internettet og salg af flere forskellige
varemærker gennem samme forhandler. Det vil skærpe konkurrencen mellem
forhandlerne, gøre det væsentligt lettere at købe et nyt motorkøretøj i et andet
land og resultere i øget priskonkurrence. Motorkøretøjsejerne vil få bedre
mulighed for selv at vælge, hvor de vil indlevere deres motorkøretøj til reparation
og service, og hvilke reservedele der skal anvendes.

Denne vejledning, der er udarbejdet af Generaldirektoratet for Konkurrence, er
tænkt som en kommentar til forordningen, men uden at være juridisk bindende.
Formålet er at give forskellige kategorier af interesserede parter, navnlig
forbrugere, forhandlere og autoværksteder, praktisk vejledning og information.
Det er især vigtigt, når man betænker de grundlæggende ændringer, den nye
forordning indebærer. Vejledningen indeholder særskilte afsnit for de forskellige
målgrupper og giver svar på en række spørgsmål, som kan forventes at blive
stillet. Det skulle gøre det lettere for læseren at finde netop de oplysninger, han
eller hun har brug for.

Generaldirektoratet for Konkurrence vil nøje følge gennemførelsen af denne
vigtige forordning og vil, om nødvendigt, ikke tøve med at gribe ind for at sikre, at
konkurrencereglerne overholdes, og at forordningen kommer til at virke til gavn
for europæiske forbrugere.

Philip Lowe
Generaldirektorat for Konkurrence
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1. INDLEDNING

I EU-landene distribuerer motorkøretøjs- og reservedelsproducenterne deres
produkter gennem netværk af distributører. For motorkøretøjernes vedkommende
betegnes disse distributører normalt "forhandlere", og denne betegnelse vil ligeledes
blive anvendt her. Motorkøretøjsfabrikker og andre virksomheder har også etableret
netværk af autoriserede autoværksteder (i forordningen benævnt "reparatører"). Et
sådant netværk af forhandlere eller autoriserede værksteder er baseret på en række
ensartede aftaler mellem producenten og de enkelte forhandlere eller værksteder.
Inden for konkurrencelovgivningen betegnes sådanne aftaler "vertikale aftaler", fordi
producenten og forhandleren eller værkstedet opererer på hvert sit niveau i
produktions- eller distributionskæden.

EF-traktatens artikel 81 gælder for aftaler, som kan påvirke handelen mellem EU-
landene og hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen. Den første betingelse for, at
artikel 81 finder anvendelse, er altså, at de pågældende aftaler skal kunne få mærkbar
indvirkning på handelen mellem EU-landene. Det vil normalt være tilfældet, hvis et
netværk dækker hele et EU-lands geografiske område. Er denne første betingelse
opfyldt, er aftaler, der mærkbart begrænser eller fordrejer konkurrencen, forbudt i
henhold til artikel 81, stk. 12. Det kan f.eks. være en vertikal aftale, der ikke blot
fastsætter pris og mængde for en bestemt salgs- og købstransaktion, men også binder
leverandøren eller køberen på forskellig måde (i det følgende benævnt "vertikale
begrænsninger". Ifølge artikel 81, stk. 3, gælder forbuddet dog ikke for aftaler, som
indebærer tilstrækkelige fordele, f.eks. i form af øget effektivitet, til at opveje de
konkurrencebegrænsende virkninger. Sådanne aftaler siges at være "fritaget" i
medfør af artikel 81, stk. 3. Aftaler kan kun være fritaget, hvis forbrugerne får en
rimelig andel af fordelene3.

Hvorvidt en vertikal aftale rent faktisk begrænser konkurrencen, og hvorvidt
fordelene i så fald opvejer de konkurrencebegrænsende virkninger, vil i mange
tilfælde afhænge af markedsstrukturen. Det kræver i princippet en individuel

                                               
2 I artikel 81, stk. 1, står der således:

Alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og
alle former for samordnet praksis, der kan påvirke handelen mellem Medlemsstater, og som har til
formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden for fællesmarkedet, er
uforenelige med fællesmarkedet og er forbudt, navnlig sådanne, som består i:

a) direkte eller indirekte fastsættelse af købs- eller salgspriser eller af andre forretningsbetingelser
b) begrænsning af eller kontrol med produktion, afsætning, teknisk udvikling eller investeringer
c) opdeling af markeder eller forsyningskilder
d) anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles

ringere i konkurrencen
e) at det stilles som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser,

som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med aftalens genstand.
3 I artikel 81, stk. 3, står der:

Bestemmelserne i stk. 1 kan dog erklæres uanvendelige på:

- enhver aftale eller kategori af aftaler mellem virksomheder
- enhver vedtagelse eller kategori af vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder
- enhver samordnet praksis eller kategori deraf, som bidrager til at forbedre produktionen eller

fordelingen af varerne eller til at fremme den tekniske eller økonomiske udvikling, samtidig med
at de sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved (…).
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vurdering. Kommissionen kan imidlertid via en forordning også give fritagelse for
hele kategorier af aftaler. Sådanne forordninger kaldes normalt "gruppefritagelses-
forordninger". Kommissionen har f.eks. vedtaget en gruppefritagelsesforordning –
Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/19994 – for leverings- og distributions-
aftaler. Denne gruppefritagelsesforordning gælder i princippet på vertikale aftaler i
alle brancher inden for industri og handel, men dog ikke for de brancher, for hvilke
Kommissionen har vedtaget en specifik fritagelsesforordning5.

Der blev for flere år siden vedtaget en særlig gruppefritagelsesforordning for
motorkøretøjsbranchen, nemlig Kommissionens forordning 1475/956. Denne
forordning, som kun vedrører motorkøretøjsbranchen, udløb den 30. september 2002
og er nu erstattet af Kommissionens forordning (EF) nr. 1400/2002 af 31. juli 2002
om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og
samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen7 (i det følgende benævnt
"forordningen" eller "den nye forordning").

Den nye forordning gælder i hele EU og i EØS-landene8.

Den nye forordning, som trådte i kraft den 1. oktober 2002, indebærer en række
væsentlige ændringer med hensyn til gruppefritagelsen af aftaler om forhandling af
nye motorkøretøjer og reservedele. Den indebærer også ganske omfattende
ændringer i relation til fritagelsen af aftaler om reparations- og serviceydelser leveret
af autoriserede og uafhængige autoværksteder og andre uafhængige virksomheder,
f.eks. virksomheder, der yder autohjælp, reservedelsforhandlere og udbydere af
uddannelseskurser for mekanikere.

Det er dog Kommissionens normale politik, at de involverede parter skal have
tilstrækkelig tid til at tilpasse sig ny lovgivning, og den nye forordning kommer
derfor først til at gælde i fuldt omfang efter udløbet af overgangsperioderne9.

Denne vejledning indeholder forklarende bemærkninger til forordningen med sigte på
forbrugere10 og andre berørte parter. Den skal også hjælpe virksomhederne til selv at

                                               
4 Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 af 22. december 1999 om anvendelse af EF-traktatens

artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis (EFT L 336 af 29.12.1999,
s. 21).

5 Jf. artikel 2, stk. 5, i forordning 2790/1999.
6 Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/95 af 28. juni 1995 om anvendelse af traktatens artikel 85,

stk. 3, på kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer (EFT L 145 af 29.6.1995,
s. 25).

7 EFT L 203 af 1.8.2002, s. 30.
8 Jf. afgørelse truffet af Det Blandende EØS-udvalg nr. 136/2002 af 27. september 2002 om ændring af

bilag XIV (konkurrence) til EØS-aftalen (endnu ikke offentliggjort i EFT), og jf. afgørelse truffet af
Det Blandede EØS-udvalg nr. 46/96 af 19. juli 1996 om ændring af bilag XIV (konkurrence) til
EØS-aftalen (EFT L 291 af 14.11.1996, s. 39), i henhold til hvilken forordning 1475/95 også var
gældende i EØS-landene.

9 Jf. afsnit 4.8 i det følgende og artikler 10 og 12 i forordningen. Aftaler, som opfylder kravene i
forordning 1475/95, er fritaget indtil 30.8.2003. Desuden kan der helt frem til 30.9.2005 indgås
aftaler, der forbyder forhandlere af nye biler inden for et selektivt distributionssystem at åbne flere
salgssteder i andre områder i EU.
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vurdere, hvorvidt deres vertikale aftaler er i overensstemmelse med EU's
konkurrenceregler. Den indeholder en teknisk analyse og nærmere redegørelse og
giver svar på en række spørgsmål, der formodes at være relevante for
motorkøretøjsproducenter og -forhandlere, reservedelsproducenter og -forhandlere,
autoriserede og uafhængige autoværksteder og andre uafhængige virksomheder, der
beskæftiger sig med salg og/eller reparation og service af motorkøretøjer. Der er dog
ikke tale om detaljerede kommentarer til hver enkelt bestemmelse i forordningen, og
vejledningen er på ingen måde juridisk bindende.

                                                                                                                    
10 Et af hovedformålene med denne vejledning er at oplyse forbrugerne og deres repræsentative

organisationer om, hvordan forordningen sikrer retten til at købe bil hvor som helst i EU i
overensstemmelse med principperne for det indre marked.
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2. VEJLEDNINGENS OPBYGNING

Vejledningen er opbygget således:

I kapitel 3 redegøres der for idéen bag og sigtet med forordningen med hensyn til
både forhandling af motorkøretøjer og reparation og service.

I kapitel 4 gennemgås strukturen i forordningen og visse retlige aspekter af de
enkelte bestemmelser. Det kan være af særlig interesse for advokater og andre, der
har brug for at vide mere om rækkevidden og indholdet af de forskellige
bestemmelser i forordningen.

Kapitel 5 tager i særlig grad sigte på forbrugerne og deres repræsentative organer,
forhandlere af nye motorkøretøjer samt autoværksteder. Den giver svar på nogle
spørgsmål, som må forventes at være relevante for disse forskellige målgrupper;
spørgsmålene er behandlet i særskilte afsnit for hver målgruppe. Svarene på disse
spørgsmål kan også være relevante for motorkøretøjs- og reservedelsproducenter og
deres grossister. De rettigheder, forordningen giver f.eks. forbrugere og uafhængige
autoværksteder, kan som modstykke have nogle forpligtelser, der påhviler andre
aktører i branchen, f.eks. motorkøretøjsproducenterne.

Kapitel 6 omhandler tekniske spørgsmål vedrørende markedsafgrænsning.

Kapitel 7 behandler spørgsmålet om forhandling af reservedele ud fra en teknisk
synsvinkel.

Endelig er der som bilag til denne vejledning føjet en liste over referencedokumenter
af relevans for de nye regler samt den nye forordnings fulde ordlyd, som også er
tilgængelig på Generaldirektoratet for Konkurrences hjemmeside11.

                                               
11 http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
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3. FILOSOFIEN BAG FORORDNING (EF) NR. 1400/2002

3.1. Generelt

Forordning 1400/2002 er en gruppefritagelsesforordning, som kun gælder for
motorkøretøjsbranchen. Den dækker aftaler om forhandling af nye motorkøretøjer og
reservedele samt distributionsaftaler om reparation og service, der udføres af
autoriserede autoværksteder. Den omhandler også spørgsmålet om adgang til
tekniske oplysninger for uafhængige virksomheder, som beskæftiger sig direkte eller
indirekte med reparation eller vedligeholdelse af motorkøretøjer, f.eks. uafhængige
autoværksteder, samt spørgsmålet om adgang til reservedele.

Forordning 1400/2002 indebærer en skærpelse i forhold til den tidligere forordning
1475/95 og forordning 2790/1999 med sigte på at løse de konkurrenceproblemer,
der gør sig gældende i denne branche12.

Forordning 1400/2002 bygger dog på Kommissionens generelle politik for vurdering
af vertikale begrænsninger, således som denne politik er fastlagt i forordning
2790/1999 og de ledsagende retningslinjer for vertikale begrænsninger13.
Forordningen er således mere erhvervsorienteret og baseret på det princip, at det er
branchen selv (producenter og forhandlere), der skal organisere distributionen i
overensstemmelse med deres egne behov. Den nye forordning er således mindre
præskriptiv end forordning 1475/95 dels for at undgå den "spændetrøjeeffekt"14, der
har kunnet konstateres i forbindelse med forordning 1475/95, dels for at give
mulighed for at udvikle nyskabende distributionsmodeller.

Den nye forordning tager hensyn til det generelle princip om, at gruppefritagelses-
forordninger kun bør dække begrænsende aftaler op til visse øvre grænser for
markedsandele, og i dette tilfælde er denne øvre grænse generelt 30%, men dog
40%, hvor der er tale om et kvantitativt, selektivt distributionssystem for nye
motorkøretøjer. Desuden dækker den nye forordning kun aftaler, der opfylder visse
generelle betingelser15, f.eks. med hensyn til bilæggelse af tvister ved en opmand. En
væsentlig del af forordningen fokuserer på praksis og adfærd, som i alvorlig grad
begrænser konkurrencen inden for fællesmarkedet til skade for forbrugerne. I denne
sammenhæng er der i forordningen, i tråd med Kommissionens generelle principper
for gruppefritagelsesforordninger16, opregnet en hel række af meget alvorlige

                                               
12 Se Kommissionens beretning af 15. november 2000 om vurderingen af forordning (EF) nr. 1475/95

om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende
motorkøretøjer (forelagt af Kommissionen) (KOM(2000) 743 endelig udg., offentliggjort på
Internettet på adressen: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/).

13 Kommissionens meddelelse - Retningslinjer for vertikale begrænsninger (EFT C 291 af 13.10.2000,
s. 1).

14 Den opstår, fordi forordningen ved kun at indrømme fritagelse for én distributionsmodel tilskynder
alle leverandører til at anvende næsten identiske distributionssystemer, hvilket gør markedet
usmidigt.

15 Jf. forordningens artikel 3 om generelle betingelser.
16 Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999, Kommissionens forordning (EF) nr. 2658/2000 af

29. november 2000 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af specialiserings-
aftaler (EFT L 304 af 5.12.2000, s. 3), Kommissionen forordning (EF) nr. 2659/2000 af
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begrænsninger, der tydeliggør, hvad der generelt er forbudt17. Listen over alvorlige
begrænsninger er udarbejdet for at afhjælpe visse negative virkninger af forordning
1475/95 og tage hensyn til en række forhold, som er helt specielle for
motorkøretøjsbranchen, navnlig med hensyn til autoreparation og -service. Aftaler,
der indeholder en eller flere af disse begrænsninger, vil ikke blot være udelukket fra
gruppefritagelsen, men vil næppe heller kunne opnå individuel fritagelse. Ud over
listen over alvorlige begrænsninger er der i den nye forordning fastsat nogle særlige
betingelser vedrørende visse vertikale begrænsninger, bl.a. konkurrenceklausuler og
beliggenhedsklausuler18. Hvis disse særlige betingelser ikke er opfyldt, er de
pågældende vertikale begrænsninger ikke omfattet af gruppefritagelsen.
Forordningen gælder dog fortsat for den resterende del af en vertikal aftale, hvis
resten af aftalen kan fungere uafhængigt af den vertikale begrænsning, som er
udelukket fra gruppefritagelsen. Den vertikale begrænsning, som ikke er omfattet,
skal så vurderes individuelt på grundlag af traktatens artikel 81.

3.2. Konsekvenserne af de nye generelle principper for forhandling af
og service på nye motorkøretøjer

Statistikkerne viser19, at købsprisen og omkostningerne ved reparation og service af
en bil tegner sig for ca. 40% af de samlede omkostninger ved at have bil20. Det er
derfor af stor betydning for forbrugerne, at der er konkurrence både i forhandler-
leddet og i reparations- og serviceleddet, og forordningen omhandler derfor
konkurrenceaspekterne på begge markeder.

Kommissionen konkluderede i sin beretning fra 15. november 2000 om vurderingen
af forordning 1475/95, at forordningen ikke opfyldte alle sine hovedformål21. Det
ville heller ikke løse alle de problemer, der blev påpeget i beretningen, hvis man i
stedet anvendte den generelle vertikale gruppefritagelsesforordning (forordning
2790/1999). Forordning 1400/2002 tager ganske vist udgangspunkt i samme ikke-
præskriptive løsningsmodel som forordning 2790/1999, men indebærer samtidig en
skærpelse af de tidligere bestemmelser.

Hvad angår forhandling af nye motorkøretøjer, er forordningen bygget op
omkring følgende principper:

– forbud mod den kombination af selektiv forhandling og eneforhandling, der
var tilladt i henhold til forordning 1475/95. For at blive omfattet af
gruppefritagelsen i henhold til den nye forordning må producenterne vælge

                                                                                                                    
29. november 2000 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af forsknings- og
udviklingsaftaler (EFT L 304 af 5.12.2000, s. 7).

17 Artikel 4 omhandler de alvorlige begrænsninger.
18 Artikel 5 omhandler de særlige betingelser.
19 Andersen: "Study on the impact of possible future legislative scenarios for motor vehicle distribution

on all parties concerned", chapter II.2.1.B, s. 43. Offentliggjort på Internettet:
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/.

20 De resterende 20% vedrører finansiering, forsikring og andre omkostninger.
21 Jf. Kommissionens beretning om vurderingen af forordning (EF) nr. 1475/95.
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mellem at etablere selektive eller eksklusive distributionssystemer, når de
udpeger deres forhandlere

– skærpelse af konkurrencen mellem forhandlere i forskellige EU-lande
(konkurrence inden for samme mærke) og bedre markedsintegration, bl.a. ved
ikke at fritage forhandleraftaler, som begrænser passivt salg, forhandleraftaler
i selektive distributionssystemer, som begrænser aktivt salg, og betingelser
(såkaldte "beliggenhedsklausuler"), der forbyder forhandlere i selektive
distributionssystemer at etablere yderligere salgssteder i andre områder inden
for fællesmarkedet22

– fjernelse af kravet om, at samme firma skal stå for både salg og service23, ved
ikke at fritage aftaler, som ikke tillader forhandlere at udbyde reparation og
service i underleverance til autoriserede værksteder, der er med i det
pågældende mærkes netværk af autoriserede værksteder, og som derfor lever
op til producentens kvalitetskrav24

– øgede muligheder for at forhandle flere mærker samtidig ved ikke at fritage
begrænsninger i en forhandlers ret til at sælge flere forskellige mærker25.
Leverandørerne kan dog forlange, at hvert mærke udstilles på et særskilt areal
i samme udstillingslokale

– opretholdelse af "modelklausulen" ved ikke at fritage aftaler, der begrænser
forhandlerens mulighed for at sælge biler, som svarer til de modeller, som
indgår i forhandlerens aftaleprogram, men som her andre specifikationer. Det
skulle gøre det muligt for en forbruger at købe motorkøretøjer hos en
forhandler i et andet EU-land med de specifikationer, der er gældende i
forbrugerens hjemland, således at f.eks. britiske og irske forbrugere på det
europæiske fastland kan købe nye biler med rattet i højre side26

– anerkendelse af forbrugernes ret til at benytte formidlere eller indkøbs-
agenter27. Sådanne formidlere kan være en stor hjælp for forbrugere, der
ønsker at købe et motorkøretøj et andet sted inden for fællesmarkedet

– styrkelse af forhandlernes uafhængighed i forhold til producenterne både ved
at tilskynde til forhandling af flere forskellige mærker, ved at skærpe
mindstekravene til aftalemæssig beskyttelse (herunder fastholdelse af de
nuværende opsigelsesvarsler i forordning 1475/95) og ved at give dem
mulighed for at realisere den værdi, de har opbygget, idet de nu har ret til at

                                               
22 Efter 30. september 2005. Se artikel 5, stk. 2, litra b), og artikel 12, stk. 2. Med en "beliggenheds-

klausul" forpligter en producent en forhandler til kun at operere fra et bestemt forretningssted, som
kan være en adresse, en by eller et geografisk område.

23 Det benævnes normalt "sammenkobling af salg og service".
24 Artikel 4, stk. 1, litra g).
25 Artikel 5, stk. 1, litra a) og c).
26 Artikel 4, stk. 1, litra f).
27 Betragtning nr. 14.
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sælge deres forretning til andre forhandlere, der har autorisation til at sælge
samme mærke28.

Alt i alt indføres der med forordning 1400/2002 regler, som skulle tilskynde
udviklingen af nyskabende distributionsmetoder og dermed øge konkurrencen.

Hvad angår reparation og service af motorkøretøjer, indebærer forordning
1400/2002 ligeledes en skærpelse af de tidligere regler, men viderefører dog visse
bestemmelser fra den tidligere forordning 1475/95, fordi forordning 2790/1999 ikke i
tilstrækkelig grad tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i
forbindelse med reparation og service af motorkøretøjer. I betragtning af, at
forbrugerne betaler mange penge for reparation og service, er det vigtigt at sikre, at
de kan vælge mellem forskellige alternativer, og at alle de relevante virksomheder
(forhandlere, autoriserede værksteder og uafhængige værksteder, herunder
autooprettere og autolakerere, monteringsværksteder og autoservicecentre) kan
tilbyde reparation og service af høj kvalitet og dermed bidrage til en mere trafiksikker
og driftssikker bilpark.

Med hensyn til reparation og service er formålet med forordning 1400/2002 derfor
følgende:

– at give producenterne mulighed for at fastsætte udvælgelseskriterier for
autoriserede værksteder, så længe disse kriterier ikke forhindrer udøvelsen af
de rettigheder, der er fastslået i forordningen

– at sikre, at hvis en leverandør af nye motorkøretøjer fastsætter kvalitative
kriterier for de værksteder, der indgår i det pågældende mærkes netværk af
autoriserede værksteder, skal alle autoværksteder, der opfylder de pågældende
kriterier, kunne deltage i nettet. Det vil øge konkurrencen mellem de
autoriserede værksteder ved at sikre, at værksteder med den nødvendige
tekniske ekspertise kan etablere sig overalt, hvor der er forretningsmuligheder

– at give autoriserede værksteder bedre adgang til reservedele, som konkurrerer
med de reservedele, der sælges af motorkøretøjsproducenten

– at bevare og styrke de uafhængige værksteders konkurrencemæssige stilling;
de udfører i dag gennemsnitligt ca. 50% af alle bilreparationer29. Forordningen
forbedrer deres stilling ved at give dem øget adgang til reservedele og
oplysninger om de seneste tekniske fremskridt, navnlig med hensyn til
elektronisk udstyr og diagnoseudstyr. Denne ret gælder også for adgang til
undervisning og alle former for værktøj, eftersom adgang til alle fire elementer
er en forudsætning for, at et autoværksted kan udføre eftersalgsservice. En
ønskelig og vigtig bivirkning af denne øgede adgang er, at det vil tilskynde de
uafhængige værksteder til at opgradere deres tekniske færdigheder til gavn for
trafiksikkerheden og forbrugerne generelt.

                                               
28 Artikel 3, stk. 3 og 5.
29 Andersens undersøgelse, appendix 8, s. 254; Accenture: "Study on the Impact of Legislative

Scenarios on Motor Vehicle Distribution", september 2001. Udarbejdet for ACEA, s. 11.
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Med bestemmelser på alle disse områder indebærer forordning 1400/2002 en
skærpelse af konkurrencen på markederne for salg af nye motorkøretøjer og
eftersalgsservice.
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4. FORORDNINGENS INDHOLD

I dette kapitel gennemgås indholdet af de forskellige artikler i forordningen med det
formål at fremhæve visse bestemmelser, som muligvis kræver en nærmere forklaring.
Kapitlet indeholder en opregning af og forklaring på artiklerne i vidst muligt omfang
illustreret med henvisninger til de indledende betragtninger i forordningen, eksempler og
svar på de spørgsmål, som jurister og  leverandører af motorkøretøjer eller reservedele,
der organiserer et distributionsnet, kan finde på at stille. Kapitlet indeholder også
henvisninger til andre meddelelser fra Kommissionen, der redegør nærmere for forskellige
gennemførelsesspørgsmål.

4.1. Definitioner i forordningen (artikel 1)

Artikel 1 indeholder en liste over definitioner, der nærmere forklarer nogle af de ord og
udtryk, der figurerer i andre artikler i forordningen. Hvor det er relevant, gives den
præcise definition nedenunder med ordlyden af den eller de artikler, hvori ordet eller
udtrykket optræder.

4.2. Forordningens anvendelsesområde (artikel 2)

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Efter traktatens artikel 81, stk. 3, og med forbehold af denne forordnings bestemmelser erklæres
artikel 81, stk. 1, herved uanvendelig på vertikale aftaler, som vedrører betingelserne for parternes
køb, salg eller videresalg af nye motorkøretøjer, reservedele til motorkøretøjer eller reparations- og
vedligeholdelsesydelser i forbindelse med motorkøretøjer.

Første afsnit finder anvendelse, for så vidt som sådanne vertikale aftaler indeholder vertikale
begrænsninger.

Den i dette stykke omhandlede fritagelse benævnes "fritagelsen" i denne forordning.

(…)
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4.2.1. Produkter og tjenesteydelser, der er omfattet af forordningen

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

(…)

n) "motorkøretøj": et selvkørende køretøj, der er bestemt til brug på offentlig vej, og som
har mindst tre hjul

(…)

s) "reservedele": produkter, der monteres i eller på et motorkøretøj for at erstatte dette
køretøjs komponenter, herunder produkter, der er nødvendige for brugen af et motor-
køretøj, som f.eks. smøremidler, men ikke brændstof

(…)

Spørgsmål 1: Hvor går grænsen mellem den nye forordning 1400/2002 og forordning
2790/1999 om vertikale aftaler?

Ifølge artikel 2, stk. 5, i forordning 2790/1999 om vertikale aftaler gælder forordningen
ikke "for vertikale aftaler, hvis genstand er omfattet af anvendelsesområdet for andre
gruppefritagelsesforordninger". Det vil sige, at forordning 2790/1999 ikke gælder for
vertikale aftaler, der vedrører nye motorkøretøjer, reparation og service af motorkøretøjer
samt reservedele til motorkøretøjer, således som de er defineret i den nye forordning. En
aftale, hvis genstand ligger inden for den nye forordnings anvendelsesområde30, men som
ikke opfylder alle de øvrige bestemmelser i forordningen31, er ikke omfattet af forordning
2790/1999.

Spørgsmål 2: Gælder forordningen for alle aftaler om køretøjer og reservedele?

Nej. Forordningen gælder bl.a. ikke for køretøjer, som ikke er motorkøretøjer32,
motorkøretøjer, som ikke er nye33, lån fra banker til finansiering af den endelige brugers
køb af et motorkøretøj samt produkter, som ikke er reservedele i henhold til definitionen i
forordningen34.

                                               
30 Jf. artikel 2, Anvendelsesområde.
31 F.eks. artikel 3, 4 eller 5.
32 Definitionen af motorkøretøjer er den samme som i forordning 1475/95. Visse køretøjer falder ikke

ind under denne definition, fordi de ikke er selvkørende (f.eks. hestetrukne vogne), fordi de har færre
end tre hjul (f.eks. motorcykler), eller fordi de ikke er beregnet til at køre på offentlig vej, selv om de
måske lejlighedsvis gør det (f.eks. traktorer og gravemaskiner).

33 F.eks. brugtbilsmarkedet.
34 F.eks. fordi de ikke er nødvendige for brugen af et motorkøretøj, selv om de kan monteres i det, f.eks.

tilbehør som kassetteafspiller, CD-afspiller eller andet tilbehør i overensstemmelse med praksis i
branchen (kapitel 7 indeholder en nærmere redegørelse).
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Mange udskiftningsdele er specielt beregnet til motorkøretøjer og er derfor helt klart
omfattet af definitionen af reservedele i artikel 1, stk. 1, litra s). Visse produkter, f.eks.
smøremidler, maling og lakker samt generiske produkter såsom skruer, møtrikker og bolte
kan imidlertid have to eller flere anvendelsesformål. De kan monteres i eller på et
motorkøretøj for at erstatte motorkøretøjets egne komponenter, men de kan muligvis også
anvendes i forbindelse med køretøjer, som ikke er omfattet af forordningen (f.eks.
motorcykler eller traktorer) eller måske i helt andre sammenhænge. De pågældende
produkter skal derfor kun betragtes som reservedele i den i artikel 1, stk. 1, litra s),
fastsatte betydning – dvs. at vertikale aftaler om distribution af de pågældende produkter
er omfattet af forordningen – hvis der er rimelig sikkerhed for, at de er beregnet til
montering i eller på et motorkøretøj. Det vil i praksis være tilfældet, hvor køberen har sit
erhverv i autoreparationssektoren eller i sektoren for leverancer til autoværksteder.

Dette udelukker fra forordningens anvendelsesområde, i et omsætningsled, vertikale
aftaler om grossisters køb af sådanne produkter med henblik på videresalg til mange
forskellige kundegrupper, og i et helt andet omsætningsled, aftaler om produkter beregnet
til direkte salg til slutbrugerne, fordi omstændighederne omkring produkternes endelige
anvendelse i begge tilfælde vil være meget uklar. F.eks. er en vertikal aftale mellem en
producent af skruer og et byggemarked ikke omfattet af forordningen, selv om
producenten også leverer den samme slags skruer til en motorkøretøjsproducent eller til
autoreparationssektoren. Det samme gælder en aftale med en distributør af f.eks. maling,
lakker eller smøremidler, medmindre hans forretningsaktivitet giver rimelig sikkerhed for,
at de pågældende produkter kun anvendes i eller på et motorkøretøj, som er omfattet af
forordningen. Der foreligger ikke en sådan rimelig sikkerhed med hensyn salg af maling,
lakker eller smøremidler til benzinstationer, supermarkeder eller byggemarkeder. I det
omfang vertikale aftaler vedrører køretøjer, produkter eller tjenesteydelser, der ikke er
omfattet af forordningen, er de i princippet omfattet af bestemmelserne i forordning
2790/1999.
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4.2.2. Kategorier af aftaler, der er omfattet af forordningen

Artikel 1

Definition

1. I denne forordning forstås ved:

(…)

c) "vertikale aftaler": aftaler eller samordnet praksis mellem to eller flere virksomheder,
som i forbindelse med aftalen opererer i hvert sit produktions- eller distributionsled

(…).

Artikel 2

Anvendelsesområde

(…)

2. Fritagelsen omfatter endvidere følgende kategorier af vertikale aftaler:

a) Vertikale aftaler mellem en virksomhedssammenslutning og dens medlemmer eller
mellem en sådan sammenslutning og dens leverandører, hvis samtlige medlemmer er
forhandlere af motorkøretøjer eller reservedele til motorkøretøjer eller reparatører, og
hvis intet individuelt medlem af sammenslutningen og dets forbundne virksomheder har
en samlet årlig omsætning, der overstiger 50 mio. EUR. Vertikale aftaler indgået af
sådanne sammenslutninger er omfattet af denne forordning, idet artikel 81 dog finder
anvendelse på horisontale aftaler mellem sammenslutningens medlemmer eller på
sammenslutningens vedtagelser.

b) Vertikale aftaler, der indeholder bestemmelser om overdragelse af immaterialrettigheder
til køberen eller dennes udnyttelse heraf, forudsat at disse bestemmelser ikke udgør
hovedformålet med sådanne aftaler, og at de er direkte forbundet med køberens eller
dennes kunders anvendelse, salg eller videresalg af varer eller tjenesteydelser.
Fritagelsen er betinget af, at disse bestemmelser ikke indeholder
konkurrencebegrænsninger for de kontraktmæssige varer eller tjenesteydelser med
samme formål eller virkninger som vertikale begrænsninger, der ikke er fritaget efter
denne forordning.

3. Fritagelsen gælder ikke for vertikale aftaler mellem konkurrerende virksomheder.

Den gælder dog i tilfælde, hvor konkurrerende virksomheder indgår en vertikal aftale, der
ikke er gensidig, og hvor:

a) køberen har en samlet årsomsætning på højst 100 mio. EUR, eller

b) leverandøren er producent og forhandler af varer, mens køberen er en forhandler der
ikke producerer varer, som konkurrerer med de kontraktmæssige varer, eller

c) leverandøren er udbyder af tjenesteydelser i flere omsætningsled, mens køberen ikke
leverer konkurrerende tjenesteydelser i det omsætningsled, hvor han køber de kontrakt-
mæssige tjenesteydelser.

Spørgsmål 3: Hvilke typer vertikale aftaler er omfattet af forordningen?

Forordningen gælder for vertikale aftaler i motorkøretøjsbranchen i alle omsætningsled
lige fra første levering af et nyt motorkøretøj fra producenten til sidste videresalg til de
endelige forbrugere og fra første levering af reservedele fra producenten til levering af
reparations- og vedligeholdelsesydelser til de endelige forbrugere. Forordningen dækker
bl.a. vertikale aftaler mellem:

– en motorkøretøjsproducent eller dennes datterselskab og uafhængige importører eller
grossister, som ikke er producentens datterselskaber, og som kan få overdraget
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ansvaret for forsyning og styring af producentens netværk af forhandlere og værksteder
i et eller flere EU-lande, også selv om producenten har datterselskaber, der varetager
import og engrosforhandling i det eller de pågældende lande35

– en motorkøretøjsproducent eller dennes datterselskab og individuelle deltagere i
producentens netværk af autoriserede forhandlere og værksteder, inklusiv aftaler om
overdragelse af producentens intellektuelle ejendomsrettigheder
("immaterialrettigheder")36

– en motorkøretøjsproducent, en hovedforhandler og en underforhandler eller en agent i
et distributionsnetværk, der er opbygget i to eller tre lag37. Sådanne aftaler er omfattet,
uanset om underforhandlerne er udvalgt af og kontraktligt bundet til
motorkøretøjsproducenten, eller om hovedforhandlerne udvælger og indgår aftaler med
underforhandlerne på betingelser, der er fastsat af motorkøretøjsproducenten38

– en producent af motorkøretøjer eller reservedele og en sammenslutning af autoriserede
eller uafhængige forhandlere eller autoværksteder, som i fællesskab indkøber
motorkøretøjer eller reservedele, hvis ingen af sammenslutningens enkelte medlemmer
har en samlet årlig omsætning, der overstiger 50 mio. EUR39

– en leverandør af reservedele og individuelle deltagere i et netværk af uafhængige eller
autoriserede autoværksteder, som anvender disse reservedele til at udføre reparation og
service af motorkøretøjer.

Forordningens anvendelsesområde er således mere omfattende end forordning 1475/95,
fordi den omfatter aftaler med f.eks. motorkøretøjsimportører eller -grossister, som ikke
yder eftersalgsservice, med værksteder, som ikke sælger motorkøretøjer, og med
leverandører, som leverer reservedele til autoværksteder.

Spørgsmål 4: Er vertikale aftaler omfattet af forordningen, når leverandøren også
sælger motorkøretøjer direkte til de endelige forbrugere i konkurrence med sit eget
forhandlernetværk?

Forordningen gælder normalt ikke på vertikale aftaler mellem konkurrerende
virksomheder. Visse vertikale aftaler mellem konkurrenter er dog omfattet af
forordningen. Bl.a. gælder forordningen i henhold til artikel 2, stk. 3, hvor der er tale om
dobbeltdistribution, dvs. at den også gælder for de forskellige vertikale aftaler, som en
motorkæretøjsproducent, der sælger direkte til endelige brugere, kan indgå med
individuelle deltagere i sit eget netværk af autoriserede forhandlere. Forordningen

                                               
35 Artikel 2, stk. 3, litra a) og b).
36 Artikel 2, stk. 2, litra b), f.eks. brug af det varemærke, der vises  i det udstillingslokale, hvor bilerne

sælges, eller overførsel af knowhow til at kunne udføre reparation og service af et bestemt mærke.
37 Betragtning nr. 3.
38 Forordningen forhindrer ikke brugen af simple distributionssystemer. Producenten eller leverandøren

af biler og reservedele, der leveres gennem forhandlernettet, kan selv vælge, hvordan systemerne skal
være organiseret. Distributionsaftaler mellem en forhandler og andre virksomheder krævede i
henhold til artikel 3, stk. 6, i forordning 1475/95 leverandørens godkendelse.

39 Artikel 2, stk. 2, litra a).
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indeholder ingen specifikke krav om, at producenten skal have sine egne salgssteder
parallelt med de salgssteder, der ejes og drives af autoriserede forhandlere.

Spørgsmål 5: Er agenturaftaler omfattet af forordningen?

Agenturaftaler er almindelige i motorkøretøjsbranchen. I relation til EU-
konkurrencereglerne sondrer Kommissionen mellem "ægte" og "uægte" agenturaftaler på
grundlag af de kriterier, der er fastsat i Kommissionens retningslinjer for vertikale
begrænsninger, uanset hvordan sådanne aftaler kategoriseres i den nationale lovgivning40.
Ægte agenturaftaler, dvs. aftaler, hvor agenten kun bærer en ubetydelig eller slet ingen
økonomisk eller forretningsmæssig risiko i relation til den aftale, der er indgået eller
forhandlet på mandantens vegne eller i relation til markedsspecifikke investeringer i den
pågældende branche, er ikke forbudt i henhold til traktatens artikel 81, stk. 1, og falder
ikke ind under forordningens anvendelsesområde. Uægte agenturaftaler er derimod
omfattet af forordningen41.

Spørgsmål 6: Hvilke betingelser skal aftalerne generelt opfylde for at være i overens-
stemmelse med forordningen, og hvad er konsekvenserne af en sådan overensstemmelse?

For at forordningen skal gælde for aftaler, som falder ind under dens anvendelsesområde,
skal de generelle betingelser i artikel 3 være opfyldt, og der må ikke være vedtaget
bestemmelser eller krav mellem parterne, som enten direkte eller indirekte kan udgøre
"alvorlige begrænsninger" som omhandlet i artikel 4. Særlige forpligtelser, som ikke
opfylder betingelserne i artikel 5, er ikke omfattet af fritagelsen, men de kan muligvis i
henhold til national aftalelov adskilles fra den øvrige del af aftalen, som i så fald vil være
omfattet af gruppefritagelsen. Brug af pression, økonomiske incitamenter eller det
modsatte, leje eller forpagtning af forretningslokaler eller andre foranstaltninger42, som
begrænser eller tager sigte på at begrænse en forhandlers eller et autoværksteds
uafhængighed med hensyn til de former for konkurrenceforstærkende praksis, der netop
søges fremmet via artikel 4 og 5, eller som underminerer de i artikel 3 fastslåede
rettigheder, er ikke omfattet af gruppefritagelsen. Alle andre begrænsninger eller
bestemmelser i aftaler, som opfylder disse krav, kan derimod godt være omfattet af
gruppefritagelsen, eftersom forbuddet i traktatens artikel 81, stk. 1, i henhold til
forordningens artikel 2 ikke gælder for sådanne aftaler.

Ifølge forordningen behøver parterne ikke kunne dokumentere, at deres aftaler i disses
specifikke økonomiske og juridiske kontekst opfylder betingelserne i traktatens artikel 81,
stk. 3. Forordningen, som er bindende og gælder direkte i alle EU-landene, sikrer i hele
EU, at alle sådanne aftaler ikke kan ophæves og erklæres ugyldige i henhold til traktatens
artikel 81, stk. 2. Ifølge princippet om EU-lovgivningens forrang må ingen

                                               
40 Retningslinjer for vertikale begrænsninger, afsnit II.2, Agenturaftaler, nr. 12-20.
41 Sådanne uægte agenturaftaler kan både være omfattet af artikel 81, stk. 1, og af forordning 1475/95;

se også Kommissionens beslutning af 10. oktober 2001 – DaimlerChrysler – (sag COMP/36.264 –
Mercedes-Benz), EFT L 257 af 25.9.2002, s. 1.

42 Hvis producenten f.eks. er mindretalsaktionær hos en af sine forhandlere og aftaler med de øvrige
aktionærer, at forhandleren ikke længere må forhandle flere forskellige mærker eller ikke åbne
yderligere salgs- eller leveringssteder efter 30. september 2005, vil det blive betragtet som en skjult
vertikal aftale, der i så fald vil være omfattet af definitionen i artikel 1, stk. 1, litra c), og ikke være
omfattet af fritagelsen i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), eller stk. 2, litra b).
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foranstaltninger, der er truffet af nationale myndigheder eller domstole i henhold til
nationale konkurrenceregler, hindre forordningens ensartede anvendelse i hele
fællesmarkedet.

4.3. Generelle betingelser (artikel 3)

Forordningens artikel 3 indeholder fem generelle betingelser, som aftaler skal opfylde for
at være omfattet af gruppefritagelsen. Ifølge den første betingelse gælder fritagelsen kun
op til visse øvre grænser for markedsandele, idet det formodes, at bestemmelserne i
traktatens artikel 81, stk. 3, normalt vil være opfyldt inden for disse grænser. Ifølge de
øvrige betingelser skal aftalen indeholde flere bestemmelser, der sikrer en vis kontraktlig
stabilitet og dermed sætter forhandlere eller autoværksteder i stand til at konkurrere
effektivt og give fordelene ved forbedret distribution videre til forbrugerne.

4.3.1. Markedsandelstærskler

Artikel 3

Generelle betingelser

1. Med forbehold af stk. 2, 3, 4, 5, 6 og 7 gælder fritagelsen på betingelse af, at leverandørens
andel af det relevante marked, hvor han sælger de nye motorkøretøjer, reservedele til
motorkøretøjer eller reparations- og vedligeholdelsesydelser, ikke overstiger 30%.

For anvendelse af fritagelsen gælder dog en markedsandelstærskel på 40% for aftaler om
etablering af kvantitative, selektive distributionssystemer for nye motorkøretøjer.

Disse tærskler gælder ikke for aftaler om etablering af kvalitative, selektive distributions-
systemer.

2. I forbindelse med vertikale aftaler, der indeholder eksklusive leveringsforpligtelser, gælder
fritagelsen på betingelse af, at køberens markedsandel ikke overstiger 30 % af det relevante
marked, hvor han køber de kontraktmæssige varer eller tjenesteydelser.

(…)
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Artikel 1

Definitioner

1. I denne forordning forstås ved:

(…)

e) "eksklusiv leveringsforpligtelse": enhver direkte eller indirekte forpligtelse, som
foranlediger leverandøren til at sælge kontraktmæssige varer eller tjenesteydelser
udelukkende til en enkelt køber inden for fællesmarkedet til et bestemt anvendelses-
formål eller til videresalg

f) "selektivt distributionssystem": et salgssystem, hvor leverandøren forpligter sig til, enten
direkte eller indirekte, at sælge de kontraktmæssige varer eller tjenesteydelser
udelukkende til forhandlere eller reparatører, der er udvalgt på grundlag af bestemte
kriterier, og hvor disse forhandlere eller reparatører forpligter sig til ikke at sælge
sådanne varer eller tjenesteydelser til uautoriserede forhandlere eller uafhængige
reparatører, uden at dette dog berører muligheden for at sælge reservedele til
uafhængige reparatører eller pligten til at stille de tekniske oplysninger, det
diagnoseudstyr, de værktøjer og den undervisning, der kræves til reparation og
vedligeholdelse af motorkøretøjer eller til gennemførelse af
miljøbeskyttelsesforanstaltninger, til rådighed for uafhængige aktører

g) "kvantitativt, selektivt distributionssystem": et selektivt distributionssystem, hvor
leverandøren udvælger forhandlere eller reparatører på grundlag af kriterier, der direkte
begrænser deres antal

h) "kvalitativt, selektivt distributionssystem": et selektivt distributionssystem, hvor
leverandøren udvælger forhandlere eller reparatører på grundlag af kriterier, som
udelukkende er kvalitative, som er nødvendige på grund af de kontraktmæssige varers
eller tjenesteydelsers art, som er ens for alle forhandlere eller reparatører, der ansøger
om deltagelse i distributionssystemet, som anvendes uden forskelsbehandling, og som
ikke direkte begrænser antallet af forhandlere eller reparatører

(…)

I lighed med forordning 2790/1999 forudsætter anvendelsen af forordningen i princippet
en afgrænsning af det eller de relevante produktmarkeder og geografiske markeder, som
berøres af de vertikale aftaler ("det relevante marked"). Medmindre der anvendes
kvalitativ, selektiv distribution43, kan vertikale aftaler kun være omfattet af
gruppefritagelsen op til visse markedsandelstærskler; som hovedregel er den relevante
tærskel 30%, men dog 40% for kvantitative, selektive distributionsaftaler om salg af nye
motorkøretøjer. Forordningens anvendelse på andre distributionsaftaler end dem, der
vedrører kvalitativ, selektiv distribution, forudsætter således for det første, at det eller de
relevante markeder, der berøres af aftalerne, afgrænses, og for det andet at
markedsandelene beregnes.

En virksomhed skal ved beregningen af sin markedsandel tage hensyn til sine "forbundne
virksomheder"44. Hvis en virksomhed eller dens forbundne virksomheder leverer
motorkøretøjer af forskellige mærker, som tilhører samme produktmarked, skal de alle
medtages ved beregningen af virksomhedens markedsandel. Hvis virksomhedens
markedsandel overstiger den fastsatte tærskel, vil forordningen ikke gælde for nogen af
virksomhedens distributionsaftaler, også selv om ingen af de pågældende mærker hver for
sig overstiger tærsklen. Hvis samme aftale anvendes i forskellige geografiske områder på

                                               
43 Jf. definitionen i artikel 1, stk. 1, litra h).
44 Jf. definitionen af "forbundne virksomheder" i artikel 1, stk. 2, og punkt 6.2. i det følgende.
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forhandling af motorkøretøjer eller reservedele eller udførelse af reparation og service på
forskellige relevante markeder, og markedsandelstærsklerne er oversteget for nogle af
dem, dækker forordningen kun aftalerne på de relevante markeder, hvor tærsklerne ikke
er overskredet.

I retningslinjerne for vertikale begrænsninger er der redegjort for, hvilken politik
Kommissionen følger i disse sager45. Andre spørgsmål i forbindelse med markeds-
afgrænsning og beregning af markedsandele er omhandlet i kapitel 6.

Spørgsmål 7: Kan aftaler i motorkøretøjsbranchen være omfattet af Kommissionens
meddelelse om aftaler af ringe betydning46?

Ja. Medens forordningen hjemler fritagelse fra forbuddet i traktatens artikel 81, stk. 1, når
en aftales positive virkninger opvejer de negative, er det i meddelelsen om bagatelaftaler
ved hjælp af markedsandelstærskler kvantificeret, hvad der efter Kommissionens
opfattelse ikke udgør en mærkbar begrænsning af konkurrencen og derfor heller ikke er
omfattet i forbuddet i artikel 81, stk. 1. En vertikal aftale mellem ikke-konkurrerende
virksomheder, hvis markedsandele på det relevante marked ikke overstiger 15%, anses
normalt ikke for at have mærkbar konkurrencebegrænsende virkninger, medmindre aftalen
indeholder såkaldte "alvorlige begrænsninger"47. Det samme gælder for vertikale aftaler
mellem konkurrerende virksomheder, f.eks. hvor der er tale om dobbeltdistribution48, hvis
deres markedsandel ikke overstiger 10%. Er der tale om såkaldt "markedsafskærmning"
ved hjælp af parallelle netværk af ensartede vertikale aftaler indgået mellem forskellige
virksomheder, er bagatelgrænsen sat til 5%. Der kan f.eks. opstå en kumulativ virkning,
hvis over 30% af konkurrerende motorkøretøjer sælges gennem selektive
distributionssystemer, som via deres betingelser for deltagelse forhindrer kategorier af
forhandlere adgang til markedet, selv om de kan sælge de pågældende motorkøretøjer på
fuldt acceptable vilkår49. Der opstår også kumulative virkninger, hvis krav til forhandlere
eller værksteder om ikke at konkurrere forhindrer visse leverandører adgang til markedet.
Disse bagatelgrænser er vigtige i relation til betingelserne i forordningens artikel 3 og 5,
som ikke gælder for aftaler under bagatelgrænserne.

De foreliggende oplysninger tyder på, at bagatelgrænsen for markedsandelene i praksis
som regel vil være overskredet, hvor det drejer sig om aftaler, som er indgået mellem en
motorkøretøjsproducent og dennes netværk af autoriserede værksteder, og som drejer sig

                                               
45 Retningslinjer for vertikale begrænsninger, nr. 62, 68 og 69. Vedrørende gennemgangen af konkrete

sager henvises mere generelt til nr. 100-229, særlig nr. 184-198 om selektiv distribution.
46 Meddelelse fra Kommissionen om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer mærkbar

begrænsning af konkurrencen i henhold til artikel 81, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab (bagatelaftaler). EFT C 368 af 22.12.2001, s.13.

47 "Alvorlige begrænsninger" er de begrænsninger, der er nævnt i forordningens artikel 4, og de udgør
normalt mærkbare konkurrencebegrænsninger, selv i forbindelse med små markedsandele; se også
betragtning nr. 12.

48 I forordningens artikel 1, stk. 1, litra a), er konkurrerende virksomheder defineret som "aktuelle eller
potentielle leverandører på det samme produktmarked", uanset hvor de leverer produkterne. Det
følger af denne definition, at leverandører, som også sælger biler eller leverer tjenesteydelser til de
endelige brugere, betragtes som konkurrenter til deres eget forhandler- eller værkstedsnet, som sælger
de samme biler eller leverer de samme tjenesteydelser.

49 Jf. artikel 1, stk. 1, litra f), g) og h). Se også Kommissionens beretning om vurdering af forordning
1475/95, punkt 20 og 82, og Retningslinjer for vertikale begrænsninger, nr. 82 og 104-114.
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om levering af reservedele samt reparations- og serviceopgaver, som er specielle for det
pågældende mærke50

4.3.2. Generelle betingelser om særlige bestemmelser, der skal indgå i aftalerne

Artikel 3

Generelle betingelser

(…)

3. Fritagelsen gælder på betingelse af, at den vertikale aftale, der indgås med en forhandler eller
en reparatør, indeholder bestemmelse om, at leverandøren tillader overdragelse af de
rettigheder og forpligtelser, der følger af den vertikale aftale, til en anden forhandler eller
reparatør inden for distributionssystemet efter den tidligere forhandlers eller reparatørs valg.

4. Fritagelsen gælder på betingelse af, at den vertikale aftale, der indgås med en forhandler eller
en reparatør, indeholder bestemmelse om, at en leverandør, hvis han ønsker at opsige en aftale,
skal give skriftlig meddelelse derom med en udførlig, objektiv og gennemsigtig begrundelse for
at forhindre, at en leverandør opsiger en vertikal aftale med en forhandler eller en reparatør på
grund af praksis, der ikke må begrænses efter denne forordning.

5. Fritagelsen gælder på betingelse af, at den vertikale aftale, som leverandøren af nye motor-
køretøjer indgår med en forhandler eller autoriseret reparatør, indeholder bestemmelse om:

a) at aftalen indgås for en periode på mindst fem år; i så fald forpligter hver af parterne sig
til at underrette den anden part mindst seks måneder i forvejen om sine planer om ikke
at forlænge aftalen, eller

b) at aftalen indgås på ubestemt tid; i så fald er den normale opsigelsesfrist for begge parter
på mindst to år; opsigelsesfristen nedsættes til mindst et år, hvis

i) leverandøren ved lov eller efter særlig aftale er forpligtet til at betale en rimelig
erstatning ved aftalens ophør, eller

ii) leverandøren opsiger aftalen, fordi det er nødvendigt at omorganisere hele eller
en væsentlig del af nettet.

6. Fritagelsen gælder på betingelse af, at den vertikale aftale giver hver af parterne ret til at
henvise uoverensstemmelser om opfyldelsen af deres aftalemæssige forpligtelser til en uvildig
sagkyndig eller en voldgiftsmand. Sådanne uoverensstemmelser kan blandt andet vedrøre:

a) leveringsforpligtelser

b) fastsættelse eller opfyldelse af salgsmål

c) opfyldelse af krav til lagerbeholdning

d) opfyldelse af en forpligtelse til at levere eller benytte demonstrationskøretøjer

e) betingelser for salg af forskellige mærker

f) spørgsmålet om, hvorvidt forbuddet mod at drive virksomhed på et uautoriseret
forretningssted betyder, at forhandleren af andre motorkøretøjer end personbiler eller
lette erhvervskøretøjer får begrænset sine ekspansionsmuligheder, eller

g) spørgsmålet om, hvorvidt opsigelsen af en aftale er berettiget ud fra den begrundelse,
der gives i opsigelsen.

Den ret, der er omhandlet i første afsnit berører ikke de enkelte parters ret til at indbringe
sagen for en national domstol.

(…)

                                               
50 Se kapitel 6 om markedsafgrænsning i det følgende.
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De fire andre generelle betingelser i forordningens artikel 3 har til formål at sikre et
relativt stabilt aftalegrundlag, som giver mulighed for effektiv konkurrence mellem for-
handlere af nye motorkøretøjer eller autoværksteder. Ifølge forordningen skal en aftale
indeholde bestemmelse om, at en forhandlervirksomhed eller et autoriseret autoværksted
tilligemed alle dertil hørende rettigheder og forpligtelser kan overdrages til en anden
deltager i netværket for det pågældende mærke51, at en eventuel opsigelse af aftalen skal
begrundes52, at hver af parterne har ret til at henvise uoverensstemmelser til en voldgifts-
mand53, samt at (i) tidsbestemte aftaler skal gælde en vis minimumsperiode, eller (ii) at der
skal gives et vist varsel, hvis aftalen ikke forlænges eller hvis den opsiges54. Forordning
1475/95 indeholdt ikke noget krav om, at opsigelsen af en aftale skulle begrundes, eller at
det skulle være muligt at overdrage rettigheder og forpligtelser.

Spørgsmål 8: Kan der indrømmes individuel fritagelse for en aftale, som ikke opfylder
forordningens generelle betingelser med hensyn til aftalemæssig beskyttelse?

Hvis en vertikal aftale i motorkøretøjsbranchen er omfattet af traktatens artikel 81, stk.
155, og forordningen ikke gælder, kan parterne kun undgå, at aftalen anses for ugyldig i
medfør af traktatens artikel 81, stk. 2, ved at opfylde betingelserne for en individuel
fritagelse i medfør af traktatens artikel 81, stk. 3. Hvis forordningen ikke gælder, er det
samtlige begrænsende bestemmelser i aftalen, der skal vurderes i relation til traktatens
artikel 81.

Indførelsen af de generelle betingelser om aftalemæssig beskyttelse er led i de specifikke
strengere regler, Kommissionen har udformet for motorkøretøjsbranchen sammenholdt
med andre brancher. Det skyldes Kommissionens erfaring for, at et stabilt aftalegrundlag
giver mulighed for, at distributionsmæssige fordele og omkostningsbesparelser går videre
til forbrugerne56. En virksomhed, der ansøger om individuel fritagelse, skal derfor kunne
påvise, hvorfor udeladelsen af relevante bestemmelser om aftalemæssig beskyttelse i
virksomhedens vertikale aftaler i det pågældende tilfælde gør det lettere at opnå eller ikke
forhindrer de positive virkninger, hvortil der refereres i traktatens artikel 81, stk. 3.

Spørgsmål 9: Skal alle vertikale aftaler, der falder ind under forordningens anvendelses-
område, opfylde alle betingelserne om aftalemæssig beskyttelse for at være omfattet af
gruppefritagelsen?

Retten til at henvise uoverensstemmelser om de aftalemæssige forpligtelser til en uvildig
sagkyndig eller voldgiftsmand (forordningens artikel 3, stk. 6) gælder for alle vertikale
aftaler, der falder ind under forordningens anvendelsesområde. Betingelserne om
aftalemæssig beskyttelse i artikel 3, stk. 3 og 4, gælder for begrænsende aftaler, der er
indgået med forhandlere eller autoværksteder. Den relevante generelle betingelse om
aftalers minimumsløbetid og opsigelsesvarsler (forordningens artikel 3, stk. 5) gælder kun

                                               
51 Jf. artikel 3, stk. 3.
52 Jf. artikel 3, stk. 4.
53 Jf. artikel 3, stk. 6.
54 Jf. artikel 3, stk. 5.
55 Jf. spørgsmål 7 ovenfor.
56 Betragtning nr. 1 og 4.
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for aftaler mellem leverandører af nye motorkøretøjer og deres forhandlere eller
autoriserede værksteder.

Spørgsmål 10: Kan en leverandør fastsætte begrænsninger for overdragelsen af
rettigheder og forpligtelser til en anden deltager i leverandørens netværk, hvis de øvrige
deltagere ikke udøver samme slags virksomhed som den deltager, der vil sælge sin
forretning?

Ja. Forordningen fremmer konkurrence og markedsintegration ved at gøre det lettere for
interesserede købere, som deltager i forhandler- eller værkstedsnetværket, at erhverve
forhandlervirksomheder eller autoværksteder57. Sådanne interesserede købere opfylder de
kriterier, der på forhånd er fastsat af leverandøren, og det må derfor formodes, at de også
opfylder de kriterier, der gælder for den virksomhed, en deltager i netværket ønsker at
sælge. F.eks. kan forskelle med hensyn til udvælgelse eller salgskriterier mellem deltagere i
netværket, som udfører samme form for erhvervsaktivitet – også selv om det er i andre
EU-lande – ikke bruges som begrundelse for at modsætte sig overdragelse af rettigheder
og forpligtelser. Sådan en formodning foreligger dog ikke nødvendigvis, hvis køberens og
sælgerens aktiviteter er helt forskellige, f.eks. hvis den ene sælger nye motorkøretøjer og
den anden reparerer dem. Forordningen hindrer derfor ikke leverandører i at modsætte sig
overdragelser i sådanne tilfælde.

                                               
57 Artikel 3, stk. 3. Se betragtning nr. 10 vedrørende overdragelser til "tilsvarende virksomheder …

inden for distributionssystemet".
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4.4. Alvorlige begrænsninger (artikel 4)

Artikel 4

Alvorlige begrænsninger

(Alvorlige begrænsninger i salget af nye motorkøretøjer, reparations- og vedligeholdelses-
ydelser eller reservedele)

1. Fritagelsen gælder ikke for vertikale aftaler, der direkte eller indirekte, alene eller i sammen-
hæng med andre faktorer, som parterne har indflydelse på, har til formål:

a) at begrænse forhandlerens eller reparatørens mulighed for at fastsætte sin salgspris,
uden at dette dog berører leverandørens mulighed for at fastsætte maksimale eller
vejledende salgspriser, forudsat at disse ikke får karakter af faste priser eller
mindstepriser som følge af pres eller incitamenter fra den ene af parterne

b) at begrænse det område eller de kunder, hvortil forhandleren eller reparatøren må sælge
de kontraktmæssige varer eller tjenesteydelser. Fritagelsen gælder dog for:

i) begrænsning af aktivt salg i det eksklusivområde eller til den eksklusive
kundegruppe, som er forbeholdt leverandøren, eller som leverandøren har tildelt
en anden forhandler eller reparatør, forudsat at begrænsningen ikke indskrænker
forhandlerens eller reparatørens kunders salg

ii) begrænsning af en engrosforhandlers salg til endelige brugere

iii) begrænsning af de i et selektivt distributionssystem deltagende virksomheders
salg af nye motorkøretøjer og reservedele til uautoriserede forhandlere på
markeder, hvor der anvendes selektiv distribution, med forbehold af nr. i)

iv) begrænsning af køberens adgang til at sælge komponenter, der er leveret med
henblik på indarbejdning, til kunder, som vil anvende dem til produktion af
samme type varer som de af leverandøren producerede

c) begrænsning af krydsleverancer mellem forhandlere eller reparatører inden for et
selektivt distributionssystem, herunder mellem forhandlere eller reparatører, der
opererer i forskellige omsætningsled

d) begrænsning af mulighederne for, at de i et selektivt distributionssystem deltagende
virksomheder, der opererer i detailleddet, kan drive aktivt eller passivt salg af nye
personbiler eller lette erhvervskøretøjer, reservedele til alle motorkøretøjer eller
reparations- og vedligeholdelsesydelser i forbindelse med alle motorkøretøjer til endelige
brugere på markeder, hvor der anvendes selektiv distribution. Fritagelsen gælder for
aftaler, der indeholder et forbud mod, at en deltager i et selektivt distributionssystem
driver virksomhed på et uautoriseret forretningssted. Anvendelsen af fritagelsen på et
sådant forbud er dog undergivet artikel 5, stk. 2, litra b)

e) begrænsning af mulighederne for, at de i et selektivt distributionssystem deltagende
virksomheder, der opererer i detailleddet på markeder, hvor der anvendes selektiv
distribution, kan drive aktivt eller passivt salg af andre nye motorkøretøjer end
personbiler eller lette erhvervskøretøjer til endelige brugere, uden at dette dog berører
leverandørens mulighed for at forbyde en deltager i det pågældende system at drive
virksomhed på et uautoriseret forretningssted

(Alvorlige begrænsninger, der kun vedrører salget af nye motorkøretøjer)

f) begrænsning af forhandlerens mulighed for at sælge nye motorkøretøjer, der svarer til
en model i forhandlerens aftaleprogram

g) begrænsning af forhandlerens mulighed for at udbyde levering af reparations- og
vedligeholdelsesydelser i underleverance til autoriserede reparatører, uden at det dog
berører leverandørens mulighed for at pålægge forhandleren at underrette de endelige
brugere om den (de) pågældende autoriserede reparatørs (reparatørers) navn og adresse,
inden der indgås en salgskontrakt, og, hvis disse autoriserede reparatører ikke er
beliggende i nærheden af salgsstedet, også at oplyse de endelige brugere om, hvor langt
det (de) pågældende værksted (værksteder) ligger fra salgsstedet. Sådanne forpligtelser
kan dog pålægges forhandlerne, såfremt forhandlere, hvis værksted ikke er placeret
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sammen med deres salgssted, pålægges tilsvarende forpligtelser

(Alvorlige begrænsninger, der kun vedrører salget af reparations- og vedligeholdelses-
ydelser og af reservedele)

h) begrænsning af den autoriserede reparatørs mulighed for at indskrænke sin virksomhed
til levering af reparations- og vedligeholdelsesydelser og forhandling af reservedele

i) begrænsning af de i et selektivt distributionssystem deltagende virksomheders salg af
reservedele til motorkøretøjer til uafhængige reparatører, der anvender disse dele til
reparation og vedligeholdelse af et motorkøretøj

j) begrænsning, der er aftalt mellem en leverandør af originale reservedele eller
reservedele af tilsvarende kvalitet, reparations- eller diagnoseudstyr eller andet udstyr og
en producent af motorkøretøjer, og som indskrænker leverandørens mulighed for at
sælge disse varer eller tjenesteydelser til autoriserede eller uafhængige forhandlere,
autoriserede eller uafhængige reparatører eller endelige brugere

k) begrænsning af en forhandlers eller autoriseret reparatørs mulighed for at få leveret
originale reservedele eller reservedele af tilsvarende kvalitet fra en udenforstående
virksomhed efter eget valg og at anvende dem til reparation eller vedligeholdelse af
motorkøretøjer, idet leverandøren af nye motorkøretøjer dog kan kræve, at der ved
reparationer omfattet af garanti, gratis service og arbejde på tilbagekaldte køretøjer
anvendes originale reservedele, som han har leveret

l) en begrænsning, som er aftalt mellem en producent af motorkøretøjer, der anvender
komponenter til den oprindelige samling af motorkøretøjer, og leverandøren af sådanne
komponenter, når begrænsningen indskrænker sidstnævntes mulighed for at anbringe sit
varemærke eller logo på en konkret og let synlig måde på de leverede komponenter eller
reservedele.

2. Fritagelsen gælder ikke, hvis leverandøren af motorkøretøjer nægter at give uafhængige aktører
adgang til tekniske oplysninger, diagnoseudstyr og andet udstyr, værktøjer, herunder relevant
software, eller den undervisning, der kræves til reparation og vedligeholdelse af disse motor-
køretøjer eller til gennemførelse af miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

En sådan adgang skal især omfatte ubegrænset brug af et motorkøretøjs elektroniske styrings-
og diagnosesystemer, programmering af disse systemer i overensstemmelse med leverandørens
standardprocedure, reparations- og undervisningsinstrukser og de oplysninger, der er
nødvendige for brug af diagnose- og serviceudstyr.

Uafhængige aktører skal omgående og i rimeligt omfang gives adgang dertil uden
forskelsbehandling, og oplysningerne skal være brugbare. Hvis der i det pågældende tilfælde er
tale om en immaterialrettighed eller knowhow, må der ikke nægtes adgang uden rimelig grund.

I dette stykke forstås ved "uafhængig aktør": virksomheder, der er direkte eller indirekte
involveret i reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer, især uafhængige reparatører,
producenter af reparationsudstyr eller værktøjer, uafhængige reservedelsforhandlere, tekniske
forlag, automobilklubber, vejservicevirksomheder, virksomheder, der tilbyder inspektion og
afprøvning, og virksomheder, der tilbyder undervisning af reparatører.

Forordningens artikel 4 indeholder en liste over 13 alvorlige konkurrencebegrænsninger.
Tilstedeværelsen af en eller flere af disse begrænsninger i en aftale vil automatisk medføre,
at hele aftalen – og altså ikke kun den pågældende vertikale begrænsning – udelukkes fra
gruppefritagelsen. I relation til håndhævelsen af EU-konkurrencereglerne finder
Kommissionen det usandsynligt, at vertikale aftaler, der indeholder alvorlige
begrænsninger, vil kunne få individuel fritagelse58.

                                               
58 Retningslinjer for vertikale begrænsninger, nr. 46.
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Spørgsmål 11: Kan man opnå samme grad af alvorlig begrænsning på forskellige
måder?

For at forhindre omgåelse er "alvorlige begrænsninger" i forordningen defineret som
bestemmelser, der direkte eller indirekte, alene eller i sammenhæng med andre faktorer,
som parterne har indflydelse på, har til formål at begrænse en mulighed59 eller en bestemt
form for salg60. Denne brede definition er udtryk for, at hver enkelt alvorlige begrænsning
kan iværksættes via et eller flere indirekte midler, og at det i praksis kan give samme
konkurrencebegrænsende resultat, som hvis den pågældende begrænsning udtrykkeligt
indgik i den skriftlige aftale. Alvorlige begrænsninger kan naturligvis have form af direkte
forbud, men de kan også bestå af restriktioner, økonomiske "afskrækkelsesmidler",
pression eller hindringer for udførelsen af bestemte aktiviteter eller transaktioner. I
betragtning nr. 12-26 nævnes nogle af de mange potentielle eksempler på aftaler og
praksis, som indirekte kan udgøre alvorlige begrænsninger i den i forordningen fastsatte
betydning61.

F.eks. kan flere bestemmelser eller former for praksis, som er nævnt i betragtning nr. 16
og 17, udgøre alvorlige begrænsninger ved indirekte at begrænse en forhandlers aktive
eller passive salg.

(…)

ud fra følgende betragtninger:

(…)

(16) Leverandørernes begrænsning af deres forhandleres salg til endelige brugere i andre
medlemsstater, f.eks. hvis forhandlerens vederlag eller købsprisen afhænger af køretøjernes
bestemmelsessted eller de endelige brugeres bopæl, er også en indirekte salgsbegrænsning.
Andre eksempler på indirekte salgsbegrænsninger er leveringskvoter baseret på et andet
salgsområde end fællesmarkedet, uanset om de kombineres med salgsmål eller ej.
Bonusordninger, der afhænger af køretøjernes bestemmelsessted, eller enhver form for
diskriminerende produktleverance til forhandlerne, der skyldes produktknaphed eller andre
forhold, er også indirekte salgsbegrænsninger.

(17) Vertikale aftaler, der ikke forpligter de autoriserede reparatører inden for en leverandørs
distributionssystem til at opfylde garantiforpligtelser, yde gratis service og udføre arbejde i
forbindelse med tilbagekaldelse med hensyn til alle motorkøretøjer af det pågældende mærke,
som afsættes inden for fællesmarkedet, indebærer en indirekte salgsbegrænsning og bør ikke
omfattes af fritagelsen. […] For at give forhandlere af motorkøretøjer mulighed for at sælge til
endelige brugere overalt inden for fællesmarkedet, bør fritagelsen kun gælde for
distributionsaftaler, der pålægger reparatørerne inden for leverandørens net at udføre
reparationer og vedligeholdelsesarbejde på de kontraktmæssige varer og tilsvarende varer, uanset
hvor de er solgt inden for fællesmarkedet.

(…)

                                               
59 Jf. artikel 4, stk. 1, litra a), f), g), h), j), k) og l).
60 Jf. artikel 4, stk. 1, litra b), c), d), e) og i).
61 Se også eksemplerne i spørgsmål 6.
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Spørgsmål 12: Hvad er aktivt og passivt salg?

"Aktivt salg" vil sige, at man selv henvender sig til de enkelte kunder gennem direct mail
eller besøg, annoncering eller andre reklametiltag i medier, som normalt ikke er
tilgængelige på en forhandlers eller et autoværksteds autoriserede forretningssted62, eller
ved at etablere et lager, salgssted eller leveringssted et andet sted end forretningsstedet for
at lette kontakten med kunderne eller deres repræsentanter.

"Passivt salg" vil sige, at man reagerer på uopfordrede henvendelser fra kunder eller deres
behørigt bemyndigede repræsentanter, hvilket også omfatter levering af motorkøretøjer
eller reservedele til sådanne kunder eller deres repræsentanter. Almindelig annoncering
eller reklametiltag i medier, som normalt er tilgængelige eller i cirkulation på
forhandlerens eller værkstedets autoriserede forretningssted eller på Internettet, er passive
salgsmetoder.

4.5. Særlige betingelser (artikel 5)

Artikel 5

Særlige betingelser

1. Med hensyn til salg af nye motorkøretøjer, reparations- og vedligeholdelsesydelser eller
reservedele gælder fritagelsen ikke for nogen af følgende forpligtelser i vertikale aftaler:

a) direkte eller indirekte konkurrenceklausuler

b) direkte eller indirekte forpligtelser, der begrænser en autoriseret reparatørs mulighed for
at levere reparations- og vedligeholdelsesydelser i forbindelse med konkurrerende
leverandørers køretøjer

c) direkte eller indirekte forpligtelser, der foranlediger deltagerne i et distributionssystem
til ikke at sælge bestemte konkurrerende leverandørers motorkøretøjer eller reservedele
eller til ikke at levere reparations- og vedligeholdelsesydelser i forbindelse med bestemte
konkurrerende leverandørers motorkøretøjer

d) direkte eller indirekte forpligtelser, der foranlediger forhandleren eller den autoriserede
reparatør til ikke at fremstille, købe, sælge eller videresælge motorkøretøjer eller levere
reparations- eller vedligeholdelsesydelser efter aftalens ophør.

2. Med hensyn til salg af nye motorkøretøjer gælder fritagelsen ikke for nogen af følgende
forpligtelser i vertikale aftaler:

a) direkte eller indirekte forpligtelser, som foranlediger detailhandleren til ikke at sælge
leasingtjenester vedrørende de kontraktmæssige varer eller tilsvarende varer

b) direkte eller indirekte forpligtelser, der pålægges forhandlere af personbiler eller lette
erhvervskøretøjer inden for et selektivt distributionssystem, og som begrænser deres
mulighed for at etablere flere salgs- eller leveringssteder i andre områder inden for
fællesmarkedet, hvor der anvendes selektiv distribution.

3. Med hensyn til reparations- og vedligeholdelsesydelser eller salg af reservedele gælder
fritagelsen ikke for direkte eller indirekte forpligtelser med hensyn til placeringen af en
autoriseret reparatørs forretningssted, når der anvendes selektiv distribution.

                                               
62 I et distributionssystem baseret på eneforhandlingsret i et bestemt geografisk område anses

forretningsstedet for at være det geografiske område, eneretten dækker.
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Artikel 5 indeholder en liste med syv særlige betingelser, som ikke kan være omfattet af
fritagelsen i henhold til forordningen. Hvis sådanne forpligtelser kan adskilles fra resten af
aftalen, vil den resterende del af aftalen fortsat være omfattet af gruppefritagelsen. De
særlige betingelser udelukker både direkte og indirekte midler til at opnå det
konkurrencebegrænsende resultat af sådanne forpligtelser.

4.5.1. Forhandling af flere forskellige mærker

Forordningen har til formål at sikre adgang til markeder og give navnlig forhandlere og
værksteder mulighed for at sælge og reparere motorkøretøjer fra flere forskellige
leverandører, såkaldt "multi-branding". Ifølge artikel 5 er klausuler, der strider imod dette
formål, udelukket fra gruppefritagelsen. Med hensyn til salg af motorkøretøjer,
reparations- og serviceydelser og reservedele dækker forordningen ingen former for
direkte eller indirekte konkurrenceklausuler. I mange tilfælde vil udførelse af reparation og
service af motorkøretøjer af et bestemt mærke i realiteten ikke konkurrere med udførelse
af tilsvarende ydelser på et andet mærke. For at give autoriserede værksteder mulighed for
at reparere motorkøretøjer af forskellige mærker er den særlige betingelse, der udelukker
konkurrenceklausuler fra gruppefritagelsen, derfor suppleret med en anden betingelse, der
udelukker enhver forpligtelse, der begrænser et autoriseret værksteds mulighed for at
udføre reparation og service af motorkøretøjer fra konkurrerende leverandører63.

Artikel 1

Definitioner

1. I denne forordning forstås ved:

(…)

(b) "konkurrenceklausul": enhver direkte eller indirekte forpligtelse, som foranlediger
køberen til ikke at fremstille, købe, sælge eller videresælge varer eller tjenesteydelser,
der konkurrerer med de kontraktmæssige varer eller tjenesteydelser, eller enhver direkte
eller indirekte forpligtelse for køberen til at lade leverandøren eller en af leverandøren
udpeget virksomhed levere over 30% af køberens samlede indkøb af de kontraktmæssige
varer, tilsvarende varer eller tjenesteydelser og af varer eller tjenesteydelser, der på det
relevante marked er substituerbare hermed, beregnet på grundlag af værdien af køberens
indkøb i det foregående kalenderår. En forpligtelse for forhandleren til at sælge
motorkøretøjer fra andre leverandører i særskilte områder i udstillingslokalet for at
undgå forveksling af mærkerne er ikke en konkurrenceklausul i denne forordnings
forstand. En forpligtelse for forhandleren til at ansætte særskilt salgspersonale til
motorkøretøjer af forskelligt mærke er en konkurrenceklausul i denne forordnings
forstand, medmindre forhandleren beslutter at have særskilt salgspersonale til de enkelte
mærker, og leverandøren betaler alle de hermed forbundne omkostninger

(…)

Konkurrenceklausuler er især klausuler, der udtrykkeligt gør fordele eller incitamenter
betinget af, at deltageren i netværket kun sælger leverandørens varer eller ikke sælger
varer, der konkurrerer med de varer, der er omfattet af deres aftale.

Forordningen udelukker direkte eller indirekte forpligtelser, som tvinger forhandlere eller
værksteder til hos en og samme leverandør at placere over 30% af deres køb af

                                               
63 Artikel 5, stk. 1, litra a) og b).
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motorkøretøjer eller reservedele, der tilhører samme relevante marked. Det er dog ikke
ensbetydende med, at forhandleren eller værkstedet kan forpligtes til at købe den anførte
mængde (op til 30% af deres indkøb) direkte af leverandøren. De kan også købe de
samme varer fra andre kilder, som er udpeget af leverandøren, f.eks. enhver anden
virksomhed inden for distributionssystemet. Generelle forpligtelser eller krav, som
objektivt set ikke forhindrer deltagerne i en leverandørs netværk i at placere 70% af deres
køb af substituerbare varer eller tjenesteydelser hos andre leverandører, der fremstiller
konkurrerende varer, er dækket af gruppefritagelsen64. Hvis de pågældende klausuler ikke
hindrer konkurrerende leverandører adgang til markedet, vil de ikke nødvendigvis medføre
konkurrenceproblemer. F.eks. ville loyalitetsrabatter baseret på en bestemt procentvis
andel (over 30%) af en købers indkøb være en indirekte konkurrenceklausul, hvorimod
salg til nedsat pris baseret på køb af absolutte mængder og begrundet i
stordriftsbesparelser ikke betragtes som en konkurrenceklausul. Uoverensstemmelser om,
hvorvidt direkte eller indirekte konkurrenceklausuler i konkrete tilfælde forhindrer salg af
forskellige mærker kan henvises til en uvildig tredjepart eller voldgiftsmand.65

Spørgsmål 13: Forhindrer den øvre grænse på 30% for årlige indkøb købere i kun at
købe varer fra én bestemt leverandør?

Nej. Konkurrenceklausulen vedrører forhandlerens eller værkstedets frie ret til at indkøbe
og videresælge konkurrerende produkter. Der står kun i forordningen, at gruppe-
fritagelsen ikke gælder for direkte eller indirekte forpligtelser, der tilskynder eller tvinger
forhandleren til at placere over 30% af sine indkøb af en bestemt type produkt hos én
bestemt leverandør. Den grænse på 30%, der er fastsat i relation til direkte eller indirekte
konkurrenceklausuler, skulle således give de deltagere i netværket, som ønsker det,
mulighed for at købe og sælge varer fra mindst tre forskellige konkurrerende leverandører.
Det betyder ikke, at gruppefritagelsen ikke gælder, hvis forhandleren eller værkstedet af
egen fri vilje vælger at sælge varer fra kun én leverandør.

Spørgsmål 14: Kan en leverandør pålægge en forhandler, der sælger flere forskellige
mærker, særlige betingelser for salget af sine motorkøretøjer?

Gruppefritagelsen omfatter ikke længere de forpligtelser vedrørende salg af konkurrerende
motorkøretøjer, som var tilladt i henhold til forordning 1475/95, f.eks. krav om særskilte
salgslokaler med egen administration for hvert mærke eller salg af hvert mærke gennem en
særskilt juridisk enhed66. Forordningen dækker dog krav om, at motorkøretøjer af
forskellige mærker sælges fra forskellige områder i et fælles udstillingslokale. Den dækker
også situationer, hvor forhandleren beslutter at ansætte særskilt salgspersonale, og
leverandøren betaler alle de ekstra omkostninger, der er forbundet hermed67. Ordningen
dækker imidlertid ikke indrømmelse af nogen form for fordele ud over dækning af de
faktiske omkostninger ved det pågældende personale. Ordningen dækker også en
forpligtelse til at udstille det fulde modelprogram i udstillingslokalet, under forudsætning

                                               
64 Artikel 4, stk. 1, litra b) og c).
65 Artikel 3, stk. 6, litra e).
66 Artikel 3, stk. 2, i forordning 1475/95.
67 Artikel 1, stk. 1, litra b).
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af, at en sådan forpligtelse ikke medfører, at det gøres umuligt eller urimeligt vanskeligt at
udstille eller sælge motorkøretøjer fra andre leverandører68.

Spørgsmål 15: Dækker forordningen konkurrenceklausuler, som køberen har accepteret
tilgengæld for, at leverandøren yder forretningslån til køberen eller investerer direkte i
køberens erhvervslokaler eller udstyr?

I modsætning til forordning 2790/199969 dækker den nye forordning ikke tidsbegrænsede
konkurrenceklausuler, og den indeholder heller ikke nogen undtagelsesregel for varer eller
tjenesteydelser, der sælges fra lokaler eller arealer, der ejes eller udlejes af leverandøren.
Delinvesteringer i sådanne lokaler eller udstyr eller finansiel støtte, der bruges af
leverandøren til at forhindre salg af konkurrerende mærker eller produkter, er heller ikke
omfattet. Forretningsmæssige lån (f.eks. til køb af smøremidler), som kan tilbagebetales
når som helst, og som ikke direkte eller indirekte forhindrer køberen i at sælge
konkurrerende varer, er ikke konkurrenceklausuler.

4.5.2. Krav til autoriserede forhandleres eller værksteders beliggenhed, når de indgår
i selektive distributionssystemer

Forordningen dækker ikke nogen form for begrænsninger i den frie ret, et autoriseret
værksted, der deltager i et selektivt distributionssystem – det være sig kvantitativt eller
kvalitativt – har til selv at vælge værkstedslokalernes beliggenhed inden for
fællesmarkedet70. Med virkning fra 1. oktober 2005 dækker forordningen heller ikke
nogen form for begrænsninger i den frie ret, en autoriseret forhandler af personbiler eller
lette erhvervskøretøjer, som deltager i et selektivt distributionssystem – det være sig
kvantitativt eller kvalitativt – har til at etablere yderligere salgs- eller leveringssteder inden
for fællesmarkedet. Beliggenhedsklausuler i aftaler om forhandling af denne type
motorkøretøjer vil altså være i strid med forordningen.

Artikel 1

Definitioner

1. I denne forordning forstås ved:

(…)

o) "personbil": et motorkøretøj, der er bestemt til personbefordring, og som ud over
chaufførsædet har højst otte siddepladser

p) "let erhvervskøretøj": et motorkøretøj med en vægt på højst 3,5 tons, som er bestemt til
transport af gods eller personer; hvis et bestemt let erhvervskøretøj også sælges i en
version med en vægt på over 3,5 tons, anses alle versioner af dette køretøj for at være
lette erhvervskøretøjer. (…)

                                               
68 Betragtning nr. 27.
69 Artikel 5, litra a), og artikel 1, stk. 1, litra b).
70 Jf. artikel 5, stk. 3. Se også definitionerne på selektiv distribution i artikel 1, stk. 1, litra f), g) og h).
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Spørgsmål 16: Med hensyn til forhandling af hvilke typer af motorkøretøjer er
beliggenhedsklausuler fortsat tilladt i henhold til forordningen ?

Retten til at etablere yderligere salgssteder vedrører salg gennem et selektivt
distributionsnet for personbiler og lette erhvervskøretøjer med en totalvægt på højst 3,5
tons. Hvis forhandlere af erhvervskøretøjer i selektive distributionssystemer sælger
modeller af lette erhvervskøretøjer, som også findes i andre versioner med en totalvægt på
såvel under som over 3,5 tons, er beliggenhedsklausuler i forbindelse med salget af disse
versioner heller ikke omfattet af forordningen. Beliggenhedsklausuler, der begrænser
retten til at etablere yderligere salgssteder for andre typer køretøjer såsom lastbiler og
busser er dog tilladt71.

Spørgsmål 17: Kan klausuler, der strider imod de særlige betingelser i forordningen,
opfylde betingelserne for individuel fritagelse?

Den nye forordning indeholder flere og strengere særlige betingelser end forordning
2790/1999 og de tidligere gruppefritagelsesforordninger for motorkøretøjsbranchen, dvs.
forordning 1475/95 og 123/8572. For at sikre, at kravene i traktatens artikel 81, stk. 3, er
opfyldt, udelukker de særlige betingelser i forordningens artikel 5 flere forpligtelser, som
er eller var omfattet af gruppefritagelsen under de tidligere forordninger. Ved at skærpe
kravene til vertikale aftaler i motorkøretøjsbranchen viser forordningen, at forpligtelser,
der strider imod artikel 5, kan give anledning til alvorlige konkurrenceproblemer, som kun
kan vurderes ved en individuel undersøgelse. Virksomhederne opfordres til selv at
foretage en sådan vurdering og kan hente hjælp hertil i Kommissionens retningslinjer for
vertikale begrænsninger, hvori der redegøres for den politik, Kommissionen følger ved
vurderingen af konkrete sager73.

                                               
71 Jf. artikel 4, stk. 1, litra d), og artikel 5, stk. 2, litra b), for personbiler og lette erhvervskøretøjer og

artikel 4, stk. 1, litra e), for andre køretøjer.
72 Jf. betragtning nr. 1-4.
73 Retningslinjer for vertikale begrænsninger, afsnit VI. Håndhævelsespolitik i konkrete tilfælde.



36

4.6. Inddragelse af gruppefritagelsen (artikel 6)

Artikel 6

Inddragelse af gruppefritagelsen

1. I henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 19/65/EØF kan Kommissionen inddrage
fritagelsen efter denne forordning, hvis den i et konkret tilfælde konstaterer, at vertikale aftaler,
der er omfattet af denne forordning, alligevel har virkninger, som er uforenelige med
betingelserne I traktatens artikel 81, stk. 3, og især:

a) hvis konkurrerende leverandørers eller køberes parallelle net af ensartede vertikale
begrænsninger tilsammen bevirker, at adgangen til det relevante marked eller
konkurrencen på dette marked begrænses mærkbart, eller

b) hvis konkurrencen begrænses på et marked, hvor en leverandør ikke er udsat for effektiv
konkurrence fra andre leverandører, eller

c) hvis priserne eller leveringsbetingelserne for kontraktmæssige varer eller tilsvarende
varer varierer betydeligt fra det ene geografiske marked til det andet, eller

d) hvis der anvendes diskriminerende priser eller salgsbetingelser på et geografisk marked.

2. Når vertikale aftaler, der er omfattet af fritagelsen, i konkrete tilfælde har virkninger, som er
uforenelige med betingelserne i traktatens artikel 81, stk. 3, på hele eller en del af en
medlemsstats område, som har alle de karakteristika, der kendetegner et særskilt geografisk
marked, kan den pågældende medlemsstats kompetente myndighed inddrage fritagelsen efter
denne forordning med hensyn til dette område på samme betingelser som anført i stk. 1.

Kommissionen og i visse tilfælde konkurrencemyndigheden i et EU-land kan inddrage
fritagelsen for individuelle aftaler, hvis den finder, at de betingelser for fritagelsen, som er
fastsat i traktatens artikel 81, stk. 3, på grund af særlige omstændigheder ikke er opfyldt.

Spørgsmål 18: Under hvilke omstændigheder kan Kommissionen inddrage fritagelsen?

Artikel 6 indeholder en ikke-udtømmende liste over omstændigheder, under hvilke
Kommissionen kan beslutte at gøre brug af sin beføjelse til at inddrage gruppefritagelsen
for specifikke vertikale aftaler. Listen kan give leverandører og forhandlere en indikation
af, hvilke omstændigheder eller praksis der kan foranledige Kommissionen til at inddrage
gruppefritagelsen. De helt præcise niveauer for, hvornår f.eks. begrænsning af adgangen til
eller den effektive konkurrence på et relevant marked kan indebære, at en eller flere af de
fire kumulative betingelser i traktatens artikel 81, stk. 3, ikke er opfyldt, kan dog kun
fastlægges ved en vurdering af den konkrete sag. Kommissionens retningslinjer for
vertikale begrænsninger indeholder yderligere oplysninger om proceduren og
begrundelserne for Kommissionens eller de nationale myndigheders inddragelse af
gruppefritagelsen74.

                                               
74 Retningslinjer for vertikale begrænsninger, afsnit IV, nr. 71-79.
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4.7. Forordningens uanvendelighed på et relevant marked (artikel 7)

Artikel 7

Forordningens uanvendelighed

1. I henhold til artikel 1a i forordning nr. 19/65/EØF kan Kommissionen ved forordning erklære,
at nærværende forordning i tilfælde, hvor parallelle net af ensartede vertikale begrænsninger
dækker mere end 50% af et relevant marked, ikke finder anvendelse på vertikale aftaler, som
indeholder bestemte begrænsninger vedrørende det pågældende marked.

2. En forordning efter stk. 1 finder tidligst anvendelse et år efter, at den er vedtaget.

Spørgsmål 19: Under hvilke omstændigheder finder forordningen ikke anvendelse på et
relevant marked?

Hvor der er tale om en kumulativ virkning, kan Kommissionen ifølge forordningen – men
er ikke forpligtet til det –undtage bestemte vertikale begrænsninger fra gruppefritagelsen.
Det forhold, at parallelle netværk af ensartede vertikale begrænsninger dækker mere end
50% af et relevant marked, indebærer ikke automatisk, at forordningen ikke finder
anvendelse. Det er heller ikke nødvendigvis samtlige bestemmelser i sådanne vertikale
aftaler, der undtages fra gruppefritagelsen. Kommissionen kan også beslutte, at det kun er
specifikke begrænsninger eller bestemmelser, der ikke skal være omfattet af forordningen.

Hvis f.eks. over 50% af leverandørerne på et relevant marked vil fastsætte det nøjagtige
samlede antal forhandlere ved at operere med kvantitative, selektive distributionssystemer,
som helt klart tager sigte på at forhindre bestemte kategorier af forhandlere i at få adgang
til markedet, selv om de pågældende er i stand til at sælge motorkøretøjerne på fuldt
acceptable vilkår, kan det resultere i mere begrænset konkurrence inden for de enkelte
mærker og mellem forskellige mærker samt medføre højere priser for forbrugerne. En
beslutning om, at forordningen ikke finder anvendelse på klausuler, der begrænser antallet
af forhandlere, kunne i så fald være i forbrugernes interesse. Hvis det kun er dette
kvantitative kriterium, der undtages fra gruppefritagelsen, vil det betyde, at gruppe-
fritagelsen stadig gælder for selektiv distribution og kvantitative udvælgelseskriterier
såsom forpligtelser til et vist minimumssalg, hvilket begrænser antallet af forhandlere med
mindre direkte midler.

Ligesom ved forordning 2790/1999 kræver en beslutning om ikke at lade forordningen
finde anvendelse, at der vedtages en særlig forordning om, at de pågældende vertikale
begrænsninger er undtaget fra gruppefritagelsen. Kommissionens retningslinjer for
vertikale begrænsninger indeholder yderligere oplysninger om proceduren og vilkårene for
ikke at lade en gruppefritagelsesforordning finde anvendelse75. En sådan særforordning
om, at den nye forordning ikke finder anvendelse, kan dog tidligst træde i kraft et år efter
vedtagelsen76.

                                               
75 Retningslinjer for vertikale begrænsninger, afsnit IV, nr. 80-89.
76 I stedet for de seks måneder, der er fastsat i forordning 2790/1999.
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4.8. Ikrafttrædelse og overgangsperiode (artikel 12 og 10)

Artikel 12

Ikrafttrædelse og udløb

1. Denne forordning træder i kraft den 1. oktober 2002.

2. Artikel 5, stk. 2, litra b), gælder fra den 1. oktober 2005.

3. Denne forordning anvendes indtil den 31. maj 2010.

Artikel 10

Overgangsperiode

Forbuddet i artikel 81, stk. 1, gælder ikke i perioden fra den 1. Oktober 2002 til den 30. september 2003
for aftaler, der allerede er i kraft den 30. september 2002, og som ikke opfylder betingelserne for fritagelse
efter nærværende forordning, men som opfylder betingelserne for fritagelse efter forordning (EF) nr.
1475/95.

Forordningen gælder fra den 1. oktober 2002 til den 31. maj 2010. Nye aftaler, der træder
i kraft efter den 1. oktober 2002, skal opfylde bestemmelserne i den nye forordning for at
være omfattet af gruppefritagelsen. For at give alle virksomheder mulighed for at tilpasse
eksisterende vertikale aftaler, som opfylder bestemmelserne i forordning 1475/95, og som
fortsat er i kraft efter udløbet, den 30. september 2002, af den fritagelse, der er indrømmet
i medfør af forordning 1475/95, er der dog fastsat en overgangsperiode for sådanne aftaler
frem til den 30. september 2003, således at de indtil denne dato i henhold til den nye
forordning vil være fritaget fra forbuddet i traktatens artikel 81, stk. 177. Hvis sådanne
aftaler fortsat består den 1. oktober 2003 og strider imod bestemmelserne i den nye
forordning, vil de i henhold til artikel 10 ikke længere være fritaget fra forbuddet i
traktatens artikel 81, stk. 1. I praksis skal disse aftaler og alle relevante bestemmelser i
dem opfylde kravene i forordningen fra den 1. oktober 2003, hvis de skal være omfattet af
gruppefritagelsen.

Spørgsmål 20: Hvordan kan aftaler, som opfylder bestemmelserne i forordning 1475/95,
ophæves i overgangsperioden?

Forordning 1475/95 var kun anvendelig under forudsætning af bl.a., at opsigelsesfristen til
forhandlere var mindst to år eller, hvis der udbetales erstatning, eller, hvis hele eller en
væsentlig del af netværket skal omorganiseres, mindst et år. Eventuelle
uoverensstemmelser skulle afgøres af en uvildig sagkyndig eller voldgiftsmand eller
forelægges for en domstol i overensstemmelse med gældende national ret78. Det forhold,
at forordning 1475/95 udløber den 30. september 2002 og erstattes af den nye forordning,
indebærer ikke i sig selv, at netværket må omorganiseres. Efter at den nye forordning er
trådt i kraft, kan en motorkøretøjsproducent alligevel godt beslutte sig for at gennemføre
en væsentlig omorganisering af sit netværk79. For at overholde bestemmelserne i
forordning 1475/95 og således være omfattet af reglerne om en overgangsperiode, bør der

                                               
77 Jf. punkt 5.3.8.
78 Jf. artikel 5, stk. 2, nr. 2) og 3), i forordning 1475/95.
79 Jf. punkt 5.3.8.
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således gives to års varsel ved normal opsigelse af en aftale, medmindre det er besluttet at
foretage en omorganisering, eller hvis der i aftalen indgår en bestemmelse om erstatning.

Spørgsmål 21: Kan der i overgangsperioden opstå konflikt mellem rettigheder i medfør
af aftaler, som er i overensstemmelse med den nye forordning, og rettigheder i medfør af
aftaler, som opfylder bestemmelserne i forordning 1475/95, specielt med hensyn til de
ændrede vilkår, der indføres med den nye forordning?

Nej. Den automatiske beskyttelse, som overgangsperioden giver, skulle sikre, at
forordningen frem til den 1. oktober 2003 ikke har nogen virkning for rettigheder eller
forpligtelser, der bestod pr. 30. september 2002. Indtil den 30. september 2003 gælder
forbuddet i traktatens artikel 81, stk. 1, ikke for "gamle aftaler", som opfylder to
kumulative betingelser, nemlig at de relevante udtrykkelige vilkår i aftalerne (i) var
gældende den 30. september 2002 og (ii) opfylder betingelserne for fritagelse i medfør af
forordning 1475/95.

Spørgsmål 22: Kan en forhandlers rettigheder inden for et bestemt geografisk område
forhindre et autoværksted i at blive udpeget som autoriseret værksted for et bestemt
mærke i overgangsperioden?

Kun under visse omstændigheder. Som eksempel kan tages et autoværksted, der den
19. december 2002 ønsker at blive udpeget til autoriseret værksted for et bestemt mærke i
et geografisk område, hvor leverandøren anvender kvalitativ, selektiv distribution, og vil
have leverandøren til at levere værkstedet reservedele til det pågældende mærke. Hvis det
i en aftale, som var gældende den 30. september 2002 og fortsat gælder den 19. december
2002, udtrykkeligt er fastsat, at kun en forhandler inden for distributionssystemet kan få
leveret reservedele til det bestemte mærke i det pågældende geografiske område80, kan
værkstedet ikke hævde, at en sådan bestemmelse er i strid med traktatens artikel 81, før
den 1. oktober 2003.

Spørgsmål 23: Kan forhandlere forhindres i at tage flere mærker ind i overgangs-
perioden?

Kun under visse omstændigheder. Som eksempel kan tages en forhandler af mærke A,
som den 1. januar 2003 ønsker at sælge nye motorkøretøjer af et andet mærke B i sine
nuværende salgslokaler, som er de eneste, han har, og hvor han i forvejen sælger nye
motorkøretøjer af mærke A. Hvis hans aftale med motorkøretøjsproducent A, som var
gældende den 30. september 2002 og fortsat gælder den 1. januar 2003, indeholder en
udtrykkelig bestemmelse om, at han ikke må sælge et andet mærke fra de samme
salgslokaler81, kan forhandleren ikke hævde, at en sådan bestemmelse er i strid med artikel
81, før den 1. oktober 2003. Motorkøretøjsproducent A kan imidlertid ikke modsætte sig,
at forhandleren vil anvende de samme salgslokaler, medmindre det udtrykkeligt er fastsat i
den gamle aftale.

                                               
80 Jf. artikel 5, stk. 3, i den nye forordning og artikel 1 i forordning 1475/95.
81 Jf. artikel 5, stk. 1, litra a), og artikel 1, stk. 1, litra b), i den nye forordning og artikel 3, stk. 3, i

forordning 1475/95.
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Spørgsmål 24: Giver det forhold, at andre produkter, f.eks. smøremidler, og andre
aftaler. f.eks. aftaler med reservedelsgrossister, nu er omfattet af forordningens
anvendelsesområde, anledning til konflikter i overgangsperioden i forhold til de regler,
der tidligere gjaldt for sådanne produkter og aftaler i medfør af forordning 2790/1999?

Nej. Kommissionen vil under normale omstændigheder ikke ved håndhævelsen af den nye
forordning i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 10, gribe ind over for aftaler om
produkter eller tjenesteydelser, som ikke tidligere var omfattet af forordning 1475/95, og
som opfylder betingelserne for fritagelse i gruppefritagelsesforordning 2790/1999. Det er
sandsynligt, at sådanne aftaler i overgangsperioden vil kunne få individuel fritagelse. Efter
overgangsperiodens udløb den 30. september 2003 vil de være sidestillet med de
produkter og aftaler, som var omfattet af forordning 1475/95 (se ovenfor).

4.9. Overvågning og evalueringsrapport (artikel 11)

Artikel 11

Overvågning og evalueringsrapport

1. Kommissionen overvåger regelmæssigt anvendelsen af denne forordning, særlig for så vidt angår
forordningens virkninger på:

a) konkurrencen på området for detailsalg af motorkøretøjer og eftersalgsservice i fælles-
markedet eller i relevante dele deraf

b) koncentrationsstrukturen og koncentrationsgraden på området for forhandling af motor-
køretøjer såvel som den heraf følgende påvirkning af konkurrencen.

2. Kommissionen udarbejder senest den 31. Maj 2008 en rapport om denne forordning, idet den
særligt tager hensyn til betingelserne i artikel 81, stk. 3.

Kommissionen vil løbende holde øje med, hvordan forordningen virker på især
konkurrencen inden for detailsalg af motorkøretøjer og eftersalgsservice i fællesmarkedet
eller i relevante dele af det82. Det omfatter regelmæssig overvågning af prisforskelle i det
indre marked og om nødvendigt specifikke undersøgelser af de i forordningens artikel 6
og 7 omhandlede forhold. Det omfatter også overvågning af forordningens virkninger på
koncentrationsstrukturen og koncentrationsgraden i motorkøretøjsforhandlerbranchen og
den heraf følgende påvirkning af konkurrencen. I forbindelse med den fremtidige
decentrale anvendelse af artikel 81 kan det forventes, at denne overvågning vil blive
gennemført i tæt samarbejde med nationale konkurrencemyndigheder.

Ligesom det er tilfældet med forordning 1475/95, vil Kommissionen foretage en
evaluering af forordningens anvendelse, inden den udløber, og udarbejde en rapport herom
senest den 31. maj 2008.

                                               
82 Jf. betragtning nr. 38.
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5. DE RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER OG MULIGHEDER, FORORDNINGEN
INDEBÆRER

I dette kapitel gennemgås forordningen i form af en række spørgsmål og svar af relevans
for de forskellige kategorier af berørte parter, herunder også forbrugerne. Hvor det er
muligt, gives der i forbindelse med de spørgsmål, der tages op, krydsreferencer til andre
afsnit i vejledningen med mere tekniske redegørelser.

5.1. Forbrugerne: Flere valgmuligheder for forbrugerne i overens-
stemmelse med principperne for det indre marked

Det er et helt centralt mål for Kommissionens politik for motorkøretøjsbranchen at sikre
forbrugerne større fordele ved distributionssystemerne. Ved at skabe øget konkurrence
inden for bilsalg, service og reparation samt salg af reservedele er forordning 1400/2002
med til at give forbrugerne flere valgmuligheder.

Selv om det ikke er det egentlige formål med forordningen at få priserne harmoniseret,
indeholder den en række bestemmelser, der skal gøre det lettere for forbrugerne at udøve
deres ret til inden for det indre marked at udnytte prisforskelle mellem de forskellige EU-
lande og købe deres motorkøretøj, hvor det passer dem. Navnlig vil hovedparten af
restriktionerne for forbrugernes anvendelse af agenter og formidlere ikke længere være
omfattet af gruppefritagelsen. Ved at fremme aktivt salg og etablering af flere salgs- og
leveringssteder og ved at skabe klarhed omkring brugen af Internettet i denne
sammenhæng gør de nye regler det lettere for forhandlere at sælge til forbrugere, hvor de
vil inden for det indre marked. Den bestemmelse om retten til at købe motorkøretøj hvor
som helst, der i den tidligere forordning 1475/95 gjorde det muligt for forbrugere i et
andet EU-land at købe et motorkøretøj, som opfyldte specifikationerne i deres hjemland,
f.eks. højrestyrede motorkøretøjer på det europæiske fastland, er bibeholdt i den nye
forordning. Bestemmelsen i artikel 4, stk. 1, litra f), i forordning 1400/2002 omfatter alle
motorkøretøjer, herunder lette erhvervskøretøjer, som sælges overalt i fællesmarkedet.

Ved kun at fritage aftaler, som forpligter autoriserede værksteder til at reparere
motorkøretøjer, der er solgt af en hvilken som helst forhandler i distributionssystemet,
sikrer forordningen, at en forbruger kan komme med sit motorkøretøj til et hvilket som
helst autoriseret værksted i hele EU og få den repareret eller til service. Forordningen
indeholder desuden bestemmelser, som sikrer, at forbrugerne fortsat vil kunne få deres
motorkøretøjer repareret og til service på uafhængige autoværksteder, og at sikkerheds-
og miljøbeskyttelseskrav opretholdes.

Mange af disse bestemmelser er omhandlet i andre afsnit af vejledningen, fordi de har
mere direkte konsekvenser for andre parter i motorkøretøjsbranchen. Nedenfor følger en
række spørgsmål om emner af mere direkte interesse for forbrugerne.

5.1.1. Salg

Spørgsmål 25: Kan en forbruger frit købe et motorkøretøj hvor som helst i det indre
marked, hvor han eller hun anser det for mest fordelagtigt?

Forbrugerens ret til at købe hvor som helst i det indre marked er noget af det væsentligste,
EU har opnået med indførelsen af det indre marked, og med forordningen er retten til at
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købe et motorkøretøj i et andet EU-land blevet yderligere forstærket. En producent eller
importør eller en forhandler i et bestemt område må aldrig forsøge at forhindre en
forhandler i at sælge til en forbruger, som kontakter ham direkte eller gennem en formidler
eller via Internettet. Hvis en leverandør giver en forhandler forbud mod at sælge til
forbrugere fra andre EU-lande eller på anden måde forsøger at afholde ham fra at gøre det
eller pålægger nogen form for restriktioner på salg til sådanne forbrugere, vil det være en
alvorlig konkurrencebegrænsning, som betyder, at leverandørens distributionsaftaler ikke
vil være omfattet af gruppefritagelsen. Kommissionen har i de senere år afsløret flere
overtrædelser af EU-konkurrencereglerne, som har drejet sig om restriktioner for salg til
udenlandske forbrugere, og har pålagt de involverede virksomheder bøder83.

Spørgsmål 26: Kan en forhandler nægte at sælge et motorkøretøj til en forbruger fra et
andet EU-land?

Almindelig forretningssans vil normalt tilskynde en forhandler til at forsøge at sælge så
mange biler som muligt, fordi jo flere han sælger, jo mere tjener han. En forhandler,
ligesom en detailforhandler af andre varer, kan dog nægte at sælge til en hvilken som helst
forbruger, så længe han træffer beslutningen på eget initiativ og ikke efter pålæg fra en
leverandør. Hvis leverandøren84 instruerer sine forhandlere om ikke at sælge til forbrugere
fra andre EU-lande eller på anden måde forsøger at afholde dem fra at gøre det85, vil der
være tale om en alvorlig konkurrencebegrænsning og formentlig også overtrædelse af EF-
traktatens artikel 81.

Spørgsmål 27: Vil en forbruger, som bestiller et motorkøretøj fra en forhandler i et andet
EU-land, skulle vente længere på at få sit motorkøretøj leveret?

Normalt må leveringstiden ikke være længere end for et tilsvarende bestemt motorkøretøj
i den lokale version. Hvis det kan bevises, at en leverandør opererer med urimeligt lange
leveringstider for motorkøretøjer til de forhandlere, der sælger til udenlandske kunder,
netop for at afholde sådanne kunder fra at købe i et andet EU-land, vil der være tale om en
alvorlig konkurrencebegrænsning. Hvis f.eks. en dansk forbruger hos en irsk forhandler
bestiller en venstrestyret bil af en bestemt model med tonede ruder, 16 ventilers motor og
soltag, bør leveringstiden86 være nogenlunde den samme som for en irsk forbruger, der
hos samme forhandler bestiller en højrestyret bil af samme model med tonede ruder, 16
ventilers motor og soltag. En længere leveringstid skal kunne begrundes.

                                               
83 Kommissionens beslutninger om bøder til Volkswagen (1998 og 2001), Opel (2000) og

DaimlerChrysler (2001). Bilag I indeholder mere nøjagtige referencer til disse beslutninger.
84 Dvs. producenten eller importøren eller en forhandler med eneforhandlingsret i et bestemt geografisk

område.
85 F.eks. ved at levere færre biler til dem.
86 Jf. artikel 4, stk. 1, litra f).
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Spørgsmål 28: Kan en leverandør lade en forbruger fra et andet EU-land vente på at få
udleveret et overensstemmelsescertifikat?

Nej. Leverandører skal altid stille alt materiale vedrørende overensstemmelsescertifikatet
til rådighed for forhandleren på det tidspunkt, motorkøretøjet leveres til forbrugeren eller
dennes formidler. Hvis det ikke sker, vil forbrugeren ikke kunne indregistrere
motorkøretøjet til brug i et andet EU-land. Det kan betragtes som en indirekte
salgsbegrænsning og altså en alvorlig konkurrencebegrænsning87.

Spørgsmål 29: Kan en forhandler i et selektivt distributionssystem forlange, at hans
kunder underskriver en erklæring/et andet dokument om, at motorkøretøjet ikke vil blive
videresolgt som ny i forretningsmæssigt øjemed?

En leverandør, der opererer med et selektiv distributionssystem, er i sin gode ret til at
forhindre salg til videresælgere, som ikke er deltager i det pågældende distributionssystem.
Forbrugeren er dog også i sin gode ret til at sælge motorkøretøjet, når det passer ham,
under forudsætning af at han ikke i det skjulte opererer som selvstændig videresælger.
Hvis en forhandler, der handler efter pålæg fra sin leverandør, træffer foranstaltninger for
at forhindre en køber i at videresælge et motorkøretøj af andre grunde end kommercielt
øjemed88 eller at forhindre en køber i at videresælge et motorkøretøj, når der ikke længere
er tale om et nyt motorkøretøj, vil det kunne betragtes som en indirekte salgsbegrænsning.

Spørgsmål 30: Hvad nu, hvis en forhandler siger til en forbruger, som gerne vil købe sit
motorkøretøj i et andet EU-land, eller til en formidler, der optræder på vegne af en
forbruger, at han ikke kan bestille den pågældende model med de specifikationer, der
kræves i forbrugerens hjemland, eller at han ikke kan få prisen oplyst for et sådan
motorkøretøj?

Leverandører skal til deres forhandlere levere motorkøretøjer, som opfylder de
specifikationer, der er gældende i andre EU-lande89. Hvis en leverandør ikke gør det, vil
der være tale om en alvorlig konkurrencebegrænsning og tilsidesættelse af forbrugernes
rettigheder i det indre marked. En leverandør kan dog nægte at levere et sådan
motorkøretøj, hvis forhandleren ikke normalt sælger den lokale variant af den pågældende
model, dvs. hvis motorkøretøjet ikke svarer til en model i forhandlerens aftaleprogram90.

F.eks. skal en nederlandsk forhandler af mærke A kunne bestille en højrestyret bil af
model X til en britisk forbruger, medmindre

1) den nederlandske forhandler normalt ikke sælger biler af model X, eller

2) biler af model X normalt ikke produceres i en højrestyret udgave.

                                               
87 Jf. artikel 4, stk. 1, litra b), d) og e).
88 F.eks. fordi forbrugerens private forhold har ændret sig, siden han bestilte bilen, så han nu har behov

for en større bil.
89 Jf. artikel 4, stk. 1, litra f).
90 F.eks. fordi den pågældende model endnu ikke er lanceret i det EU-land, hvor forhandleren er

etableret.
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Hvis forhandleren sælger den pågældende model, skal han kunne få oplyst prisen på
versioner af den pågældende model med de specifikationer, der er almindelige i andre EU-
lande. Hvis han ikke omgående kan få oplyst en sådan pris, kan der være tale om en
konkurrencebegrænsning fra leverandørens side.

Spørgsmål 31: Kan forhandleren forlange merpris eller anden tilsvarende form for
ekstrabetaling for et  højrestyret motorkøretøj?

Merpriser, f.eks. for højrestyrede modeller, som er baseret på forskelle i specifikationerne
i de enkelte EU-lande og afspejler forskelle i produktions- eller distributions-
omkostningerne, er ikke i sig selv konkurrencebegrænsende. Merprisen skal dog kunne
begrundes objektivt, navnlig med hensyn til de faktiske ekstraomkostninger ved
motorkøretøjets produktion eller levering. Der er ingen tommelfingerregel for, hvad en
objektivt begrundet merpris vil være i et givet tilfælde, fordi ekstraomkostningerne ved
den pågældende produktion eller levering bl.a. vil variere efter modellen.

Spørgsmål 32: Hvad nu, hvis forhandleren siger, at han har fået pålæg om ikke at give
rabat på en bestemt model?

Forhandlere skal være frit stillet til at sælge motorkøretøjer billigere end leverandørens
vejledende pris91. Producenter kan ikke fastsætte faktiske salgspriser eller mindstepriser.
Hvis en leverandør begrænser en forhandlers mulighed for at give rabat, vil der være tale
om en alvorlig konkurrencebegrænsning92, som betyder, at leverandørens distributions-
aftaler ikke vil være omfattet af gruppefritagelsen.

Spørgsmål 33: Kan en leverandør indføre en særlig ordning i et EU-land, hvorefter
forbrugerne får rabat, hvis de indregistrerer motorkøretøjet i det pågældende land,
hvorimod de forbrugere, som indregistrerer deres motorkøretøj i andre EU-lande, ikke
får rabat?

Nej. En sådan ordning vil være en restriktion for salget til forbrugere fra andre EU-lande
og altså en alvorlig konkurrencebegrænsning, som vil betyde, at leverandørens
distributionsaftaler ikke vil være omfattet af gruppefritagelsen93.

5.1.2. Eftersalgsservice

Spørgsmål 34: Er en forbruger nødsaget til at bringe sit motorkøretøj tilbage til den
forhandler, han købte det hos, for at få udført reparationer/service under garantien?

Nej. Hvis distributionssystemet for det pågældende mærke skal være omfattet af
gruppefritagelsen i forordningen, skal forbrugeren kunne aflevere motorkøretøjet til et
hvilket som helst autoriseret værksted i leverandørens netværk hvor som helst i EU.

                                               
91 Eller dyrere, såfremt leverandøren ikke har fastsat en maksimumspris. Jf.  artikel 4, stk. 1, litra a).
92 Se Kommissionens beslutning af 29. juni 2001 i sag COMP/36.693 – Volkswagen, EFT L 262 af

2.10.2001, s. 14; se også Pressemeddelelse - IP/01/760 af 30.05.2001. Volkswagen fik i medfør af
beslutningen pålagt en bøde for denne overtrædelse.

93 Jf. artikel 4, stk. 1, litra b) og c).
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Forordningen94 fritager kun aftaler med autoriserede værksteder, hvis leverandøren
pålægger alle sine autoriserede værksteder at reparere alle motorkøretøjer af det
pågældende mærke, opfylde garantiforpligtelserne og udføre gratis service og arbejde på
tilbagekaldte motorkøretøjer, uanset hvor motorkøretøjet er købt. Hvis det autoriserede
værksted ikke er i stand til at udføre service på et motorkøretøj, som ikke er solgt i det
samme land, må han tage kontakt med leverandøren eller et andet autoriseret værksted i et
andet EU-land. Forbrugeren skal ikke lade garantien registrere på ny i sit hjemland for at
få udført reparationer under garantien. Garantiperioden starter ved den autoriserede
forhandlers levering af motorkøretøjet. Hvis en producent, importør, forhandler, et
autoværksted eller en anden virksomhed i netværket forhindrer forbrugere i at udnytte
producentens EU-dækkende garanti, vil det betyde, at en af de grundlæggende betingelser
for, at de pågældende aftaler kan være omfattet af gruppefritagelsen, ikke er opfyldt.

Spørgsmål 35: Hvad nu, hvis en forbruger har et problem med sit motorkøretøj, som er
dækket af garantien, men som det lokale autoriserede værksted ikke kan klare?

Under disse omstændigheder kan forbrugeren være nødsaget til at bringe motorkøretøjet
tilbage til den forhandler, hvor den er købt, ligesom han ville være det i forbindelse med et
hvilket som helst andet produkt95. Hvis han har købt motorkøretøjet gennem en formidler
(jf. punkt 5.2), har han også den mulighed at give formidleren fuldmagt til at bringe
motorkøretøjet tilbage til den forhandler, den er købt hos.

Spørgsmål 36: Hvad nu, hvis den autoriserede forhandler, hos hvem en forbruger har
købt sit motorkøretøj, ikke udfører service på motorkøretøjer, og motorkøretøjet får en
fejl under garantien, og det autoværksted, som af forhandleren har fået udførelsen af
service i underleverance, ikke kan reparere fejlen?

Forbrugeren kan bringe motorkøretøjet tilbage til den forhandler, han købte den hos,
ligesom det gælder for alle andre forbrugsvarer. Den forhandler, som solgte
motorkøretøjet, vil i så fald enten være nødsaget til at sørge for, at reparationen bliver
udført, eller give forbrugeren et erstatningskøretøj, men forbrugerens krav på et
erstatningskøretøj vil dog afhænge af den nationale aftaleret og vilkårene i salgsaftalen96.

Spørgsmål 37: Hvis en forbruger får udført reparationer eller service på sit motorkøretøj
hos et uafhængigt autoværksted i garantiperioden, kan producenten så nægte at opfylde
garantien?

Hvis forbrugeren får udført reparationer eller service på sit motorkøretøj på et uafhængigt
autoværksted i producentens garantiperiode, kan han muligvis ikke længere gøre garantien
gældende, hvis det udførte arbejde er mangelfuldt. En generel forpligtelse til kun at lade
reparationer og service på motorkøretøjet udføre inden for netværket af autoriserede
værksteder i garantiperioden ville være at fratage forbrugerne deres ret til at vælge at lade
reparation og service udføre af et uafhængigt værksted, og det ville – navnlig hvor der er

                                               
94 Jf. artikel 4, stk. 1, litra b), første punktum, og litra d), samt betragtning nr. 17.
95 Denne problemstilling er undergivet den nationale aftaleret og ikke EU-konkurrencereglerne.
96 Jf. betragtning nr. 17.
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tale om "udvidede garantier" – forhindre sådanne værksteder i at konkurrere effektivt med
netværket af autoriserede værksteder.

Spørgsmål 38: Hvad kan en forbruger gøre, hvis han mener, han udsættes for
konkurrencebegrænsende praksis?

Han eller hun kan klage til Europa-Kommissionen eller en national konkurrence-
myndighed97. Der vil muligvis også kunne anlægges erstatningssag ved en national
domstol. Muligheden for et sådant sagsanlæg afhænger dog af de nationale retsplejeregler,
og forbrugeren bør derfor rådføre sig med en advokat før et eventuelt sagsanlæg.

Da det ikke er alle de problemer, forbrugere støder på, når de køber køretøj i et andet EU-
land, der kan tilskrives overtrædelse af konkurrencereglerne, har Kommissionen på sit
websted offentliggjort en liste over kontaktpunkter ("hot-lines") hos de fleste
motorkøretøjsproducenter for at tilskynde parterne til at få bilagt uoverensstemmelser af
forskellig art og klare andre former for problemer i forbindelse med køb af motorkøretøj98.

5.2. Formidlere

En formidler eller indkøbsagent er en person eller et firma, som køber et nyt motorkøretøj
på vegne af en forbruger uden at deltage i distributionsnetværket. Der må sondres mellem
formidlere og uafhængige videresælgere, som køber et motorkøretøj med henblik på
videresalg og ikke opererer på vegne af en navngiven forbruger. De adskiller sig også fra
salgsagenter, som finder kunder til en eller flere forhandlere. Leverandører kan kun
forpligte deres forhandlere til at sikre sig, at en formidler på forhånd har en gyldig
fuldmagt99 fra forbrugeren til at købe og/eller afhente et bestemt motorkøretøj. Den eneste
begrænsning for en formidlers virksomhed, som er tilladt i en aftale, der er omfattet af
forordning 1400/2002, er derfor, at han skal kunne fremvise en gyldig fuldmagt fra en
individuel forbruger. Fuldmagten skal indeholde oplysning om forbrugerens navn og
adresse, og den skal være underskrevet og dateret. Forbrugeren afgør selv, hvor specifik
fuldmagten skal være med hensyn til motorkøretøjet100. Der kan ikke pålægges yderligere
krav, når en formidler medvirker ved købet af et nyt motorkøretøj. Kommissionen har
ophævet sine to tidligere meddelelser101, som omhandlede formidlere i
motorkøretøjsbranchen.

                                               
97 En liste over de nationale konkurrencemyndigheder findes på adressen:

http://europa.eu.int/comm/competition/national_authorities/
98 På adressen: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
99 Det kan være en skriftlig eller elektronisk underskrevet fuldmagt. Se betragtning nr. 14.
100 F.eks. kan fuldmagten vedrøre en bestemt kategori af biler eller en bestemt model eller være endnu

mere detaljeret.
101 Meddelelse fra Kommissionen om forordning (EØF) nr. 123/85 af 12. december 1984 om anvendelse

af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer,
EFT C 17 af 18.1.1985, s. 4, og Meddelelse fra Kommissionen – Nærmere redegørelse for
virksomhed, der udøves af formidler i automobilbranchen, EFT C 329 af 18.12.1991, s. 20. I henhold
til disse meddelelser kunne det f.eks. forlanges af formidler, at de ikke havde kontor i samme lokaler
som et supermarked. Et andet element, der begrænsede deres virksomhed, var, at en bilforhandler
kunne blive pålagt kun at sælge højst 10% af de nye biler gennem en bestemt mellemhandler.
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Spørgsmål 39: Kan en forhandler forlange, at en formidler fremlægger fotokopier af
hans kunders identitetskort eller anden legitimation102 ud over den underskrevne
fuldmagt?

Ja, under visse omstændigheder. Man skal huske på, at inden for et selektivt
distributionssystem må en forhandler ikke sælge nye103 motorkøretøjer til uafhængige
videresælgere. Derfor kan en forhandler, hvis han føler det nødvendigt for at forhindre
salg til uafhængige videresælgere, forlange, at en formidler fremlægger bevis for køberens
identitet.

En forhandler kan på eget initiativ beslutte sig for at forlange yderligere dokumentation af
sine kunder, men hvis en leverandør pålægger en forhandler systematisk at forlange den
slags dokumentation, vil det ikke være omfattet af forordningen.

5.3. Autoriserede forhandlere af nye motorkøretøjer

Forhandlere spiller en central rolle med hensyn til udviklingen af det indre marked for nye
motorkøretøjer. En stærk og uafhængig forhandlersektor kan i højere grad forventes at
bidrage til øget konkurrence og være mere innovativ til gavn for forbrugerne. Forordning
1400/2002 giver derfor forhandlerne mere frihed til at drive deres forretning efter deres
eget hoved. Den nye forordning indebærer navnlig en kraftig begrænsning af produ-
centernes og deres importørers muligheder for at stille krav til forhandlerne, som ikke er
absolut nødvendige for at forhandle nye motorkøretøjer eller udføre reparation og service
af motorkøretøjer.

I modsætning til den tidligere gruppefritagelsesforordning for motorkøretøjsbranchen,
forordning 1475/95, giver forordning 1400/2002 kun fritagelse, hvis:

– motorkøretøjsproducenten eller hans importør ikke tvinger forhandlere til selv at
udføre reparation og service eller forhandle reservedele. Forhandlere skal være frit
stillet med hensyn til at udbyde reparation og service i underleverance til autoriserede
værksteder, der i forvejen er med i netværket for det pågældende mærke

– forhandlere kan tage andre mærker ind

– producenter eller importører ikke begrænser leveringen af nye motorkøretøjer til deres
forhandlere, hvis det hæmmer forhandlernes muligheder for at sælge motorkøretøjer til
private forbrugere inden for EU

– forhandlere i et selektivt distributionssystem kan drive både aktivt og passivt salg til
alle endelige forbrugere og efter 1. oktober 2005 etablere yderligere salgs- eller
leveringssteder til forhandling af nye personbiler og lette erhvervskøretøjer overalt,
hvor der anvendes selektiv distribution

– forhandlere i et eksklusivt distributionssystem er fuldstændigt frit stillet til at drive
aktivt salg inden for deres geografiske område og i andre områder, hvor der ikke

                                               
102 F.eks. pas eller anden dokumentation for forbrugerens identitet (elregning osv.).
103 Hvorvidt en bil stadig er ny, må afgøres på grundlag af praksis i branchen. For en køber er en bil ikke

længere ny, når først den har været indregistreret, og en anden forbruger har kørt i den. Til gengæld
er en bil, som er blevet indregistreret af en forhandler for én dag uden at have kørt, stadigvæk ny.
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anvendes eksklusiv distribution, samt til at drive passivt salg i andre forhandleres
eneforhandlingsområder.

5.3.1. Autoriserede forhandleres salg af nye motorkøretøjer

Forordning 1400/2002 skal give forhandlerne bedre muligheder for levere nye
motorkøretøjer til alle forbrugere, dvs. både fra lokalområdet, fra resten af landet eller fra
et helt andet EU-land. Direkte salgsbegrænsninger, hvad enten de vedrører aktivt eller
passivt salg, er ikke omfattet af gruppefritagelsen i forordningen104.

I henhold til den nye forordning skal alle distributionssystemer – de være sig selektive eller
eksklusive – være organiseret på en sådan måde, at alle kategorier af forbrugere kan købe
nye motorkøretøjer fra en hvilken som helst forhandler, også selv om de køber mange
motorkøretøjer105.

Spørgsmål 40: Dækker forordningen restriktioner for en forhandlers aktive og passive
salg?

Forhandlere i et selektivt distributionssystem skal kunne drive aktivt salg til alle endelige
brugere, der er bosiddende i et område inden for EU, hvor der anvendes selektiv
distribution. Leverandører har dog lov til at pålægge forhandleren pligt til ikke at sælge
nye motorkøretøjer til uafhængige videresælgere i områder, hvor der anvendes selektiv
distribution. Hvis leverandøren anvender eksklusiv distribution i visse områder i EU, skal
forhandlerne i det selektive distributionssystem have lov til at drive passivt salg til endelige
brugere og ikke-autoriserede forhandlere i de pågældende områder106.

Hvis en leverandør etablerer et eksklusivt distributionssystem, skal forhandlerne i systemet
være frit stillet til at drive aktivt salg i det område, hvor de har eneforhandlingsret, eller til
den kundegruppe, hvortil de har eneforhandlingsret. Til alle andre købere inden for et
eksklusivt distributionssystem – de være sig endelige brugere eller videresælgere af nye
motorkøretøjer – skal forhandlerne have lov til at drive passivt salg. Hvis leverandøren
anvender selektiv distribution i visse andre områder i EU, skal forhandlerne i det
eksklusive distributionssystem have lov til at drive aktivt salg til endelige brugere og ikke-
autoriserede forhandlere i de pågældende områder107.

Spørgsmål 41: Hvordan sikrer den nye forordning, at en forhandler kan sælge nye
motorkøretøjer til en hvilken som helst forbruger, dvs. både forbrugere i lokalområdet,
forbrugere fra andre områder i samme EU-land og forbrugere fra andre EU-lande?

Leveringen af nye motorkøretøjer skal organiseres på en sådan måde, at en forhandler kan
levere til alle forbrugere, som ønsker at købe hos ham. Producenten skal efterkomme
ordrer på nye motorkøretøjer til levering til forbrugere fra andre områder i fællesmarkedet
på samme måde som ordrer på nye motorkøretøjer til lokale forbrugere, navnlig med

                                               
104 Jf. betragtning nr. 16.
105 F.eks. køber biludlejningsfirmaer eller andre flådeoperatører, f.eks. et leasingselskab, normalt et stort

antal biler fra samme leverandør.
106 Jf. betragtning nr. 13. Begreberne "aktivt" og "passivt" salg er defineret under spørgsmål 12.
107 Jf. artikel 4, stk. 1, litra b), første punktum, og Retningslinjer for vertikale begrænsninger, nr. 52.
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hensyn til prissætning og leveringstid. I henhold til den nye forordning er producenterne
derfor nødsaget til at indføre bestillings- og leveringssystemer, som opfylder dette krav.
Til dette formål kan de f.eks. indføre et bestillingssystem baseret på "først til mølle"-
princippet. Et distributionssystem, som er baseret på leveringskvoter i forhold til et
salgsområde, som er mindre end fællesmarkedet, udgør en indirekte salgsbegrænsning og
er derfor ikke dækket af gruppefritagelsen i forordningen108.

Forordningen giver ikke producenterne pligt til at etablere et distributionssystem, som
sikrer samme leveringstider overalt i fællesmarkedet. De skal dog sørge for, at forhandlere
er i stand til at levere nye motorkøretøjer på samme vilkår til lokale kunder, kunder fra
andre egne af landet og kunder fra andre EU-lande.

Det kan forekomme, at en leverandør under visse omstændigheder er nødsaget til at
begrænse leveringen af varer til sine forhandlere, f.eks. i tilfælde af strejke, eller hvis den
samlede efterspørgsel overstiger produktionen. I den situation må leverandøren ikke
fordele motorkøretøjer mellem sine forhandlere på en sådan måde, at der sker
forskelsbehandling mellem forhandlere, som sælger mange motorkøretøjer til forbrugere
fra andre EU-lande, og dem, der ikke gør det. Man kan f.eks. forestille sig en situation,
hvor forhandler A sælger 50 motorkøretøjer om måneden, primært til forbrugere i den by,
hvor han er etableret. Forhandler B sælger også 50 motorkøretøjer om måneden, men han
sælger 25 af dem til forbrugere i sin hjemby og 25 til forbrugere fra et andet EU-land.
Hvis der en måned opstår produktionsvanskeligheder, og leverandøren er nødsaget til at
reducere antallet af leverede motorkøretøjer med 40%, skal han levere 30 motorkøretøjer
til forhandler A og det samme antal til forhandler B.

For at undgå enhver form for forskelsbehandling mellem lokalt salg og salg til købere
bosiddende i andre områder i fællesmarkedet må bonussystemer og andre former for
økonomiske eller ikke-økonomiske incitamenter ikke baseres på køberens bopæl eller
forretningssted eller på det sted, hvor motorkøretøjen skal indregistreres, men må alene
tage udgangspunkt i det samlede salg.

Spørgsmål 42: Skal der være forskel på den måde, hvorpå nye motorkøretøjer leveres til
en forhandler, alt efter om leverandøren opererer med et selektivt distributionssystem
eller en anden form for distributionssystem, f.eks. et system baseret på
eneforhandlingsret i et bestemt geografisk område?

De ovennævnte principper gælder, uanset hvilket distributionssystem leverandøren
anvender, fordi det er helt afgørende for den måde, det indre marked fungerer på, at en
forhandler kan sælge nye motorkøretøjer til alle forbrugere uden hensyntagen til køberens
bopæl eller forretningssted. Det gælder, uanset om forhandleren har ret til at drive aktivt
salg eller kun passivt salg til bestemte kundegrupper eller i bestemte geografiske områder.

Spørgsmål 43: Kan en leverandør med sin forhandler aftale salgsmål, som forhandleren
skal forsøge at opfylde i et bestemt geografisk område?

Ifølge den nye forordning er det tilladt en leverandør at aftale salgsmål i et bestemt
geografisk område, som kan være mindre end fællesmarkedet. Sådanne aftalte salgsmål

                                               
108 Jf. betragtning nr. 16.
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må dog ikke anvendes til at begrænse leverancer af nye motorkøretøjer til forhandlere109.
Heller ikke leverancefordeling, forhandlervederlag eller bonusordninger må være baseret
på, hvorvidt et motorkøretøj sælges inden for det aftalte geografiske område, fordi det i så
fald indirekte ville begrænse forhandlerens ret til at drive passivt salg til alle forbrugere i
fællesmarkedet.

Spørgsmål 44: Kan forhandleren frit annoncere på Internettet og sælge nye
motorkøretøjer via Internettet?

En forhandlers websted er et passivt salgsredskab110, som forhandleren kan benytte til at
gøre reklame og gennemføre transaktioner, og denne brug må ikke begrænses i henhold til
forordningen. Der må heller ikke i henhold til forordningen ske begrænsninger af
forhandlerens brug af Internettet eller e-mail i stedet for traditionelle metoder såsom
almindelig post eller telefax i forbindelse med indgåelse af salgsaftaler111.

En forhandler skal også frit kunne indgå aftaler med såkaldte referral sites på Internettet,
som sætter forbrugere i forbindelse med den forhandler, som kan levere et bestemt
motorkøretøj. En motorkøretøjsproducent kan forlange, at en forhandler, der benytter sig
af Internettet, opfylder hans kvalitetskrav med hensyn til Internet-reklamen for det
pågældende mærke. En leverandør kan også kræve, at en referral site, med hvem en
forhandler har indgået en reklameaftale, opfylder de fastsatte kvalitetskrav. Sådanne
referral sites, som kan reklamere for salg af nye motorkøretøjer af et eller flere mærker,
kan også henvise forbrugere, som ønsker at købe et nyt motorkøretøj, til en af de
forhandlere, som er tilknyttet den pågældende referral site.

Spørgsmål 45: Kan en forhandler frit anvende e-mail eller individuelle breve til at
kontakte potentielle kunder?

Brug af e-mail eller individuelle breve til aktiv markedsføring af motorkøretøjer og
tjenesteydelser til endelige brugere overalt i fællesmarkedet er en aktiv salgsmetode. I
henhold til forordningen112 må leverandører ikke forhindre forhandlere i selektive
distributionssystemer i at benytte sådanne metoder. Forhandlere i distributionssystemer
med eneforhandlingsret skal frit kunne tage aktiv kontakt med de kunder, til hvem de har
eneforhandlingsret, og må ikke forhindres i at reagere på uopfordrede henvendelser fra
kunder, også selv om de hører til i andre forhandleres eneforhandlingsområder. I et
distributionssystem med eneforhandlingsret, hvor hver forhandler har fået tildelt et
bestemt geografisk område, kan leverandøren f.eks. forbyde markedsføring af nye
motorkøretøjer via e-mail eller individuelle breve til kunder i en anden forhandlers
eneforhandlingsområde. Forhandlerne kan benytte sådanne aktive salgsmetoder i andre
områder, hvor der anvendes selektiv distribution.

                                               
109 Jf. betragtning nr. 16.
110 Jf. betragtning nr. 15 og artikel 4, stk. 1, litra e), samt Retningslinjer for vertikale begrænsninger,

nr. 51.
111 Jf. betragtning nr. 15.
112 Jf. artikel 4, stk. 1, litra d) og e).
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5.3.1.1. Salg af nye motorkøretøjer til forbrugere, der gør brug af en formidler

Spørgsmål vedrørende levering af nye motorkøretøjer til endelige brugere, som giver en
fuldmagt til en formidler, er omhandlet i punkt 5.2.

5.3.1.2. Salg af nye motorkøretøjer til leasingselskaber

Forordningen dækker ikke forpligtelser, der begrænser en forhandlers mulighed for at
sælge leasingydelser113. Dette omfatter også tilbud om leasing fra forhandleren selv,
gennem et leasingselskab, der er tilknyttet forhandleren, eller som agent for et leasing-
selskab efter eget valg.

Spørgsmål 46: Har en forhandler ret til at sælge nye motorkøretøjer til leasingselskaber?

Ja. Levering af nye motorkøretøjer til leasingselskaber er en helt legitim del af en
forhandlers virksomhed, idet leasingselskaber normalt betragtes som endelige brugere114.

En leverandør, der anvender selektiv distribution, kan dog forhindre forhandlere i at levere
kontraktmæssige varer til leasingselskaber, hvis der er begrundet mistanke om, at
leasingselskabet vil videresælge disse motorkøretøjer, medens de er nye. Det fremgår klart
af artikel 1, stk. 1, litra w), at leasingaftaler, hvori der indgår overdragelse af ejendoms-
retten eller en købsret før aftalens udløb, og som giver leasingtageren mulighed for at
købe motorkøretøjet fra leasingselskabet når som helst, dvs. også medens motorkøretøjet
stadig er nyt, i realiteten gør leasingselskabet til en uafhængig videresælger.

Spørgsmål 47: Kan en leverandør, der opererer med et selektivt distributionssystem,
tvinge et leasingselskab, til hvem en forhandler sælger et nyt motorkøretøj, til at
underskrive en erklæring om, at selskabet ikke vil videresælge motorkøretøjet i
forretningsmæssigt øjemed, medens den er ny?

En leverandør, der opererer med et selektivt distributionssystem, er i sin fulde ret til at
træffe passende foranstaltninger til at sikre, at hans forhandlere ikke sælger nye
motorkøretøjer til videresælgere, som ikke deltager i det pågældende system. Han kan
derfor forlange, at forhandlerne træffer passende foranstaltninger for at forhindre købere i
at videresælge motorkøretøjerne, medens de er nye. For at forhindre et leasingselskab i at
videresælge et nyt motorkøretøj, kan forhandleren kræve, at leasingselskabet underskriver
en erklæring om, at det ikke vil videresælge motorkøretøjerne, medens de er nye.

Spørgsmål 48: Kan en leverandør af sine forhandlere kræve kopier af alle leasingaftaler,
før de sælger et motorkøretøj til et leasingselskab?

Nej. Det ville være en indirekte salgsbegrænsning og en alvorlig konkurrence-
begrænsning115. Det ville desuden give forhandleren og leverandøren mulighed for at
skaffe sig oplysning om vilkår og betingelser i leasingaftalen og om leasingtagerens

                                               
113 Jf. betragtning nr. 30 og artikel 5, stk. 2, litra a).
114 Jf. artikel 1, stk. 1, litra w).
115 Jf. artikel 4, stk. 1, litra b).
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identitet. For at undgå salg til en ikke-autoriseret videresælger kan en leverandør
imidlertid kræve, at en forhandler, før han sælger første gang til et bestemt leasingselskab,
kontrollerer de generelle betingelser, leasingselskabet opererer med i sine aftaler.

Spørgsmål 49: Kan et leasingselskab fra en forhandler købe nye motorkøretøjer, hvortil
det endnu ikke har leasingtagere?

Ja, og leverandøren kan ikke nægte at efterkomme de relevante ordrer, også selv om
leasingselskabet anvender de nye motorkøretøjer til at opbygge et lager116. Ethvert krav til
et leasingselskab om at opgive navn på en kunde før købet ville udgøre en indirekte salgs-
begrænsning og en alvorlig konkurrencebegrænsning117.

5.3.2. Forhandling af forskellige mærker hos samme forhandler

Med forordning 1400/2002 har man forenklet de betingelser, en leverandør kan pålægge
forhandlere, som ønsker at tage et eller flere andre mærker ind (nogle gange betegnet
"multi-branding"). En leverandør, som ønsker sine aftaler omfattet af forordningens
gruppefritagelse, skal acceptere, at alle hans forhandlere kan sælge motorkøretøjer fra
konkurrerende leverandører. Den eneste begrænsning, han kan pålægge, er en forpligtelse
for forhandleren til at udstille andre leverandørers modeller på særskilte arealer i samme
udstillingslokale. Hvis forhandleren beslutter at ansætte særligt salgspersonale til de
enkelte mærker, og leverandøren accepterer det og betaler alle de dermed forbundne
ekstraomkostninger, vil det også være dækket af forordningen.

Leverandøren kan forlange, at disse forhandlere opfylder alle de kvalitetskriterier, som
forhandlere, der kun sælger hans eget mærke, også skal opfylde, herunder krav
vedrørende udsmykning af udstillingslokalet og oplæring af salgspersonalet. Hvis
forhandlerens udstillingslokale ikke er stort nok til, at alle motorkøretøjerne kan udstilles,
eller at han kan gøre brug af alt det udsmykningsmateriale, som en forhandler af et enkelt
mærke normalt skal udstille eller benytte, må leverandøren stille lempeligere krav med
hensyn til det areal, der er nødvendigt for at kunne udstille motorkøretøjerne, så
forhandleren også kan udstille motorkøretøjer fra en eller flere andre producenter i sit
eksisterende udstillingslokale118. Hvorvidt disse betingelser er opfyldt i de konkrete
tilfælde, afhænger af de faktiske omstændigheder. Aftalerne skal indeholde bestemmelse
om, at parterne har ret til at lade eventuelle uoverensstemmelser om dette spørgsmål
afgøre af en uvildig sagkyndig, en voldgiftsmand eller en national domstol119.

Spørgsmål 50: Må en forhandler tilbydes højere avance eller en bonus, hvis han kun
sælger motorkøretøjer fra én leverandør?

Nej. Sådanne foranstaltninger ville være en indirekte begrænsning af en forhandlers ret til
at sælge konkurrerende mærker og derfor ikke være dækket af forordningen120. Alle

                                               
116 Jf. Kommissionens beslutning af 10. oktober 2001 – DaimlerChrysler – (sag COMP/36.264 –

Mercedes-Benz), punkt 176 og 201 ff.
117 Jf. artikel 4, stk. 1, litra b).
118 Jf. betragtning nr. 27.
119 Jf. artikel 3, stk. 6.
120 Jf. artikel 5, stk. 1, litra a), og artikel 1, stk. 1, litra b).
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forhandlere skal derfor have tilbudt samme avancer eller bonuser, uanset om de kun
sælger motorkøretøjer fra én leverandør eller fra flere.

Spørgsmål 51: Hvor meget adskillelse kan en leverandør forlange med hensyn til
udstillingen af forskellige mærker i samme udstillingslokale?

Ifølge forordningen kan leverandører forlange, at forhandlerne udstiller motorkøretøjer af
deres mærke på et særskilt areal i samme udstillingslokale. Alle forpligtelser om yderligere
adskillelse, f.eks. opsætning af en væg eller et forhæng eller et krav om så stor afstand
mellem udstillinger af motorkøretøjer af forskellige mærker, at det gør udstilling af andre
mærker umulig (f.eks. fordi udstillingslokalet er for lille), eller urimeligt vanskelig (f.eks.
fordi leverandøren kræver, at hans motorkøretøjer skal udstilles langs vinduesarealet), vil
ikke være omfattet af forordningen.

Spørgsmål 52: Kan en leverandør forlange, at en forhandler reklamerer for hans mærke
med specielt reklamemateriale i udstillingslokalet?

En leverandør kan forlange, at alle hans forhandlere har en udsmykning, som promoverer
mærkets image, under forudsætning af at det ikke begrænser salget af andre mærker.
F.eks. kan en leverandør forlange, at alle hans forhandlere lægger et specielt gulvtæppe på
det areal i udstillingslokalet, der anvendes til at udstille hans mærke, eller opsætter
standere med hans logo, som kan ses fra gaden. Han kan også forlange, at forhandleren
kun udstiller hans motorkøretøjer i en bygning af en vis kvalitet. En leverandør kan
imidlertid ikke kræve, at en forhandler, som ønsker at tage endnu et varemærke ind, har
en særskilt kundeindgang til hvert mærke. Han kan f.eks. heller ikke forlange, at en
forhandler, som også sælger mærker fra konkurrerende leverandører, ændrer hele
udstillingslokalets indre eller ydre på en måde, som er specielt tilpasset hans mærke.

5.3.3. Retten til at etablere yderligere salgssteder (forbud mod en "beliggenheds-
klausul")

Efter 1. oktober 2005 dækker forordning 1400/2002121 ikke forpligtelser, der forhindrer
forhandlere af personbiler og lette erhvervskøretøjer inden for et selektivt distributions-
system i at åbne flere salgs- eller leveringssteder i andre områder inden for fællesmarkedet,
hvor der anvendes selektiv distribution. En forhandler kan således udnytte nye
forretningsmuligheder ved at sikre sig fysisk tilstedeværelse tæt på potentielle kunder, som
befinder sig længere væk fra hans oprindelige salgssted, herunder kunder i andre EU-
lande. Denne rettighed vil styrke konkurrencen inden for motorkøretøjer af samme mærke
i hele Europa til gavn for forbrugerne og vil desuden give forhandlerne mulighed for at
ekspandere og blive mere uafhængige af deres leverandører. Det vil også give dem
mulighed for at forhandle nye motorkøretøjer i hele Europa.

Ifølge forordning 1400/2002 må der imidlertid gerne fastsættes begrænsninger for
etablering af flere salgssteder, når det gælder forhandlere af andre motorkøretøjer end
personbiler og lette erhvervskøretøjer, f.eks. mellemstore og store lastbiler og busser122.
Det formodes, at hovedparten af køberne af sådanne køretøjer benytter dem i en

                                               
121 Jf. artikel 5, stk. 2, litra b), og artikel 12, stk. 2.
122 Se også spørgsmål 16.
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erhvervsmæssig sammenhæng og derfor er bedre placeret end private forbrugere til at
købe hos en forhandler, der er beliggende i et andet område inden for fællesmarkedet, og
dermed få adgang til mere favorable salgsbetingelser.

Ifølge forordningen kan leverandører forbyde forhandlere inden for distributionssystemer
med eneforhandlingsret at etablere flere salgssteder på markeder, som er omfattet af
sådanne systemer. Men eftersom disse forhandlere kan sælge nye motorkøretøjer til alle
kunder, herunder også ikke-autoriserede videresælgere, i hele fællesmarkedet, må det
formodes, at disse videresælgere vil udnytte prisforskelle mellem de forskellige markeder
(organise arbitrage) og gribe de yderligere forretningsmuligheder, der opstår andre steder
inden for fællesmarkedet.

Spørgsmål 53: Hvilke former for salgssteder må en forhandler, der opererer inden for et
selektivt distributionssystem, som er omfattet af forordningen, etablere efter 1. oktober
2005?

Efter 1. oktober 2005 må en forhandler, der opererer inden for et selektivt distributions-
system, som er omfattet af forordningen, etablere flere salgs- eller leveringssteder i andre
områder inden for fællesmarkedet, hvor der anvendes selektiv distribution.

Et salgssted omfatter udstillingslokalet og den nødvendige infrastruktur til salg af nye
motorkøretøjer. Det vil f.eks. være et udstillingslokale til at udstille de nye motorkøretøjer
i, de nødvendige kontorer, salgspersonale og demonstrationsmotorkøretøjer. Den
forhandler, der driver salgsstedet, afgør selv, om han vil levere de nye motorkøretøjer på
salgsstedet eller et andet sted.

Et leveringssted er et sted, hvor motorkøretøjer, der er solgt andetsteds, overdrages
(leveres) til den endelige forbruger. Det kan omfatte de nødvendige kontorlokaler, en
lagerfacilitet eller et område til klargøring af motorkøretøjer til levering og det nødvendige
personale til at forestå leveringen. En forhandler skal have lov til at kombinere et
leveringssted med et salgssted, hvis blot han opfylder de relevante kvalitetskriterier for
begge steder. I henhold til forordningen skal forhandlere inden for et selektivt
distributionssystem have ret til at drive aktivt salg af nye motorkøretøjer123. En forhandler
må derfor ikke forhindres i at opstille reklameplancher på et leveringssted eller fremlægge
brochurer om de motorkøretøjer eller tjenesteydelser, han tilbyder.

Spørgsmål 54: Hvis en forhandler i et selektivt distributionssystem beslutter at åbne
endnu et salgs- eller leveringssted, hvilke krav skal det nye sted så opfylde?

Det skal opfylde de samme krav som tilsvarende salgssteder i det område, hvor det skal
etableres. Hvis f.eks. en forhandler i et landdistrikt beslutter at åbne endnu et salgssted på
en befærdet gade i en større by, kan leverandøren forlange, at han opfylder de samme
kvalitetskrav med hensyn til udstilling af motorkøretøjer og visning af varemærkets logo
som eksisterende salgssteder i det pågældende område eller i tilsvarende byområder.

Hvis en forhandler i et område finder det hensigtsmæssigt at etablere et leveringssted i et
andet område, skal det leveringssted opfylde de samme kvalitetskrav som andre

                                               
123 Jf. artikel 4, stk. 1, litra b) og d).
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leveringssteder i det pågældende område eller tilsvarende områder124. En leverandør må
dog f.eks. ikke kræve, at et leveringssted bemandes med lige så meget personale som et
udstillingslokale, fordi det ville udgøre en indirekte begrænsning for aktivt salg og en
indirekte genindførelse af en beliggenhedsklausul.

Spørgsmål 55: Kan en forhandler i et selektivt distributionssystem lukke det oprindelige
salgs- eller leveringssted, som han fik leverandørens autorisation til at drive, og etablere
et nyt et andet sted?

Ikke uden godkendelse fra leverandøren, som fortsat skal kunne acceptere forhandlerens
forslag til flytning af det oprindelige salgs- eller leveringssted. Leverandører af nye
motorkøretøjer kan således sikre sig, at deres netværk dækker alle geografiske områder
inden for fællesmarkedet.

Spørgsmål 56: Skal en forhandler i et selektivt distributionssystem, der ønsker at etablere
endnu et salgs- eller leveringssted, nødvendigvis have leverandørens godkendelse, og vil
han være nødsaget til at indgå en ny forhandleraftale for det nye sted med leverandøren?

For at være omfattet af forordningen skal en forhandler, der opererer inden for et selektivt
distributionssystem, have mulighed for at åbne flere salgs- eller leveringssteder uden
tilladelse fra leverandøren. Det vil derfor ikke være nødvendigt at indgå en ny aftale.
Leverandøren kan dog kræve, at det nye salgs- eller leveringssted opfylder de
kvalitetskrav, der gælder for samme type salgs- eller leveringssteder i samme geografiske
område.

Spørgsmål 57: Hvorfra kan forhandleren få leveret de motorkøretøjer, han sælger på det
nye salgssted?

Forhandleren kan få leveret motorkøretøjerne til det nye salgssted fra den eller de samme
leverandører, som leverer motorkøretøjer til det første salgs- eller leveringssted. Han har
desuden ret til at få leveret motorkøretøjer fra alle andre forhandlere eller
engrosforhandlere af det pågældende varemærke overalt inden for fællesmarkedet.

Denne leverandør må træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en forhandler
kan købe tilstrækkeligt mange nye motorkøretøjer til at dække efterspørgslen både på det
første salgssted (hovedsalgsstedet) og alle yderligere salgssteder. Enhver form for
leveringsbegrænsning vil være en indirekte begrænsning af forhandlerens ret til at etablere
flere salgssteder i andre områder inden for fællesmarkedet. Det vil også være tilfældet,
hvis engrospriser eller andre økonomiske incitamenter gøres afhængige af, hvorvidt den
pågældende motorkøretøj sælges fra forhandlerens første salgssted (hovedsalgsstedet)
eller fra et andet salgssted.

                                               
124 Jf. betragtning nr. 29, sidste punktum.
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5.3.4. Levering af nye motorkøretøjer til forhandleren

Spørgsmål 58: Kan en forhandler i et selektivt distributionssystem forhindres i at skaffe
motorkøretøjer fra en anden autoriseret forhandler af samme mærke, som er etableret i
samme eller et andet EU-land?

Nej. I henhold til forordningen må autoriserede forhandlere i et selektivt distributions-
system ikke forhindres i at købe fra andre autoriserede forhandlere, uanset hvor de er
etableret i det indre marked125.

Spørgsmål 59: Kan en leverandør operere med længere leveringstider på motorkøretøjer,
der skal sælges til en udenlandsk endelig bruger eller fra en forhandlers andet salgssted
end det oprindelige?

Nej. Det ville begrænse (aktivt eller passivt) salg til endelige brugere og dermed være en
alvorlig konkurrencebegrænsning.

5.3.5. Uoverensstemmelser om kontraktforhold

For hurtigt at få bilagt eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne i forhandleraftaler,
som ellers vil kunne hæmme en effektiv konkurrence, vil aftalerne kun være omfattet af
gruppefritagelsen, hvis de indeholder bestemmelse om, at begge parter har ret til at gøre
brug af en uvildig sagkyndig eller voldgiftsmand. Denne ret berører ikke de enkelte parters
ret til at indbringe sagen for en national domstol126.

Spørgsmål 60: Under hvilke omstændigheder skal uoverensstemmelser mellem en
leverandør og en forhandler i medfør af forordningen henvises til en uvildig sagkyndig
eller en voldgiftsmand?

Forordningen indeholder bestemmelse om, at enhver vertikal aftale skal give hver af
parterne ret til at henvise uoverensstemmelser om opfyldelsen af deres aftalemæssige
forpligtelser til en uvildig sagkyndig, f.eks. en mægler, eller en voldgiftsmand. Sådanne
uoverensstemmelser kan bl.a. vedrøre leveringsforpligtelser, fastsættelse eller opfyldelse af
krav til lagerbeholdning eller vedtagne salgsmål, opfyldelse af en forpligtelse til at levere
eller benytte demonstrationsmotorkøretøjer, betingelser for salg af forskellige mærker hos
samme forhandler ("multi-branding"), spørgsmålet om, hvorvidt forbuddet mod at drive
virksomhed på et ikke-autoriseret forretningssted betyder, at en forhandler af andre
motorkøretøjer end personbiler eller lette erhvervskøretøjer får begrænset sine
ekspansionsmuligheder127, eller hvor en aftale opsiges, specielt spørgsmålet om, hvorvidt
opsigelsen af en aftale er berettiget ud fra den begrundelse, der gives i opsigelsen128.

                                               
125 Jf. artikel 4, stk. 1, litra c).
126 Jf. betragtning nr. 11 og artikel 3, stk. 6.
127 Jf. betragtning nr. 18.
128 Jf. betragtning nr. 11 og artikel 3, stk. 6.
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Spørgsmål 61: Hvem kan fungere som uvildig sagkyndig eller voldgiftsmand, og hvordan
skal en uvildig sagkyndig eller voldgiftsmand udpeges?

Enhver, der af begge parter accepteres som værende kvalificeret til formålet, kan udpeges
som uvildig sagkyndig eller voldgiftsmand. Parterne kan i givet fald selv bestemme, hvem
de vil udpege, og hvorvidt de foretrækker at udpege én, to, tre eller flere personer som
sagkyndig eller voldgiftsmand. Ingen af parterne kan dog ensidigt bestemme, hvem der
skal være sagkyndig eller voldgiftsmand. I tilfælde af uenighed skal parterne følge de
procedurer, der normalt anvendes i sådanne sager, f.eks. ved at lade en retspræsident eller
formanden for en brancheorganisation foretage udpegelsen. Det må tilrådes, at det i den
vertikale aftale fastsættes, hvilken procedure parterne ønsker at anvende, såfremt det
bliver aktuelt.

5.3.6. En forhandlers ret til selv at vælge, om han også vil udføre reparation og
service

I modsætning til forordning 1475/95129 kan producenter i henhold til den nye forordning
ikke forlange, at deres forhandlere skal tilbyde reparation og service. Den giver derfor
forhandlerne mulighed for at specialisere sig i forhandling af motorkøretøjer, hvilket kan
være specielt attraktivt for de forhandlere, som ønsker at sælge nye motorkøretøjer fra
forskellige producenter.

Hvis en forhandler beslutter ikke selv at tilbyde reparation og service, kan leverandøren
forlange, at han udbyder disse ydelser i underleverance til et autoriseret værksted, der
tilhører det pågældende varemærkes netværk130. For at gøre tingene mere gennemskuelige
for forbrugerne kan producenten også kræve, at forhandleren opgiver navn og adresse på
det pågældende autoriserede værksted, før salgsaftalen indgås. Hvis værkstedet ikke ligger
i umiddelbar nærhed af udstillingslokalet, kan leverandøren desuden kræve, at
forhandleren fortæller sine kunder, hvor langt væk værkstedet er beliggende fra
udstillingslokalet; det må han dog kun gøre, hvis han stiller tilsvarende krav til
forhandlere, hvis egne værksteder heller ikke ligger i umiddelbar nærhed af deres
salgssted.

I forbindelse med en underleverance påtager et autoriseret værksted sig at samarbejde som
en form for privilegeret servicepartner med forhandleren og yde alle former for
eftersalgsservice til forhandlerens kunder. Det omfatter normale reparationer og service,
men også opfyldelse af garantiforpligtelser, reparation af tilbagekaldte motorkøretøjer og
gratis service, som tilbydes af motorkøretøjsproducenten gennem det autoriserede
værksted131.

Spørgsmål 62: Kan en autoriseret forhandler af et bestemt mærke i medfør af
forordningen forhindres i også at være uafhængigt værksted for det pågældende mærke?

Nej. Som uafhængigt værksted vil han dog muligvis ikke få samme fordele som et
autoriseret værksted. Det vigtigste er, at han ikke kan gøre krav på vederlag fra leveran-

                                               
129 Artikel 4, stk. 1, nr. 1) og 6), og artikel 5, stk. 1, nr. 1), litra a) og b).

130 Jf. artikel 4, stk. 1, litra g).
131 Jf. betragtning nr. 17.



58

døren for udførelse af reparationer under garantien. Han kan desuden, for nye
motorkøretøjer han sælger, være nødsaget til at udbyde reparation og service under
garantien i underleverance til et autoriseret værksted inden for producentens netværk.

5.3.7. Overdragelse/salg af en forhandlervirksomhed eller et autoriseret værksted

For at fremme markedsintegrationen og give forhandlerne og de autoriserede værksteder
mulighed for at udnytte andre forretningsmuligheder, ekspandere deres forretnings-
virksomhed og blive mere uafhængige indeholder forordning 1400/2002 bestemmelse om,
at de skal have ret til at købe andre virksomheder af samme art som deres egen, der sælger
eller reparerer samme mærke. Derfor skal alle vertikale aftaler mellem en leverandør og en
forhandler eller et autoriseret værksted give sidstnævnte ret til efter eget valg at overdrage
alle rettigheder og forpligtelser til enhver anden tilsvarende virksomhed, som henholdsvis
sælger eller reparerer motorkøretøjer af samme mærke inden for distributionssystemet132.

Spørgsmål 63: Kan en leverandør forhindre en forhandler i at sælge sin forhandler-
virksomhed til en anden forhandler inden for samme producents netværk?

For at være omfattet af gruppefritagelsen i forordning 1400/2002 skal aftaler om
forhandling af nye motorkøretøjer indeholde en bestemmelse om, at leverandøren
accepterer overdragelse af ejendomsretten til en forhandlervirksomhed med alle dertil
hørende rettigheder og forpligtelser til en anden forhandler inden for producentens
netværk133.

Man kan f.eks. forestille sig, at motorkøretøjsproducent A har forhandleraftaler, som er
forenelige med forordningen, med Dupont i Paris og Smith i London. Dupont og Smith
ejes og drives af henholdsvis Franco S.A. og Anglo Plc. Hvis Anglo ønsker at sælge
Smith134 til Franco, kan hverken producent A eller hans importør modsætte sig salget135. I
dette eksempel betragtes både Franco og Anglo som "forhandlere" i forordningens
forstand, eftersom de er "forbundne virksomheder" med henholdsvis Dupont og Smith.

Spørgsmål 64: Kan en leverandør forhindre en forhandler i at sælge sin forhandler-
virksomhed til en anden forhandler, som har fået varsel om opsigelse af sin forhandler-
aftale?

Hvis forhandleraftalen skal være omfattet af forordningen, kan leverandøren ikke for-
hindre, at forhandlervirksomheden overdrages, under forudsætning af at den forhandler,
der har modtaget varsel om opsigelse af sin forhandleraftale, opfylder alle leverandørens
kvalitetskrav.

                                               
132 Betragtning nr. 10 og artikel 3, stk. 3.
133 Herunder forhandlere, som er autoriseret af producenten i andre EU-lande.
134 Det er uden betydning, om Smith er et aktieselskab, hvori en kontrollerende del af aktiekapitalen

overdrages, eller om det drives i en enklere juridisk form og sælges som en virksomhed, inklusiv alle
aktiver, rettigheder og forpligtelser.

135 F.eks. ved at påkalde sig en kontraktbestemmelse såsom en klausul om "ændring af ejerskab", som
ellers ville give leverandøren ret til at nedlægge veto mod en sådan overdragelse af ejerskab.



59

Spørgsmål 65: Kan en leverandør, hvis aftaler med forhandlerne er omfattet af
forordningen, forhindre en forhandler, som har modtaget varsel om opsigelse af sin
forhandleraftale, i at overdrage sin forhandlervirksomhed til en anden forhandler?

Nej. Forordningen tillader ikke en sådan begrænsning. En sådan overdragelse vil dog ikke
ændre ved den kendsgerning, at den forhandleraftale, der overdrages, ophører ved
opsigelsesfristens udløb. Den anden forhandler vil derfor kun få en yderligere forhandler-
virksomhed i en begrænset periode indtil opsigelsesfristens udløb.

Spørgsmål 66: Giver forordningen mulighed for at forhindre en forhandler i at
overdrage sin forhandlervirksomhed til et autoriseret værksted?

Ja. Retten til at sælge gælder kun overdragelse til samme type deltager i et givet netværk,
dvs. fra forhandler til forhandler eller fra autoriseret værksted til autoriseret værksted136.

5.3.8. Forhandleraftalens ophør

Spørgsmål 67: Skal en forhandleraftale ifølge forordningen indgås for en vis minimums-
periode?

I henhold til forordningen kan en aftale indgås på ubestemt tid137 eller for en tidsbegrænset
periode138. Hvis en aftale indgås for en tidsbegrænset periode, må denne periode ikke være
kortere end 5 år. I relation til forordningen vil en femårig aftale, som giver de enkelte
parter ret til at bringe aftalen til ophør på et tidspunkt inden for denne periode139, blive
betragtet som en aftale for en tidsbegrænset periode på under fem år.

Spørgsmål 68: Er der i forordningen fastsat et bestemt opsigelsesvarsel?

Hvis en af parterne ikke ønsker at forny en tidsbegrænset aftale, skal han senest seks
måneder inden aftalens udløb140 meddele den anden part, at han ikke har til hensigt at
forny aftalen.

Hvis en af parterne ønsker at bringe en tidsubestemt aftale til ophør, skal han normalt
opsige aftalen med to års varsel. Hvis en leverandør i henhold til lov eller en særlig aftale
er forpligtet til at betale en rimelig erstatning ved aftalens ophør, eller hvis han ønsker at
opsige aftalen, fordi det er nødvendigt at omorganisere hele eller en væsentlig del af
netværket, er opsigelsesfristen mindst et år141.

Behovet for en omorganisering kan opstå som følge af konkurrenters praksis eller andre
økonomiske faktorer, uanset om disse kan tilskrives motorkøretøjsproducentens interne

                                               
136 Jf. artikel 3, stk. 3, og betragtning nr. 10.
137 Dvs. at der ikke er fastsat nogen udløbsdato i aftalen.
138 Jf. artikel 3, stk. 5.
139 Medmindre der er tale om misligholdelse af en grundlæggende forpligtelse.
140 Jf. artikel 3, stk. 5, litra a). Konsekvenserne af at undlade at give dette varsel skal vurderes i henhold

til gældende national ret.
141 Jf. artikel 3, stk. 5, litra b).
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beslutninger eller udefra kommende påvirkninger, f.eks. lukning af en virksomhed, der
beskæftiger en stor arbejdsstyrke i et bestemt område. Eftersom der kan være tale om så
mange forskelligartede forhold, vil det være urealistisk at forsøge at opregne alle
potentielle årsager til en omorganisering.

Hvorvidt det er nødvendigt at omorganisere netværket, kan vurderes helt objektivt, og det
forhold, at leverandøren finder en sådan omorganisering nødvendig, er ikke tilstrækkeligt
til at afgøre spørgsmålet i tilfælde af uenighed. I så fald må en national domstol eller
voldgiftsmand afgøre det på grundlag af de faktiske omstændigheder.

Hvorvidt omorganiseringen berører en "væsentlig del" af netværket, må afgøres i lyset af
den specifikke organisering af producentens netværk i hvert enkelt tilfælde. "Væsentlig"
indebærer både et økonomisk og geografisk aspekt, som kan begrænses til netværket, eller
en del af det, i et bestemt EU-land.

Spørgsmål 69: Kan en part i en vertikal aftale, som er forenelig med forordningen,
opsige aftalen uden varsel med henvisning til ekstraordinære omstændigheder?

Det skal afgøres i henhold til den nationale aftaleret, hvorvidt parterne i en aftale kan
ophæve aftalen når som helst uden varsel, hvis den anden part undlader at opfylde en af
sine grundlæggende forpligtelser. Parterne skal fastslå, hvorvidt begrundelsen for aftalens
ophævelse før tid er tilstrækkelig, enten efter fælles overenskomst eller, i tilfælde af
uenighed, ved at henvise sagen til en uvildig sagkyndig eller en voldgiftsmand og/eller den
relevante domstol i overensstemmelse med gældende national ret142.

Spørgsmål 70: Er en leverandør i henhold til forordningen forpligtet til at give en
begrundelse for at opsige en aftale med en forhandler eller et autoriseret værksted?

For at være omfattet af forordningen skal en leverandør, som ønsker at opsige en
forhandleraftale, give en skriftlig meddelelse derom med en udførlig, objektiv og
gennemskuelig begrundelse143. Denne betingelse blev indføjet for at forhindre, at en
leverandør opsiger en aftale, fordi en forhandler eller et værksted bidrager til at øge
konkurrencen f.eks. ved aktivt eller passivt salg til udenlandske forbrugere eller
forhandling af mærker fra andre leverandører eller ved at udbyde reparation og service i
underleverance.

I tilfælde af uoverensstemmelser er det voldgiftsmanden eller den nationale domstol, der
skal afgøre, hvorvidt den givne begrundelse berettiger til at opsige forhandleraftalen, og
bl.a. fastsætte en passende erstatning, hvis det ikke er tilfældet. I overvejelserne om,
hvorvidt begrundelsen for opgigelsen af aftalen er velfunderet, kan voldgiftsmanden eller
retten tage hensyn til en række forskellige elementer, herunder selve forhandleraftalen,
bestemmelserne i national aftaleret samt forordningens ordlyd.

Forordningen opstiller en række former for forhandlerpraksis, som en leverandør ikke kan
forbyde. Hvis en leverandør i stedet for at forbyde disse former for praksis forsøger at
forhindre dem eller bringe dem til ophør ved at opsige en forhandleraftale, vil det være en
alvorlig indirekte konkurrencebegrænsning og betyde, at forhandleraftalen ikke længere er

                                               
142 Jf. artikel 3, stk. 6.
143 Jf. artikel 3, stk. 4.
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omfattet af gruppefritagelsen. Spørgsmålet om, hvorvidt leverandøren har valgt at opsige
aftalen af de grunde, der angives i varslet, eller for at bringe konkurrencefremmende
praksis til ophør, må afgøres af den uvildige sagkyndige, voldgiftsmanden eller den
nationale domstol på grundlag af de faktiske omstændigheder.

Spørgsmål 71: Er en leverandør forpligtet til at komme med en begrundelse for et varsel
om, at en tidsbegrænset aftale ikke vil blive fornyet?

Nej. Forordningen fastsætter ikke krav om, at leverandøren giver en begrundelse for ikke
at ønske at forny en tidsbegrænset aftale144.

5.4. Autoriserede værksteder

Et autoriseret værksted ("reparatør") er defineret i forordningens artikel 1, stk. 1, litra l).
Det er en virksomhed, der tilhører det netværk af "officielle" udbydere af reparations- og
vedligeholdelsesydelser, som en leverandør har oprettet (en motorkøretøjsproducent eller
dennes importør). Betegnelsen "autoriseret reparatør", der anvendes i forordningen, er ny,
eftersom både detailsalg af motorkøretøjer og reparation og service i forordning 1475/95
blev anset for at blive udført inden for leverandørernes netværk af samme form for
virksomhed, der gik under fællesbetegnelsen "forhandlere". I modsætning hertil er
forordning 1400/2002 baseret på et andet koncept: forhandling af nye motorkøretøjer og
udførelse af reparation og service hører ikke længere nøje sammen, men kan varetages af
forskellige virksomheder.

I henhold til forordning 1400/2002 kan leverandører derfor ikke pålægge forhandlere pligt
til at udføre reparation og service145. Forordningen tillader heller ikke en leverandør at
kræve, at hans autoriserede værksteder også forhandler nye motorkøretøjer146.

Forordningen dækker en leverandørs anvendelse af kvantitativ, selektiv distribution eller
eksklusiv distribution for hans netværk af autoriserede værksteder op til en markedsandel
på 30%147. For autoriserede værksteder med en markedsandel på over 30% dækker
forordningen kun værksteder i et kvalitativt, selektivt distributionssystem148.

                                               
144 Der kan dog i visse EU-lande være civilretlige bestemmelser om, at der skal gives en sådan

begrundelse.
145 Jf. artikel 4, stk. 1, litra g). Se også betragtning nr. 22, hvori der redegøres for et vigtigt aspekt af de

meget alvorlige begrænsninger, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra g) og h); det anføres udtrykkeligt,
at fritagelsen ikke bør omfatte vertikale aftaler, der indeholder direkte eller indirekte forpligtelser
eller incitamenter, som medfører en sammenkobling af salg og service, eller som gør udførelsen af en
af disse aktiviteter afhængig af udførelsen af en anden.

146 Jf. artikel 4, stk. 1, litra h).
147 Jf. artikel 3, stk. 1, første afsnit.
148 Jf. artikel 3, stk. 1, tredje afsnit.
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5.4.1. Godkendelse som autoriseret værksted

Spørgsmål 72: Er leverandøren af nye motorkøretøjer nødsaget til at acceptere, at et
værksted optages i netværket af autoriserede værksteder for det pågældende mærke?

I princippet kan leverandøren frit vælge deltagerne i netværket, men hvis han ønsker, at
hans aftaler skal være omfattet af forordningen, afhænger svaret på dette spørgsmål af,
hvor stor en del af markedet for reparation af alle motorkøretøjer af det pågældende
mærke leverandørens netværk af autoriserede værksteder har. Hvis denne markedsandel
ikke overstiger 30%, kan leverandøren basere sit netværk af autoriserede værksteder på
enten kvantitativ, selektiv distribution eller på eksklusiv distribution og kan vælge ikke at
optage bestemte værksteder i netværket, også selv om de opfylder de kvalitetsmæssige
kriterier for at deltage i netværket.

Hvis netværket af autoriserede værksteder for det pågældende varemærke har en
markedsandel på over 30%, dækker forordningen kun kvalitativ, selektiv distribution.
Hvis leverandøren ønsker, at hans distributionsaftale skal være omfattet af forordningen,
kan han således kun pålægge sine autoriserede værksteder kvalitative kriterier og skal
tillade alle værksteder, som opfylder disse kriterier, at deltage i netværket som
autoriserede værksteder, herunder også autoriserede forhandlere, hvis aftaler med
leverandøren er ophørt, men som gerne vil fortsætte som autoriserede værksteder.

Spørgsmål 73: Er leverandøren forpligtet til at oplyse alle interesserede værksteder om,
hvilke kriterier der skal opfyldes, hvis leverandøren anvender kvalitativ, selektiv
distribution?

Ja. Hvis leverandøren ikke oplyste om kvalitetskriterierne, ville autoværkstederne ikke
vide, hvordan de kan opfylde dem, og ikke kunne dokumentere, at de opfyldte dem. Det
kan eventuelt tilrådes leverandører at gøre disse betingelser tilgængelige for alle auto-
værksteder efter anmodning eller endog offentliggøre dem, f.eks. på Internettet.

Spørgsmål 74: Hvordan skal en leverandør, hvis netværket af autoriserede værksteder er
baseret på rent kvalitative kriterier, anvende de pågældende kriterier?

En leverandør, som fastsætter kvalitative kriterier for sit netværk af autoriserede
værksteder, skal anvende de samme kriterier på samme måde over for alle værksteder.
Dette betyder især:

– hvis et autoværksted opfylder kriterierne, skal det accepteres som autoriseret
værksted. En leverandør har dog ret til at kontrollere, om værkstedet opfylder
kriterierne, før han indgår en aftale med det

– kriterierne skal være de samme for autoriserede værksteder, som samtidig forhandler
nye motorkøretøjer af det pågældende mærke, og for autoriserede værksteder, som
ikke gør det. Leverandøren skal tillade alle autoriserede værksteder at opfylde
garantiforpligtelser, yde gratis service og udføre arbejde på tilbagekaldte
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motorkøretøjer for alle motorkøretøjer af det pågældende mærke, der sælges inden
for fællesmarkedet149.

5.4.2. Ingen beliggenhedsklausul for autoriserede værksteder

Spørgsmål 75: Tillader forordningen en begrænsning i et autoriseret værksteds mulighed
for inden for et selektivt distributionssystem selv at bestemme, hvor værkstedslokalerne
eller eventuelle yderligere forretningssteder skal være beliggende?

Nej. En sådan begrænsning er ikke dækket af forordningen. Et autoriseret værksted skal
selv kunne bestemme, hvor selve værkstedet samt eventuelle andre forretningssteder, hvor
værkstedet tilbyder reparation og service, skal være beliggende150.

5.4.3. Reservedele og autoriserede værksteder

Der henvises desuden til kapitel 7 i denne vejledning.

Spørgsmål 76: Kan en motorkøretøjsleverandør forsøge at forhindre et autoriseret
værksted i at skaffe sig originale reservedele direkte fra reservedelsproducenten?

Nej. Det ville være en alvorlig konkurrencebegrænsning151.

Spørgsmål 77: Kan en leverandør forlange af et autoriseret værksted, at det oplyser sine
kunder om, hvorvidt det anvender originale reservedele eller reservedele af tilsvarende
kvalitet?

Medmindre det drejer sig om udførelse af arbejde under garantien, hvor leverandøren kan
forlange, at der kun anvendes reservedele, han selv leverer, betragtes det som en alvorlig
begrænsning, hvis leverandøren pålægger værkstedet pligt til at oplyse sine kunder om,
hvorvidt det anvender originale reservedele eller reservedele af tilsvarende kvalitet, fordi
det indebærer en direkte eller indirekte begrænsning af det autoriserede værksteds ret til at
købe og anvende sådanne reservedele. Leverandøren må navnlig ikke stille et sådant krav
for at give forbrugerne indtryk af, at de pågældende reservedele er af ringere kvalitet end
de originale reservedele, der leveres af motorkøretøjsproducenten.

Spørgsmål 78: Kan det forlanges af et autoriseret værksted, at det ved udførelsen af
reparationer under garantien, gratis service og arbejde på tilbagekaldte motorkøretøjer
anvender originale reservedele, der er leveret af motorkøretøjleverandøren?

Ja. I henhold til artikel 4, stk. 1, litra k), kan en motorkøretøjsleverandør forlange, at der
ved ovennævnte former for reparationsarbejde kun anvendes reservedele, han selv har
leveret152. Med hensyn til almindelig reparation og vedligeholdelse af et motorkøretøj, som

                                               
149 Jf. betragtning nr. 17.
150 Jf. artikel 5, stk. 3.
151 Jf. artikel 4, stk. 1, litra k).
152 Ved "reparationer under garantien" forstås udskiftning af ødelagte eller defekte komponenter i bilen.
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ikke udføres gratis for kunden (f.eks. et 30 000 km serviceeftersyn), kan leverandøren af
motorkøretøjet imidlertid ikke kræve, at der kun anvendes originale reservedele, han selv
har leveret, eftersom det ville udgøre en begrænsning af de autoriserede værksteders ret til
at vælge mellem at anvende originale reservedele til denne form for
vedligeholdelsesydelser eller reservedele af tilsvarende kvalitet fra andre leverandører153.

Spørgsmål 79: Kan en leverandør forlange, at et autoriseret værksted udelukkende
anvender reservedele af leverandørens mærke?

Sådanne ordninger, der også betegnes som konkurrenceklausuler154, og som aftales
mellem det autoriserede værksted og motorkøretøjsleverandøren eller mellem det
autoriserede værksted og leverandøren af reservedele, vil ikke være omfattet af
gruppefritagelsen. Et krav om, at anvende reservedele af et bestemt mærke for op til
30%155 af det autoriserede værksteds køb af konkurrerende reservedele, betragtes dog
ikke som en konkurrenceklausul og vil være dækket af forordningen156, så længe det
autoriserede værksted er frit stillet til at indkøbe disse varer enten fra leverandøren eller
fra andre virksomheder udpeget af leverandøren, f.eks. som krydsleverancer fra andre
autoriserede forhandlere eller værksteder157.

Spørgsmål 80: Dækker forordningen en aftale, i henhold til hvilken en
motorkøretøjsleverandør forpligter et autoriseret værksted til at opbevare reservedele til
motorkøretøjer af forskellige mærker på forskellige arealer i værkstedet?

Nej. Det ville være en indirekte begrænsning af det autoriserede værksteds ret til at
reparere motorkøretøjer af andre mærker. En sådan begrænsning er ikke dækket af
forordningen158. En leverandør kan dog forlange, at et autoriseret værksted holder en vis
orden i sit lager af reservedele.

Spørgsmål 81: Må en motorkøretøjsleverandør forsøge at forhindre et autoriseret
værksted i at sælge originale reservedele til uafhængige værksteder?

Nej. Det ville være en alvorlig konkurrencebegrænsning159.

5.4.4. Konkurrenceklausuler for autoriserede værksteder

Spørgsmål 82: Tillader forordningen en motorkøretøjsleverandør at forhindre
autoriserede værksteder i at reparere automobiler af forskelligt mærke i samme
værkstedslokaler?

                                               
153 Jf. artikel 4, stk. 1, litra k).
154 Jf. artikel 1, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra a).
155 Beregnet på grundlag af værkstedets indkøb af konkurrerende varer i det foregående kalenderår.
156 Jf. artikel 1, stk. 1, litra b).
157 Artikel 4, stk. 1, litra b) og c).
158 Jf. artikel 5, stk. 1, litra b).
159 Artikel 4, stk. 1, litra i).
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Nej. En sådan begrænsning – den være sig direkte eller indirekte – er ikke dækket af
forordningen160.

5.4.5. Overdragelse af en autoriseret værksted

Spørgsmål 83: Har et autoriseret værksted ret til at sælge værkstedet til en forhandler /
distributør?

For at være dækket af forordningen skal en aftale mellem en leverandør og en forhandler
eller et autoriseret værksted give forhandleren eller værkstedet mulighed for efter eget
valg at overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser til en hvilken som helst anden
virksomhed af samme art, som henholdsvis sælger eller reparerer samme mærke inden for
distributionssystemet161.

Et autoriseret værksted skal derfor være frit stillet til at sælge værkstedet til et andet
autoriseret værksted for samme mærke162. En leverandør behøver dog ikke at acceptere,
at et autoriseret værksted sælger værkstedet til en forhandler, eftersom en forhandler ikke
er en virksomhed af samme art, men hvis den forhandler, til hvem værkstedet ønsker at
sælge det autoriserede værksted, også er autoriseret værksted for det pågældende mærke,
kan leverandøren ikke modsætte sig salget.

5.5. Uafhængige aktører på eftermarkedet til motorkøretøjer

Et hovedsigte med forordning 1400/2002 er at skabe forudsætninger for effektiv
konkurrence på markederne for reparation og service af motorkøretøjer samt give alle
aktører på disse markeder, herunder også uafhængige værksteder, mulighed for at tilbyde
ydelser af høj kvalitet. Effektiv konkurrence er i forbrugernes interesse og giver dem
mulighed for at vælge mellem forskellige udbydere af reparations- og
vedligeholdelsesydelser, dvs. både de værksteder, der er autoriseret af
motorkøretøjsproducenten, og værksteder uden for det autoriserede netværk.

5.5.1. Adgang til tekniske oplysninger

Hvis konkurrencen skal være effektiv, skal alle uafhængige aktører, der beskæftiger sig
med reparation og service af motorkøretøjer, have adgang til de samme tekniske
oplysninger, undervisning, værktøjer og udstyr som de autoriserede værksteder. Her er
forordning 1400/2002163 bredere dækkende end forordning 1475/95164 både med hensyn
til, hvilke aktører, der har ret til adgang, og hvad der skal være adgang til.

                                               
160 Jf. artikel 5, stk. 1, litra b).
161 Jf. artikel 3, stk. 2, og betragtning nr. 10.
162 Jf. artikel 3, stk. 3.
163 Jf. artikel 4, stk. 2.
164 Jf. artikel 6, stk. 1, nr. 12), i forordning 1475/95.
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Der skal gives adgang uden forskelsbehandling, omgående og i et rimeligt omfang165,
under hensyntagen til den pågældende uafhængige aktørs behov; endelig skal alle
oplysningerne også være i brugbar form.

Der må ikke nægtes adgang til oplysninger, der er omfattet af immaterialrettigheder, eller
som udgør knowhow, hvis det under de pågældende omstændigheder vil kunne betragtes
som misbrug af en dominerende stilling i den i EF-traktatens artikel 82 fastsatte betydning.

Spørgsmål 84: Hvad forstås der i forordningen ved en "uafhængig aktør"?

Artikel 4, stk. 2, i forordningen indeholder en ikke-udtømmende liste over, hvem der kan
betragtes som "uafhængige aktører". I forbindelse med forordningen kan en "uafhængig
aktør" generelt defineres som en virksomhed166, som direkte eller indirekte beskæftiger sig
med reparation og service af motorkøretøjer167. Uafhængige aktører, der beskæftiger sig
direkte med reparation eller service af motorkøretøjer, er bl.a. uafhængige værksteder
(f.eks. autooprettere, uafhængige mekanikere, kæder af specialiserede
monteringsværksteder), virksomheder, der tilbyder autohjælp, og automobilklubber.
Virksomheder, der anses for at beskæftige sig indirekte med reparation og service, er bl.a.
tekniske forlag, reservedelsforhandlere, producenter af reparationsudstyr eller -værktøjer
samt virksomheder, der tilbyder inspektion og afprøvning af motorkøretøjer eller
undervisning af mekanikere, eftersom disse virksomheder bidrager til, at værkstederne kan
udføre deres arbejde.

Spørgsmål 85: Hvem skal give adgang til tekniske oplysninger?

Det er leverandøren af nye motorkøretøjer168, der skal træffe de nødvendige
foranstaltninger for at give uafhængige aktører den fornødne adgang. Det er dog
foreneligt med denne forpligtelse, hvis leverandøren overdrager ansvaret herfor til en
virksomhed, som af motorkøretøjsproducenten har fået til opgave at distribuere tekniske
oplysninger, f.eks. en national importør af det pågældende mærke.

Spørgsmål 86: Hvilke former for tekniske oplysninger skal en uafhængig aktør have
adgang til?

Uafhængige aktører skal have adgang til de samme tekniske oplysninger som autoriserede
værksteder. Dette omfatter alle oplysninger, der er nødvendige for at udføre reparation og
service169, herunder oplysninger, der er nødvendige for at kunne anvende og vedligeholde
elektroniske systemer I motorkøretøjet, bl.a. diagnosesystemer. Det dækker oplysninger i
normal sproglig form170 samt elektroniske data. Hvis en producent yder faglig bistand til

                                               
165 Der må ikke ske forskelsbehandling af uafhængige og autoriserede værksteder.
166 En "virksomhed" kan være en enkeltperson, et partnerskab, en forening eller et selskab.
167 Det gælder f.eks. ikke sagkyndige, der beskæftiger sig med undersøgelse af trafikulykker, eller

producenter, som ønsker at fremstille reservedele.
168 Jf. artikel 4, stk. 2, første afsnit.
169 Adgangen vedrører kun oplysninger, der er nødvendige for at udføre reparation og service. Der skal

således ikke nødvendigvis gives adgang til undervisning i f.eks. ledelse af et værksted eller
anvendelse af et regnskabssystem.

170 Det være sig trykt, indtalt eller lagret i elektronisk form.
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sine autoriserede værksteder via en telefon- eller online-hjælpelinje (Internettet), skal
uafhængige aktører have adgang til samme bistand.

Spørgsmål 87: Hvilke former for værktøj og udstyr skal en uafhængig aktør have adgang
til?

Uafhængige aktører skal have adgang til de samme værktøjer som autoriserede
værksteder. Det omfatter hånd- og maskinværktøjer, software og hardware171, diagnose-
udstyr og andet udstyr, der kræves til at udføre reparation og service. Hvis en leverandør
udlejer værktøjer til autoriserede værksteder, skal uafhængige aktører have samme
mulighed.

Spørgsmål 88: Har en uafhængig aktør krav på at modtage undervisning?

Uafhængige aktører skal have samme adgang som autoriserede værksteder til den samme
tekniske undervisning, der kræves for at udføre reparation og service. Det omfatter både
onlineundervisning og undervisning, hvor mekanikeren eller teknikeren skal være
personligt til stede.

Spørgsmål 89: Kan leverandøren kræve betaling for tekniske oplysninger, værktøjer eller
undervisning?

Ja, men han må ikke forlange en højere pris end den, autoriserede værksteder skal betale.
Hvis det pågældende emne er gratis for autoriserede værksteder, skal det også være gratis
for uafhængige aktører.

Spørgsmål 90: Kan en leverandør forlange, at en uafhængig aktør betaler for en større
pakke af oplysninger, selv om han kun har behov for de oplysninger, der er nødvendige
for at udføre en bestemt arbejdsopgave?

Nej172. Den pris, der forlanges for oplysningerne, skal stå i forhold til, hvad den uafhæn-
gige aktør skal bruge dem til173, og må ikke være så høj, at den virker afskrækkende. Selv
om oplysninger muligvis normalt stilles til rådighed i større pakker til autoriserede
værksteder, skal uafhængige aktører have mulighed for at købe mindre pakker eller
individuelle emner. Hvis f.eks. et værksted ønsker at udføre service på en bestemt
bilmodel, skal det ikke være nødsaget til at betale for servicerelaterede oplysninger for
hele modelprogrammet. Tilsvarende skal et monteringsværksted, der har brug for at kende
det korrekte dæktryk for hele modelprogrammet, ikke være nødsaget til at købe
oplysninger, der ikke vedrører dæk.

                                               
171 Herunder hardware og software, der er nødvendig for at kommunikere med og omprogrammere

systemer i bilerne.
172 Jf. artikel 4, stk. 2, og betragtning nr. 26.
173 Betragtning nr. 26.
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Spørgsmål 91: Hvor hurtigt har en uafhængig aktør krav på at modtage oplysninger?

Oplysningerne skal leveres lige så hurtigt til uafhængige aktører som til autoriserede
værksteder174. Leverandører har derfor ikke lov til at vente med at formidle oplysningerne
til uafhængige aktører, til de har givet dem til deres egne autoriserede værksteder.
Leverandører skal træffe de nødvendige foranstaltninger med hensyn til infrastruktur og
personale for at kunne opfylde dette krav. Hvis oplysninger allerede er givet til alle
autoriserede værksteder, skal de samme oplysninger efter anmodning stilles til rådighed
for uafhængige aktører så betids, at de kan udføre en reparation for en kunde uden unødig
forsinkelse. Hvis tekniske oplysninger normalt formidles til autoriserede værksteder via
individuelle dataforbindelser af en type, som ikke normalt anvendes af uafhængige aktører,
skal de efter anmodning stilles til rådighed for uafhængige aktører via andre hurtige
elektroniske midler såsom e-mail eller Internettet.

Oplysninger om nye modeller skal stilles til rådighed for uafhængige aktører samtidig med,
at de formidles til autoriserede værksteder.

Spørgsmål 92: Kan tekniske forlag videreformidle tekniske oplysninger, de har modtaget
fra en motorkøretøjsleverandør?

Tekniske forlag indsamler normalt oplysninger fra forskellige leverandører og offentliggør
dem i et standardiseret format, som let kan anvendes af uafhængige aktører, og hermed
lette adgangen til oplysningerne. Det er navnlig vigtigt for små uafhængige aktører, som
reparerer motorkøretøjer fra forskellige producenter, og for hvem det kan være for
vanskeligt eller kompliceret at få direkte adgang til forskellige motorkøretøjsproducenters
systemer.

Spørgsmål 93: Kan en uafhængig reservedelsforhandler med henvisning til forordningen
forlange, at en producent giver ham ret til at videresælge oplysninger?

Ligesom tekniske forlag kan uafhængige videresælgere af reservedele gøre krav på adgang
til tekniske oplysninger til eget brug, dvs. for at kunne markedsføre reservedele effektivt
og målrettet. Uden en sådan adgang ville de ikke være i stand til at holde deres kunder,
dvs. værkstederne, informeret om, hvilke reservedele der er behov for til en bestemt
reparation.

Hvis sådanne oplysninger ikke var tilgængelige på salgsstedet, ville uafhængige
værksteder skulle skaffe dem efterfølgende fra motorkøretøjsleverandøren. Det ville være
langt mere tidkrævende og kompliceret og stille uafhængige værksteder
konkurrencemæssigt ringere end autoriserede værksteder, som får både reservedele og
tekniske oplysninger fra samme kilde. Hvis en leverandør afviser at give uafhængige
reservedelsforhandlere ret til at videresælge tekniske oplysninger, vil det forhindre effektiv
konkurrence mellem uafhængige og autoriserede værksteder og dermed udgøre en
alvorlig indirekte begrænsning af konkurrencen175.

                                               
174 Betragtning nr. 26.
175 Jf. artikel 4, stk. 2.
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Spørgsmål 94: Kan en leverandør under ekstraordinære omstændigheder – og i givet
fald hvilke – afvise at give adgang til tekniske oplysninger?

Det er i forordningen – som en undtagelse fra hovedreglen – fastsat176, at en leverandør er
fuldt berettiget til at nægte adgang til tekniske oplysninger, som en tredjepart muligvis kan
udnytte til at omgå eller afmontere tyverisikringer i motorkøretøjer, rekalibrere
elektroniske anordninger177 eller foretage ulovlige ændringer af anordninger, som f.eks.
begrænser et motorkøretøjs hastighed.

Det er imidlertid klart, at mange uafhængige aktører med jævne mellemrum vil komme i
situationer, hvor de har behov for adgang til denne form for oplysninger for at kunne
udføre deres opgaver. F.eks. skal virksomheder, der yder autohjælp178, have mulighed for
at udføre deres arbejde uden unødige vanskeligheder. Kommissionen har fået oplyst, at en
stor procentdel af alle anmodninger om autohjælp kommer fra forbrugere, som ikke kan
starte deres motorkøretøj, selv om de har tændingsnøglen på sig. Et andet hyppigt
problem vedrører forbrugere, som har låst sig ude af deres motorkøretøj og efterladt
nøglen inde i motorkøretøjet. Det er klart, at virksomheder, der yder autohjælp, under
disse omstændigheder skal have tilstrækkelige oplysninger til at kunne foretage sig det
fornødne, så forbrugeren kan køre videre i sit motorkøretøj, også selv om køretøjet er
udstyret med en elektronisk tyverisikring. På samme måde kan også uafhængige
værksteder komme i situationer, hvor de ikke kan udføre service på et motorkøretøj uden
adgang til oplysninger af denne art. Det kan f.eks. dreje sig om, at fjernelse af batteriet
eller en elektronisk komponent under udførelsen af rutinemæssig service aktiverer en
anordning, der sikrer, at motorkøretøjet ikke kan køre i tilfælde af tyveri.

Undtagelsen skal derfor fortolkes snævert, og leverandører må kun tilbageholde
oplysninger om anordninger af denne art, hvis der ikke findes andre og mindre restriktive
midler til at sikre et motorkøretøj mod tyveri, rekalibrering eller ulovlige ændringer. En
mindre restriktiv metode kunne være at beskytte en fartbegrænsningsanordning gennem
særskilte adgangskoder eller kryptering, som forhindrer enhver ændring af den relevante
standardhardware eller software, men som gør det muligt for et uafhængigt værksted at
installere softwareopdateringer i forbindelse med reparation og service af motorkøretøjet.

Hvad angår tyverisikring, er det klart, at der til virksomheder, der yder autohjælp, og
uafhængige værksteder kan gives oplysninger, som kun kan bruges, hvis man samtidig er i
besiddelse af forbrugerens tændingsnøgle. En anden sikker metode til formidling af
oplysninger, som er nødvendige for reparation eller service af et motorkøretøj, kunne være
at benytte en dataforbindelse, som er kompatibel med ISO DIS 15764 vedrørende sikker-
heden ved dataforbindelser eller såkaldt "pass-through-programming techniques", hvorved
et motorkøretøj kobles direkte til producenten, som så udfører omprogrammeringen på
køretøjet.

5.5.2. Forholdet mellem uafhængige og autoriserede værksteder

Et uafhængigt værksted er, som defineret i forordningens artikel 1, stk. 1, litra m), en
uafhængig reparatør, der reparerer og vedligeholder motorkøretøjer af et bestemt mærke

                                               
176 Jf. betragtning nr. 26.
177 Også kaldet "chip-tuning".
178 F.eks. automobilklubber.
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uden at være udpeget hertil af producenten af det pågældende mærke. Uafhængige
værksteder giver netværket af autoriserede værksteder sund konkurrence. Et værksted
kan arbejde som uafhængigt værksted for nogle mærker og som autoriseret værksted for
andre. Et uafhængigt værksted kan samtidig være autoriseret forhandler af nye
motorkøretøjer af et eller flere mærker.
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6. MARKEDSAFGRÆNSNING OG BEREGNING AF MARKEDSANDELE

6.1. Principper for markedsafgrænsning

Den korrekte afgrænsning af et relevant marked rejser nogle konkrete problemer og kan
ændre sig over tid, bl.a. som følge af de nye muligheder, forordningen giver. Vertikale
aftaler i motorkøretøjsbranchen vedrører mange og meget forskelligartede produkter.
Konsekvensen er, at forordningen, selv om den gælder for en ganske bestemt branche,
ikke fastsætter de produktmæssige og geografiske grænser for de markeder, den finder
anvendelse på. Med hensyn til markedsafgrænsningen følger Kommissionen den
fremgangsmåde, der er beskrevet i dens meddelelse om emnet179. Den tager også hensyn
til tidligere beslutninger, hvori relevante markeder er blevet afgrænset meget præcist180,
idet den dog samtidig vurderer, om der er sket ændringer, siden beslutningen blev truffet,
og hvilket omsætningsled markedsafgrænsningen vedrører i den pågældende beslutning181.
Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger redegør tillige mere detaljeret
for specifikke problemstillinger, der kan opstå i relation til vertikale aftaler182.

Der er i det følgende givet konkrete eksempler på flere af de principper, der er omhandlet
i meddelelserne, som kan betragtes som en vejledning i, hvordan markeder skal afgrænses
i forbindelse med den nye forordning. Eksemplerne er kun tænkt som en hjælp for læseren
og skal hverken erstatte de nævnte meddelelser eller foregribe, hvordan Kommissionen vil
afgrænse markeder i en konkret sag.

1) Forordningen foreskriver, at vurderingen af, om produkter er substituerbare i
relation til en markedsafgrænsning, skal baseres på køberens opfattelse183. Det
samme gør meddelelsen om markedsafgrænsning, hvori der bl.a. lægges vægt på
efterspørgselssubstitution som reaktion på små, varige prisstigninger. Vurderingen
af efterspørgselssubstitution gør det nødvendigt at fastlægge, hvilke produkter
eller geografiske områder der af køberen anses for at kunne erstatte de oprindelige,
og vurdere, i hvilket omfang efterspørgslen ville reagere på små, varige
prisstigninger på f.eks. 5-10%184.

                                               
179 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets

konkurrenceret, EFT C 372 af 9.12.1997, s. 5.
180 F.eks. i Kommissionens beslutning af 14. marts 2000 i sagen COMP/M.1672 – Volvo/Scania (EFT

L 143, 29.5.2001, s. 74), hvor lastbiler blev opdelt i en let klasse (under 5 tons), en mellemklasse
(mellem 5 og 16 tons) og en tung klasse (over 16 tons), og markederne blev afgrænset som værende
nationale. Listen over de beslutninger, Kommissionen har vedtaget på grundlag af EU's konkurrence-
regler, findes på adressen: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

181 Det betyder, at afgrænsningen af et relevant produktmarked og geografisk marked i en beslutning om
f.eks. en fusion mellem producenter af bilkomponenter, måske ikke altid er hensigtsmæssig til at
fastslå det relevante produktmarked, der berøres af en forhandler- og serviceaftale om samme
komponent anvendt som reservedel sammen med andre reservedele, som er nødvendige for at udføre
reparation af biler.

182 Retningslinjer for vertikale begrænsninger, afsnit V, nr. 88-99.
183 Jf. artikel 8, stk. 1, litra a), b) og c).
184 En lille, men betydningsfuld, ikke-forbigående stigning i salgspriser, den såkaldte "SSNIP-test". I

Kommissionens meddelelse foretrækkes efterspørgselssubstituerbarhed frem for
udbudssubstituerbarhed i forbindelse med markedsafgrænsning.
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2) I overensstemmelse med den sondring, der foretages i forordningen, bør man som
hovedregel undersøge salg af nye motorkøretøjer, salg af reservedele samt
udførelse af reparation og service som tre særskilte aktiviteter185. Hvad angår
reservedele, er det nødvendigt at foretage en omhyggelig vurdering af, hvorvidt
der forefindes reelle substitutionsmuligheder på markedet. I nogle tilfælde kan der
være tale om substitution186, i andre tilfælde ikke187.

3) Der må også tages hensyn til, i hvilket omsætningsled en vertikal aftale er indgået,
når man skal vurdere substitutionsmulighederne og dermed afgrænse det eller de
berørte markeder188. Det kan f.eks. ikke udelukkes, at den samme reservedel
vedrører forskellige relevante markeder afhængigt af, i hvilket led i produktions-
eller distributionskæden aftalen er indgået, f.eks. levering ab fabrik, engrosleddet
eller detailleddet189.

4) Hvad angår distribution af slutprodukter, som f.eks. motorkøretøjer, eller
udførelse af reparation og service for de endelige forbrugere, vil spørgsmålet om,
hvad der er substituerbart ud fra købernes synspunkt i detailleddet, dvs. de
autoriserede forhandlere eller værksteder, som deltager i distributionssystemet,
normalt afhænge af de endelige brugeres præferencer. Hvis forskellige
motorkøretøjer ikke er substituerbare for de endelige brugere, vil de heller ikke
blive betragtet som substituerbare af forhandlerne i detailleddet190. For et
mellemliggende produkt, som ikke umiddelbart kan identificeres i det endelige

                                               
185 Indre markeder, som omfatter biler og reservedele sammen, kan eventuelt afgrænses på grundlag af

bl.a. bilens levetid og brugernes præferencer og køberadfærd, jf. meddelelsen om markeds-
afgrænsning, punkt 56. I praksis drejer det sig om at afgøre, hvorvidt en væsentlig del af køberne
træffer deres valg på grundlag af de samlede omkostninger i bilens levetid eller ud fra andre hensyn.
Der kan være stor forskel på køberadfærden hos på den ene side købere af lastbiler, som indkøber og
driver en flåde, og som tager hensyn til vedligeholdelsesomkostningerne på det tidspunkt, køretøjet
indkøbes (f.eks. kombinerede købs- og brugsaftaler om lastbiler med fast kilometerpris), og på den
anden side købere af personbiler.

186 F.eks. produkter, der anvendes ved simple reparationer eller almindelig service. For f.eks. batteriers
vedkommende findes der flere alternativer på markedet, som udmærket kan monteres i en bestemt
bilmodel.

187 Det gælder for mange reservedele til bestemte mærker, at de endelige forbrugere, fordi det kan være
vanskeligt at finde alternative leveringskilder på markedet, ikke ønsker at få deres biler repareret med
en anden reservedel. I mangel af substitutionsmuligheder kan reservedele til et bestemt mærke derfor
defineres som et relevant produktmarked, der berøres af aftalen mellem en leverandør og dennes net
af autoriserede værksteder.

188 Jf. Retningslinjer for vertikale begrænsninger, nr. 91-94.
189 Leverings- eller engrossalgsaftaler om komponenter eller reservedele kan indgås mellem parter, som

opererer i alle eller flere EU-lande, hvorfor de geografiske markeder må afgrænses i overens-
stemmelse hermed (jf. f.eks. Kommissionens beslutning af 25. januar 2002 i sag COMP/M.2696 –
TMD/MENETA/MAST, hvor Kommissionen var af den opfattelse, at det relevante geografiske
marked for fremstilling af vibrationsdæmpere til skivebremser var mindst EU-dækkende). Vertikale
aftaler i et efterfølgende led i distributionskæden kan berøre mere snævert afgrænsede markeder.
Aftaler umiddelbart forud for detailleddet kan typisk involvere købere, for hvem en national eller
regional afgrænsning af det relevante marked vil være mere hensigtsmæssig.

190 F.eks. vil to forskellige biler som et let erhvervskøretøj og en luksuslimousine ikke anses for at være
substituerbare for køberen, hvis de ikke er substituerbare for den endelige forbruger, uanset om den
samme forhandler rent faktisk indkøber begge biler med henblik på videresalg.
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produkt, vil de endelige forbrugeres præferencer imidlertid ikke have større
indflydelse på køberens – f.eks. motorkøretøjsproducentens – præferencer191.

5) Det skal vurderes, hvorvidt der består substitutionskæder mellem produkter, som
ikke er direkte substituerbare. Hvis der ikke foreligger klar præcedens for
afgrænsningen af det relevante marked, vil mulige substitutionskæder være specielt
relevante og må undersøges for forskellige typer motorkøretøjer192.

6) Med hensyn til eftersalgsservice og reservedele vil en vertikal aftale mellem en
leverandør af motorkøretøjer og dette mærkes netværk af autoriserede værksteder
ofte omfatte en pakke af kontraktmæssige varer tillige med service, anden
assistance samt licenser til immaterialrettigheder. Denne pakke kombineret med
ganske omfattende mærkespecifikke investeringer betyder, at netværket af
autoriserede værksteder kan tilbyde reparation og service af motorkøretøjer af det
pågældende mærke. I sådanne tilfælde beregner leverandøren sine markedsandele
både ud fra værdien af de varer, navnlig reservedelene, han leverer til netværket af
autoriserede værksteder, dvs. på markedet mellem leverandører og værksteder, og
værdien af de tjenesteydelser, netværket af værksteder leverer, dvs. på markedet i
det efterfølgende omsætningsled, nemlig mellem værksteder og endelige
brugere193.

                                               
191 F.eks. kan en komponent, der skal monteres i bilen, betyde, at produktmarkedet afgrænses på

grundlag af bilproducentens præferencer. En vertikal aftale mellem sidstnævnte og en leverandør af
komponenter ville påvirke et hypotetisk marked for f.eks. "dieselinjektionssystemer til lette køretøjer,
herunder personbiler og lette erhvervskøretøjer" (jf. f.eks. Kommissionens beslutning af 11. juli 1996
i sag IV/M.768 – Lucas/Varity).

192 Meddelelsen om markedsafgrænsning, punkt 57. Tager man udgangspunkt i tre kategorier
(segmenter) af køretøjer – A, B og C – hvor A anses for substituerbar med B, men ikke med C,
medens B anses for substituerbar med C, kan det relevante produktmarked omfatte biler fra både
kategori A, B og C. Selv om der ikke er tale om en direkte substitutionsmulighed mellem
"yderkategorierne" A og C, kan det forhold, at de kan substitueres med "nabokategorien" B, indebære
den fornødne begrænsning af den konkurrencemæssige adfærd hos leverandører af A og C.

193 Jf. betragtning nr. 7 og Retningslinjer for vertikale begrænsninger, nr. 95.



74

6.2. Eksempler på markedsafgrænsning og beregning af markeds-
andele

Artikel 8

Beregning af markedsandele

1. De markedsandele, der er omhandlet i denne forordning, beregnes

a) for salget af nye motorkøretøjer på grundlag af den mængde kontraktmæssige varer og
tilsvarende varer, der sælges af leverandøren, samt alle andre varer, der sælges af
leverandøren, og som køberen anser for indbyrdes ombyttelige eller substituerbare på
grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål

b) for salget af reservedele på grundlag af værdien af de kontraktmæssige varer og andre
varer, der sælges af leverandøren, samt alle andre varer, der sælges af leverandøren, og
som køberen anser for indbyrdes ombyttelige eller substituerbare på grund af deres
egenskaber, pris og anvendelsesformål

c) for reparations- og vedligeholdelsesydelser på grundlag af værdien af de kontrakt-
mæssige tjenesteydelser, der sælges af deltagerne i leverandørens distributionsnet, samt
alle andre tjenesteydelser, der sælges af disse deltagere, og som køberen anser for
indbyrdes ombyttelige eller substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og
anvendelsesformål.

Hvis de mængdeoplysninger, der er nødvendige for disse beregninger, ikke foreligger, kan der
anvendes værdioplysninger eller omvendt. Hvis der ikke foreligger sådanne oplysninger, kan
der anvendes skøn baseret på andre pålidelige markedsoplysninger. I relation til artikel 3, stk.
2, beregnes markedsandelen på grundlag af henholdsvis indkøbsmængden eller -værdien eller
på grundlag af skøn over en sådan mængde eller værdi.

(…)

Artikel 1

Definitioner

(…)

2. Udtrykkene "virksomhed", "leverandør", "køber", "forhandler" og "reparatør" omfatter også
deres respektive forbundne virksomheder forstås.

Ved "forbundne virksomheder":

a) virksomheder, hvori en af aftaleparterne direkte eller indirekte

i) kan udøve mere end halvdelen af stemmerettighederne, eller

ii) kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen, direktionen eller
andre organer, som repræsenterer virksomheden retligt, eller

iii) har ret til at lede virksomhedens forretninger

b) virksomheder, som direkte eller indirekte har de under litra a) omhandlede rettigheder eller
beføjelser over en af aftaleparterne

c) virksomheder, hvori en af de under litra b) omhandlede virksomheder direkte eller indirekte
har de under litra a) omhandlede rettigheder eller beføjelser

d) virksomheder, hvori en aftalepart sammen med en eller flere af de af litra a), b) eller c)
omhandlede virksomheder, eller hvori to eller flere af sidstnævnte virksomheder i fælles-
skab, har de i litra a) omhandlede rettigheder eller beføjelser

e) virksomheder, hvori de i litra a) omhandlede rettigheder eller beføjelser indehaves i fælles-
skab af:

i) aftaleparterne eller deres respektive forbundne virksomheder, som omhandlet i litra a)
til d), eller

ii) en eller flere af aftaleparterne eller en eller flere af deres forbundne virksomheder, som
omhandlet i litra a) til d), og en eller flere udenforstående parter.



75

I relation til den nye forordning er de relevante markedsandele ensbetydende med
leverandørens markedsandele, medmindre det drejer sig om aftaler, der fastsætter
eksklusive leveringsforpligtelser194. I så fald er køberens markedsandele relevante.
Udtrykkene "leverandør" og "køber" er i relation til forordningen ikke begrænset til den
juridiske enhed, som er part i aftalen. De omfatter også de øvrige med parterne forbundne
virksomheder, som tilsammen udgør en virksomhed i den i traktatens artikel 81, stk. 1,
fastsatte betydning. I relation til forordningen er konsekvensen, at der ved beregningen af
markedsandele i forbindelse med en aftale indgået af et bestemt mærke, som udgør en
særskilt juridisk enhed, skal medregnes det samlede salg på det relevante marked af andre
mærker, som er en del af den samme virksomhed inklusive dennes forbundne
virksomheder.

Beregningen af markedsandele kan illustreres med fire typiske, men rent teoretiske
eksempler. Eksemplerne er kun medtaget for at anskueliggøre forordningens konse-
kvenser for læseren og må ikke tages som udtryk for, hvordan Kommissionen vil afgrænse
markeder i en konkret sag.

Eksempel a):  Beregning af markedsandele for en bestemt bilmodel, hvor der er tale om
en substitutionskæde mellem konkurrerende produktmarkeder

En leverandør har stor succes med sin nye bilmodel i hjemlandet. Der er tale om en bil, der
tager sigte på forbrugere i byområder (segment C i henhold til f.eks. den klassifikation,
Kommissionen anvender i sine halvårlige rapporter om bilpriser, eller tilsvarende
klassifikationer, der anvendes i brancheundersøgelser). Tidligere kommissionsbeslutninger
indeholder ingen præcis afgrænsning af et eller flere markeder for personbiler195.
Leverandøren vil gerne undersøge, om denne bilmodels store markedsandel i forhold til
konkurrerende modeller, som tilhører samme segment, kan få betydning for, om
koncernens forhandleraftaler vil være dækket af den nye forordning. Det forudsættes, at
der, eftersom forhandlere foretager deres indkøb på et nationalt grundlag, består store
forskelle mellem EU-landene med hensyn til pris og markedspenetration, og kun fore-
kommer meget begrænset parallelimport, hvorfor detailmarkederne normalt vurderes som
værende nationale.

Standardudgaven af bilen sælges for 15 000 EUR, men for den dyreste version er prisen
33% højere – 20 000 EUR – hvilket svarer til salgspriserne for standardudgaver af biler i

                                               
194 Jf. definitionen i artikel 1, stk. 1, litra e).
195 Personbiler kan på grundlag af objektive faktorer som motorkraft, karosseri og pris underinddeles i

forskellige segmenter. Tidligere kommissionsbeslutninger indeholder ingen nøjagtig afgrænsning af
det relevante marked for salg af personbiler i henhold til traktatens artikel 81 eller Rådets forordning
(EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EFT
L 395 af 30.12.1989; berigtiget i EFT L 257 af 21.9.1990, s. 13). I sagen om fusioner mellem bil-
producenter ville en nøjagtig afgrænsning ikke ændre ved Kommissionens vurdering, selv ikke med
de snævreste markedsafgrænsninger baseret på en brancheklassifikation af forskellige biler inden for
forskellige segmenter. I relation til anvendelsen af traktatens artikel 81 vedrørte de konstaterede
overtrædelser begrænsninger af konkurrencen efter emne, hvilket kan vurderes på grundlag af
forskellige markedsafgrænsninger, og der blev derfor ikke foretaget nogen nøjagtig afgrænsning. Der
kan henvises til f.eks. følgende sager om fusioner: M.416 BMW/Rover, M.741 Ford/Mazda, M.1204
DaimlerBenz/Chrysler, M.1283, Volkswagen/Rolls Royce, M.1326 Toyota/Daihatsu, M.1416
Hyundai/Kia, M.1452 Ford/Volvo, M.1847 GM/Saab, M.1998 Ford/Land-Rover, M.2832 General
Motors/Daewoo. Ingen af disse fusioner gav anledning til indvendinger ved den snævrest mulige
markedsafgrænsning. Vedrørende anvendelsen af traktatens artikel 81 henvises til f.eks. Volkswagen
I (1998) og II (2001), Opel (2000), DaimlerChrysler (2001).
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segment D på trinnet lige over. En markedsundersøgelse viser, at der er en tilsvarende
prisoverlapning med segment B på trinnet lige under. I sådanne situationer kan en
substitutionskæde mellem de tre konkurrerende produktmarkeder gøre det berettiget at
etablere et enkelt relevant produktmarked, som omfatter alle tre segmenter, hvis det kan
fastslås, at der er tale om tilstrækkelig substitution mellem segmenterne196. Leverandøren
skal således beregne sin markedsandel på grundlag af, hvor mange af hans bilmodeller
tilhørende segmenterne B, C og D, der er leveret til forhandlernetværket og solgt på det
relevante geografiske marked, dvs. i det pågældende EU-land, divideret med det samlede
antal modeller i segmenterne B, C og D, der er solgt på samme marked.

Eksempel b):  Forhandleraftaler om detailsalg af personbiler mellem en bilproducent og
dennes netværk af autoriserede forhandlere

En leverandør af personbiler markedsfører sit modelprogram gennem et netværk af
autoriserede forhandlere i de 15 EU-lande i henhold til et kvantitativt, selektivt
distributionssystem. Et sådant system er omfattet af forordningen, hvis leverandøren
sidder på under 40% af de relevante markeder, der berøres af forhandleraftalerne. I
henhold til Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger og Kommissionens
tidligere beslutninger i konkurrencesager betragtes detailsalg af biler normalt som et
særskilt marked i forhold til markederne for produktion og engrossalg af biler197. Som
situationen er i dag, ser det ud til, at forhandlere rent faktisk indkøber på et nationalt
grundlag, at der består store forskelle mellem EU-landene med hensyn til pris og
markedspenetration, og at der kun foregår meget begrænset parallelimport, hvorfor
detailmarkederne antages at være nationale. Modelprogrammet omfatter flere bilmodeller,
som primært købes af forbrugere, hvis individuelle præferencer for en bestemt type bil er
afgørende for den autoriserede forhandlers præferencer198. De bilmodeller, der sælges af
forhandlernetværket, tilhører segmenterne B, C og D.

Leverandøren beregner så sin(e) markedsandel(e) i det foregående kalenderår for hvert af
disse tre potentielt relevante produktmarkeder, f.eks. på grundlag af offentlige data om
registrering af biler i de enkelte EU-lande. Beregningen omfatter også detailsalg fra
leverandøren via dennes egne direkte salgssteder199.

Hvis det samlede salg af alle mærker fra samme leverandør er under 40% på hvert af de
konkurrerende produktmarkeder B, C og D og i hvert EU-land, opfylder aftalerne den

                                               
196 Et eksempel på en segmentopdeling, som Kommissionen har undersøgt, er følgende: A: minibiler

(f.eks. Smart), B: små biler (f.eks. Fiat Punto), C: mellemklassebiler (f.eks. VW Golf), D: store biler
(f.eks. Volvo S-70), E: direktionsvogne (f.eks. Audi A6), F: luksusbiler (f.eks. Mercedes Class S),
S: sportsvogne (f.eks. Ferrari), M: MPV-modeller (f.eks. MPV-VAN, Renault Espace), J: universal-
biler med sportspræg (f.eks. firehjulstrukne biler, Suzuki Vitara). Der henvises til sagerne M.416
BMW/Rover og M.1452 Ford/Volvo. Med en substitutionskæde kan flere af disse segmenter samles i
særskilte produktmarkeder, således at der bliver færre relevante markeder end segmenter. Det er dog
tvivlsomt, om en sådan substitutionskæde vil kunne udvides til at omfatte alle segmenter.

197 Retningslinjer for vertikale begrænsninger, nr. 91 og 92. Vedrørende distribution og salg af biler
henvises til bl.a. følgende sager: M.182 Inchape/IEP, M.1592 Toyota Motor/Toyota Denmark,
M.1036 Chrysler/Distributors (Benelux, Tyskland), M.1761 Toyota Motor/Toyota France.

198 Jf. ovenfor, punkt 6.1., nr. 4).
199 Jf. artikel 8, stk. 2, litra b).
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generelle betingelse i forordningens artikel 3, stk. 1200. Hvis tærsklen på 40% er over-
skredet på et af de potentielt relevante markeder i et eller flere EU-lande, må det
undersøges nærmere, hvorvidt en substitutionskæde giver anledning til at afgrænse et
bredere produktmarked, der omfatter alle tre potentielt relevante produktmarkeder.

Eksempel c):  Aftaler om reparation og service mellem en motorkøretøjsproducent og
dennes netværk af autoriserede værksteder

En producent af personbiler etablerer et netværk af autoriserede værksteder til sit mærke,
og disse værksteder får pålagt at opfylde producentens garantiforpligtelser. Producenten
leverer også reservedele til værket og giver værkstederne adgang til den fornødne
forsyningskædelogistik, software og emner, som er beskyttet af immaterialrettigheder.
Deltagerne i systemet får ret til at reklamere med deres status som autoriseret værksted
for det pågældende mærke og anvende mærkets logo i deres værkstedslokaler og
annoncer. Autoriserede værksteder skal foretage ganske betydelige mærkespecifikke
investeringer for at kunne tilbyde alle former for reparations- og vedligeholdelsesydelser
for alle motorkøretøjer af det pågældende mærke. Eftersom leverancerne til netværket er
organiseret på et nationalt grundlag, og netværkets deltagere kan foretage deres indkøb på
ensartede forretningsvilkår på dette grundlag – og også gør det – anses det nationale
marked for at være det geografiske marked, der berøres af aftalen.

Levering af reservedele samt reparations- og vedligeholdelsesydelser betragtes som
værende adskilt fra markedet for salg af nye motorkøretøjer af det pågældende mærke201. I
dette eksempel forestiller vi os, at det af markedsundersøgelser fremgår, at selv om andre
værksteder rent faktisk udfører service på biler af en vis alder af det pågældende mærke
eller foretager almindelige reparationer og vedligeholdelsesarbejde, f.eks. udstødnings-
system, batterier eller dæk, er det kun netværket af autoriserede værksteder, der er i stand
til og rent faktisk udfører service på hovedparten af de biler af mærket, der kører inden for
de enkelte geografiske markeder. Hvis bilejere ikke anser reparation og service på
autoriserede værksteder for at være substituerbart med reparation og service på ikke-
autoriserede værksteder, og hvis mange mærkespecifikke reservedele ikke er substituer-
bare med andre tilsvarende reservedele til udførelsen af reparation og service, er den
samlede værdi af det autoriserede netværks marked værdien af de tjenesteydelser, der blev
leveret i tilknytning til motorkøretøjer af det pågældende mærke på det nationale marked
det foregående kalenderår, eller skøn herover202.

I denne situation bør leverandøren beregne sin(e) markedsandel(e) på det eller de
nationale markeder både på grundlag af værdien af de reparations- og vedligeholdelses-

                                               
200 I dette eksempel ville det f.eks. være uden betydning, at et andet mærke, der kontrolleres af samme

virksomhed, har en meget høj markedsandel på markedet for sportsvogne, hvis disse biler ikke
tilhører det samme relevante marked, som berøres af forhandleraftalerne. Det samme vil være
tilfældet, hvis der er tale om store markedsandele i andre EU-lande, som ikke indgår i det relevante
marked, der berøres af aftalen, eller hvis der er tale om høje markedsandele for produkter, som ikke
konkurrerer med personbiler, uanset om de pågældende produkter er omfattet af forordningen - f.eks.
busser - eller ikke er det, f.eks. motorcykler.

201 Jf. ovenfor, punkt 6.1., nr. 4). I eksemplet købes de pågældende biler primært af endelige forbrugere,
bilernes gennemsnitlige levetid er 12 år, og de skifter ejer flere gange undervejs. Reparationsomkost-
ninger har ikke den store indflydelse på forbrugernes valg mellem konkurrerende mærker. Se
desuden sag M.416 BMW/Rover.

202 Jfr. punkt 6.1., nr. 2), ovenfor og forordningens artikel 8, stk. 1, litra c). Skøn over værdien af de
leverede tjenesteydelser kan beregnes på grundlag af bilparken i et bestemt område.
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ydelser, netværket af autoriserede værksteder leverer, og på grundlag af værdien af de
reservedele, som leverandøren sælger til netværket, og hvoraf nogle er specialfremstillet til
det pågældende mærke203. Reservedele, der leveres uden avance med henblik på
opfyldelse af lovfæstede garantiforpligtelser, indgår ikke i beregningen. I det foreliggende
eksempel er det sandsynligt, at leverandøren og hans netværk af værksteder tilsammen vil
have markedsandele på over de 30%, der er fastsat i forordningens artikel 3, stk. 1, for så
vidt angår både de reservedele, der er monteret i leverandørens modelprogram, og som
ikke er substituerbare med andre reservedele fra andre mærker, og de reparationer, der
udføres af netværket af autoriserede værksteder, og som ikke udføres af uafhængige
værksteder. Det vil være afgørende, hvor stærk en markedspenetration der er tale om fra
uafhængige leverandører af mærkespecifikke originale reservedele og reservedele af
tilsvarende kvalitet.

Eksempel d):  Beregning af markedsandele for et franchisenetværk af uafhængige
værksteder

En leverandør, som ikke producerer motorkøretøjer, etablerer et netværk af
autoværksteder som et eksklusivt distributionssystem, dvs. et system, hvor hvert enkelt
værksted får eneret i et geografisk område. Leverandøren fastsætter også kvalitetsnormer
for udførelsen af reparationer, giver netværket lov til at udnytte immaterialrettigheder og
leverer desuden teknisk og forretningsmæssig bistand til at etablere og opretholde et
særskilt mærkeimage. Leverandøren leverer også reservedele direkte eller fastsætter
normer for reservedele, som netværket skal anvende ved udførelsen af reparation og
service. Netværket af værksteder tilbyder kun almindelig reparation og service af alle
motorkøretøjmærker. Eftersom leverancerne til netværket er organiseret på nationalt
grundlag, og netværkets deltagere kan foretage indkøb – og rent faktisk gør det – på
ensartede forretningsvilkår på dette grundlag, anses det nationale marked for at være det
geografiske marked, der berøres af aftalen.

Forordningen dækker aftaler om oprettelse af et sådant netværk, hvis leverandørens
markedsandel ikke overstiger 30% på nogen af de berørte markeder for produkter eller
tjenesteydelser. Netværket udfører ikke mærkespecifikke reparationer og service, og hvad
angår de reparations- og vedligeholdelsesydelser, netværket tilbyder, kan forbrugerne
vælge mellem andre udbydere af de pågældende ydelser, f.eks. bilproducenters
autoriserede værksteder, andre netværk af monteringsværksteder eller individuelle
uafhængige værksteder. Den generelle betingelse i forordningens artikel 3, stk. 1, er
således opfyldt, hvis konkurrenterne sidder på 70% eller mere af de relevante reparations-
og vedligeholdelsesmarkeder for alle personbiler i det pågældende EU-land, og hvis
værdien af de reservedele – for hver enkelt kategori af reservedele – som leverandøren
sælger til netværket, højst udgør 30% af købsværdien af de reservedele, der anvendes ved
sådanne reparationer på markedet som helhed.

                                               
203 Jf. artikel 8, stk. 1, navnlig litra b) og c), samt punkt 6.1., nr. 2), ovenfor.
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7. FORHANDLING AF OG ADGANG TIL RESERVEDELE

Forordning 1400/2002 har også til formål at sikre konkurrence på markedet for
reservedele. I den forbindelse opregner forordningen en række alvorlige begrænsninger,
og tillader ikke leverandører, navnlig motorkøretøjsproducenter og deres importører, at
begrænse deres forhandleres og autoriserede værksteders ret til at skaffe sig originale
reservedele og reservedele af tilsvarende kvalitet fra en udenforstående virksomhed efter
eget valg og anvende dem til reparation og service af motorkøretøjer204.
Motorkøretøjsproducenter må heller ikke begrænse reservedelsproducenters ret til at
sælge originale reservedele eller reservedele af tilsvarende kvalitet til autoriserede eller
uafhængige værksteder205. Desuden er det i henhold til forordning 1400/2002 heller ikke
tilladt for leverandører at begrænse deres forhandleres og autoriserede værksteders ret til
at sælge reservedele til uafhængige værksteder, som anvender dem til reparation og
service af motorkøretøjer206.

For at skabe bedre forudsætninger for reel konkurrence opereres der i forordning
1400/2002 med den nye betegnelse "originale reservedele"207. Det er reservedele, som
kvalitetsmæssigt svarer til de komponenter, der anvendes til samling af et nyt
motorkøretøj. Originale reservedele kan være fremstillet af motorkøretøjsproducenten,
men de fleste fremstilles af reservedelsproducenter på grundlag af leveringsaftaler med
motorkøretøjsproducenten. De er fremstillet efter specifikationer og
produktionsstandarder stillet til rådighed af motorkøretøjsproducenten, og i mange
tilfælde er de fremstillet på samme produktionsanlæg som de komponenter, der anvendes
til samling af motorkøretøjet.

Begrebet ”stillet til rådighed” dækker over, at disse specifikationer og
produktionsstandarder anvendes af reservedelsproducenten med
motorkøretøjsproducentens godkendelse med henblik på montering af reservedele, der
opfylder disse specifikationer og standarder, i sidstnævntes motorkøretøjer. Det er
imidlertid ikke nødvendigt, at motorkøretøjsfabrikanten selv har udviklet disse
specifikationer og standarder; de kan også hidrøre fra et fælles udviklingsprogram eller
kan endog være udviklet af komponent- eller reservedelsproducenten selv. I sidstnævnte
tilfælde anses specifikationerne og produktionsstandarderne som værende godkendt af
motorkøretøjsproducenten, og reservedelsproducenten kan anvende dem til fremstilling af
originale reservedele. I henhold til forordning 1400/2002 er det heller ikke nødvendigt, at
motorkøretøjsproducenten udtrykkeligt giver den reservedelsproducent, som fremstiller
komponenter, tilladelse til at anvende disse specifikationer og standarder til fremstilling og
distribution af originale reservedele: det forhold, at de pågældende standarder er til
rådighed for reservedelsproducenten, betyder, at de også kan anvendes til fremstilling af

                                               
204 Jf. artikel 4, stk. 1, litra k).
205 Jf. artikel 4, stk. 1, litra j).
206 Artikel 4, stk. 1, litra i), nævner specifikt selektive distributionssystemer for reservedele; det er heller

ikke tilladt inden for et eneforhandlingssystem, hvilket fremgår af artikel 4, stk. 1, litra b), nr. i), som
forbyder en leverandør, der anvender eksklusiv distribution, at begrænse passivt salg til nogen kunder
overhovedet.

207 Jf. definitionen i artikel 1, stk. 1, litra t).
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originale reservedele, som ikke leveres til motorkøretøjsproducenten, men i stedet sælges
direkte til reservedelsforhandlere eller værksteder208.

Eftersom den samme reservedelsproducent næsten altid anvender de samme
specifikationer og produktionsstandarder ved fremstillingen af både komponenter og
reservedele til et motorkøretøj, er de pågældende reservedele helt klart "originale". I visse
særlige tilfælde har producenter imidlertid leveringsaftaler med reservedelsproducenter,
som kun fremstiller og leverer reservedele til et motorkøretøj og ikke komponenterne.
Hvis disse reservedele fremstilles efter motorkøretøjsproducentens specifikationer og
produktionsstandarder, som er de samme som dem, der anvendes til fremstillingen af
komponenterne, er de også "originale reservedele".

Der sondres mellem "originale reservedele" og "reservedele af tilsvarende kvalitet"209.
Reservedele af "tilsvarende kvalitet" vil sige af samme kvalitet som de komponenter, der
anvendes til samling af det pågældende motorkøretøj, men de er ikke fremstillet efter
motorkøretøjsproducentens specifikationer og produktionsstandarder. Det betyder, at de
pågældende reservedele er af samme eller muligvis højere kvalitet, men f.eks. kan være
lavet af et andet materiale eller være malet en anden farve.

Spørgsmål 95: Er tilbehør reservedele?

Det fremgår af definitionen i artikel 1, stk. 1, litra s), at produkter, som ikke er
nødvendige for brugen af det pågældende motorkøretøj, f.eks. en radio eller en cd-
afspiller, et håndfrit GSM-anlæg, et navigationssystem eller en tagbagagebærer, der
normalt betegnes som tilbehør, ikke betragtes som reservedele, men hvis de monteres på
produktionsanlægget for det nye motorkøretøj og integreres med andre komponenter eller
systemer i motorkøretøjet, bliver de komponenter i det pågældende motorkøretøj, og de
dele, som skal til for at reparere eller udskifte dem, er reservedele (f.eks.
radiokontrolknapper, der er integreret i rattet). Aircondition- eller
temperaturstyringsanlæg, der monteres i en lastbil eller bus, eller et alarmsystem eller
radiosystem, der monteres i et motorkøretøj, efter at motorkøretøjet har forladt fabrikkens
produktionsanlæg, må derfor betragtes som tilbehør.

Forordning 1400/2002 gælder ikke for forhandling, reparation og vedligeholdelse af
tilbehør. Forhandling af tilbehør kan imidlertid være omfattet af forordning 2790/1999.

Spørgsmål 96: Er smøremidler og andre væsker reservedele, og hvilke konsekvenser har
det i givet fald?

Der henvises til spørgsmål 2.

Spørgsmål 97: Hvad er "originale reservedele"?

Der opereres med tre kategorier af "originale reservedele".

                                               
208 Enhver begrænsning af denne mulighed vil i realiteten udgøre en alvorlig begrænsning i henhold til

artikel 4, stk. 1, litra k).
209 Jf. definitionen i artikel 1, stk. 1, litra u).
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Den første kategori af originale reservedele er de reservedele, som er fremstillet af
motorkøretøjsproducenten. Der gælder følgende regler for sådanne originale reservedele:

– motorkøretøjsproducenten kan forlange, at de autoriserede værksteder anvender denne
kategori af originale reservedele til reparationer under garantien, gratis service og
arbejde på tilbagekaldte motorkøretøjer210;

– motorkøretøjsproducenten kan ikke begrænse sine forhandleres ret til at videresælge
denne kategori af reservedele – hverken aktivt eller passivt – til uafhængige
værksteder, som anvender dem til reparation og service af motorkøretøjer211; i denne
forbindelse er det uden betydning, om disse værksteder anvender dem på værkstedet
eller i forbindelse med ydelse af autohjælp.

Den anden kategori af "originale reservedele" er de reservedele, som leveres af
reservedelsproducenten til motorkøretøjsproducenten, der sælger dem videre til sine
forhandlere. Der gælder følgende regler for disse originale reservedele:

– reservedelsproducenten må ikke forhindres i at anbringe sit varemærke eller logo på en
konkret og let synlig måde på sådanne reservedele212. Denne ret omfatter også retten til
at anbringe varemærket eller logoet på emballagen og på eventuelle ledsagende papirer;

– motorkøretøjsproducenten kan også anbringe sit varemærke eller logo på sådanne
reservedele;

– reservedelsproducenten må ikke forhindres i at levere sådanne reservedele til en hvilken
som helst autoriseret eller uafhængig reservedelsforhandler eller et hvilket som helst
autoriseret eller uafhængigt værksted213, og det autoriserede værksted må ikke
forhindres i at anvende sådanne reservedele214;

– motorkøretøjsproducenten kan forlange, at de autoriserede værksteder anvender denne
kategori af originale reservedele til reparationer under garantien, gratis service og
arbejde på tilbagekaldte motorkøretøjer215;

– motorkøretøjsproducenten kan ikke begrænse sine forhandleres ret til at videresælge
denne kategori af reservedele – hverken aktivt eller passivt – til uafhængige
værksteder, som anvender dem til reparation og service af motorkøretøjer216; i denne
forbindelse er det uden betydning, om disse værksteder anvender dem på værkstedet
eller i forbindelse med ydelse af autohjælp.

Den tredje kategori af "originale reservedele" er reservedele, som ikke leveres til den
pågældende motorkøretøjsproducent, men som ikke desto mindre er fremstillet efter
motorkøretøjsproducentens specifikationer og produktionsstandarder.

                                               
210 Jf. artikel 4, stk. 1, litra k).
211 Jf. artikel 4, stk. 1, nr. i) or artikel 4, stk. 1, litra b), nr. i).
212 Jf. artikel 4, stk. 1, litra l).
213 Jf. artikel 4, stk. 1, litra j).
214 Jf. artikel 4, stk. 1, litra k).
215 Jf. artikel 4, stk. 1, litra k).
216 Jf. artikel 4, stk. 1, nr. i) or artikel 4, stk. 1, litra b), nr. i).n
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Reservedelsfabrikanten kan enten levere disse reservedele til uafhængige
reservedelsforhandlere eller direkte til værksteder. Følgende regler gælder for denne
kategori af originale reservedele:

– reservedelsproducenten må ikke forhindres i at anbringe sit varemærke eller logo på en
konkret og let synlig måde på sådanne reservedele. Det omfatter også retten til at
anbringe varemærket eller logoet på emballagen217;

– reservedelsproducenten må ikke forhindres i at levere sådanne reservedele til en hvilken
som helst autoriseret eller uafhængig reservedelsforhandler eller et hvilket som helst
autoriseret eller uafhængigt værksted218, og det autoriserede værksted må ikke
forhindres i at anvende sådanne reservedele219.

Spørgsmål 98: Kan leverandøren forlange, at de autoriserede værksteder kun anvender
originale reservedele fra leverandøren til almindelige reparationer og service på
motorkøretøjer?

Nej. Et krav om, at et autoriseret værksted kun anvender originale reservedele leveret af
motorkøretøjsproducenten til service220 eller almindelige reparationer221, udgør en
begrænsning i værkstedets frie ret til at anvende originale reservedele eller reservedele af
tilsvarende kvalitet fra andre leverandører efter værkstedets eget valg222.

Spørgsmål 99: Kan brugen af originale reservedele fra andre kilder end leverandøren
eller brugen af reservedele af tilsvarende kvalitet få indvirkning på garantien fra
motorkøretøjsproducenten?

Hvis garantien fra en motorkøretøjsproducent er forbundet med et krav om, at
autoriserede eller uafhængige værksteder skal anvende originale reservedele fra
motorkøretøjsproducenten til almindelig reparation og service, der udføres i
garantiperioden (men ikke er dækket af garantien), er der tale om en alvorlig begrænsning,
som er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra k), og producentens distributionssystem vil i så
fald ikke længere være dækket af forordning 1400/2002.

Spørgsmål 100: Har autoriserede værksteder eller reservedelsforhandlere lov til at sælge
reservedele, som de får leveret af motorkøretøjsproducenten, til uafhængige værksteder?

Ja. Et krav om, at deltagere i et selektivt distributionssystem ikke må sælge reservedele til
uafhængige værksteder, som anvender dem til reparation og service af motorkøretøjer,
udgør en alvorlig konkurrencebegrænsning223. En begrænsning af mulighederne for, at

                                               
217 Jf. artikel 4, stk. 1, litra l).
218 Jf. artikel 4, stk. 1, litra j).
219 Jf. artikel 4, stk. 1, litra k).
220 F.eks. rutinemæssige serviceeftersyn.
221 F.eks. efter et biluheld.
222 Jf. artikel 4, stk. 1, litra k).
223 Jf. artikel 4, stk. 1, litra i); se også artikel 3, stk. 10, litra b), og artikel 6, stk. 1, litra 3), i forordning

1475/95.
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deltagerne i et eneforhandlingssystem kan drive passivt salg af reservedele til
motorkøretøjer, er ligeledes en alvorlig begrænsning224. I ingen af tilfældene vil
producentens distributionssystem længere være dækket af forordning 1400/2002.

Spørgsmål 101: Hvordan dokumenteres kvaliteten af originale reservedele?

En reservedelsproducent, som fremstiller reservedele efter motorkøretøjsproducentens
specifikationer og produktionsstandarder, skal udstede et certifikat til bekræftelse af dette
og af, at reservedelene er af samme kvalitet som de komponenter, der anvendes til samling
af det pågældende motorkøretøj225. En sådan bekræftelse fra reservedelsproducenten kan
være trykt på emballagen eller på et papir, som ledsager reservedelen, eller kan
offentliggøres på Internettet. Det er op til reservedelsproducenten at afgøre, om han selv
skal udstede certifikatet eller gå endnu længere og henvise til en certificering foretaget af
uafhængigt organ, f.eks. en certificeringsorganisation. Det sidste er dog ikke en
forudsætning for, at reservedelene, kan betegnes som originale reservedele.

Hvis der er udstedt et sådant certifikat, antages det, at de pågældende reservedele er
originale reservedele, og de autoriserede værksteder kan i så fald anvende dem til
reparation og service, men hvis motorkøretøjsproducenten eller en udenforstående part,
f.eks. en forbrugerorganisation eller en automobilklub, kan dokumentere, at en bestemt
reservedel eller en bestemt række reservedele fra samme produktionsparti er af ringere
kvalitet eller ikke fremstillet efter motorkøretøjsproducentens specifikationer eller
produktionsstandarder, kan de pågældende reservedele ikke sælges som originale
reservedele.

Spørgsmål 102: Hvordan dokumenteres kvaliteten af reservedele af tilsvarende kvalitet?

Hvis en reservedel skal kunne betegnes som værende af tilsvarende kvalitet, skal
reservedelsproducenten når som helst kunne dokumentere, at den er af mindst samme
kvalitet som den tilsvarende komponent i det pågældende motorkøretøj226. Det er
reservedelsproducenten, der skal udstede et sådan certifikat og offentliggøre det for
brugerne på samme måde, som det gøres ved originale reservedele (se ovenfor). En sådan
certificering skal stilles til rådighed når som helst, dvs. ikke kun, når reservedelen sælges,
men også på et senere stadium, f.eks. hvis reservedelen hævdes at være behæftet med fejl.

Spørgsmål 103: Kan motorkøretøjsproducenten eller dennes importør forhindre de
autoriserede værksteder i fra det uafhængige eftermarked at skaffe og anvende
reservedele, som er af samme kvalitet som deres egne reservedele i "billigudgave"?

Motorkøretøjsproducenter sælger i dag også reservedele i "billigudgave" via deres
forhandlernetværk. Disse reservedele er fremstillet efter senere definerede standarder (som
adskiller sig fra standarderne for komponenter) på motorkøretøjer, som ikke længere er i

                                               
224 Jf. artikel 4, stk. 1, litra b).
225 Jf. artikel 1, stk. 1, litra t), tredje punktum.
226 Jf. artikel 1, stk. 1, litra u).
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serieproduktion. En sådan begrænsning vil ikke være dækket af forordningen, fordi den
udgør en konkurrenceklausul227.

Spørgsmål 104: Hvis en motorkøretøjsproducent indgår en aftale med en
reservedelsproducent, som fastsætter, at alle immaterialrettigheder eller knowhow, som
reservedelsproducenten har udviklet, skal overdrages til motorkøretøjsproducenten, kan
motorkøretøjsproducenten så udnytte det til at begrænse reservedelsproducentens ret til
at distribuere reservedele, som er fremstillet på grundlag af disse rettigheder?

Nej. Selv om forordningen ikke udelukker en sådan overdragelse af rettigheder, kan
immaterialrettigheder eller knowhow ikke udnyttes af leverandøren
(motorkøretøjsproducenten eller dennes importør) til at begrænse
reservedelsproducentens ret til at sælge de pågældende reservedele til autoriserede eller
uafhængige værksteder228. Hvis leverandøren udnytter immaterialrettigheder eller
knowhow på denne måde, vil hans distributionssystem ikke være dækket af forordning
1400/2002.

                                               
227 Jf. artikel 5, stk. 1, litra a).
228 Jf. artikel 4, stk. 1, litra j) og k).
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Formidler .................................................................................................................... punkt 5.2
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Gruppefritagelse ............................................................................................................. spørgsmål 6
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Inddragelse af gruppefritagelsen .......................................................  punkt 4.6 og spørgsmål 18
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Overgangsperiode ....................................................................................................... punkt 4.8
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Udpegelse af værksteder (reparatører) ..........................................................................  spørgsmål 22
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Forhandling ........................................................................................................................  kapitel 7
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Overgangsperiode ......................................................................................................... spørgsmål 24
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