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Esipuhe

Moottoriajoneuvojen jälleenmyynti- ja huoltoala on eurooppalaisille kuluttajille
keskeisen tärkeä. Alalla on esiintynyt erityisiä kilpailuongelmia – etenkin siltä
osin, että kuluttajilla pitäisi olla yhtenäismarkkinoilla oikeus ostaa auto sieltä,
mistä he haluavat Euroopan unionin sisällä. Esitteessä selitetyn uuden
asetuksen (EY) N:o 1400/2002 tavoitteena on ratkaista nämä ongelmat ottaen
samalla huomioon moottoriajoneuvoalan erityispiirteet.

Uudessa asetuksessa käsitellään myös korjaukseen ja huoltoon sekä varaosien
toimittamiseen liittyviä kysymyksiä, sillä näiden palvelujen kulut ovat ajoneuvon
elinkaaren aikana suunnilleen yhtä korkeat kuin ajoneuvon alkuperäinen
hankintahinta.

Uuden asetuksen tavoitteena on lisätä kilpailua ja tuoda eurooppalaisille
kuluttajille konkreettista hyötyä. Sen avulla voidaan hyödyntää paremmin uusia
jälleenmyyntimenetelmiä, kuten Internetin kautta tapahtuvaa myyntiä ja
monimerkkiliikkeiden myyntiä. Se kasvattaa jälleenmyyjien välistä kilpailua,
helpottaa huomattavasti uusien ajoneuvojen rajatylittävää ostoa ja lisää
hintakilpailua. Autonomistajat voivat valita vapaammin, missä he teettävät
korjaukset ja huollot ja mitä varaosia käytetään.

Kilpailun pääosaston laatima esite on tarkoitettu asetuksen oppaaksi, eikä se ole
oikeudellisesti sitova. Siinä pyritään tarjoamaan ohjeita ja tietoa erilaisille
sidosryhmille, etenkin kuluttajille, jälleenmyyjille ja korjaamoille. Tiedottaminen on
siksikin tärkeää, että asetus sisältää joitakin perustavia muutoksia. Esitteessä on
kullekin sidosryhmälle erillinen osio, ja siinä esitetään vastauksia kysymyksiin,
joita saattaa tulla esiin. Lukijan pitäisi täten löytää helposti hänen tarpeitaan
vastaavaa tietoa.

Kilpailun pääosasto seuraa tarkasti tämän tärkeän asetuksen täytäntöönpanoa
eikä tarvittaessa epäröi ryhtyä toimiin varmistaakseen, että kilpailusääntöjä
noudatetaan ja että asetuksesta on hyötyä eurooppalaisille kuluttajille.

Philip Lowe
Kilpailun pääosaston pääjohtaja
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1. JOHDANTO

Euroopan unionin jäsenvaltioissa moottoriajoneuvojen ja varaosien valmistajat
jakavat tuotteitaan jakeluverkkojen kautta. Moottoriajoneuvojen alalla näitä
jakelijoita kutsutaan yleisesti jälleenmyyjiksi, ja heistä käytetään esitteessä tätä
nimitystä. Moottoriajoneuvojen valmistajat ja muut yritykset ylläpitävät myös
valtuutettujen korjaamoiden verkostoja. Tällainen jakelu- tai korjaamoverkosto
koostuu useasta valmistajan ja yksittäisten jakelijoiden tai korjaamoiden välisestä
samankaltaisesta sopimuksesta. Kilpailulainsäädännössä näitä sopimuksia kutsutaan
vertikaalisiksi sopimuksiksi, sillä osapuolet (valmistaja ja jakelija tai korjaamo)
toimivat eri tuotanto- ja jakeluportailla.

EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa sovelletaan sopimuksiin, jotka saattavat
vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja jotka haittaavat, rajoittavat tai
vääristävät kilpailua. Ensimmäinen ehto 81 artiklan soveltamiselle on, että kyseiset
sopimukset saattavat vaikuttaa tuntuvasti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Näin
tapahtuu yleensä, jos verkosto kattaa jäsenvaltion koko alueen. Kun ensimmäinen
ehto täyttyy, 81 artiklan 1 kohdassa kielletään sopimukset, jotka rajoittavat tai
vääristävät kilpailua tuntuvasti.2 Näin voi tapahtua, jos vertikaalisessa sopimuksessa
paitsi määritellään hinta ja määrä tietylle myynti- ja ostotoimenpiteelle myös
määrätään toimittajalle tai ostajalle rajoituksia (jäljempänä vertikaaliset rajoitukset).
EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdassa rajataan kiellon ulkopuolelle
sopimukset, joiden tarjoamat hyödyt, kuten tuotannon tehostuminen, ovat
merkittävämpiä kuin kilpailunvastaiset vaikutukset. Tällaisille sopimuksille
myönnetään 81 artiklan 3 kohdan mukainen poikkeus. Sopimuksille voidaan myöntää
poikkeus vain, jos kuluttajat saavat kohtuullisen osuuden parannusten tuomasta
hyödystä.3

                                               
2 EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa määrätään  seuraavaa:

Yhteismarkkinoille soveltumattomia ja kiellettyjä ovat sellaiset yritysten väliset sopimukset, yritysten
yhteenliittymien päätökset sekä yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka ovat omiaan
vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai
vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla tai joista seuraa, että kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy
yhteismarkkinoilla, ja erityisesti sellaiset sopimukset, päätökset ja menettelytavat:

a) joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan osto- tai myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja;
b) joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, markkinoita, teknistä kehitystä taikka investointeja;
c) joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä;
d) joiden mukaan eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin sovelletaan erilaisia ehtoja
kauppakumppaneita epäedulliseen kilpailuasemaan asettavalla tavalla;
e) joiden mukaan sopimuksen syntymisen edellytykseksi asetetaan se, että sopimuspuoli hyväksyy
lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen
kohteeseen.

3 EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdassa määrätään seuraavasti:

Voidaan kuitenkin julistaa, että 1 kohdan määräykset eivät koske

- yritysten välistä sopimusta tai yritysten välisten sopimusten ryhmää,
- yritysten yhteenliittymän päätöstä tai yritysten yhteenliittymien päätösten ryhmää,
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Se, rajoittaako vertikaalinen sopimus tosiasiallisesti kilpailua ja ovatko hyödyt siinä
tapauksessa kilpailunvastaisia vaikutuksia merkittävämmät, riippuu usein
markkinoiden rakenteesta. Tämä on periaatteessa arvioitava tapauskohtaisesti.
Komissio voi kuitenkin myös myöntää asetuksella poikkeuksen kokonaisille
sopimusten ryhmille. Näitä asetuksia kutsutaan ryhmäpoikkeusasetuksiksi. Komissio
on esimerkiksi myöntänyt hankinta- ja jakelusopimuksille ryhmäpoikkeusasetuksen,
joka tunnetaan nimellä komission asetus (EY) N:o 2790/1999.4

Ryhmäpoikkeusasetusta sovelletaan periaatteessa kaikilla teollisuuden ja kaupan
aloilla tehtäviin vertikaalisiin sopimuksiin. Asetusta (EY) N:o 2790/1999 ei
kuitenkaan sovelleta tapauksissa, joissa komissio on hyväksynyt alakohtaisen
ryhmäpoikkeusasetuksen.5

Moottoriajoneuvoalalla on ollut jo jonkin aikaa alakohtainen ryhmäpoikkeusasetus.
Moottoriajoneuvoalan aiemman alakohtaisen asetuksen, komission asetuksen (EY)
N:o 1475/95,6 voimassaolo päättyi 30. syyskuuta 2002, ja se korvattiin EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten
ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla 31 päivänä
heinäkuuta 2002 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1400/20027 (jäljempänä
asetus tai uusi asetus).

Uutta asetusta sovelletaan Euroopan unionissa. Sitä sovelletaan myös Euroopan
talousalueella.8

Uusi asetus, joka tuli voimaan 1. lokakuuta 2002, sisältää lukuisia olennaisia
muutoksia uusien moottoriajoneuvojen ja varaosien jakelusopimuksille myönnettyyn
poikkeukseen. Se sisältää myös merkittäviä muutoksia poikkeukseen, joka on
myönnetty valtuutettujen ja riippumattomien korjaamoiden ja muiden
riippumattomien toimijoiden, kuten tiepalveluiden tarjoajien, varaosien jakelijoiden ja

                                                                                                                                           
- yhdenmukaistettua menettelytapaa tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmää,

joka osaltaan tehostaa tuotantoa tai tuotteiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista
kehitystä jättäen kuluttajille kohtuullisen osuuden näin saatavasta hyödystä (…)

4 Komission asetus (EY) N:o 2790/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja
yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (EYVL L 336, 29.12.1999, s. 21).

5 Ks. asetuksen (EY) N:o 2790/1999  2 artiklan 5 kohta.

6 Komission asetus (EY) N:o 1475/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, perustamissopimuksen 85
artiklan 3 kohdan soveltamisesta moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevien
sopimusten ryhmiin (EYVL L 145, 29.6.1995, s. 25).

7 EYVL L 203, 1.8.2002, s. 30.

8 Ks. ETA:n sekakomitean päätös N:o 136/2002, tehty 27 päivänä syyskuuta 2002, ETA-sopimuksen
liitteen XIV (Kilpailu) muuttamisesta (ei vielä julkaistu EYVL:ssä); ks. myös ETA:n sekakomitean
päätös N:o 46/96, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1996, ETA-sopimuksen liitteen XIV (Kilpailu)
muuttamisesta (EYVL L 291, 14.11.1996, s. 39), jonka mukaan asetusta (EY) N:o 1475/95
sovellettiin myös ETA:n jäsenvaltioissa.
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koulutuspalveluita korjaamoille tarjoavien yritysten, korjaus- ja huoltopalvelujen
tarjoamisesta tekemille sopimuksille.

Komission yleisenä toimintaperiaatteena on kuitenkin, että se antaa asianosaisille
riittävästi aikaa sopeutua uuteen lainsäädäntöön, ja uutta asetusta aletaankin soveltaa
täydellisesti vasta siirtymäkauden päätyttyä.9

Esite on tarkoitettu uuden asetuksen soveltamista koskevaksi oppaaksi kuluttajille ja
muille toimijoille. 10 Sen on myös tarkoitus auttaa yrityksiä arvioimaan itse, ovatko
niiden vertikaaliset sopimukset EY:n kilpailusääntöjen mukaisia. Esite sisältää
teknisiä analyyseja ja selityksiä, ja siinä annetaan vastauksia kysymyksiin, joihin
valmistajat, jälleenmyyjät, varaosien valmistajat ja jakelijat, valtuutetut ja
riippumattomat korjaamot sekä muut moottoriajoneuvojen myyntiin ja/tai
korjaamiseen ja huoltoon osallistuvat toimijat saattavat törmätä käytännössä.
Esitteessä ei kuitenkaan esitetä yksityiskohtaista selostusta kustakin asetuksen
säännöksestä, eikä se ole oikeudellisesti sitova.

                                               
9 Ks. jäljempänä jakso 4.8 sekä asetuksen 10 ja 12 artikla. Sopimuksille, jotka täyttävät asetuksessa

(EY) N:o 1475/95 esitetyt vaatimukset, myönnetään poikkeus 30.9.2003 asti. Lisäksi valikoivaan
jakelujärjestelmään kuuluvia uusien ajoneuvojen jälleenmyyjiä voidaan kieltää perustamasta muualle
Euroopan unioniin jakelupisteitä ennen 30.9.2005.

10 Yksi esitteen tärkeimmistä tehtävistä on selittää kuluttajille ja välittäjille, miten asetus turvaa
vapauden ostaa auto mistä tahansa Euroopan unionin alueelta yhtenäismarkkinoiden periaatteiden
mukaisesti.
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2. ESITTEEN RAKENNE

Esitteen rakenne on seuraavanlainen:

Luvussa 3 käsitellään asetuksen moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja korjaus- ja
huoltopalveluja koskevia periaatteita ja tavoitteita.

Luvussa 4 selitetään asetuksen rakenne ja esitetään joitakin oikeudellisia näkökohtia
säännöksistä. Tämä saattaa kiinnostaa erityisesti lakiasiantuntijoita ja muita sellaisia
henkilöitä, jotka haluavat ymmärtää paremmin asetuksen eri lausekkeiden
soveltamisalan ja sisällön.

Luku 5 on suunnattu erityisesti kuluttajille sekä heidän välittäjilleen, uusien
ajoneuvojen jälleenmyyjille ja korjaamoille. Sen eri jaksoissa annetaan vastauksia
kysymyksiin, joita saattaa tulla esiin kunkin sidosryhmän keskuudessa. Vastauksista
saattaa olla hyötyä myös ajoneuvojen ja varaosien valmistajille ja niiden
tukkumyyjille. Oikeudet, jotka on myönnetty esimerkiksi kuluttajille tai
riippumattomille korjaamoille, saattavat vastata muille toimijoille, kuten ajoneuvojen
valmistajille, asetettuja velvoitteita.

Luvussa 6 käsitellään teknisiä seikkoja, jotka liittyvät markkinoiden määrittelyyn.

Luvussa 7 käsitellään varaosien jakelua teknisestä näkökulmasta.

Lopuksi esitteen liitteenä on luettelo uuden järjestelmän kannalta merkityksellisistä
viiteasiakirjoista sekä uuden asetuksen teksti. Ne löytyvät myös kilpailun pääosaston
verkkosivuilta.11

                                               
11 http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
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3. ASETUKSEN (EY) N:O 1400/2002 PERIAATTEET

3.1. Yleinen lähestymistapa

Asetus (EY) N:o 1400/2002 on moottoriajoneuvoalaa koskeva
ryhmäpoikkeusasetus. Se kattaa uusien moottoriajoneuvojen ja varaosien jakelua
koskevat sopimukset sekä valtuutettujen korjaamoiden tarjoamia korjaus- ja
huoltopalveluja säätelevät jakelusopimukset. Siinä käsitellään myös sellaisten
riippumattomien toimijoiden, jotka osallistuvat suoraan tai välillisesti
moottoriajoneuvojen korjaamiseen ja huoltoon, kuten riippumattomien
korjaamoiden, mahdollisuutta saada teknistä tietoa ja varaosia.

Asetuksessa (EY) N:o 1400/2002 pyritään sen edeltäjää, asetusta (EY) N:o 1475/95,
tai asetusta (EY) N:o 2790/1999 tiukemmin korjaamaan alalla esiintyneet
kilpailuongelmat.12

Asetus (EY) N:o 1400/2002 perustuu kuitenkin vertikaalisten rajoitusten arviointia
koskevaan komission yleiseen toimintalinjaan, sellaisena kuin se on esitetty
asetuksessa (EY) N:o 2790/1999 ja siihen liittyvässä tiedonannossa "Suuntaviivat
vertikaalisista rajoituksista".13 Se perustuu näin ollen taloudellisempaan
lähestymistapaan ja siihen periaatteeseen, että on talouden toimijoiden (valmistajien,
jälleenmyyjien) asia järjestää jakelu omien tarpeidensa mukaan. Uusi asetus onkin
vähemmän ohjaileva kuin komission asetus (EY) N:o 1475/95, sillä siinä on haluttu
välttää asetuksen (EY) N:o 1475/95 tapauksessa havaittu yhdenmukaistava
vaikutus14 ja mahdollistaa innovatiivisten jakelumuotojen kehittyminen.

Uudessa asetuksessa otetaan huomioon yleinen toimintalinja, jonka mukaan
ryhmäpoikkeusasetukset eivät saisi kattaa rajoittavia sopimuksia kuin tiettyihin
markkinaosuusrajoihin asti. Tässä tapauksessa raja on yleensä 30 prosenttia, mutta
uusien ajoneuvojen määrällisen valikoivan jakelun osalta se on 40 prosenttia. Lisäksi
uusi asetus kattaa vain sellaiset sopimukset, jotka täyttävät tietyt yleiset
edellytykset.15 Sopimuksissa on esimerkiksi määrättävä välimiehen käyttämisestä
riitojen ratkaisemisessa. Asetuksessa käsitellään pitkälti menettelytapoja ja
käyttäytymistä, jotka rajoittavat vakavasti kilpailua yhtenäismarkkinoilla ja joista on

                                               
12 Ks. perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä

ja huoltopalvelua koskevien sopimusten ryhmiin annetun komission asetuksen (EY) N:o 1475(95)
arvioimisesta 15 päivänä marraskuuta 2000 laadittu komission kertomus. Asiakirja KOM(2000)743
lopullinen, julkaistu Internetissä osoitteessa:
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/

13 Komission tiedonanto "Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista" (EYVL C 291, 13.10.2000, s. 1).

14 Yhdenmukaistavalla vaikutuksella tarkoitetaan, että kun asetuksessa myönnetään poikkeus vain
yhdelle jakelumallille, tämä kannustaa kaikkia tavarantoimittajia käyttämään lähes samanlaisia
jakelujärjestelmiä, mistä seuraa joustamattomuutta.

15 Ks. yleiset edellytykset 3 artiklassa.
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haittaa kuluttajille. Tämän vuoksi ja komission ryhmäpoikkeusasetuksiin16

soveltaman yleisen lähestymistavan mukaisesti asetuksessa esitetään luettelo
vakavimmista kilpailunrajoituksista (black clauses eli kielletyt sopimusehdot).17

Luettelo on laadittu asetuksen (EY) N:o 1475/95 epäkohtien korjaamiseksi ja
moottoriajoneuvoalan ominaispiirteiden huomioimiseksi etenkin korjaus- ja
huoltopalvelujen osalta. Sopimukseen, joka sisältää näitä rajoituksia, ei enää sovelleta
ryhmäpoikkeusta, ja sille tuskin myönnetään myöskään yksittäistä poikkeusta.
Vakavimpien kilpailunrajoitusten luettelon lisäksi uudessa asetuksessa säädetään
erityisistä edellytyksistä tietyille vertikaalisille rajoituksille, etenkin
kilpailukieltovelvoitteille ja sijoituspaikkaa koskeville lausekkeille.18 Vertikaaliset
rajoitukset, jotka eivät täytä näitä erityisiä edellytyksiä, eivät saa ryhmäpoikkeusta.
Asetusta sovelletaan kuitenkin yhä vertikaalisen sopimuksen muihin osiin, jos ne ovat
riippumattomia poikkeuksen ulkopuolelle jäävästä vertikaalisesta rajoituksesta.
Poikkeuksen ulkopuolelle jäävän vertikaalisen rajoituksen yhdenmukaisuus EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklan kanssa on arvioitava erikseen.

3.2. Uuden yleisen lähestymistavan vaikutukset
moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiin ja huoltopalveluun

Saatavilla olevista luvuista19 ilmenee, että auton ostohinta ja sen korjaus- ja
huoltokustannukset kattavat kumpikin noin 40 prosenttia kaikista auton
omistamisesta aiheutuvista kuluista.20 Kilpailu jälleenmyyntimarkkinoilla ja korjaus-
ja huoltomarkkinoilla on näin ollen kuluttajille yhtä tärkeää, ja siksi asetuksessa
käsitelläänkin molempiin liittyviä kilpailukysymyksiä.

Komission 15. marraskuuta 2000 hyväksymässä arviointikertomuksessa todettiin,
ettei asetuksessa (EY) N:o 1475/95 saavutettu kaikkia sille asetetuista tärkeimmistä
tavoitteista.21 Myöskään vertikaalisten sopimusten yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen
(asetus (EY) N:o 2790/1999) soveltaminen ei ratkaisisi kaikkia
arviointikertomuksessa mainittuja ongelmia. Vaikka asetuksessa (EY) N:o

                                               
16 Komission asetus (EY) N:o 2790/1999; komission asetus (EY) N:o 2658/2000, annettu 29 päivänä

marraskuuta 2000, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta
erikoistumissopimusten ryhmiin (EYVL L 304, 5.12.2000, s. 3); komission asetus (EY) N:o
2659/2000, annettu 29 päivänä marraskuuta 2000, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan
soveltamisesta tutkimus- ja kehityssopimusten ryhmiin (EYVL L 304, 5.12.2000, s. 7).

17 Ks. 4 artikla, Vakavimmat kilpailunrajoitukset.

18 Ks. 5 artikla, Erityiset edellytykset.

19 Andersen, Study on the impact of possible future legislative scenarios for motor vehicle distribution
on all parties concerned (Tutkimus moottoriajoneuvojen jälleenmyynnistä tulevaisuudessa
mahdollisesti tehtävän lainsäädännön eri skenaarioiden vaikutuksista kaikkien asianosaisten
kannalta) s. 43, luku II.2.1.B; julkaistu Internetissä osoitteessa:
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/.

20 Jäljelle jäävä 20 prosenttia koostuu rahoitus-, vakuutus- ja muista kuluista.

21 Ks. komission kertomus asetuksen (EY) N:o 1475/95 arvioinnista.
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1400/2002 pyritään edelleen asetuksen (EY) N:o 2790/1999 tavoin välttämään liikaa
ohjailua, siinä on omaksuttu tiukempi lähestymistapa.

Uusien moottoriajoneuvojen jälleenmyynnin osalta asetus perustuu seuraaviin
periaatteisiin:

– Kielletään valikoivan ja yksinomaisen jakelun yhdistelmä, joka sallittiin
asetuksessa (EY) N:o 1475/95. Voidakseen hyötyä uudesta asetuksesta
valmistajien on valittava valikoivan ja yksinomaisen jakelujärjestelmän
välillä nimetessään jakelijansa.

– Vahvistetaan kilpailua eri jäsenvaltioiden jälleenmyyjien välillä (merkin
sisäinen kilpailu) ja parannetaan markkinoiden yhdentymistä erityisesti
siten, että poikkeusta ei sovelleta jakelusopimuksiin, jotka rajoittavat
passiivista myyntiä, valikoivien jakelujärjestelmien jakelusopimuksiin, jotka
rajoittavat aktiivista myyntiä, ja lausekkeisiin (joista käytetään yleisesti
nimitystä sijoituspaikkaa koskeva lauseke), jotka kieltävät valikoiviin
jakelujärjestelmiin kuuluvia jälleenmyyjiä perustamasta lisämyymälöitä tai
jakelupisteitä muualle yhteismarkkinoilla.22

– Poistetaan yritykselle asetettu velvoite harjoittaa sekä myyntiä että
huoltoa23 siten, että poikkeusta ei sovelleta sopimuksiin, jotka eivät salli
jälleenmyyjien teettää huoltoja ja korjauksia alihankintana valtuutetuilla
korjaamoilla, jotka kuuluvat kyseisen merkin valtuutettujen korjaamoiden
verkostoon ja jotka siten täyttävät valmistajan laatuvaatimukset.24

– Helpotetaan useiden ajoneuvomerkkien myyntiä siten, että poikkeusta ei
sovelleta jälleenmyyjille asetettuihin erimerkkisten moottoriajoneuvojen
myynnin rajoituksiin.25 Tavarantoimittajat voivat kuitenkin velvoittaa
asettamaan erimerkkiset  moottoriajoneuvot eri puolille esittelytilaa.

– Säilytetään "saatavuuslauseke" siten, että poikkeusta ei sovelleta
sopimuksiin, joissa rajoitetaan jälleenmyyjän mahdollisuutta myydä sellaisia
erilaisin teknisin ominaisuuksin varustettuja uusia moottoriajoneuvoja,
jotka vastaavat sen sopimusvalikoimaan kuuluvia malleja. Täten kuluttajan
pitäisi voida ostaa toisessa jäsenvaltiossa toimivalta jälleenmyyjältä
ajoneuvoja, jotka vastaavat teknisiltä ominaisuuksiltaan kuluttajan
kotijäsenvaltiossa myytäviä ajoneuvoja, esimerkiksi Yhdistyneessä

                                               
22 30. syyskuuta 2005 jälkeen. Ks. 5 artiklan 2 kohdan b alakohta ja 12 artiklan 2 kohta. Sijoituspaikkaa

koskevalla lausekkeella valmistaja velvoittaa jälleenmyyjän toimimaan vain tietyssä
sijoittautumispaikassa, joka voi olla osoite, kaupunki tai alue.

23 Tätä kutsutaan yleisesti myynnin ja huoltopalvelujen yhteydeksi.

24 4 artiklan 1 kohdan g alakohta.

25 5 artiklan 1 kohdan a ja c alakohta.



13

kuningaskunnassa ja Irlannissa olevien kuluttajien pitäisi voida ostaa
Manner-Euroopasta uusia ajoneuvoja, joissa on oikeanpuoleinen ohjaus.26

– Tuetaan välittäjien tai ostoasiamiesten käyttöä.27 Nämä toimijat ovat tärkeä
apuväline, kun kuluttajat haluavat ostaa ajoneuvoja muista osista
yhteismarkkinoita.

– Vahvistetaan jälleenmyyjien riippumattomuutta valmistajista edistämällä
useiden ajoneuvomerkkien myyntiä ja vahvistamalla sopimusten suoman
turvan vähimmäisvaatimuksia (muun muassa säilyttämällä asetuksessa (EY)
N:o 1475/95 säädetyt sopimuksen irtisanomisajat) sekä antamalla
jälleenmyyjille mahdollisuus realisoida omaisuutensa siten, että sallitaan
yrityksen myyminen toiselle jälleenmyyjälle, joka on valtuutettu myymään
samaa ajoneuvomerkkiä.28

Asetuksella (EY) N:o 1400/2002 luodaan siis järjestelmä, jonka on tarkoitus edistää
innovatiivisten jakelumenetelmien kehittymistä ja siten parantaa kilpailua.

Myös moottoriajoneuvojen korjauksen ja huollon osalta asetus (EY) N:o
1400/2002 perustuu tiukkaan lähestymistapaan samalla, kun siinä säilytetään joitakin
aineksia aiemmasta asetuksesta (EY) N:o 1475/95, sillä asetuksessa (EY) N:o
2790/1999 ei ole säännöksiä, jotka soveltuisivat riittävän hyvin korjaus- ja
huoltoalaan. Kuluttajien korjaus- ja huoltomenot ovat hyvin suuret, ja siksi on
tärkeää varmistaa, että he voivat valita eri vaihtoehtojen välillä ja että kaikki toimijat
(jälleenmyyjät, valtuutetut korjaamot, riippumattomat korjaamot mukaan luettuina
peltikorjaamot, pikahuoltoketjut ja palvelukeskukset) voivat tarjota korkealaatuista
palvelua ja siten edistää ajoneuvojen turvallisuutta ja luotettavuutta.

Korjaus- ja huoltopalvelujen alalla asetuksen (EY) N:o 1400/2002 tavoitteena on
siis:

– sallia valmistajien vahvistaa valtuutetuille korjaamoille valintaperusteet,
kunhan nämä perusteet eivät estä asetuksessa vahvistettujen oikeuksien
käyttämistä.

– varmistaa, että jos uusien moottoriajoneuvojen toimittaja vahvistaa
verkostoonsa kuuluville valtuutetuille korjaamoille laatuvaatimukset, kaikki
toimijat, jotka täyttävät nämä vaatimukset, voivat liittyä verkostoon. Tämä
parantaa valtuutettujen korjaamoiden välistä kilpailua varmistamalla, että
toimijat, joilla on tarvittava asiantuntemus, voivat vapaasti sijoittautua sinne,
missä niillä on liiketoimintamahdollisuuksia.

– parantaa valtuutettujen korjaamoiden mahdollisuutta saada varaosia, jotka
kilpailevat ajoneuvojen valmistajan myymien osien kanssa.

                                               
26 4 artiklan 1 kohdan f alakohta.

27 Johdanto-osan 14 kappale.

28 3 artiklan 3 ja 5 alakohta.
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– ylläpitää ja vahvistaa riippumattomien korjaamoiden kilpailuasemaa. Nämä
suorittavat nykyään keskimäärin 50 prosenttia kaikista moottoriajoneuvoille
tehdyistä korjauksista.29 Asetus parantaa riippumattomien korjaamoiden
asemaa vahvistamalla niiden mahdollisuutta saada varaosia ja tekniikan
kehittymisen mukaista teknistä tietoa etenkin sähköisten laitteiden ja
vianmäärityslaitteiden alalla. Tämä oikeus laajennetaan koskemaan myös
koulutusta ja kaikenlaisia työkaluja, sillä kaikkien näiden neljän tekijän on
oltava saatavilla, jotta voidaan tarjota myynnin jälkeisiä palveluja.
Saatavuuden parantamisen suotavana ja tärkeänä sivuvaikutuksena on, että se
kannustaa riippumattomia korjaamoja kehittämään teknistä osaamistaan, mistä
on hyötyä niin liikenneturvallisuuden kannalta kuin kuluttajille yleisesti.

Kaikkien näiden tekijöiden myötä asetus (EY) N:o 1400/2002 vahvistaa kilpailua
uusien moottoriajoneuvojen jälleenmyyntimarkkinoilla ja myynnin jälkeisten
palveluiden tarjonnan markkinoilla.

                                               
29 Andersenin tutkimus, s. 254, liite 8; Euroopan autonvalmistajien yhdistyksen (ACEA) Accenturelta

tilaama tutkimus "Study on the Impact of Legislative Scenarios on Motor Vehicle Distribution"
(Tutkimus lainsäädännön eri skenaarioiden vaikutuksista moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiin),
syyskuu 2001, s. 11.
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4. ASETUKSEN SISÄLTÖ

Tässä luvussa tarkastellaan asetuksen eri artiklojen sisältöä ja pyritään havainnollistamaan
joitakin säännöksiä, jotka saattavat kaivata tulkintaa. Artiklat käsitellään yksi kerrallaan ja
niitä havainnollistetaan mahdollisuuksien mukaan viittauksilla asetuksen johdanto-osan
kappaleisiin, esimerkeillä sekä vastauksilla kysymyksiin, joita lakimiesten ja jakeluverkkoa
käyttävien moottoriajoneuvojen ja varaosien toimittajien keskuudessa saattaa nousta esiin.
Tämä luku sisältää myös viittauksia muihin komission tiedonantoihin, jotka selventävät
täytäntöönpanoon liittyviä seikkoja.

4.1. Asetuksessa käytettyjen termien määritelmät (1 artikla)

Asetuksen 1 artiklassa on luettelo määritelmistä, jotka selventävät joidenkin johdanto-
osassa tai asetuksen muissa artikloissa käytettyjen sanojen tai ilmauksien merkitystä.
Tarpeen mukaan jäljempänä esitetään kyseisten sanojen tai ilmausten tarkka määritelmä ja
niiden artiklojen tekstit, joissa niitä on käytetty.

4.2. Asetuksen soveltamisala (2 artikla)

2 artikla

Soveltamisala

1. Julistetaan perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan ja tämän asetuksen säännösten nojalla, että
81 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin, jotka koskevat osapuolille asetettuja
uusien moottoriajoneuvojen, moottoriajoneuvojen varaosien tai moottoriajoneuvojen korjaus- ja
huoltopalveluiden ostoon, myyntiin tai jälleenmyyntiin sovellettavia ehtoja.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan siltä osin kuin tällaiset vertikaaliset sopimukset sisältävät
vertikaalisia rajoituksia.

Tässä asetuksessa "poikkeuksella" tarkoitetaan tässä kohdassa säädettyä poikkeusta.

(…)
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4.2.1. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ja palvelut

1 artikla

Määritelmät

1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

(…)

n) "moottoriajoneuvolla" kolmella tai useammalla pyörällä varustettua itseliikkuvaa
ajoneuvoa, joka on tarkoitettu käytettäväksi yleisillä teillä;

(…)

s) "varaosilla" hyödykkeitä, jotka asennetaan moottoriajoneuvoon korvaamaan kyseisen
ajoneuvon osia, muun muassa polttoainetta lukuun ottamatta myös voiteluaineiden
kaltaisia hyödykkeitä, jotka ovat välttämättömiä ajoneuvoa käytettäessä;

(…)

Kysymys 1: Miten asetus (EY) N:o 1400/2002 eroaa asetuksesta (EY) N:o 2790/1999
vertikaalisten sopimusten osalta?

Asetuksen (EY) N:o 2790/1999  5 artiklan 2 kohdassa säädetään, ettei asetusta sovelleta
vertikaalisiin sopimuksiin, joiden sisältö kuuluu muun ryhmäpoikkeusasetuksen
soveltamisalaan. Asetusta (EY) N:o 2790/1999 ei siis sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin,
jotka koskevat uusia moottoriajoneuvoja, uusien moottoriajoneuvojen korjaus- ja
huoltopalveluja sekä moottoriajoneuvojen varaosia siten kuin ne on määritelty uudessa
asetuksessa. Sopimus, jonka sisältö kuuluu asetuksen soveltamisalaan,30 mutta joka ei
täytä muita asetuksessa säädettyjä edellytyksiä,31 ei kuulu asetuksen (EY) N:o 2790/1999
soveltamisalaan.

Kysymys 2: Sovelletaanko asetusta kaikkiin ajoneuvoja ja varaosia koskeviin
sopimuksiin?

Ei sovelleta. Asetusta ei muun muassa sovelleta ajoneuvoihin, jotka eivät ole
moottoriajoneuvoja,32 moottoriajoneuvoihin, jotka eivät ole uusia,33 pankkien lainoihin,

                                               
30 Ks. 2 artikla, Soveltamisala.

31 Esimerkiksi 3, 4 ja 5 artikla.

32 Moottoriajoneuvon määritelmä on sama kuin asetuksessa (EY) N:o 1475/95. Jotkin ajoneuvot eivät
kuulu määritelmän piiriin, koska ne eivät ole itseliikkuvia (esimerkiksi hevosvankkurit), koska niissä
on vähemmän kuin kolme pyörää (esimerkiksi moottoripyörät), tai koska niitä ei ole tarkoitettu
käytettäväksi yleisillä teillä, vaikka ne saattavatkin toisinaan liikkua yleisillä teillä (esimerkiksi
traktorit tai maansiirtokoneet).

33 Esimerkiksi käytettyjen autojen markkinoihin.
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joilla rahoitetaan loppukäyttäjän ajoneuvon osto, tai tuotteisiin, jotka eivät ole asetuksen
määritelmän mukaisia varaosia.34

Monet korvaavat osat on tarkoitettu erityisesti asetuksen määritelmän mukaisiin
moottoriajoneuvoihin, ja ne kuuluvat siten selkeästi 1 artiklan 1 kohdan s alakohdassa
esitetyn varaosien määritelmän piiriin. Joillakin hyödykkeillä, kuten voiteluaineilla,
maaleilla tai yleistuotteilla (esim. ruuveilla, muttereilla ja pulteilla), voi olla useampia
käyttötarkoituksia. Vaikka ne voidaan asentaa moottoriajoneuvoon korvaamaan
ajoneuvon omia osia, niillä voi myös olla käyttötarkoituksia, jotka liittyvät sellaisiin
ajoneuvoihin, jotka eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan (esim. moottoripyöriin,
traktoreihin), ja niitä voidaan käyttää erilaisiin muihin tarkoituksiin. Tällaisia tavaroita olisi
siis pidettävä ainoastaan 1 artiklan 1 kohdan s alakohdassa tarkoitettuina varaosina, joiden
jakelua koskevat vertikaaliset sopimukset kuuluvat asetuksen soveltamisalaan vain siinä
tapauksessa, että on melko varmaa, että ne on tarkoitettu asennettavaksi
moottoriajoneuvoon. Käytännössä näin on silloin, kun ostaja toimii moottoriajoneuvojen
korjausalalla tai toimittaa tuotteita kyseiselle alalle.

Täten asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät tietyllä kaupan tasolla sellaiset
vertikaaliset sopimukset, joiden nojalla tukkumyyjät ostavat kyseisiä tuotteita myydäkseen
ne edelleen laajalle joukolle kuluttajia, ja toisella kaupan tasolla sopimukset, jotka
koskevat tuotteita, jotka on tarkoitettu myytäviksi suoraan loppukuluttajille, sillä
lopullinen käyttötarkoitus jää molemmissa tapauksissa epäselväksi. Esimerkiksi ruuvien
valmistajan ja rautakaupan välinen vertikaalinen sopimus ei kuulu asetuksen
soveltamisalaan, vaikka valmistaja toimittaisikin samoja ruuveja moottoriajoneuvojen
valmistajalle tai moottoriajoneuvojen korjausalalle. Asetuksen soveltamisalaan ei kuulu
myöskään esimerkiksi maalien tai voiteluaineiden jakelijan kanssa tehty sopimus, ellei
tämän toiminta ole melko varmasti sellaista, että tavarat asennetaan vain asetuksen
soveltamisalaan kuuluviin moottoriajoneuvoihin. Tällaista melko suurta varmuutta ei ole
maalien tai voiteluaineiden myynnistä huoltoasemille, valintamyymälöille tai
rautakaupoille. Vertikaaliset sopimukset, jotka koskevat sellaisia ajoneuvoja, tavaroita tai
palveluja, jotka eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan, kuuluvat periaatteessa asetuksen
(EY) N:o 2790/1999 soveltamisalaan.

                                               
34 Esimerkiksi siksi, että ne eivät ole välttämättömiä ajoneuvoa käytettäessä, vaikka ne olisivatkin

valmiiksi asennettuja, kuten kasetti- tai CD-soittimien kaltaiset lisävarusteet tai muut alan
tavanomaisen käytännön mukaiset lisävarusteet (selitys jäljempänä luvussa 7).
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4.2.2. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat sopimusten ryhmät

1 artikla

Määritelmät

1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

(…)

c) "vertikaalisilla sopimuksilla" sopimuksia tai yhdenmukaistettuja menettelytapoja, joihin
sitoutuneet vähintään kaksi yritystä toimivat kukin sopimuksen kannalta eri tuotanto- tai
jakeluportaalla;

(…).

2 artikla

Soveltamisala

(…)

2. Poikkeusta sovelletaan myös seuraaviin vertikaalisten sopimusten ryhmiin:

a) yritysten yhteenliittymän ja sen jäsenten tai yhteenliittymän ja sen toimittajien väliset
vertikaaliset sopimukset, ainoastaan jos kaikki yhteenliittymän jäsenet ovat
moottoriajoneuvojen tai moottoriajoneuvojen varaosien jälleenmyyjiä taikka korjaamoja
ja jos yhteenliittymän yhdenkään yksittäisen jäsenen vuotuinen kokonaisliikevaihto
yhdessä siihen sidossuhteessa olevien yritysten kanssa ei ylitä 50:tä miljoonaa euroa;
tällaisten yhteenliittymien väliset vertikaaliset sopimukset kuuluvat tämän asetuksen
soveltamisalaan sanotun kuitenkaan rajoittamatta 81 artiklan soveltamista
yhteenliittymän jäsenten tekemiin horisontaalisiin sopimuksiin tai yhteenliittymän
tekemiin päätöksiin;

b) vertikaaliset sopimukset, joihin sisältyy määräyksiä, jotka liittyvät
immateriaalioikeuksien luovutukseen myyjälle tai siihen, kuinka myyjä voi niitä käyttää,
edellyttäen, että nämä määräykset eivät muodosta tällaisten sopimusten päätarkoitusta ja
liittyvät suoraan ostajan tai sen asiakkaiden suorittamaan tavaroiden tai palveluiden
käyttöön, myyntiin tai jälleenmyyntiin. Poikkeusta sovelletaan sillä edellytyksellä, että
kyseiset määräykset eivät sisällä sellaisia sopimustavaroihin tai -palveluihin liittyviä
kilpailunrajoituksia, joilla on sama tarkoitus tai seuraus kuin vertikaalisilla rajoituksilla,
joille ei myönnetä poikkeusta tällä asetuksella.

3. Poikkeusta ei sovelleta kilpailevien yritysten välisiin vertikaalisiin sopimuksiin.

Sitä sovelletaan kuitenkin, jos kilpailevat yritykset tekevät muun kuin vastavuoroisen
vertikaalisen sopimuksen ja

a) ostajan vuotuinen kokonaisliikevaihto on enintään 100 miljoonaa euroa; tai

b) toimittaja on tavaroiden valmistaja ja jakelija, kun taas ostaja on tavaroiden jakelija,
joka ei valmista sopimustavaroiden kanssa kilpailevia tavaroita; tai

c) toimittaja on palveluiden tarjoaja usealla kaupan eri tasolla, kun taas ostaja ei tarjoa
kilpailevia palveluita samalla kaupan tasolla, jolla se ostaa sopimuspalvelut.

Kysymys 3: Millaisiin vertikaalisiin sopimuksiin asetusta sovelletaan?

Asetusta sovelletaan vertikaalisiin sopimuksiin moottoriajoneuvoalan kaikilla kaupan
tasoilla aina siitä lähtien, kun valmistaja toimittaa uuden moottoriajoneuvon, siihen asti,
kun se lopulta myydään loppukuluttajalle, sekä siitä lähtien, kun valmistaja toimittaa
varaosat, siihen asti, kun loppukuluttajalle tarjotaan korjaus- ja huoltopalveluja. Asetus
kattaa muun muassa seuraavat vertikaaliset sopimukset:
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– Sopimus, jonka moottoriajoneuvojen valmistaja tai sen tytäryhtiö tekee sellaisten
riippumattomien maahantuojien tai tukkukauppiaiden kanssa, jotka eivät ole
valmistajan tytäryhtiöitä ja jotka voidaan valtuuttaa varustamaan ja johtamaan
valmistajan jakelu- ja korjausverkostoa yhdessä tai useassa jäsenvaltiossa silloinkin, kun
valmistajalla on tuontia ja tukkumyyntiä harjoittavia tytäryhtiöitä kyseisissä tai muissa
jäsenvaltioissa.35

– Sopimus, jonka moottoriajoneuvojen valmistaja tai sen tytäryhtiö tekee jakelu- ja
korjausverkostonsa yksittäisten jäsenien kanssa, mukaan luettuna valmistajan
hallussaan pitämien immateriaalioikeuksien lisensointi.36

– Moottoriajoneuvojen valmistajan, päämyyjän ja piirimyyjän tai edustajan väliset
sopimukset kaksi- tai kolmeportaisissa jakeluverkoissa.37 Nämä sopimukset kuuluvat
asetuksen soveltamisalaan riippumatta siitä, valitseeko ajoneuvojen valmistaja
piirimyyjät ja onko niiden välillä sopimussuhde vai valitsevatko päämyyjät piirimyyjät ja
tekevät sopimuksen niiden kanssa valmistajan laatimien perusteiden pohjalta.38

– Sopimus, jonka moottoriajoneuvojen tai varaosien valmistaja tekee sellaisten
valtuutettujen tai riippumattomien jälleenmyyjien tai korjaamoiden yhteenliittymien
kanssa, jotka ostavat yhdessä moottoriajoneuvoja tai varaosia, jos yhteenliittymän
yhdenkään yksittäisen jäsenen vuotuinen kokonaisliikevaihto ei ylitä 50:tä miljoonaa
euroa.39

– Sopimus, jonka varaosien toimittaja tekee riippumattomien tai valtuutettujen
korjaamoiden verkoston sellaisten yksittäisten jäsenien kanssa, jotka käyttävät kyseisiä
varaosia korjaus- ja huoltopalvelujen tarjoamiseen.

Asetuksen soveltamisala on näin ollen laajempi kuin asetuksen (EY) N:o 1475/95
soveltamisala, sillä siihen sisältyvät esimerkiksi sopimukset, jotka on tehty sellaisten
moottoriajoneuvojen maahantuojien tai tukkumyyjien kanssa, jotka eivät tarjoa myynnin
jälkeisiä palveluja, sellaisten korjaamoiden kanssa, jotka eivät myy autoja, ja sellaisten
tavarantoimittajien kanssa, jotka tarjoavat korjaamoille varaosia.

                                               
35 2 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta.

36 2 artiklan 2 kohdan b alakohta, esim. ajoneuvojen myyntitilassa esillä olevan tuotemerkin käyttö tai
taitotiedon paljastaminen tietyn merkin korjauspalvelujen tarjoamista varten.

37 Johdanto-osan 3 kappale.

38 Asetuksessa ei kielletä käyttämästä yksiportaisia jakelujärjestelmiä. Valmistaja tai toimittaja, jonka
moottoriajoneuvoja ja varaosia toimitetaan verkoston kautta, päättää jakelun järjestämisestä.
Jälleenmyyjän muiden yritysten kanssa tekemät jakelusopimukset edellyttivät myös toimittajan
suostumusta asetuksen (EY) N:o 1475/95  3 artiklan 6 kohdan nojalla.

39 2 artiklan 2 kohdan a alakohta.
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Kysymys 4: Kuuluvatko vertikaaliset sopimukset asetuksen soveltamisalaan silloinkin,
kun tavarantoimittaja kilpailee jakeluverkkonsa kanssa myymällä moottoriajoneuvoja
suoraan loppukuluttajille?

Asetusta ei yleensä sovelleta kilpailevien yritysten välisiin vertikaalisiin sopimuksiin. Jotkin
kilpailijoiden väliset vertikaaliset sopimukset kuuluvat kuitenkin asetuksen
soveltamisalaan. Asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa soveltamisalaa laajennetaan
kaksoisjakeluun siten, että se kattaa erilaiset vertikaaliset sopimukset, joita suoraan
loppukäyttäjille myyvä moottoriajoneuvojen valmistaja saattaa tehdä valtuutettujen
jälleenmyyjien verkostonsa yksittäisten jäsenien kanssa. Asetuksessa ei esitetä mitään
erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat valmistajan omistamien toimipisteiden ja
valtuutettujen jälleenmyyjien omistamien ja hoitamien toimipisteiden esiintymistä
rinnakkain.

Kysymys 5: Kuuluvatko edustussopimukset asetuksen soveltamisalaan?

Edustussopimukset ovat yleisiä moottoriajoneuvoalalla. Komissio erottaa EY:n
kilpailulainsäädännön kannalta toisistaan ne edustussopimukset, jotka ovat vertikaalisista
rajoituksista annettujen suuntaviivojen perusteiden nojalla "todellisia", ja ne, jotka eivät
ole, riippumatta siitä, miten nämä sopimukset luokitellaan kansallisessa siviilioikeudessa.40

Todellisia edustussopimuksia eli sellaisia, joissa kauppaedustajan rahallinen ja kaupallinen
riski päämiehen lukuun tehtyjen tai neuvoteltujen sopimusten osalta ja kyseisen toiminnan
lajin edellyttämien markkinakohtaisten investointien osalta on olematon tai merkityksetön,
ei ole kielletty EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa, eivätkä ne kuulu
asetuksen soveltamisalaan. Sen sijaan edustussopimukset, jotka eivät ole todellisia,
kuuluvat asetuksen soveltamisalaan.41

Kysymys 6: Mitä vaatimuksia sopimuksen on yleisesti katsoen täytettävä ollakseen
asetuksen mukaisia, ja mitä seurauksia noudattamisesta on?

Jotta asetusta voitaisiin soveltaa sen soveltamisalaan kuuluviin sopimuksiin, on 3 artiklassa
esitettyjen yleisten edellytysten täytyttävä eivätkä osapuolten väliset lausekkeet tai ehdot
saa muodostaa suoraan tai välillisesti vakavimpia (hard core) kilpailunrajoituksia, jotka on
lueteltu 4 artiklassa. Erityisiin velvoitteisiin, jotka eivät täytä 5 artiklassa lueteltuja
edellytyksiä, ei sovelleta poikkeusta, mutta tällaiset velvoitteet voidaan kansallisten
sopimuslakien nojalla erottaa sopimuksen muista osista siten, että muut osat jäävät
ryhmäpoikkeuksen piiriin. Asetuksen mukaista poikkeusta ei sovelleta silloin, kun
käytetään painostusta, taloudellisia kannustimia tai esteitä, myyntitilojen vuokria tai muita
toimenpiteitä42, joilla rajoitetaan tai pyritään rajoittamaan jälleenmyyjän tai korjaamon

                                               
40 Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista, jakso II.2. Edustussopimukset, 12–20 kohta.

41 Tällaiset näennäiset edustussopimukset voivat kuulua EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1
kohdan piiriin, ja ne kuuluivat myös asetuksen (EY) N:o 1475/95 piiriin. Ks. myös komission asiassa
DaimlerChrysler (COMP/36.264 – Mercedes-Benz) 10.10.2001 tekemä päätös, EYVL L 257,
25.9.2002, s. 1.

42 Esimerkiksi sitä, että valmistaja on vähemmistöosakkaana jossain sen jälleenmyyntiyrityksessä ja
sopii muiden osakkaiden kanssa, ettei jälleenmyyjä saa enää 30. syyskuuta 2005 jälkeen harjoittaa
useiden ajoneuvomerkkien myyntiä tai perustaa uusia myynti- tai jakelupisteitä, pidettäisiin peiteltynä
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riippumattomuutta sellaisten kilpailua lisäävien toimintojen toteuttamisessa, joita
edistetään 4 ja 5 artiklassa, tai jotka heikentävät 3 artiklassa vahvistettuja oikeuksia.
Kaikkiin muihin rajoituksiin tai ehtoihin, jotka sisältyvät vaatimukset täyttäviin
sopimuksiin, voidaan soveltaa ryhmäpoikkeusta, sillä 2 artiklassa säädetään, että EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa määrätyt kiellot eivät koske tällaisia
sopimuksia.

Asetuksessa ei velvoiteta osapuolia osoittamaan, että niiden sopimukset täyttävät
erityisissä taloudellisissa ja oikeudellisissa kokonaistilanteissaan EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdassa asetetut edellytykset. Sitova ja
jäsenvaltioissa välittömästi sovellettava uusi asetus takaa koko Euroopan unionissa, ettei
tällaisia sopimuksia voida pitää EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 2 kohdan nojalla
mitättöminä. Yhteisön oikeuden ensisijaisuusperiaatteen mukaan mikään kansallisten
viranomaisten tai tuomioistuimien kansallisten kilpailulakien nojalla toteuttama toimenpide
ei saa haitata asetuksen yhdenmukaista soveltamista yhteismarkkinoilla.

4.3. Soveltamisen yleiset edellytykset (3 artikla)

Asetuksen 3 artiklassa esitetään viisi yleistä edellytystä, jotka sopimusten on täytettävä,
jotta niihin voitaisiin soveltaa ryhmäpoikkeusta. Näistä ensimmäinen rajoittaa poikkeuksen
soveltamisen tilanteisiin, joissa ei ylitetä tiettyjä markkinaosuusrajoja, joiden alapuolella
voidaan perustellusti olettaa, että EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdassa
määrätyt edellytykset tulevat yleensä täytetyiksi. Muissa edellytyksissä vaaditaan, että
sopimuksiin on sisällytettävä tiettyjä määräyksiä, jotka edistävät sopimusvakautta ja siten
auttavat jälleenmyyjiä ja korjaamoja kilpailemaan tehokkaasti ja siirtämään jakelun
paranemisesta johtuvat hyödyt kuluttajille.

                                                                                                                                           
vertikaalisena sopimuksena sellaisena kuin se on määritelty 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, eikä
siihen sovellettaisi poikkeusta 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan
nojalla.
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4.3.1. Markkinaosuusrajat

3 artikla

Yleiset edellytykset

1. Jollei 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 kohdasta muuta johdu, poikkeusta sovelletaan, jos toimittajan
markkinaosuus on enintään 30 prosenttia asian kannalta merkityksellisillä markkinoilla, joilla
se myy uusia moottoriajoneuvoja, moottoriajoneuvojen varaosia tai korjaus- ja huoltopalveluita.

Markkinaosuusraja poikkeuksen soveltamiseksi on kuitenkin 40 prosenttia sellaisten
sopimusten osalta, joilla perustetaan määrällisiä valikoivia jakelujärjestelmiä uusien
moottoriajoneuvojen myyntiä varten.

Kyseisiä markkinaosuusrajoja ei sovelleta sopimuksiin, joilla perustetaan laadullisia valikoivia
jakelujärjestelmiä.

2. Jos kyseessä on vertikaalinen sopimus, johon sisältyy yksinomaisia toimitusvelvoitteita,
poikkeusta sovelletaan, jos ostajan markkinaosuus ei ylitä 30 prosentin rajaa asian kannalta
merkityksellisillä markkinoilla, joilla se ostaa sopimustavaroita ja -palveluita.

(…)

1 artikla

Määritelmät

1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

(…)

e) "yksinomaisella toimitusvelvoitteella" välitöntä tai välillistä velvoitetta, jonka mukaan
toimittaja sitoutuu myymään sopimustavaroita tai -palveluita ainoastaan yhdelle ostajalle
yhteismarkkinoilla tiettyä käyttötarkoitusta tai jälleenmyyntiä varten;

f) "valikoivalla jakelujärjestelmällä" jakelujärjestelmää, jossa toimittaja sitoutuu myymään
sopimustavaroita tai -palveluita joko suoraan tai välillisesti vain tiettyjen perusteiden
mukaisesti valikoiduille jälleenmyyjille tai korjaamoille ja jossa kyseiset jälleenmyyjät
tai korjaamot sitoutuvat olemaan myymättä kyseisiä tavaroita tai palveluita
valtuuttamattomille jälleenmyyjille tai riippumattomille korjaamoille tämän kuitenkaan
vaikuttamatta mahdollisuuteen myydä varaosia riippumattomille korjaamoille tai
velvoitteeseen tarjota riippumattomille toimijoille kaikki tekniset tiedot,
vianmäärityslaitteet, työkalut sekä moottoriajoneuvojen korjauksen ja huollon
edellyttämä koulutus tai ympäristönsuojelullisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa
koskeva koulutus;

g) "määrällisellä valikoivalla jakelujärjestelmällä" valikoivaa jakelujärjestelmää, jossa
toimittaja käyttää jälleenmyyjien tai korjaamoiden valinnassa arviointiperusteita, joilla
suoraan rajoitetaan niiden määrää;

h) "laadullisella valikoivalla jakelujärjestelmällä" valikoivaa jakelujärjestelmää, jossa
toimittaja käyttää jälleenmyyjien tai korjaamoiden valinnassa arviointiperusteita, jotka
ovat luonteeltaan ainoastaan laadullisia, ovat sopimustavaroiden tai -palveluiden
luonteen edellyttämiä, koskevat yhdenmukaisesti kaikkia jakelujärjestelmän jäsenyyttä
hakevia jälleenmyyjiä tai korjaamoja ja joita ei sovelleta syrjivällä tavalla ja jotka eivät
suoraan rajoita jälleenmyyjien tai korjaamoiden määrää;

(…)
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Uuden asetuksen, kuten asetuksen (EY) N:o 2790/1999, soveltaminen edellyttää
periaatteessa niiden merkityksellisten tuotemarkkinoiden ja merkityksellisten
maantieteellisten markkinoiden määrittelyä, joihin vertikaalinen sopimus vaikuttaa
(jäljempänä merkitykselliset markkinat). Lukuun ottamatta tilanteita, joissa käytetään
laadullista valikoivaa jakelua,43 vertikaalisiin sopimuksiin voidaan soveltaa
ryhmäpoikkeusta vain, kun tiettyjä markkinaosuusrajoja ei ylitetä: raja on yleensä
30 prosenttia, mutta se on 40 prosenttia uusien moottoriajoneuvojen myyntiin
tarkoitettujen määrällisten valikoivien jakelujärjestelmien osalta. Asetuksen soveltaminen
muihin jakelusopimuksiin kuin niihin, joissa määrätään jakelijoiden valitseminen laadullisin
perustein, edellyttää näin ollen ensinnäkin niiden merkityksellisten markkinoiden
määrittelyä, joihin sopimukset vaikuttavat, ja toiseksi markkinaosuuksien laskemista.

Laskiessaan markkinaosuuttaan yrityksen on otettava huomioon siihen sidossuhteessa
olevat yritykset.44 Jos yritys tai siihen sidossuhteessa oleva yritys toimittaa erimerkkisiä
ajoneuvoja, jotka kuuluvat samoille tuotemarkkinoille, sen on otettava ne kaikki
huomioon laskiessaan markkinaosuuttaan. Jos yrityksen markkinaosuus ylittää raja-arvon,
asetusta ei sovelleta mihinkään jakelusopimuksiin, vaikka yksikään merkeistä ei erikseen
tarkasteltuna ylittäisikään raja-arvoa. Samaten jos samaa sopimusta käytetään eri
maantieteellisillä alueilla eri merkityksellisille markkinoille kuuluvien moottoriajoneuvojen
tai varaosien jakeluun tai korjaus- ja huoltopalvelujen tarjontaan ja jos raja-arvot ylittyvät
joidenkin niistä osalta, asetusta sovelletaan vain sopimuksiin niillä merkityksellisillä
markkinoilla, joilla raja-arvoja ei ylitetä.

Tiedonannossa "Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista" esitetään toimintalinja, jota
komissio noudattaa tällaisissa tapauksissa.45 Markkinoiden määrittelyyn ja
markkinaosuuksien laskemiseen palataan vielä luvussa 6.

Kysymys 7: Voidaanko moottoriajoneuvoalalla tehtyihin sopimuksiin soveltaa
vähämerkityksisistä sopimuksista annettua ns. de minimis -tiedonantoa?46

Voidaan. Asetuksessa myönnetään EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa
määrättyyn kieltoon poikkeus silloin, kun sopimuksen myönteiset vaikutukset ovat
merkittävämmät kuin sen kielteiset vaikutukset, mutta de minimis -tiedonannossa
määritetään matalammilla markkinaosuusrajoilla se, mitä komissio ei pidä tuntuvana
kilpailunrajoituksena ja mikä ei näin ollen ole kiellettyä EY:n perustamissopimuksen
81 artiklan 1 kohdan nojalla. Sellaisten yritysten välisellä vertikaalisella sopimuksella,
jotka eivät kilpaile keskenään ja joiden markkinaosuus merkityksellisillä markkinoilla on
alle 15 prosenttia, ei yleensä katsota olevan kilpailua tuntuvasti rajoittavaa vaikutusta, ellei

                                               
43 Ks. 1 artiklan 1 kohdan h alakohdassa esitetty määritelmä.

44 Ks. sidossuhteessa olevien yritysten määritelmä 1 artiklan 2 kohdassa ja jäljempänä jakso 6.2.

45 Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista, 62, 68–69 kohta. Yksittäistapausten analysoinnista yleisesti
ks. 100–229 kohta ja valikoivasta jakelusta erityisesti ks. 184–198 kohta.

46 Komission tiedonanto vähämerkityksisistä sopimuksista, jotka eivät Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla rajoita tuntuvasti kilpailua, EYVL
C 368, 22.12.2001, s.13.
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sopimus sisällä vakavimpia kilpailunrajoituksia.47 Sama koskee kilpailijoiden välisiä
vertikaalisia sopimuksia, kuten kaksoisjakelutilanteita48 silloin, kun yritysten
markkinaosuudet eivät ylitä 10:tä prosenttia. Jos markkinat ovat suljetut siksi, että useat
yritykset käyttävät samankaltaisten vertikaalisten sopimusten rinnakkaisia verkostoja,
vähämerkityksisen sopimuksen rajana on 5 prosenttia. Kumulatiivinen vaikutus saattaa
ilmetä esimerkiksi silloin, kun yli 30 prosenttia kilpailevista moottoriajoneuvoista
saatetaan markkinoille valikoivien jakelujärjestelmien kautta, ja kun näiden järjestelmien
osallistumiskriteerit estävät sellaisten jälleenmyyjien ryhmien pääsyn markkinoille, jotka
muuten pystyisivät myymään kyseisiä ajoneuvoja.49 Kumulatiivisia vaikutuksia ilmenee
myös, kun jälleenmyyjille tai korjaamoille asetetut kilpailukieltovelvoitteet estävät joiltakin
toimittajilta pääsyn markkinoille. Nämä vähämerkityksisiä sopimuksia koskevat raja-arvot
ovat tärkeitä asetuksen 3 ja 5 artiklassa esitettyjen edellytysten kannalta. Edellytyksiä ei
sovelleta raja-arvot alittaviin sopimuksiin.

Saatavilla olevan tiedon pohjalta vaikuttaa käytännössä siltä, että vähämerkityksisiä
sopimuksia koskevat markkinaosuusrajat ylittyvät todennäköisesti sopimuksissa, joita
moottoriajoneuvojen valmistajat tekevät valtuutettujen korjaamoiden verkostojensa kanssa
merkkikohtaisten varaosien sekä korjaus- ja huoltopalvelujen tarjonnan alalla.50

                                               
47 Vakavimmat kilpailunvastaiset rajoitukset, jotka on lueteltu asetuksen 4 artiklassa, rajoittavat yleensä

tuntuvasti kilpailua, vaikka markkinaosuudet olisivat pieniä, ks. johdanto-osan 12 kappale.

48 Asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan määritelmän mukaan kilpailijat ovat "samoilla
tuotemarkkinoilla toimivia todellisia tai mahdollisia toimittajia" riippumatta siitä, minne ne
toimittavat tuotteita. Määritelmästä seuraa, että toimittajia, jotka myös myyvät ajoneuvoja tai
tarjoavat palveluja loppukäyttäjille, pidetään samoja ajoneuvoja myyvien tai samoja palveluja
tarjoavien jakelu- tai korjaamoverkkojensa kilpailijoina.

49 1 artiklan 1 kohdan f, g ja h alakohta. Ks. myös komission kertomus asetuksen (EY) N:o 1475/95
arvioimisesta, 20 ja 82 kohta, sekä Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista, 82 ja 104–114 kohta.

50 Ks. jäljempänä markkinoiden määrittelyä koskeva luku 6.
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4.3.2. Yleiset edellytykset, jotka koskevat sopimuksiin sisällytettäviä
erityisiä määräyksiä

3 artikla

Yleiset edellytykset

(…)

3. Poikkeusta sovelletaan edellyttäen, että jälleenmyyjän tai korjaamon kanssa tehdyssä
vertikaalisessa sopimuksessa määrätään, että toimittaja suostuu vertikaalisesta sopimuksesta
johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien siirtämiseen jakelujärjestelmän sisällä toiselle
jälleenmyyjälle tai korjaamolle, jonka entinen jälleenmyyjä tai korjaamo valitsee.

4. Poikkeusta sovelletaan edellyttäen, että jälleenmyyjän tai korjaamon kanssa tehdyssä
vertikaalisessa sopimuksessa määrätään, että toimittajan, joka haluaa irtisanoa sopimuksen, on
annettava siitä kirjallinen ilmoitus, joka sisältää tarkat, objektiiviset ja avoimet syyt
irtisanomiselle, jottei toimittaja pysty irtisanomaan jälleenmyyjän tai korjaamon kanssa tehtyä
vertikaalista sopimusta sellaisten käytäntöjen vuoksi, jotka eivät ehkä ole kiellettyjä tämän
asetuksen nojalla.

5. Poikkeusta sovelletaan edellyttäen, että uusien moottoriajoneuvojen toimittajan jälleenmyyjän
tai valtuutetun korjaamon kanssa tekemässä vertikaalisessa sopimuksessa määrätään, että

a) sopimus tehdään ainakin viideksi vuodeksi, jolloin kumpikin osapuoli sitoutuu
ilmoittamaan toiselle osapuolelle ainakin kuusi kuukautta ennen sopimuskauden
päättymistä aikeistaan olla uudistamatta sopimusta; tai

b) sopimus tehdään toistaiseksi, jolloin sen säännöllinen irtisanomisaika on molemmille
osapuolille ainakin kaksi vuotta; tämä aika lyhennetään vähintään yhteen vuoteen, jos

i) toimittajan on lain mukaan tai erityisen sopimuksen perusteella maksettava
aiheellinen korvaus sopimuksen irtisanomisesta; tai

ii) toimittaja irtisanoo sopimuksen, koska on välttämätöntä järjestää uudelleen koko
verkko tai merkittävä osa siitä.

6. Poikkeusta sovelletaan edellyttäen, että vertikaalisessa sopimuksessa määrätään, että
kummallakin osapuolella on oikeus antaa sopimusvelvoitteiden täyttämistä koskevat riidat
riippumattoman asiantuntijan tai välimiehen käsiteltäväksi. Tällaiset riidat voivat koskea muun
muassa seuraavia seikkoja:

a) toimitusvelvoitteet;

b) myyntitavoitteiden asettaminen tai saavuttaminen;

c) varastoja koskevien vaatimusten täytäntöönpano;

d) esittelyajoneuvojen tarjoamista tai käyttöä koskevan velvoitteen täytäntöönpano;

e) eri merkkien myyntiä koskevat ehdot;

f) sitä, rajoittaako valtuuttamattomalla sijoittautumispaikalla toimimista koskeva kielto
muiden moottoriajoneuvojen kuin henkilöautojen tai kevyiden hyötyajoneuvojen
jälleenmyyjän liiketoiminnan laajentamista; tai

g) sitä, onko sopimuksen irtisanominen ilmoituksessa annettujen syiden perusteella
oikeutettua.

Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu oikeus ei rajoita osapuolten oikeutta viedä riita
kansalliseen tuomioistuimeen.

(…)
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Asetuksen 3 artiklan neljän muun yleisen edellytyksen tavoitteena on turvata suhteellisen
vakaat sopimuspuitteet, joissa uusien ajoneuvojen myyjät tai korjauspalvelujen tarjoajat
voivat kilpailla tehokkaasti. Asetuksessa vaaditaan, että jakeluyritys tai valtuutettu
korjaamo on voitava siirtää yhdessä siihen liittyvien oikeuksien ja velvoitteiden kanssa
toiselle merkkiverkoston jäsenelle,51 sopimuksen irtisanomisen syy on ilmoitettava,52

sopimusriidat on voitava antaa välimiehen käsiteltäväksi53 ja i) määräaikaisille sopimuksille
on vahvistettava vähimmäiskesto ja ii) sopimuksen uusimatta jättämisestä tai
irtisanomisesta on ilmoitettava riittävän ajoissa.54 Asetuksessa (EY) N:o 1475/95 ei
säädetty velvoitetta esittää syitä sopimuksen irtisanomiselle tai mahdollisuutta siirtää
oikeuksia ja velvoitteita.

Kysymys 8: Voidaanko sellaiselle sopimukselle myöntää yksittäinen poikkeus, joka ei
täytä asetuksen yleisiä edellytyksiä sopimusten suoman turvan osalta?

Jos tällä alalla tehtävä vertikaalinen sopimus on EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan
1 kohdan nojalla kielletty55 eikä siihen sovelleta asetusta, osapuolet voivat estää
sopimuksen 81 artiklan 2 kohdan mukaisen mitätöimisen vain täyttämällä 81 artiklan
3 kohdassa yksittäiselle poikkeukselle asetetut vaatimukset. Kun asetusta ei sovelleta, on
81 artiklaa sovellettaessa otettava huomioon kaikki sopimuksen rajoittavat määräykset.

Sopimussuojaa koskevien yleisten edellytysten käyttöönotto on osa tavallista tiukempia
erityissääntöjä, jotka komissio on laatinut tätä alaa varten. Tämä perustuu komission
kokemukseen siitä, että vakaat sopimuspuitteet mahdollistavat jakelun hyötyjen ja
kustannussäästöjen välittymisen kuluttajille.56 Näin ollen yksittäistä poikkeusta hakevan
osapuolen tulisi osoittaa, miten tässä erityisessä tapauksessa sopimussuojaa koskevien
määräysten puuttuminen vertikaalisista sopimuksista auttaa saavuttamaan 81 artiklan
3 kohdassa tarkoitetut myönteiset vaikutukset tai ei ainakaan estä saavuttamasta niitä.

Kysymys 9: Onko kaikkien asetuksen soveltamisalaan kuuluvien vertikaalisten
sopimusten täytettävä kaikki sopimusasioihin liittyvät edellytykset, jotta niihin voitaisiin
soveltaa ryhmäpoikkeusta?

Asetuksen 3 artiklan 6 kohdan mukainen oikeus, jonka mukaan sopimusvelvoitteiden
täyttämistä koskevat riidat annetaan riippumattoman asiantuntijan tai välimiehen
käsiteltäväksi, koskee kaikkia asetuksen soveltamisalaan kuuluvia vertikaalisia
sopimuksia. Asetuksen 3 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjä sopimussuojaa koskevia
edellytyksiä sovelletaan rajoittaviin sopimuksiin, joissa jälleenmyyjät tai korjaamot ovat

                                               
51 3 artiklan 3 kohta.

52 3 artiklan 4 kohta.

53 3 artiklan 6 kohta.

54 3 artiklan 5 kohta.

55 Ks. edellä kysymys 7.

56 Johdanto-osan 1 ja 4 kappale.
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osapuolena. Sopimusten vähimmäiskestoa ja irtisanomisaikaa koskevia yleisiä edellytyksiä,
jotka esitetään 3 artiklan 5 kohdassa, sovelletaan vain uusien moottoriajoneuvojen
toimittajien sekä niiden jälleenmyyjien tai valtuutettujen korjaamoiden välisiin sopimuksiin.

Kysymys 10: Voiko tavarantoimittaja rajoittaa oikeuksien ja velvoitteiden siirtämistä
toiselle toimittajan verkoston jäsenelle, jos toinen jäsen ei harjoita samanlaista toimintaa
kuin liiketoimintansa myyvä jäsen?

Kyllä voi. Asetuksella tuetaan kilpailua ja markkinoiden yhdentymistä tekemällä yritysten
hankkiminen helpommaksi sellaisille mahdollisille hankkijoille, jotka ovat jakelu- tai
korjaamoverkoston jäseniä.57 Tällaiset mahdolliset hankkijat täyttävät toimittajan muualla
asettamat vaatimukset, ja siten niiden voidaan olettaa täyttävän ne vaatimukset, jotka
koskevat liikkeensä myyvän verkoston jäsenen liiketoimintaa. Esimerkiksi samankaltaista
vaikkakin eri jäsenvaltioissa tapahtuvaa toimintaa harjoittavien verkoston jäsenten välisiä
eroja valinta- tai myyntiedellytysten kannalta ei voida pitää perusteena oikeuksien ja
velvoitteiden siirron estämiselle. Edellä mainittua oletusta ei kuitenkaan voida tehdä, jos
hankkijan ja myyjän toiminta on täysin erilaista, kuten uusien moottoriajoneuvojen myynti
ja korjaustoiminta. Tästä syystä asetuksessa ei kielletä toimittajia estämästä siirtoa
tällaisissa tapauksissa.

                                               
57 3 artiklan 3 kohta. Ks. johdanto-osan 10 kappale, jossa käsitellään siirtoa "jakelujärjestelmään

kuuluvalle toiselle samantyyppiselle yritykselle".
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4.4. Vakavimmat kilpailunrajoitukset (4 artikla)

4 artikla

Vakavimmat kilpailunrajoitukset

(Uusien moottoriajoneuvojen, korjaus- ja huoltopalvelujen tai varaosien myyntiä koskevat
vakavimmat kilpailunrajoitukset)

1. Poikkeusta ei sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin, joiden tarkoituksena on suoraan tai
välillisesti, yksinään tai yhdistettyinä osapuolten määräysvallassa oleviin muihin tekijöihin:

a) rajoittaa jälleenmyyjän tai korjaamon mahdollisuutta asettaa oma myyntihinta tämän
kuitenkaan rajoittamatta toimittajan mahdollisuutta asettaa enimmäismyyntihinta tai
ohjehinta, edellyttäen, että tämä ei johda kiinteään tai vähimmäismyyntihintaan jonkin
osapuolen käyttämän painostuksen tai tarjoamien kannustimien vuoksi;

b) rajoittaa alueita tai asiakkaita, joille jälleenmyyjä tai korjaamo voi myydä
sopimustavaroita tai -palveluita; poikkeusta sovelletaan kuitenkin, kun on kyse:

i) aktiivisen myynnin rajoittamisesta toimittajan itselleen varaamalle tai toiselle
jälleenmyyjälle tai korjaamolle myöntämälle yksinmyyntialueelle tai
yksinoikeuteen perustuvalle asiakasryhmälle, jos tämä ei rajoita jälleenmyyjän tai
korjaamon asiakkaiden myyntiä;

ii) kaupan tukkuportaassa toimivan jakelijan loppukäyttäjille suuntautuvan myynnin
rajoittamisesta;

iii) rajoituksesta, joka koskee valikoivan jakelujärjestelmän jäsenten harjoittamaa
uusien moottoriajoneuvojen ja varaosien myyntiä valtuuttamattomille
jälleenmyyjille markkinoilla, joilla käytetään valikoivaa jakelua, ellei i
alakohdasta muuta johdu;

iv) rajoituksesta, joka koskee ostajan mahdollisuutta myydä muihin tuotteisiin
sisällytettäviä osia asiakkaille, jotka käyttäisivät ne samanlaisten tuotteiden
valmistamiseen kuin toimittajan valmistamat tuotteet;

c) rajoittaa ristiintoimituksia valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluvien jälleenmyyjien tai
korjaamoiden välillä, myös kaupan eri portaissa toimivien jälleenmyyjien tai
korjaamoiden välillä;

d) rajoittaa vähittäiskaupan portaalla toimivien valikoivan jakelujärjestelmän jäsenten
harjoittamaa uusien henkilöautojen tai kevyiden hyötyajoneuvojen, kaikkien
moottoriajoneuvojen varaosien tai kaikkien moottoriajoneuvojen korjaus- ja
huoltopalveluiden aktiivista tai passiivista myyntiä loppukäyttäjille markkinoilla, joilla
käytetään valikoivaa jakelua. Poikkeusta sovelletaan sopimuksiin, jotka sisältävät
kiellon, joka estää valikoivan jakelujärjestelmän jäsentä toimimasta valtuuttamattomalla
sijoittautumispaikalla. Poikkeuksen soveltamista tällaiseen kieltoon koskee kuitenkin 5
artiklan 2 kohdan b alakohta;

e) rajoittaa vähittäiskaupan portaalla toimivien valikoivan jakelujärjestelmän jäsenten
harjoittamaa muiden uusien moottoriajoneuvojen kuin henkilöautojen tai kevyiden
hyötyajoneuvojen aktiivista tai passiivista myyntiä loppukäyttäjille markkinoilla, joilla
käytetään valikoivaa jakelua, tämän kuitenkaan rajoittamatta toimittajan mahdollisuutta
kieltää kyseisen järjestelmän jäsentä toimimasta valtuuttamattomalla
sijoittautumispaikalla;

(Ainoastaan uusien moottoriajoneuvojen myyntiä koskevat vakavimmat
kilpailunrajoitukset)

f) rajoittaa jälleenmyyjän mahdollisuutta myydä sellaista uutta moottoriajoneuvoa, joka
vastaa sen sopimusvalikoimaan kuuluvaa mallia;

g) rajoittaa jälleenmyyjän mahdollisuutta tehdä valtuutettujen korjaamoiden kanssa
alihankintasopimus korjaus- ja huoltopalveluiden tarjoamisesta sanotun kuitenkaan
rajoittamatta toimittajan oikeutta edellyttää, että jälleenmyyjä ilmoittaa loppukäyttäjille
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ennen myyntisopimuksen tekemistä kyseessä olevan valtuutetun korjaamon tai kyseessä
olevien valtuutettujen korjaamoiden nimen ja osoitteen ja ilmoittaa loppukäyttäjille
myös sen, kuinka kaukana kyseessä oleva korjaamo sijaitsee tai kyseessä olevat
korjaamot sijaitsevat jälleenmyyjän myyntipisteestä, jos jokin näistä valtuutetuista
korjaamoista ei sijaitse myyntipisteen läheisyydessä; toimittaja voi asettaa nämä
velvoitteet vain, jos se asettaa vastaavat velvoitteet myös jälleenmyyjille, joiden oma
korjaamo ei ole myyntipisteen yhteydessä;

(Ainoastaan korjaus- ja huoltopalvelujen sekä varaosien myyntiä koskevat vakavimmat
kilpailunrajoitukset)

h) rajoittaa valtuutetun korjaamon mahdollisuutta rajoittaa toimintansa korjaus- ja
huoltopalveluiden tarjoamiseen ja varaosien jakeluun;

i) rajoittaa valikoivan jakelujärjestelmän jäsenten harjoittamaa moottoriajoneuvojen
varaosien myyntiä riippumattomille korjaamoille, jotka käyttävät kyseisiä varaosia
moottoriajoneuvon korjaukseen ja huoltoon;

j) rajoittaa alkuperäisten varaosien tai laadultaan vastaavien varaosien, korjaustyökalujen
taikka vianmääritys- tai muiden laitteiden toimittajien ja moottoriajoneuvojen
valmistajan sopimuksen mukaisesti toimittajan mahdollisuutta myydä tuotteita tai
palveluita valtuutetuille tai riippumattomille jälleenmyyjille, valtuutetuille tai
riippumattomille korjaamoille tai loppukäyttäjille;

k) rajoittaa jälleenmyyjän tai valtuutetun korjaamon mahdollisuutta saada alkuperäisiä
varaosia tai laadultaan vastaavia varaosia haluamaltaan kolmannelta yritykseltä ja
käyttää niitä moottoriajoneuvojen korjaukseen tai huoltoon tämän kuitenkaan
vaikuttamatta uusien moottoriajoneuvojen toimittajan mahdollisuuteen vaatia sen itsensä
toimittamien alkuperäisten varaosien käyttöä takuukorjauksissa, ilmaishuolloissa ja
takaisintoimituspyyntöön perustuvissa töissä;

l) rajoittaa moottoriajoneuvojen valmistajan, joka käyttää osia moottoriajoneuvojen
alkuperäistä kokoonpanoa varten, ja kyseisten osien toimittajan sopimuksen mukaisesti
jälkimmäisen mahdollisuutta varustaa toimitetut osat tai varaosat tavaramerkillään tai
muulla tunnuksellaan toimivalla ja helposti näkyvällä tavalla.

2. Poikkeusta ei sovelleta, kun moottoriajoneuvojen toimittaja kieltäytyy antamasta
riippumattomille toimijoille kyseisten moottoriajoneuvojen korjauksen ja huollon tai
ympäristönsuojelullisten toimenpiteiden täytäntöönpanon edellyttämiä teknisiä tietoja,
vianmääritys- ja muita laitteita, työkaluja, mukaan lukien tarvittavat tietokoneohjelmat, tai
koulutusta.

Riippumattomien toimijoiden on saatava rajoituksetta käyttöönsä erityisesti
moottoriajoneuvojen sähköiset hallinta- ja vianmääritysjärjestelmät, järjestelmien
ohjelmoinnissa tarvittavat toimittajan soveltamat vakiomuotoiset menettelyt, korjaus- ja
koulutusohjeet sekä vianmääritys- ja huoltotyökalujen ja -laitteiden käyttöön liittyvät tiedot.

Edellä tarkoitetut on annettava itsenäisille toimijoille syrjimättömästi, viipymättä ja
oikeasuhteisella tavalla, ja annettavien tietojen on oltava käyttökelpoisessa muodossa. Jos jokin
tieto kuuluu immateriaalioikeuden piiriin tai kyseessä on taitotieto, sen käyttöön antamisesta ei
saa kieltäytyä tavalla, joka muodostaa väärinkäytöksen.

Tässä kohdassa "riippumattomalla toimijalla" tarkoitetaan yrityksiä, jotka osallistuvat suoraan
tai välillisesti moottoriajoneuvojen korjaukseen ja huoltoon, erityisesti riippumattomia
korjausliikkeitä, korjauslaitteiden tai -työkalujen valmistajia, riippumattomia varaosien
jälleenmyyjiä, teknisten tietojen julkaisijoita, autokerhoja, tiepalveluiden tarjoajia, tarkastus- ja
testauspalveluiden tarjoajia sekä koulutuspalveluita korjaamoille tarjoavia yrityksiä.
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Asetuksen 4 artikla sisältää luettelon kolmestatoista vakavasta kilpailunrajoituksesta
(vakavimmat kilpailunrajoitukset). Yhden tai usean tällaisen rajoituksen sisältyminen
sopimukseen johtaa automaattisesti siihen, että koko sopimus, eikä ainoastaan kyseinen
vertikaalinen rajoitus, jää ryhmäpoikkeuksen ulkopuolelle. Komissio katsoo EY:n
kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa, että yksittäisen poikkeuksen myöntäminen tällaisia
vakavimpia kilpailunrajoituksia sisältäville vertikaalisille sopimuksille on
epätodennäköistä.58

Kysymys 11: Voidaanko samoihin vakavimpiin kilpailunrajoituksiin päätyä eri tavoin?

Sääntöjen kiertämisen estämiseksi asetuksessa määritellään vakavimmat
kilpailunrajoitukset määräyksiksi, jotka suoraan tai välillisesti, yksinään tai yhdistettyinä
osapuolten määräysvallassa oleviin muihin tekijöihin rajoittavat jotain tiettyä
mahdollisuutta59 tai tietynlaista myyntiä60. Laajan määritelmän mukaan jokainen
vakavimmista kilpailunrajoituksista voidaan toteuttaa yhdellä tai usealla välillisellä
keinolla, ja käytännössä tämä voi johtaa samanlaiseen kilpailunvastaiseen tulokseen kuin
rajoituksen selkeä sisällyttäminen kirjalliseen sopimukseen.  Vakavimmat
kilpailunrajoitukset voivat tietenkin olla selkeitä kieltoja, mutta ne voivat muodostua myös
rajoituksista, taloudellisista esteistä, painostuksesta tai tiettyjen toimintojen tai liiketoimien
vaikeuttamisesta. Johdanto-osan 12–26 kappaleessa esitetään esimerkkejä erilaisista
sopimuksista tai käytännöistä, jotka saattavat välillisesti muodostaa asetuksessa
tarkoitettuja vakavimpia kilpailunrajoituksia.61

Esimerkiksi useita johdanto-osan 16 ja 17 kappaleessa luetelluista määräyksistä tai
käytännöistä saatetaan pitää vakavimpina kilpailunrajoituksina, sillä ne rajoittavat
välillisesti jälleenmyyjän aktiivista tai passiivista myyntiä.

(…)

(16) Toimittajien asettamat rajoitukset jälleenmyyjiensä myynnille loppukäyttäjille muissa
jäsenvaltioissa esimerkiksi asettamalla jälleenmyyjän korvaus tai ostohinta riippuvaiseksi
ajoneuvojen määränpäästä tai loppukäyttäjien asuinpaikasta vastaavat myynnin välillistä
rajoittamista. Muita esimerkkejä välillisistä rajoituksista ovat toimituskiintiöt, jotka perustuvat
muuhun myyntialueeseen kuin yhteismarkkinat riippumatta siitä, liittyykö niihin
myyntitavoitteita. Myös ajoneuvojen määränpäähän perustuvat bonusjärjestelmät tai tuotteiden
syrjivä toimittaminen jälleenmyyjille, kun tuotteista on pulaa tai muussa yhteydessä, vastaavat
myös myynnin välillistä rajoittamista.

(17) Vertikaaliset sopimukset, joissa ei velvoiteta toimittajan jakelujärjestelmään kuuluvia
valtuutettuja korjaamoita noudattamaan kaikkien yhteismarkkinoilla myytyjen kyseisen
toimittajan moottoriajoneuvojen osalta takuusitoumuksia, suorittamaan ilmaishuoltoja ja

                                               
58 Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista, 46 kohta.

59 4 artiklan 1 kohdan a, f, g, h, j, k ja l alakohta.

60 4 artiklan 1 kohdan b, c, d, e ja i alakohta.

61 Ks. myös kysymyksen 6 yhteydessä esitetyt esimerkit.
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takaisintoimituspyyntöön perustuvia töitä, merkitsevät myynnin välillistä rajoittamista, eikä
niiden tulisi saada poikkeuksesta johtuvaa etua. […] Jotta moottoriajoneuvojen jälleenmyyjät
voisivat myydä loppukäyttäjille kaikkialla yhteismarkkinoilla, poikkeusta olisi sovellettava vain
jakelusopimuksiin, joissa vaaditaan toimittajan järjestelmään kuuluvia korjaamoita tarjoamaan
sopimustavaroiden ja vastaavien tavaroiden korjaus- ja huoltopalveluita siitä riippumatta, missä
kyseiset tavarat myydään yhteismarkkinoilla.

(…)

Kysymys 12: Mitä on aktiivinen ja passiivinen myynti?

"Aktiivisella myynnillä" tarkoitetaan aktiivista yhteydenottoa yksittäisiin asiakkaisiin
esimerkiksi suoramainonnan tai asiakaskäyntien kautta, harjoittamalla mainontaa
tiedotusvälineissä tai muuta myynninedistämistä, jota ei tavallisesti esiinny jälleenmyyjän
tai korjaamon valtuutetulla sijoittautumispaikalla,62 tai perustamalla varasto tai myynti- tai
jakelupiste toiseen sijoittautumispaikkaan helpottamaan asioimista asiakkaiden tai näiden
välittäjien kanssa.

"Passiivisella myynnillä" tarkoitetaan vastaamista yksittäisten asiakkaiden tai näiden
välittäjien oma-aloitteisiin tiedusteluihin. Passiiviseksi myynniksi luetaan muun muassa
moottoriajoneuvojen tai varaosien toimittaminen tällaisille asiakkaille tai välittäjille.
Yleinen mainonta ja myynninedistäminen jälleenmyyjän tai korjaamon valtuutetulla
sijoittautumispaikalla tavallisesti saatavilla tai jakelussa olevissa tiedotusvälineissä tai
Internetissä ovat passiivisen myynnin keinoja.

                                               
62 Yksinmyyntialueisiin perustuvassa jakelujärjestelmässä sijoittautumispaikan katsotaan olevan

yksinmyyntialue.



32

4.5. Erityiset edellytykset (5 artikla)

5 artikla

Erityiset edellytykset

1. Uusien moottoriajoneuvojen, korjaus- ja huoltopalvelujen tai varaosien myynnissä poikkeusta ei
sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin sisältyviin seuraaviin velvoitteisiin:

a) välitön tai välillinen kilpailukieltovelvoite;

b) välitön tai välillinen velvoite, joka rajoittaa valtuutetun korjaamon mahdollisuutta
tarjota korjaus- ja huoltopalveluja kilpailevien toimittajien ajoneuvoille;

c) välitön tai välillinen velvoite, joka estää jakelujärjestelmän jäseniä myymästä tiettyjen
kilpailevien toimittajien moottoriajoneuvoja tai varaosia tai tarjoamasta korjaus- ja
huoltopalveluja tiettyjen kilpailevien toimittajien moottoriajoneuvoille;

d) välitön tai välillinen velvoite, joka estää jälleenmyyjää tai valtuutettua korjaamoa
valmistamasta, ostamasta, myymästä tai jälleenmyymästä moottoriajoneuvoja tai
tarjoamasta korjaus- tai huoltopalveluja sopimussuhteen päätyttyä.

2. Uusien moottoriajoneuvojen myynnissä poikkeusta ei sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin
sisältyviin seuraaviin velvoitteisiin:

a) välitön tai välillinen velvoite, joka estää jälleenmyyjää myymästä sopimustavaroihin tai
vastaaviin tavaroihin liittyviä leasing-palveluita;

b) valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluvalle henkilöautojen tai kevyiden
hyötyajoneuvojen jälleenmyyjälle asetettu välitön tai välillinen velvoite, joka rajoittaa
sen mahdollisuutta perustaa lisämyymälöitä tai jakelupisteitä muille yhteismarkkinoilla
sijaitseville sijoittautumispaikoille, joilla käytetään valikoivaa jakelua.

3. Korjaus- ja huoltopalvelujen tai varaosien myynnissä poikkeusta ei sovelleta välittömään tai
välilliseen velvoitteeseen, joka koskee valtuutetun korjaamon sijoittautumispaikkaa, kun
käytetään valikoivaa jakelujärjestelmää.

Asetuksen 5 artikla sisältää luettelon seitsemästä erityisestä velvoitteesta, joihin ei voida
soveltaa asetuksessa myönnettyä poikkeusta. Silloin kun tällainen velvoite voidaan erottaa
muusta sopimuksesta, sopimuksen muihin osiin sovelletaan yhä ryhmäpoikkeusta. Erityiset
edellytykset kieltävät sekä suorat että välilliset keinot kilpailun rajoittamiseksi tällaisten
velvoitteiden avulla.

4.5.1. Useiden ajoneuvomerkkien myynti

Asetuksella pyritään varmistamaan pääsy markkinoille ja etenkin antamaan jälleenmyyjille
ja korjaamoille mahdollisuus myydä ja korjata eri toimittajien ajoneuvoja eli
mahdollistamaan useiden ajoneuvomerkkien myynti (multi-branding). Asetuksen
5 artiklassa rajataan tämän tavoitteen vastaiset velvoitteet ryhmäpoikkeuksen
ulkopuolelle. Ajoneuvojen myynnin, korjaus- ja huoltopalvelujen sekä varaosien osalta
asetus ei kata mitään suoria tai välillisiä kilpailukieltovelvoitteita. Useissa tapauksissa
yhdenmerkkisten moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltopalvelujen tarjoaminen ei
tosiasiallisesti kilpaile näiden palvelujen toiselle merkille tarjoamisen kanssa. Jotta
valtuutetut korjaamot voisivat korjata erimerkkisiä ajoneuvoja, kilpailukieltovelvoitteet
poikkeuksen soveltamisalan ulkopuolelle jättävää erityistä edellytystä täydennetään toisella
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edellytyksellä, joka jättää ryhmäpoikkeuksen soveltamisalan ulkopuolelle kaikki
velvoitteet, jotka rajoittavat valtuutettujen korjaamoiden mahdollisuutta tarjota näitä
palveluja kilpailevien toimittajien ajoneuvoille.63

1 artikla

Määritelmät

1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

(…)

b) "kilpailukieltovelvoitteella" mitä tahansa välitöntä tai välillistä velvoitetta, jonka vuoksi
ostaja ei voi valmistaa, ostaa, myydä tai jälleenmyydä sopimustavaroiden tai -
palveluiden kanssa kilpailevia tavaroita tai palveluita, taikka ostajaa koskevaa mitä
tahansa välitöntä tai välillistä velvoitetta, jonka mukaan tämän on ostettava asian
kannalta merkityksellisillä markkinoilla toimittajalta tai toimittajan osoittamalta muulta
yritykseltä yli 30 prosenttia sopimustavaroiden, niitä vastaavien tavaroiden tai
palveluiden taikka korvaavien hyödykkeiden ostojen kokonaismäärästä, joka lasketaan
ostajan edellisen kalenterivuoden ostojen arvon perusteella. Velvoite, jonka mukaan
jälleenmyyjän on myytävä muiden toimittajien moottoriajoneuvoja erillisellä alueella
liikkeessään, jotta estetään merkkien sekaantuminen toisiinsa, ei ole tässä asetuksessa
tarkoitettu kilpailukieltovelvoite. Velvoite, jonka mukaan jälleenmyyjän on palkattava
merkkikohtaista myyntihenkilöstöä, on tässä asetuksessa tarkoitettu
kilpailukieltovelvoite, ellei jälleenmyyjä päätä palkata merkkikohtaista
myyntihenkilöstöä ja toimittaja maksaa kaikki siihen liittyvät kulut; (…)

Kilpailukieltovelvoitteita ovat etenkin sellaiset velvoitteet, jotka saattavat hyödyt tai
kannustimet suoraan riippuvaisiksi siitä, että verkoston jäsen myy ainoastaan toimittajan
tavaroita tai ettei hän myy tuotteita, jotka kilpailevat sopimustuotteiden kanssa.

Asetuksessa jätetään poikkeuksen soveltamisalan ulkopuolelle suorat tai välilliset
velvoitteet, jotka pakottavat jälleenmyyjät tai korjaamot ostamaan yli 30 prosenttia
samoille merkityksellisille markkinoille kuuluvista ajoneuvoistaan tai varaosistaan yhdeltä
ainoalta toimittajalta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jälleenmyyjää tai korjaamoa
voidaan vaatia ostamaan tietty määrä (alle 30 prosenttia ostoista) suoraan toimittajalta. Se
voi ostaa tavarat muistakin toimittajan nimeämistä lähteistä, esimerkiksi miltä tahansa
muulta jakelujärjestelmään kuuluvalta yritykseltä. Yleisiin velvoitteisiin tai vaatimuksiin,
jotka eivät objektiivisesti katsoen estä jälleenmyyjän verkoston jäseniä ostamasta
70:tä prosenttia tarvitsemistaan korvaavista tavaroista tai palveluista muilta kilpailevia
tavaroita valmistavilta toimittajilta, sovelletaan ryhmäpoikkeusta.64 Mikäli markkinoita ei
ole suljettu kilpailevilta toimittajilta, nämä velvoitteet eivät välttämättä aiheuta
kilpailuongelmia. Esimerkiksi kanta-asiakasalennukset, jotka perustuvat tiettyyn osuuteen
(yli 30 prosenttia) ostajan ostoista, ovat välillinen kilpailukieltovelvoite, kun taas hintojen
alentaminen, joka perustuu ostojen absoluuttiseen määrään ja on yhdistetty
mittakaavaetuun, ei ole. Kiista siitä, haittaako suora tai välillinen kilpailukieltovelvoite eri

                                               
63 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta.

64 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta.
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merkkien myyntiä tietyssä tapauksessa, voidaan antaa riippumattoman asiantuntijan tai
välimiehen ratkaistavaksi.65

Kysymys 13: Estääkö vuotuisille ostoille asetettu 30 prosentin enimmäisraja ostajia
hankkimasta tavaroita yhdeltä ainoalta toimittajalta?

Ei estä. Kilpailukieltovelvoite liittyy jälleenmyyjän tai korjaamon vapauteen ostaa ja
jälleenmyydä kilpailevia tuotteita. Asetuksessa säädetään vain, ettei ryhmäpoikkeusta
sovelleta suoriin tai välillisiin velvoitteisiin, jotka houkuttelevat jälleenmyyjää tai
pakottavat hänet ostamaan yli 30 prosenttia tarvitsemistaan tietyntyyppisistä tuotteista
yhdeltä toimittajalta. Suorille tai välillisille kilpailukieltovelvoitteille asetettu 30 prosentin
raja sallii siis niiden verkoston jäsenten, jotka niin haluavat, ostaa ja myydä tavaroita
vähintään kolmelta eri kilpailevalta toimittajalta. Tämä ei estä soveltamasta poikkeusta
tapauksissa, joissa jälleenmyyjä tai korjaamo päättää omasta tahdostaan myydä yhden
ainoan toimittajan tavaroita.

Kysymys 14: Voiko tavarantoimittaja määrätä useita ajoneuvomerkkejä myyvälle
jälleenmyyjälle erityisiä edellytyksiä moottoriajoneuvojensa myynnille?

Ryhmäpoikkeus ei kata enää kilpailevien moottoriajoneuvojen myyntiä koskevia
velvoitteita, jotka sallittiin asetuksessa (EY) N:o 1475/95. Tällainen voi olla velvoite
järjestää erilliset myyntitilat ja hallinto eri merkeille tai velvoite myydä eri merkkejä
erillisenä oikeushenkilönä olevan johdon alaisena.66 Asetus kattaa kuitenkin velvoitteet
myydä erimerkkisiä ajoneuvoja erillisillä alueilla liikkeessä. Se kattaa myös tilanteet, joissa
jälleenmyyjä päättää pitää merkkikohtaista myyntihenkilöstöä ja toimittaja maksaa kaikki
tästä aiheutuvat ylimääräiset kulut.67 Asetus ei kuitenkaan kata sellaisten etujen
tarjoamista, jotka ylittävät tällaisen henkilöstön pitämisestä aiheutuvat kulut. Asetus kattaa
myös velvoitteen asettaa täydellinen mallivalikoima esille omassa tilassa liikkeessä, kunhan
tämä velvoite ei estä muiden toimittajien moottoriajoneuvojen esittelyä tai myyntiä eikä
tee näiden ajoneuvojen esittelystä tai myynnistä kohtuuttoman hankalaa.68

Kysymys 15: Kattaako asetus kilpailukieltovelvoitteet, jotka ostaja on hyväksynyt sitä
vastaan, että tavarantoimittaja myöntää ostajalle lainan tai sijoittaa suoraan ostajan
liiketiloihin tai laitteisiin?

Toisin kuin asetus (EY) N:o 2790/1999,69 uusi asetus ei kata tietyn kestoisia
kilpailukieltovelvoitteita eikä siinä myönnetä mitään poikkeuksia tavaroille, joita myydään,
tai palveluille, joita tarjotaan toimittajan omistamissa tai vuokraamissa tiloissa tai hänen

                                               
65 3 artiklan 6 kohdan e alakohta.

66 Asetuksen (EY) N:o 1475/95  3 artiklan 3 kohta.

67 1 artiklan 1 kohdan b alakohta.

68 Johdanto-osan 27 kappale.

69 5 artiklan a kohta ja 1 artiklan 1 kohdan b alakohta.
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omistamalla tai vuokraamalla maalla. Osittainen sijoittaminen näihin tiloihin tai laitteisiin
tai rahoitus, jota toimittaja käyttää kilpailevien merkkien tai tuotteiden myynnin
haittaamiseen, ei myöskään kuulu asetuksen soveltamisalaan. Kilpailukieltovelvoitteina ei
kuitenkaan pidetä esimerkiksi voiteluaineiden ostoon myönnettyjä lainoja, jotka voidaan
maksaa takaisin milloin vain ja jotka eivät suoraan tai välillisesti estä ostajaa myymästä
kilpailevia tavaroita.

4.5.2. Valtuutettujen jälleenmyyjien tai korjaamoiden sijoittautuminen
valikoivissa jakelujärjestelmissä

Asetus ei kata mitään rajoituksia valtuutettujen korjaamoiden vapauteen perustaa työpaja
yhteismarkkinoiden alueelle, kun käytetään määrällistä tai laadullista valikoivaa
jakelujärjestelmää.70 Asetus ei myöskään enää lokakuun 1. päivän 2005 jälkeen kata
mitään rajoituksia, jotka koskevat henkilöautojen tai kevyiden hyötyajoneuvojen
valtuutettujen jälleenmyyjien vapautta perustaa lisämyymälöitä tai jakelupisteitä
yhteismarkkinoille, kun käytetään määrällistä tai laadullista valikoivaa jakelujärjestelmää.
Sijoituspaikkaa koskevien lausekkeiden sisällyttäminen näiden ajoneuvojen jakelua
koskeviin sopimuksiin on näin ollen asetuksen vastaista.

1 artikla

Määritelmät

1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

(…)

o) "henkilöautolla" matkustajien kuljetukseen tarkoitettua moottoriajoneuvoa, jossa
kuljettajan istuimen lisäksi on enintään kahdeksan istuinta;

p) "kevyellä hyötyajoneuvolla" tavaroiden tai matkustajien kuljetukseen tarkoitettua
moottoriajoneuvoa, jonka enimmäispaino ei ole yli 3,5 tonnia; jos tietystä kevyestä
hyötyajoneuvosta on myynnissä myös versio, jonka enimmäispaino on yli 3,5 tonnia,
kaikki kyseisen ajoneuvon versiot katsotaan kevyiksi hyötyajoneuvoiksi; (…)

Kysymys 16: Millaisten ajoneuvojen jälleenmyynnin osalta ovat sijoituspaikkaa koskevat
lausekkeet yhä sallittuja asetuksen nojalla?

Vapaus perustaa lisämyymälöitä koskee henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen,
joiden enimmäispaino ei ole yli 3,5 tonnia, myymistä valikoivan jakeluverkon kautta. Jos
valikoivissa jakelujärjestelmissä toimivat hyötyajoneuvojen jälleenmyyjät myyvät sellaisia
kevyiden hyötyajoneuvojen malleja, joita on sekä yli että alle 3,5 tonnin painoisina, näiden
mallien lisämyymälöiden sijoituspaikkaa koskevat lausekkeet eivät myöskään kuulu
asetuksen soveltamisalaan. Muiden moottoriajoneuvojen, kuten kuorma-autojen ja linja-

                                               
70 5 artiklan 3 kohta. Ks. myös valikoivan jakelujärjestelmän määritelmät 1 artiklan 1 kohdan f, g ja h

alakohdassa.
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autojen, lisämyymälöiden perustamista rajoittavat sijoituspaikkaa koskevat lausekkeet
ovat kuitenkin sallittuja.71

Kysymys 17: Voivatko asetuksen erityisten edellytysten vastaiset velvoitteet täyttää
yksittäiselle poikkeukselle asetetut edellytykset?

Asetuksessa esitettyjä erityisiä edellytyksiä on enemmän ja ne ovat tiukempia kuin
vastaavat säännökset asetuksessa (EY) N:o 2790/1999 tai aiemmissa
moottoriajoneuvoalaa koskeneissa ryhmäpoikkeusasetuksissa (EY) N:o 1475/95 ja (ETY)
N:o 123/85.72  Jotta varmistettaisiin, että EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan
3 kohdan vaatimukset täytetään, 5 artiklassa esitetyissä erityisissä edellytyksissä jätetään
poikkeuksen ulkopuolelle useita velvoitteita, joihin sovelletaan tai sovellettiin poikkeusta
näissä muissa asetuksissa. Moottoriajoneuvoalalla tehtäville vertikaalisille sopimuksille
vahvistetaan asetuksessa muita aloja tiukempi lainsäädäntö ja tuodaan siten esiin, että
5 artiklan vastaiset velvoitteet voivat aiheuttaa vakavia kilpailuongelmia, jotka voidaan
arvioida vain tapauskohtaisesti. Yrityksiä kannustetaan toteuttamaan omat arvionsa, ja
niille annetaan tähän ohjeita komission vertikaalisista rajoituksista laatimissa
suuntaviivoissa, joissa esitetään komission yksittäistapausten arvioinnissa noudattama
toimintalinja.73

                                               
71 4 artiklan 1 kohdan d alakohta ja 5 artiklan 2 kohdan b alakohta henkilöautojen ja kevyiden

hyötyajoneuvojen osalta sekä 4 artiklan 1 kohdan e alakohta muiden moottoriajoneuvojen osalta.

72 Ks. johdanto-osan 1–4 kappale.

73 Suuntaviivat vertikaalisista sopimuksista, VI jakso "Täytäntöönpanopolitiikka yksittäistapauksissa".
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4.6. Ryhmäpoikkeuksen soveltamisesta johtuvan edun
peruuttaminen (6 artikla)

6 artikla

Asetuksen soveltamisesta johtuvan edun peruuttaminen

1. Komissio voi asetuksen N:o 19/65/ETY 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti peruuttaa tämän
asetuksen soveltamisesta johtuvan edun, jos se toteaa, että jossakin erityisessä tapauksessa
vertikaalisilla sopimuksilla, joihin tätä asetusta sovelletaan, on tiettyjä vaikutuksia, jotka ovat
ristiriidassa perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdassa määrättyjen edellytysten kanssa, ja
erityisesti jos

a) kilpailevien toimittajien tai ostajien toteuttamien samankaltaisten vertikaalisten
rajoitusten rinnakkaisten verkostojen kumulatiivinen vaikutus rajoittaa olennaisesti
pääsyä asian kannalta merkityksellisille markkinoille tai kilpailua kyseisillä
markkinoilla; tai

b) kilpailu rajoittuu markkinoilla, joilla yhteen toimittajaan ei kohdistu tehokasta kilpailua
muiden toimittajien taholta; tai

c) sopimustavaroiden tai vastaavien tavaroiden hinnat ja toimitusehdot vaihtelevat
merkittävästi eri maantieteellisillä markkinoilla; tai

d) yksillä maantieteellisillä markkinoilla sovelletaan syrjiviä hintoja tai myyntiehtoja.

2. Jos poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvilla vertikaalisilla sopimuksilla on yksittäisessä
tapauksessa perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaisten edellytysten kanssa
ristiriidassa olevia vaikutuksia jäsenvaltion alueella tai sellaisella osalla siitä, joka täyttää
kaikki erillisten maantieteellisten markkinoiden tunnuspiirteet, kyseisen jäsenvaltion
toimivaltainen viranomainen voi peruuttaa tämän asetuksen soveltamisesta johtuvan edun tällä
alueella 1 kohdassa säädetyin perustein.

Komissio ja joissain tapauksissa jäsenvaltion kilpailuviranomainen voi peruuttaa
poikkeuksen soveltamisesta johtuvan edun yksittäisten sopimusten osalta, jos se katsoo,
että erityisten olosuhteiden vuoksi EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdassa
poikkeukselle asetetut edellytykset eivät täyty.

Kysymys 18: Missä olosuhteissa komissio voi peruuttaa asetuksen soveltamisen?

Asetuksen 6 artikla sisältää avoimen luettelon olosuhteista, joissa komissio voi päättää
käyttää oikeuttaan peruuttaa ryhmäpoikkeuksen soveltamisesta johtuva etu tiettyjen
vertikaalisten sopimusten osalta. Luettelo antaa tavarantoimittajille ja jälleenmyyjille
osviittaa siitä, millaiset olosuhteet tai millainen käyttäytyminen voi saada komission
peruuttamaan ryhmäpoikkeuksen soveltamisen. Tarkat rajat esimerkiksi sille, milloin
merkityksellisille markkinoille pääsyn tai merkityksellisillä markkinoilla tapahtuvan
tehokkaan kilpailun rajoittaminen saattaa johtaa siihen, ettei yksi tai useampi neljästä 81
artiklan 3 kohdassa esitetystä kumulatiivisesta edellytyksestä täyty, voidaan kuitenkin
arvioida vain tapauskohtaisesti. Komission vertikaalisista rajoituksista antamissa
suuntaviivoissa esitetään tietoja komission ja jäsenvaltioiden toimesta tehdyn
peruuttamisen menettelystä ja sisällöstä.74

                                               
74 Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista, IV jakso, 71–79 kohta.
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4.7. Soveltamatta jättäminen merkityksellisillä markkinoilla
(7 artikla)

7 artikla

Asetuksen soveltamatta jättäminen

1. Asetuksen N:o 19/65/ETY 1 a artiklan nojalla samankaltaisten vertikaalisten rajoitusten
rinnakkaisten verkostojen kattaessa yli 50 prosenttia asian kannalta merkityksellisistä
markkinoista komissio voi säätää asetuksella, että tätä asetusta ei sovelleta vertikaalisiin
sopimuksiin, jotka sisältävät erityisiä kyseisiin markkinoihin liittyviä rajoituksia.

2. Edellä 1 kohdan mukaista asetusta ei sovelleta ennen kuin vuoden kuluttua sen antamisesta.

Kysymys 19: Missä olosuhteissa asetusta voidaan jättää soveltamatta merkityksellisillä
markkinoilla?

Tapauksissa, joissa vaikutukset kumuloituvat, asetuksessa annetaan komissiolle
mahdollisuus, muttei velvollisuutta, olla soveltamatta ryhmäpoikkeusta tiettyjen
vertikaalisten rajoitusten osalta. Yksinomaan se, että samankaltaisten vertikaalisten
rajoitusten rinnakkaiset verkostot kattavat yli 50 prosenttia merkityksellisistä
markkinoista, ei välttämättä johda asetuksen soveltamatta jättämiseen. Asetusta ei
myöskään jätetä välttämättä soveltamatta kokonaisiin vertikaalisiin sopimuksiin. Asetusta
voidaan jättää soveltamatta tiettyjen rajoitusten tai ehtojen osalta.

Jos esimerkiksi yli 50 prosenttia merkityksellisten markkinoiden toimittajista vahvistaisi
jälleenmyyjien täsmällisen määrän käyttämällä sellaisia määrällisiä valikoivia
jakelujärjestelmiä, joiden selkeänä tavoitteena olisi estää kyseisiä ajoneuvoja myymään
kykenevien jälleenmyyjien ryhmää pääsemästä markkinoille, tämä saattaisi johtaa merkkien
sisäisen ja merkkien välisen kilpailun vähenemiseen ja nostaa kuluttajahintoja. Asetuksen
jättäminen soveltamatta jälleenmyyjien määrän rajoituksiin saattaa olla kuluttajien edun
mukaista. Jos ryhmäpoikkeusta jätettäisiin soveltamatta vain tämän määrällisen perusteen
osalta, tämä tarkoittaisi, että poikkeusta sovellettaisiin yhä valikoivaan jakeluun ja
määrällisiin valintaperusteisiin, kuten vähimmäismyyntivelvoitteisiin, jotka rajoittavat
jälleenmyyjien määrää epäsuoremmin keinoin.

Asetuksen (samoin kuin asetuksen (EY) N:o 2790/1999) soveltamatta jättäminen
edellyttää, että annetaan erityinen asetus siitä, että ryhmäpoikkeusta ei sovelleta kyseisiin
vertikaalisiin rajoituksiin. Komission vertikaalisista rajoituksista laatimissa suuntaviivoissa
esitetään tietoja soveltamatta jättämiseen liittyvistä menettely- ja sisältökysymyksistä.75

Tällaista asetuksen soveltamatta jättämisestä annettavaa erityisasetusta voidaan
kuitenkaan soveltaa aikaisintaan vasta vuoden kuluttua sen antamisesta.76

                                               
75 Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista, IV jakso, 80–89 kohta.

76 Asetuksessa (EY) N:o 2790/1999 säädetyn kuuden kuukauden sijasta.
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4.8. Voimaantulo ja siirtymäkausi (12 ja 10 artikla)

12 artikla

Voimaantulo ja voimassaolon päättyminen

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

2. Tämän asetuksen 5 artiklan 2 kohdan b alakohtaa sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2005.

3. Tämän asetuksen voimassaolo päättyy 31 päivänä toukokuuta 2010.

10 artikla

Siirtymäkausi

Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa asetettua kieltoa ei sovelleta 1 päivän lokakuuta 2002 ja 30
päivän syyskuuta 2003 välisenä aikana sopimuksiin, jotka eivät täytä tämän asetuksen mukaisia
poikkeuksen edellytyksiä mutta jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1475/95 mukaiset poikkeuksen
edellytykset ja ovat voimassa 30 päivänä syyskuuta 2002.

Asetusta sovelletaan lokakuun 1. päivästä 2002 toukokuun 31. päivään 2010. Uusien
sopimusten, jotka tulevat voimaan 1. lokakuuta 2002 tai sen jälkeen, on oltava uuden
asetuksen mukaisia, jotta niihin voidaan soveltaa ryhmäpoikkeusta. Jotta voitaisiin
mukauttaa nykyisiä vertikaalisia sopimuksia, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 1475/95
mukaisia ja jotka ovat yhä voimassa sen jälkeen, kun asetuksen (EY) N:o 1475/95
voimassaolo päättyy 30. syyskuuta 2002, näille sopimuksille myönnetään kuitenkin
siirtymäaika, joka päättyy 30. syyskuuta 2003. Siirtymäaikana niihin sovelletaan uuden
asetuksen mukaista poikkeusta EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa
asetettuihin kieltoihin.77 Jos tällaiset sopimukset ovat yhä voimassa 1. lokakuuta 2003 ja
ne ovat ristiriidassa asetuksen soveltamisen kanssa, niille ei enää myönnetä 10 artiklan
mukaista poikkeusta 81 artiklan 1 kohdassa asetettuihin kieltoihin. Käytännössä tällaisten
sopimusten ja kaikkien niiden asiaan liittyvien määräysten on 1. lokakuuta 2003 lähtien
täytettävä asetuksessa säädetyt vaatimukset, jotta niihin voitaisiin soveltaa
ryhmäpoikkeusta.

Kysymys 20: Kuinka asetuksen (EY) N:o  1475/95 mukaisia sopimuksia voidaan irtisanoa
siirtymäaikana?

Asetuksen (EY) N:o 1475/95 soveltaminen edellytti muun muassa, että jälleenmyyjille
myönnettiin vähintään kahden vuoden irtisanomisaika tai, jos toimittaja maksoi aiheellisen
korvauksen tai jos koko verkosto tai merkittävä osa sitä oli järjestettävä uudelleen,
vähintään vuoden irtisanomisaika. Kiistoissa oli turvauduttava ulkopuoliseen
asiantuntijaan tai välimieheen, tai ne oli saatettava toimivaltaisen tuomioistuimen
ratkaistavaksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti.78 Asetuksen (EY) N:o 1475/95
voimassaolon päättyminen 30. syyskuuta 2002 ja sen korvaaminen uudella asetuksella ei
sinänsä tarkoita, että verkosto pitäisi järjestää uudelleen. Sen jälkeen kun uusi asetus on

                                               
77 Ks. jakso 5.3.8.

78 Asetuksen (EY) N:o 1475/95  5 artiklan 2 kohdan 2 ja 3 alakohta.
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tullut voimaan, ajoneuvojen valmistaja voi kuitenkin päättää järjestää verkostonsa suurilta
osin uudelleen.79 Asetuksen (EY) N:o 1475/95 noudattamiseksi ja siten siirtymäajan
soveltamiseksi pitäisi sopimuksen irtisanomisesta ilmoittaa kaksi vuotta aikaisemmin, ellei
toimittaja ole päättänyt järjestää verkostoa uudelleen tai ole velvollinen maksamaan
korvauksia.

Kysymys 21: Onko uuden asetuksen mukaisista sopimuksista ja asetuksen (EY) N:o
1475/95 mukaisista sopimuksista johtuvien oikeuksien välillä mitään ristiriitaa
siirtymäaikana, etenkin jos tarkastellaan uuteen asetukseen liittyviä uudistuksia?

Ei ole. Siirtymäajan suoman automaattisen suojan pitäisi taata, ettei asetus kyseenalaista
ennen 1. lokakuuta 2003 oikeuksia tai velvoitteita, jotka olivat voimassa 30. syyskuuta
2002. EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa asetetut kiellot eivät koske 30.
syyskuuta 2003 asti "vanhoja sopimuksia", jotka täyttävät kaksi kumulatiivista edellytystä,
eli sen, että niiden nimenomaiset asiaan liittyvät määräykset i) ovat voimassa 30.
syyskuuta 2002 ja ii) täyttävät asetuksessa (EY) N:o 1475/95 poikkeukselle säädetyt
edellytykset.

Kysymys 22: Voivatko jälleenmyyjän oikeudet tiettyyn alueeseen asettaa kyseenalaiseksi
tietyn merkin valtuutetuksi korjaamoksi ehdolla olevan korjaamon nimittämisen
siirtymäaikana?

Vain tietyissä olosuhteissa. Korjaamo voi esimerkiksi toivoa pääsevänsä 19. joulukuuta
2002 lähtien tietyn merkin valtuutetuksi korjaamoksi tietyllä alueella, jolla toimittaja
käyttää laadullista valikoivaa jakelua, ja se voi pyytää toimittajaa toimittamaan sille
kyseisen merkin varaosia. Jos sopimuksessa, joka oli voimassa 30. syyskuuta 2002 ja joka
on yhä voimassa 19. joulukuuta 2002, määrätään selkeästi, että vain yhdelle
jakelujärjestelmään kuuluvalle jälleenmyyjälle toimitetaan mainitun merkin varaosia
kyseisellä alueella,80 korjaamo ei voi mitenkään väittää, että tällainen ehto rikkoo EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklaa ennen 1. lokakuuta 2003.

Kysymys 23: Voidaanko jälleenmyyjiä estää siirtymäaikana ottamasta myyntiin uusia
ajoneuvomerkkejä?

Vain tietyissä olosuhteissa. Esimerkiksi merkin A jälleenmyyjä voi 1. tammikuuta 2003
haluta myydä merkin B uusia moottoriajoneuvoja nykyisissä ja ainoissa myyntitiloissaan,
joissa se myy merkin A uusia moottoriajoneuvoja. Jos sopimuksessa, jonka jälleenmyyjä
on tehnyt valmistaja A:n kanssa ja joka oli voimassa 30. syyskuuta 2002 ja on yhä
voimassa 1. tammikuuta 2003, kielletään jälleenmyyjää selkeästi myymästä toista
ajoneuvomerkkiä samoissa liiketiloissa,81 jälleenmyyjä ei voi mitenkään väittää, että
tällainen ehto rikkoo EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa ennen 1. lokakuuta 2003.

                                               
79 Ks. jakso 5.3.8.

80 Ks. uuden asetuksen 5 artiklan 3 kohta ja asetuksen (EY) N:o 1475/95  1 art ikla.

81 Ks. uuden asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 1 artiklan 1 kohdan b alakohta sekä asetuksen
(EY) N:o 1475/95  3 artiklan 3 kohta.
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Toisaalta valmistaja A ei voi kieltää samojen myyntitilojen käyttöä, ellei sitä selkeästi
kielletä vanhassa sopimuksessa.

Kysymys 24: Aiheuttaako uusien tuotteiden, kuten voiteluaineiden, tai uusien sopimusten,
kuten osien tukkumyyjien tekemien sopimusten, saattaminen asetuksen soveltamisalaan
siirtymäaikana ristiriitoja näihin tuotteisiin ja sopimuksiin asetuksen (EY) N:o
2790/1999 nojalla aiemmin sovelletun järjestelmän kanssa?

Ei aiheuta. Sellaisia tuotteita tai palveluja koskevat sopimukset, jotka eivät kuuluneet
asetuksen (EY) N:o 1475/95 soveltamisalaan ja jotka täyttävät poikkeukselle
ryhmäpoikkeusasetuksessa (EY) N:o 2790/1999 säädetyt edellytykset, eivät
normaalioloissa ole 10 artiklassa säädettynä siirtymäaikana etusijalla, kun komissio panee
uuden asetuksen täytäntöön. Tällaisille sopimuksille voidaan tuona aikana myöntää
yksittäisiä poikkeuksia. Sen jälkeen kun siirtymäaika päättyy 30. syyskuuta 2003, niiden
tilanne on sama kuin tuotteiden ja sopimusten, jotka kuuluivat asetuksen (EY) N:o
1475/95 soveltamisalaan (ks. edellä).

4.9. Seuranta- ja arviointikertomus (11 artikla)

11 artikla

Seuranta- ja arviointikertomus

1. Komissio seuraa säännöllisesti tämän asetuksen soveltamista, erityisesti sen vaikutuksia

a) moottoriajoneuvojen vähittäismyynnin ja huoltopalvelujen kilpailuun yhteismarkkinoilla
tai niiden merkitsevillä osilla;

b) moottoriajoneuvojen jakelun rakenteeseen ja keskittymisasteeseen sekä siitä johtuvia
vaikutuksia kilpailuun.

2. Komissio laatii kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta 31 päivään toukokuuta 2008
mennessä ottaen erityisesti huomioon 81 artiklan 3 kohdan edellytykset.

Komissio seuraa säännöllisesti tämän asetuksen soveltamista, erityisesti sen vaikutuksia
moottoriajoneuvojen vähittäismyynnin ja huoltopalvelujen kilpailuun yhteismarkkinoilla tai
niiden merkitsevillä osilla.82 Tähän kuuluu yhtenäismarkkinoilla esiintyvien hintaerojen
säännöllinen seuranta ja tarvittaessa asetuksen 6 ja 7 artiklassa mainittujen olosuhteiden
erityinen tarkastelu. Komissio seuraa myös asetuksen vaikutuksia moottoriajoneuvojen
jakelun rakenteeseen ja keskittymisasteeseen sekä siitä johtuvia vaikutuksia kilpailuun.
Kun EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa sovelletaan tulevaisuudessa hajautetusti,
seuranta toteutetaan todennäköisesti tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden
kilpailuviranomaisten viranomaisten kanssa.

Kuten asetuksen (EY) N:o 1475/95 yhteydessä, komissio arvioi asetuksen soveltamista
ennen kuin sen voimassaolo päättyy ja laatii asiasta kertomuksen 31. toukokuuta 2008
mennessä.

                                               
82 Ks. johdanto-osan 38 kappale.
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5. ASETUKSEN TUOMAT OIKEUDET, VELVOITTEET JA MAHDOLLISUUDET

Tässä luvussa tarkastellaan asetusta kysymysten ja vastausten pohjalta erilaisten etupiirien,
muun muassa kuluttajien, näkökulmasta. Seikkojen tarkastelussa viitataan tarvittaessa
esitteen muihin osiin, joissa esitetään teknisempi selitys.

5.1. Kuluttajat: kuluttajien valintamahdollisuudet kasvavat
yhtenäismarkkinoiden periaatteiden mukaisesti

Pyrkimys parantaa jakelujärjestelmien tuottamaa hyötyä kuluttajille on komission
moottoriajoneuvojen alaa koskevan toimintalinjan ydin. Asetus (EY) N:o 1400/2002
parantaa kuluttajien valintamahdollisuuksia lisäämällä kilpailua ajoneuvojen myynnin,
huolto- ja korjauspalvelujen sekä varaosien myynnin alalla

Vaikka asetuksen tavoitteena ei olekaan hintojen yhdenmukaistaminen, se sisältää lukuisia
toimenpiteitä, joilla pyritään helpottamaan kuluttajien mahdollisuutta käyttää
yhtenäismarkkinoiden mukaista oikeuttaan hyödyntää jäsenvaltioiden välisiä hintaeroja ja
ostaa ajoneuvonsa sieltä mistä haluavat. Etenkin on syytä tuoda esiin, että useimmat
kuluttajien välittäjien käyttöä koskevat rajoitukset eivät enää kuulu ryhmäpoikkeuksen
soveltamisalaan. Lisäksi uusilla säännöillä edistetään aktiivista myyntiä ja lisämyymälöiden
perustamista sekä selkiytetään Internetin käytön asemaa, ja näiden tekijöiden ansiosta
jälleenmyyjien on helpompaa myydä tuotteita kuluttajille eri puolilla yhtenäismarkkinoita.
Saatavuuslauseke, joka asetuksessa (EY) N:o 1475/95 antoi kuluttajille mahdollisuuden
ostaa kotimaansa tekniset vaatimukset täyttävä auto toisesta jäsenvaltiosta, on sisällytetty
myös uusiin sääntöihin. Kuluttajat voivat esimerkiksi ostaa oikeanpuoleisella ohjauksella
varustetun auton Manner-Euroopasta. Asetuksen (EY) N:o 1400/2002  4 artiklan 1
kohdan f alakohdassa säädetty saatavuuslauseke kattaa kaikki moottoriajoneuvot, myös
kaikkialla yhteismarkkinoilla myytävät kevyet hyötyajoneuvot.

Sisällyttämällä poikkeuksen soveltamisalaan vain sopimukset , jotka velvoittavat
valtuutetut korjaamot korjaamaan kaikkien jakelujärjestelmään kuuluvien jälleenmyyjien
myymät ajoneuvot, asetuksella varmistetaan, että kuluttaja voi viedä ajoneuvonsa
korjattavaksi ja huollettavaksi mihin tahansa valtuutettuun korjaamoon Euroopan
unionissa. Asetus sisältää myös toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan, että kuluttajat
voivat jatkossakin korjauttaa ja huollattaa autonsa riippumattomissa korjaamoissa ja että
turvallisuutta ja ympäristönsuojelua vaalitaan.

Monia edellä mainituista toimenpiteistä käsitellään esitteen muissa jaksoissa, sillä niillä on
suorempi vaikutus muihin toimijoihin. Jäljempänä esitetään lähinnä kuluttajia kiinnostavia
kysymyksiä ja seikkoja.

5.1.1. Myynti

Kysymys 25: Voiko kuluttaja ostaa ajoneuvon edullisimpana pitämästään paikasta
yhtenäismarkkinoiden sisällä?

Kuluttajan vapaus ostaa tuotteita mistä vain yhtenäismarkkinoilla on yksi Euroopan
unionin tärkeimmistä saavutuksista, ja asetuksella vahvistetaan oikeutta ostaa
moottoriajoneuvo toisesta jäsenvaltiosta. Valmistaja, maahantuoja tai alueellinen
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jakeluyritys ei voi missään tapauksessa estää jälleenmyyjää myymästä tuotteitaan mille
tahansa kuluttajalle, joka ottaa siihen yhteyttä suoraan, välittäjän kautta tai Internetin
kautta. Jos tavarantoimittaja pyytäisi jälleenmyyjää olemaan myymättä muiden
jäsenvaltioiden kuluttajille, pyrkisi estämään sitä tekemästä niin tai asettaisi rajoituksia
tällaisille kuluttajille suuntautuvalle myynnille, kyse olisi vakavasta kilpailun
rajoittamisesta, jonka johdosta toimittajan jakelusopimukset jäisivät ryhmäpoikkeuksen
soveltamisalan ulkopuolelle. Komission tietoon on viime vuosina tullut useita EY:n
kilpailusääntöjen rikkomisia, joihin on liittynyt ulkomaisille kuluttajille suunnatun myynnin
rajoittamista, ja se on määrännyt rikkomiseen osallistuneille yrityksille sakkoja.83

Kysymys 26: Voiko toisessa jäsenvaltiossa toimiva jälleenmyyjä kieltäytyä myymästä
autoa kuluttajalle?

Jälleenmyyjän on yleensä järkevää pyrkiä myymään mahdollisimman monta autoa, sillä
mitä enemmän autoja myydään, sitä suuremmat ovat tuotot. Jälleenmyyjä, kuten muiden
tuotteiden vähittäismyyjäkin , voi kuitenkin kieltäytyä myymästä jollekin kuluttajalle, jos
se toimii näin tehdessään omasta aloitteestaan eikä toimittajan ohjeiden pohjalta. Jos
toimittaja84 pyytäisi jälleenmyyjiään olemaan myymättä muiden jäsenvaltioiden kuluttajille
tai pyrkisi estämään niitä tekemästä niin,85 kyse olisi vakavasta kilpailun rajoittamisesta ja
todennäköisesti EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan rikkomisesta.

Kysymys 27: Pitäisikö kuluttajan, joka tilaa ajoneuvon toisessa jäsenvaltiossa toimivalta
jälleenmyyjältä, joutua odottamaan tilauksensa täyttämistä pitempään kuin muiden?

Toimitusajan ei tavallisesti pitäisi olla pitempi kuin samanlaisin ominaisuuksin varustetun
ajoneuvon paikallisella versiolla. Jos voitaisiin osoittaa, että toimittaja on aiheuttanut
tarpeettoman pitkiä viiveitä ulkomaisille kuluttajille myytävien ajoneuvojen toimituksissa
jälleenmyyjille saadakseen nämä asiakkaat luopumaan ajoneuvojen ostamisesta toisesta
jäsenvaltiosta, kyse olisi vakavasta kilpailun rajoittamisesta. Jos esimerkiksi tanskalainen
kuluttaja tilaa irlantilaiselta jälleenmyyjältä tietynmerkkisen vasemmanpuoleisella
ohjauksella varustetun auton, jossa on tummennetut lasit, 16-venttiilinen moottori ja
kattoluukku, tällaisen tilauksen täyttämisen86 pitäisi kestää yhtä kauan kuin jos irlantilainen
kuluttaja tilaa samalta jälleenmyyjältä tietynmerkkisen oikeanpuoleisella ohjauksella
varustetun auton, jossa on tummennetut lasit, 16-venttiilinen moottori ja kattoluukku.
Tätä pitempi toimitusaika on voitava perustella.

                                               
83 Komission päätökset sakkojen määräämisestä Volkswagenille (1998 ja 2001), Opelille (2000) ja

DaimlerChryslerille (2001). Ks. näiden päätösten täsmälliset viitetiedot liitteessä I.

84 Ts. valmistaja, maahantuoja tai alueellinen jakeluyritys.

85 Esimerkiksi rajoittamalla ajoneuvojen toimittamista niille.

86 Ks. 4 artiklan 1 kohdan f alakohta.
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Kysymys 28: Voiko toimittaja antaa toisen jäsenvaltion kuluttajan joutua odottamaan,
ennen kuin hän toimittaa vaatimustenmukaisuustodistuksen?

Ei voi. Toimittajan on aina tarjottava jälleenmyyjälle kaikki
vaatimustenmukaisuustodistukseen liittyvä aineisto silloin, kun ajoneuvo luovutetaan
kuluttajalle tai hänen välittäjälleen. Muussa tapauksessa kuluttaja ei voi rekisteröidä
ajoneuvoa käyttöön toisessa jäsenvaltiossa. Tällöin voi olla kyse myynnin välillisestä
rajoittamisesta ja kilpailun vakavasta rajoittamisesta.87

Kysymys 29: Voiko valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluva jälleenmyyjä pyytää
asiakkaitaan allekirjoittamaan sitoumuksen tai muun asiakirjan, jossa taataan, ettei
ajoneuvoa myydä uutena edelleen taloudellisen voiton saamiseksi?

Valikoivaa jakelujärjestelmää käyttävällä toimittajalla on oikeus estää myynti
jälleenmyyjille, jotka eivät kuulu järjestelmään. Kuluttaja on kuitenkin vapaa myymään
moottoriajoneuvon, milloin hän haluaa, kunhan hän ei ole salannut olevansa
todellisuudessa riippumaton jälleenmyyjä. Jos valtuutettu jälleenmyyjä ryhtyisi toimittajan
ohjeiden pohjalta toimenpiteisiin estääkseen ostajaa myymästä ajoneuvoa muista syistä
kuin taloudellisen voiton saamiseksi88 tai estääkseen ostajaa myymästä ajoneuvoa edelleen
sitten, kun se ei ole enää uusi, kyse olisi myynnin välillisestä rajoittamisesta.

Kysymys 30: Mitä jos jälleenmyyjä ilmoittaa kuluttajalle, joka haluaa ostaa ajoneuvon
toisesta jäsenvaltiosta, tai kuluttajan puolesta toimivalle välittäjälle, ettei kyseistä mallia
voida toimittaa kuluttajan kotimaan teknisten vaatimusten mukaisesti varusteltuna, tai
kieltäytyy ilmoittamasta kyseisen ajoneuvon hintaa?

Toimittajien on toimitettava jälleenmyyjille muiden jäsenvaltioiden teknisten vaatimusten
mukaisia moottoriajoneuvoja.89 Jos toimittaja ei tee näin, kyse on vakavasta kilpailun
rajoittamisesta ja yhtenäismarkkinoista johtuvien kuluttajanoikeuksien rikkomisesta.
Toimittaja voi kuitenkin kieltäytyä toimittamasta tällaista ajoneuvoa, jos jälleenmyyjä ei
tavallisesti myy kyseisen mallin paikallista versiota, toisin sanoen jos ajoneuvo ei vastaa
jälleenmyyjän sopimusvalikoimaan kuuluvaa mallia.90

Esimerkiksi merkin A hollantilaisen jälleenmyyjän pitäisi voida tilata oikeanpuoleisella
ohjauksella varustettu malli X brittiläiselle kuluttajalle paitsi, jos

1) hollantilainen jälleenmyyjä ei tavallisesti myy mallia X, tai

2) mallia X  ei tavallisesti valmisteta oikeanpuoleisella ohjauksella varustettuna.

                                               
87 4 artiklan 1 kohdan b, d ja e alakohta.

88 Esimerkiksi siksi, että kuluttajan oma tilanne on muuttunut tilauksen jättämisen jälkeen ja hän
tarvitsee nyt suuremman auton.

89 Ks. 4 artiklan 1 kohdan f alakohta.

90 Esimerkiksi jos kyseistä mallia ei ole vielä saatettu myyntiin jäsenvaltiossa, johon jälleenmyyjä on
sijoittautunut.



45

Jos jälleenmyyjä myy kyseistä mallia, sen on voitava ilmoittaa tämän mallin muiden
jäsenvaltioiden tekniset vaatimukset täyttävien versioiden hinta. Jos jälleenmyyjä ei saa
nopeasti tietää tätä hintaa, kyse voi olla toimittajan harjoittamasta vakavasta kilpailun
rajoittamisesta.

Kysymys 31: Voiko jälleenmyyjä veloittaa lisähinnan oikeanpuoleisesta ohjauksesta tai
muun samankaltaisen lisämaksun?

Lisämaksut, kuten oikeanpuoleisesta ohjauksesta perittävä lisähinta, joissa otetaan
huomioon jäsenvaltioiden väliset erot ajoneuvojen teknisissä ominaisuuksissa ja jotka
perustuvat valmistus- tai jakelukustannusten eroihin, eivät sinänsä rajoita kilpailua.
Lisämaksun taso on kuitenkin perusteltava objektiivisesti etenkin ajoneuvon valmistuksen
tai jakelun tosiasiallisten lisäkustannusten perusteella. Objektiivisesti perustellun
lisämaksun laskentaan ei ole mitään nyrkkisääntöä, sillä auton valmistuksesta tai jakelusta
aiheutuvat lisäkustannukset vaihtelevat muun muassa mallin perusteella.

Kysymys 32: Entä jos jälleenmyyjä sanoo, että sitä on kielletty myöntämästä alennusta
jostain tietystä mallista?

Jälleenmyyjien on voitava myydä ajoneuvoja toimittajan suositushintoja edullisemmin.91

Valmistajat eivät voi määrätä todellisia myyntihintoja tai vähimmäishintoja. Jos toimittaja
rajoittaisi jälleenmyyjän mahdollisuutta myöntää alennuksia, kyse olisi vakavasta kilpailun
rajoittamisesta,92 jonka johdosta toimittajan jakelusopimuksiin ei enää sovellettaisi
ryhmäpoikkeusta.

Kysymys 33: Voiko toimittaja ottaa jossain jäsenvaltiossa käyttöön erityisen
järjestelmän, jossa kuluttajat saavat alennusta, jos he rekisteröivät auton kyseisessä
maassa, mutta kuluttajat, jotka rekisteröivät ajoneuvonsa toisessa jäsenvaltiossa, eivät
ole oikeutettuja alennukseen?

Ei voi. Tällainen järjestelmä rajoittaa myyntiä muiden jäsenvaltioiden kuluttajille ja
rajoittaa vakavasti kilpailua. Se johtaisi siihen, ettei toimittajan jakelusopimuksiin
sovellettaisi ryhmäpoikkeusta.93

                                               
91 Tai niitä kalliimmalla, kunhan toimittaja ei ole vahvistanut enimmäishintaa. Ks. 4 artiklan 1 kohdan

a alakohta.

92 Ks. asiassa COMP/36.693 – Volkswagen 29.6.2001 tehty komission päätös, EYVL L 262, 2.10.2001,
s. 14, ks. myös Lehdistötiedote - IP/01/760 - 30.5.2001. Päätöksessä määrättiin sakko tästä
rikkomisesta.

93 Ks. 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta.
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5.1.2. Myynnin jälkeiset palvelut

Kysymys 34: Onko kuluttajan vietävä ajoneuvonsa takuukorjauksia ja huoltoa varten
samalle jälleenmyyjälle, jolta hän on ostanut sen?

Ei. Jotta asetusta voitaisiin soveltaa, kuluttajan on voitava viedä ajoneuvonsa mihin
tahansa toimittajan verkostoon kuuluvaan valtuutettuun korjaamoon missä tahansa EU:n
sisällä. Asetuksella94 myönnetään poikkeus valtuutettujen korjaamoiden kanssa tehdyille
sopimuksille vain silloin, kun toimittaja velvoittaa kaikki valtuutetut korjaamonsa
korjaamaan kaikki kyseisen merkin ajoneuvot, noudattamaan takuusitoumuksia,
huolehtimaan ilmaishuolloista ja tekemään takaisintoimituspyyntöön liittyvät työt
riippumatta siitä, mistä auto on ostettu. Jos valtuutettu korjaamo ei kykene huoltamaan
autoa, jota ei myydä sen kotijäsenvaltiossa, se voi tehdä yhteistyötä toimittajan tai toisessa
jäsenvaltiossa toimivan valtuutetun korjaamon kanssa. Kuluttajan ei tarvitse rekisteröidä
takuutodistusta uudelleen kotijäsenvaltiossaan, jotta hän voisi teettää takuukorjauksia.
Takuuaika alkaa siitä, kun valtuutettu jälleenmyyjä luovuttaa auton.  Jos valmistaja,
maahantuoja, jälleenmyyjä, korjaamo tai muu verkostoon kuuluva yritys estää kuluttajia
hyötymästä valmistajan EU:n laajuisesta takuusta, yksi perusedellytyksistä poikkeuksen
soveltamiselle kyseisiin sopimuksiin jää täyttymättä.

Kysymys 35: Entä jos kuluttajan autossa on takuun kattama vika, jota hänen paikallinen
valtuutettu korjaamonsa ei pysty korjaamaan?

Kuluttaja voi tuolloin joutua viemään ajoneuvon takaisin siihen jälleenmyyntiliikkeeseen,
josta hän osti sen, aivan kuin jos kysymyksessä olisi mikä tahansa muu tuote.95 Jos auto on
ostettu välittäjän kautta (ks. jakso 5.2), kuluttaja voi myös valtuuttaa välittäjän viemään
ajoneuvon takaisin jälleenmyyjälle, jolta tämä on ostanut sen.

Kysymys 36: Mitä jos valtuutettu jälleenmyyjä, jolta kuluttaja ostaa autonsa, ei tarjoa
huoltopalveluita, ajoneuvoon tulee takuuaikana jokin vika, ja korjaamo, jolla
jälleenmyyjä teettää huollot alihankintana, ei pysty korjaamaan sitä?

Kuluttaja voi viedä ajoneuvon takaisin liikkeeseen, josta hän on ostanut sen, aivan kuin jos
kysymyksessä olisi mikä tahansa muu kulutushyödyke. Ajoneuvon myyneen jälleenmyyjän
on tuolloin joko huolehdittava korjauksesta tai annettava kuluttajalle korvaava ajoneuvo.
Tosin kuluttajan oikeus tähän riippuu kansallisesta sopimuslaista ja myyntisopimuksen
ehdoista.96

                                               
94 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ensimmäinen virke ja d alakohta sekä johdanto-osan 17 kappale.

95 Tämä ongelma kuuluu kansallisen sopimusoikeuden eikä EY:n kilpailusääntöjen piiriin.

96 Ks. johdanto-osan 17 kappale.
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Kysymys 37: Voiko valmistaja kieltäytyä noudattamasta takuuehtoja, jos kuluttaja
korjauttaa tai huollattaa ajoneuvonsa takuuaikana riippumattomassa korjaamossa?

Jos kuluttaja korjauttaa tai huollattaa ajoneuvonsa riippumattomassa korjaamossa
valmistajan myöntämän takuun voimassaolon aikana, takuu voidaan purkaa, jos työ on
tehty virheellisesti. Yleinen velvoite huollattaa tai korjauttaa auto takuuaikana yksinomaan
valtuutettujen korjaamoiden verkostossa veisi kuitenkin kuluttajalta oikeuden antaa
halutessaan ajoneuvonsa riippumattoman korjaamon huollettavaksi ja korjattavaksi ja
etenkin "pidennettyjen takuiden" yhteydessä estäisi näitä korjaamoja kilpailemasta
tehokkaasti valtuutetun verkoston kanssa.

Kysymys 38: Mitä kuluttaja voi tehdä, jos hän katsoo joutuneensa kärsimään
kilpailunrajoituksista?

Asiasta voi tehdä kantelun Euroopan komissiolle tai kansalliselle kilpailuviranomaiselle.97

Lisäksi voidaan nostaa korvauskanne kansallisessa tuomioistuimessa. Tällaisen kanteen
nostamisen mahdollisuus voi kuitenkin riippua kansallisista menettelytapasäännöistä, ja
kuluttajan kannattaakin pyytää oikeudellista neuvontaa ennen kanteen nostamista.

Kaikki ongelmat, joita kuluttajat kohtaavat ostaessaan ajoneuvon toisesta jäsenvaltiosta,
eivät kuitenkaan johdu kilpailusääntöjen rikkomisesta, ja siksi komissio on julkaissut
verkkosivustollaan luettelon useimpien valmistajien yhteyspisteistä (tukipalvelulinjoista)
edistääkseen erilaisten kiistojen ja muiden ajoneuvojen ostamiseen liittyvien ongelmien
ratkaisemista.98

5.2. Välittäjät

Välittäjä tai ostoasiamies on henkilö tai yritys, joka ostaa uuden moottoriajoneuvon
kuluttajan puolesta mutta ei ole jakeluverkon jäsen. Välittäjät on syytä erottaa
riippumattomista jälleenmyyjistä, jotka ostavat ajoneuvon myydäkseen sen edelleen mutta
eivät toimi minkään tietyn asiakkaan puolesta. Ne on syytä erottaa myös edustajista, jotka
etsivät asiakkaita yhdelle tai useammalle jälleenmyyjälle. Toimittajat voivat velvoittaa
jälleenmyyjänsä varmistamaan, että välittäjä on saanut asiakkaalta pätevän valtuutuksen99

ostaa ja/tai noutaa tietty ajoneuvo. Ainoa asetuksen (EY) N:o 1400/2002 soveltamisalaan
kuuluvassa sopimuksessa sallittu rajoitus välittäjän toiminnalle on näin ollen vaatimus
esittää pätevä valtakirja yksittäiseltä kuluttajalta. Valtakirjassa on mainittava kuluttajan
nimi ja osoite, ja sen on oltava allekirjoitettu ja päivätty. Kuluttaja saa itse päättää kuinka
yksityiskohtainen valtakirja on ajoneuvon osalta.100 Mitään muita vaatimuksia ei saa

                                               
97 Nämä on lueteltu Internet-osoitteessa: http://europa.eu.int/comm/competition/national_author ities/

98 Ks. http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/.

99 Valtuutus voi olla kirjallinen tai sähköisesti allekirjoitettu. Ks. johdanto-osan 14 kappale.

100 Valtakirja voi esimerkiksi koskea ajoneuvoluokkaa tai tiettyä mallia tai se voi olla vieläkin
yksityiskohtaisempi.
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asettaa, kun välittäjä osallistuu uuden moottoriajoneuvon ostoon. Komissio on kumonnut
kaksi tiedonantoaan,101 joissa käsiteltiin välittäjien toimintaa.

Kysymys 39: Voiko jälleenmyyjä pyytää välittäjää esittämään allekirjoitetun valtakirjan
lisäksi valokopiot asiakkaidensa henkilötodistuksista tai muita asiakirjoja?102

Voi joissakin olosuhteissa. On syytä pitää mielessä, että valikoivassa jakelujärjestelmässä
valtuutettu jälleenmyyjä ei saa myydä uusia103 moottoriajoneuvoja riippumattomille
jälleenmyyjille. Valtuutettu jälleenmyyjä voi näin ollen tarvittaessa pyytää välittäjältä
todisteita ostajan henkilöllisyydestä varmistaakseen, ettei se myy riippumattomalle
jälleenmyyjälle.

Jälleenmyyjä voi omasta aloitteestaan pyytää asiakkailtaan lisäasiakirjoja, mutta asetusta ei
sovelleta silloin, kun toimittaja antaa jälleenmyyjälle ohjeeksi, että sen on järjestelmällisesti
pyydettävä näitä asiakirjoja.

5.3. Uusien moottoriajoneuvojen valtuutetut jakelijat (joista
käytetään tässä esitteessä myös nimitystä 'jälleenmyyjät')

Jälleenmyyjät ovat avainasemassa kehitettäessä uusien moottoriajoneuvojen
yhtenäismarkkinoita. Vahva ja riippumaton jälleenmyyntiala käyttäytyy todennäköisesti
kilpailua edistävällä tavalla ja innovatiivisesti, mistä on hyötyä kuluttajille. Asetuksessa
(EY) N:o 1400/2002 lisätäänkin jälleenmyyjien vapautta hoitaa liiketoimintaansa parhaaksi
katsomallaan tavalla. Uudessa asetuksessa on etenkin vähennetty huomattavasti
valmistajien ja niiden maahantuojien mahdollisuutta määrätä jälleenmyyjilleen
toimenpiteitä, jotka eivät ole uusien moottoriajoneuvojen jälleenmyynnin tai korjaus- ja
huoltopalvelujen tarjoamisen kannalta välttämättömiä.

Toisin kuin moottoriajoneuvoalan aiempi ryhmäpoikkeus eli asetus (EY) N:o 1475/95,
uusi asetus (EY) N:o 1400/2002 kattaa vain tapaukset, joissa

– ajoneuvojen valmistaja tai maahantuoja ei velvoita jälleenmyyjiään tekemään itse
korjaus- ja huoltotöitä tai myymään varaosia. Jälleenmyyjien on voitava teettää korjaus-

                                               
101 Commission notice concerning Regulation (EEC) No 123/85 of 12 December 1984 on the application

of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of motor vehicle distribution and servicing
agreements (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa), EYVL C 17, 18.1.1985, s. 4 ja Information
from the Commission – Clarification of the activities of motor vehicle intermediaries (suomenkielistä
toisintoa ei ole saatavissa), EYVL C 329, 18.12.1991, s. 20. Näiden tiedonantojen perusteella
välittäjiltä saatettiin muun muassa kieltää oman toimiston pitäminen valintamyymälän tiloissa.
Välittäjien toimintaa haitattiin myös siten, että autokauppiasta saatettiin kieltää myymästä yli 10:tä
prosenttia uusista ajoneuvoista tietyn välittäjän välityksellä.

102 Kuten passi tai muu asiakirja, joka todistaa asiakkaan henkilöllisyyden.

103 Se, onko ajoneuvo vielä uusi, määritellään alan tavanomaisen käytännön mukaisesti. Ostajalle
ajoneuvo ei ole enää uusi sen jälkeen, kun se on rekisteröity ja toinen kuluttaja on ajanut sitä. Sen
sijaan ajoneuvo, jonka jälleenmyyjä on rekisteröinyt yhdeksi päiväksi ja jota ei ole ajettu, on yhä uusi.
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ja huoltotyöt alihankintana saman merkin verkostoon kuuluvissa valtuutetuissa
korjaamoissa,

– jälleenmyyjät voivat ryhtyä myymään muita merkkejä,

– valmistajat tai maahantuojat eivät rajoita uusien ajoneuvojen toimittamista
jälleenmyyjilleen, jos ne siten rajoittaisivat jälleenmyyjien mahdollisuutta myydä
ajoneuvoja tietyille kuluttajille EU:ssa,

– valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluvat jälleenmyyjät voivat myydä ajoneuvoja
aktiivisesti ja passiivisesti kaikille loppukuluttajille ja perustaa 1. lokakuuta 2005
jälkeen valikoivan jakelujärjestelmän alueella lisämyymälöitä tai jakelupisteitä uusien
henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen jälleenmyyntiä varten,

– yksinomaiseen jakelujärjestelmään kuuluvat jälleenmyyjät voivat vapaasti myydä
aktiivisesti omalla myyntialueellaan ja alueilla, joilla ei ole yksinmyyntiä, sekä
passiivisesti muiden jälleenmyyjien yksinmyyntialueille..

5.3.1. Uusien ajoneuvojen jälleenmyynti

Asetuksella (EY) N:o 1400/2002 pyritään lisäämään jälleenmyyjien mahdollisuuksia
toimittaa uusia moottoriajoneuvoja kaikille kuluttajille näiden asuinpaikasta ja
kotijäsenvaltiosta riippumatta. Asetusta ei sovelleta sen enempää aktiivisen kuin
passiivisenkaan myynnin suoriin rajoituksiin.104

Uudessa asetuksessa kaikkien jakelujärjestelmien, olivatpa ne sitten valikoivia tai
yksinomaisia, on oltava järjestettyjä siten, että kaikki kuluttajaryhmät voivat ostaa uusia
ajoneuvoja – vaikka suuriakin määriä105 – kaikilta jälleenmyyjiltä.

Kysymys 40: Kattaako asetus jälleenmyyjien aktiivisen ja passiivisen myynnin
rajoitukset?

Valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluvien jälleenmyyjien on voitava myydä aktiivisesti
kaikille loppukäyttäjille Euroopan unionissa alueella, jolla on käytössä valikoiva
jakelujärjestelmä. Toimittajat saavat kuitenkin kieltää jälleenmyyjiä myymästä uusia
ajoneuvoja edelleen riippumattomille jälleenmyyjille alueilla, joilla on käytössä valikoiva
jakelujärjestelmä. Jos toimittaja käyttää joillakin Euroopan unionin alueilla yksinomaista
jakelua, valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluvien jälleenmyyjien on voitava myydä noilla
alueilla passiivisesti loppukäyttäjille ja valtuuttamattomille jälleenmyyjille.106

                                               
104 Ks. johdanto-osan 16 kappale.

105 Esimerkiksi autovuokraamot tai muut suurasiakkaat, kuten leasing-yhtiöt, ostavat usein suuren
määrän autoja samalta toimittajalta.

106 Ks. johdanto-osan 13 kappale. Aktiivisen ja passiivisen myynnin määritelmät on esitetty edellä
vastauksessa kysymykseen 12.
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Jos toimittaja perustaa yksinomaisen jakelujärjestelmän, sen jälleenmyyjien on voitava
myydä aktiivisesti yksinmyyntialueillaan tai yksinomaisille asiakasryhmilleen. Niiden on
voitava myydä ajoneuvoja passiivisesti kaikille muille ostajille, niin loppukäyttäjille kuin
uusien moottoriajoneuvojen riippumattomille jälleenmyyjillekin, yksinomaisen
jakelujärjestelmän sisällä. Jos toimittaja käyttää joillakin Euroopan unionin alueilla
valikoivaa jakelua, yksinomaiseen jakelujärjestelmään kuuluvien jälleenmyyjien on voitava
myydä noilla alueilla aktiivisesti loppukäyttäjille ja valtuuttamattomille jälleenmyyjille.107

Kysymys 41: Kuinka uudessa asetuksessa varmistetaan, että jälleenmyyjät voivat myydä
uusia ajoneuvoja kaikille kuluttajille, myös paikallisille kuluttajille, saman jäsenvaltion
muilla alueilla oleville kuluttajille ja muissa jäsenvaltioissa oleville kuluttajille?

Uusien moottoriajoneuvojen toimittaminen on järjestettävä siten, että jälleenmyyjä voi
tarjota ajoneuvoja kaikille kuluttajille, jotka haluavat ostaa niitä siltä. Valmistajan pitäisi
käsitellä yhteismarkkinoiden muiden alueiden kuluttajille myytävien uusien
moottoriajoneuvojen tilauksia samalla tavalla kuin paikallisten kuluttajien tilauksia etenkin
hinnoittelun ja toimitusaikojen osalta. Uuden asetuksen mukaan valmistajien on näin ollen
otettava käyttöön tilaus- ja jakelujärjestelmät, jotka täyttävät tämän vaatimuksen. Ne
voivat esimerkiksi ottaa käyttöön järjestelmän, jonka mukaan tilaukset täytetään
saapumisjärjestyksessä. Jakelujärjestelmä, joka perustuu yhteismarkkinoita pienempään
myyntialueeseen liittyviin toimituskiintiöihin, rajoittaa välillisesti myyntiä eikä siihen näin
ollen sovelleta asetuksen mukaista poikkeusta.108

Asetuksessa ei velvoiteta valmistajia ottamaan käyttöön jakelujärjestelmää, joka takaa,
että toimitusajat ovat samat kaikkialle yhteismarkkinoilla. Niiden on kuitenkin
varmistettava, että jälleenmyyjät voivat toimittaa uusia ajoneuvoja samoilla ehdoilla
paikallisille ja kansallisille asiakkailleen sekä asiakkaille muissa jäsenvaltioissa.

Toimittaja saattaa joissain tilanteissa joutua rajoittamaan tuotteiden toimituksia
jälleenmyyjille, esimerkiksi lakon yhteydessä tai jos kokonaiskysyntä ylittää tuotannon.
Tuolloin toimittaja ei saa toimittaa ajoneuvoja jälleenmyyjilleen tavalla, joka asettaa
eriarvoiseen asemaan sellaiset jälleenmyyjät, jotka myyvät paljon ajoneuvoja muissa
jäsenvaltioissa oleville kuluttajille, ja sellaiset, jotka eivät tee niin. Esimerkiksi voidaan
ottaa tilanne, jossa jälleenmyyjä A myy 50 ajoneuvoa kuukaudessa pääasiassa kuluttajille,
jotka ovat samassa kaupungissa, johon se on sijoittautunut. Jälleenmyyjä B taas myy myös
50 ajoneuvoa kuukaudessa, mutta se myy niistä 25 kotikaupungissaan oleville kuluttajille
ja 25 toisessa jäsenvaltiossa oleville kuluttajille. Jos jonain kuukautena ilmenee
tuotantovaikeuksia ja toimittaja joutuu vähentämään toimittamiensa ajoneuvojen määrää
40 prosentilla, sen on toimitettava 30 ajoneuvoa jälleenmyyjä A:lle ja sama määrä
jälleenmyyjä B:lle.

Jotta paikallista myyntiä ja myyntiä muualla yhteismarkkinoilla sijaitseville ostajille ei
asetettaisi eriarvoiseen asemaan, bonusjärjestelmät tai muunlaiset rahalliset tai muut
kannustimet eivät saa perustua ostajien asuin- tai sijoittautumispaikkaan tai ajoneuvon
rekisteröimispaikkaan, vaan niiden on koskettava kaikkea myyntiä.

                                               
107 4 artiklan 1 kohdan alkuosa ja Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista, 52 kohta.

108 Ks. johdanto-osan 16 kappale.
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Kysymys 42: Voiko, uusien ajoneuvojen toimitustavassa jälleenmyyjille olla eroja sen
mukaan, käyttääkö toimittaja valikoivaa jakelujärjestelmää vai muunlaista
jakelujärjestelmää kuten yksinmyyntialueisiin perustuvaa järjestelmää?

Edellä mainittuja periaatteita noudatetaan riippumatta siitä, millaista jakelujärjestelmää
toimittaja käyttää, sillä yhtenäismarkkinoiden toiminnan kannalta on olennaista, että
jälleenmyyjä voi myydä uusia ajoneuvoja kaikille kuluttajille uuden moottoriajoneuvon
ostajan asuin- tai sijoittautumispaikkaan katsomatta. Tähän ei vaikuta se, saako
jälleenmyyjä harjoittaa aktiivista myyntiä vai ainoastaan passiivista myyntiä tietyille
asiakasryhmille tai alueille.

Kysymys 43: Voiko toimittaja sopia jälleenmyyjänsä kanssa myyntitavoitteista, jotka
tämän on pyrittävä saavuttamaan tietyllä alueella?

Uuden asetuksen nojalla toimittaja voi sopia jälleenmyyjänsä kanssa myyntitavoitteet
sellaisen maantieteellisen alueen pohjalta, joka voi olla yhteismarkkinoita pienempi.
Näiden sovittujen myyntitavoitteiden perusteella ei kuitenkaan saa rajoittaa uusien
moottoriajoneuvojen toimittamista jälleenmyyjille.109 Myöskään tuotteiden
kohdentaminen, jälleenmyyjien korvaukset tai bonusjärjestelmät eivät saa perustua siihen,
myydäänkö ajoneuvot sovitulla maantieteellisellä alueella, sillä tällaiset toimenpiteet
rajoittaisivat välillisesti jälleenmyyjien oikeutta myydä passiivisesti kaikille kuluttajille
yhteismarkkinoilla.

Kysymys 44: Voiko jälleenmyyjä mainostaa Internetissä ja myydä uusia ajoneuvoja
Internetin kautta?

Jälleenmyyjän verkkosivusto on passiivinen myyntikanava,110 ja jälleenmyyjä voi käyttää
sitä mainontaan ja liiketoimien toteuttamiseen. Asetuksessa ei sallita tämän käytön
rajoittamista. Asetuksessa ei myöskään sallita, että rajoitetaan jälleenmyyjän Internetin tai
sähköpostin käyttöä myyntisopimusten tekemisessä perinteisempien menetelmien, kuten
tavallisen postin tai faksin, sijasta.111

Jälleenmyyjän on myös voitava tehdä sopimuksia Internetin välityspalveluja tarjoavien
sivustojen kanssa, joiden kautta kuluttajat saavat yhteyden jälleenmyyjään, joka pystyy
tarjoamaan kysyttyä ajoneuvoa. Valmistaja voi vaatia Internetiä käyttävää jälleenmyyjää
noudattamaan ajoneuvomerkin Internetin kautta tapahtuvassa markkinoinnissa tiettyjä
laatuvaatimuksia. Toimittaja voi myös vaatia Internetin välityspalveluja tarjoavaa sivustoa,
jolla jälleenmyyjä teettää mainontansa, noudattamaan laatuvaatimuksiaan. Tällaiset
sivustot, jotka voivat edistää yhden tai usean eri merkin uusien moottoriajoneuvojen
myyntiä, voivat myös ohjata uuden ajoneuvon ostoa suunnittelevat kuluttajat
jälleenmyyjälle, joka on yhteydessä kyseiseen sivustoon.

                                               
109 Ks. johdanto-osan 16 kappale.

110 Ks. johdanto-osan 15 kappale ja 4 artiklan 1 kohdan e alakohta. Ks. myös Suuntaviivat vertikaalisista
rajoituksista, 51 kohta.

111 Ks. johdanto-osan 15 kappale.
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Kysymys 45: Voiko jälleenmyyjä ottaa yhteyttä mahdollisiin asiakkaisiin sähköpostin tai
henkilökohtaisten kirjeiden välityksellä?

Sähköpostin tai henkilökohtaisten kirjeiden käyttäminen ajoneuvojen ja palvelujen
aktiiviseen markkinointiin loppukäyttäjille koko yhteismarkkinoilla on aktiivinen
myyntimenetelmä. Asetuksen mukaan112 toimittajat eivät saa estää valikoiviin
jakelujärjestelmiin kuuluvia jälleenmyyjiä käyttämästä tällaisia menetelmiä. Yksinomaisiin
jakelujärjestelmiin kuuluvan jälleenmyyjän on voitava ottaa aktiivisesti yhteyttä sille
yksinomaisesti osoitettuihin asiakkaisiin, eikä sitä myöskään saa estää vastaamasta
asiakkaan oma-aloitteisesti esittämään pyyntöön, vaikka kyseinen asiakas olisi osoitettu
yksinomaisesti toiselle jälleenmyyjälle. Esimerkiksi yksinomaisessa jakelujärjestelmässä,
jossa jokaiselle jälleenmyyjälle osoitetaan yksinmyyntialue, toimittaja voi kieltää uusien
ajoneuvojen markkinoinnin, joka tapahtuu sähköpostin tai henkilökohtaisten kirjeiden
välityksellä ja osoitetaan toisen jälleenmyyjän yksinmyyntialueella sijaitseville kuluttajille.
Nämä jälleenmyyjät voivat käyttää tällaisia aktiivisia myyntimenetelmiä muilla alueilla,
joilla on käytössä valikoiva jakelujärjestelmä.

5.3.1.1.  Uusien moottoriajoneuvojen myynti kuluttajille välittäjän
tarjoamien palvelujen välityksellä

Jaksossa 5.2. käsitellään uusien moottoriajoneuvojen toimittamista loppukäyttäjille, jotka
ovat antaneet valtuutuksen välittäjälle.

5.3.1.2.  Uusien ajoneuvojen myynti leasing-yhtiöille

Asetus ei kata velvoitteita, jotka rajoittavat jälleenmyyjän mahdollisuutta myydä leasing-
palveluita.113 Tämä kattaa jälleenmyyjän harjoittaman leasing-toiminnan sekä jälleenmyyjän
siihen sidossuhteessa olevan leasing-yhtiön kautta tai valitsemansa leasing-yhtiön
edustajana harjoittaman leasing-toiminnan.

Kysymys 46: Saako jälleenmyyjä myydä uusia moottoriajoneuvoja leasing-yhtiöille?

Saa. Uusien ajoneuvojen toimittaminen leasing-yhtiöille on osa jälleenmyyjän laillista
toimintaa, sillä leasing-yhtiöitä pidetään tavallisesti loppukäyttäjinä.114

Valikoivaa jakelua käyttävä toimittaja voi kuitenkin kieltää jälleenmyyjiä myymästä
sopimustavaroita leasing-yhtiöille silloin, kun on toteen näytettävissä oleva riski, että
leasing-yhtiö myy nämä moottoriajoneuvot uusina edelleen. Asetuksen 1 artiklan 1 kohdan
w alakohdan nojalla on selvää, että leasing-sopimukset, joissa määrätään omistusoikeuden
siirrosta tai oikeudesta ostaa ajoneuvo ennen sopimuksen päättymistä ja jotka antavat
leasing-asiakkaalle mahdollisuuden ostaa ajoneuvo leasing-yhtiöltä milloin tahansa

                                               
112 Ks. 4 artiklan 1 kohdan d ja e alakohta.

113 Ks. johdanto-osan 30 kappale ja 5 artiklan 2 kohdan a alakohta.

114 Ks. 1 artiklan 1 kohdan w alakohta.
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silloinkin, kun ajoneuvo on vielä uusi, muuttavat todellisuudessa leasing-yhtiön
riippumattomaksi jälleenmyyjäksi.

Kysymys 47: Voiko valikoivaa jakelujärjestelmää käyttävä toimittaja velvoittaa leasing-
yhtiön, jolle jälleenmyyjä myy uuden ajoneuvon, allekirjoittamaan sopimuksen, jossa
taataan, ettei leasing-yhtiö myy ajoneuvoa edelleen uutena taloudellisen voiton
saamiseksi?

Valikoivaa jakelujärjestelmää käyttävällä toimittajalla on oikeus toteuttaa tarvittavat
toimet varmistaakseen, etteivät sen jälleenmyyjät myy uusia moottoriajoneuvoja
järjestelmään kuulumattomille jälleenmyyjille. Se voi pyytää jälleenmyyjiä toteuttamaan
tarvittavat toimet estääkseen ostajia myymästä moottoriajoneuvoja uutena edelleen.
Estääkseen leasing-yhtiötä myymästä ajoneuvoa uutena edelleen jälleenmyyjä voi pyytää
leasing-yhtiötä allekirjoittamaan sitoumuksen, jonka mukaan se ei myy ajoneuvoja
edelleen uusina.

Kysymys 48: Voiko toimittaja vaatia jälleenmyyjää hankkimaan ja toimittamaan sille
jäljennöksen jokaisesta leasing-sopimuksesta, ennen kuin jälleenmyyjä myy ajoneuvon
leasing-yhtiölle?

Ei voi. Tämä rajoittaisi välillisesti myyntiä ja olisi vakava kilpailunrajoitus.115 Lisäksi
jälleenmyyjä ja toimittaja saisivat siten tietoja leasing-sopimuksen ehdoista ja leasing-
asiakkaan henkilöllisyydestä. Toimittaja voi kuitenkin vaatia jälleenmyyjää tarkistamaan
leasing-yhtiön yleisesti soveltamat ehdot, ennen kuin se myy ensimmäisen kerran tietylle
leasing-yhtiölle, jotta se välttyisi myymästä valtuuttamattomalle jälleenmyyjälle.

Kysymys 49: Voiko leasing-yhtiö ostaa jälleenmyyjältä uusia autoja, joille se ei ole vielä
löytänyt leasing-asiakasta?

Voi, eikä toimittaja voi kieltäytyä täyttämästä kyseisiä tilauksia, vaikka leasing-yhtiö
ostaisi uusia ajoneuvoja varastoon.116 Leasing-yhtiön velvoittaminen nimeämään
asiakkaansa ennen ostoa olisi kaupan välillistä rajoittamista ja vakava kilpailunrajoitus.117

5.3.2. Useiden eri moottoriajoneuvomerkkien jälleenmyynti ('multi-
branding')

Asetuksessa (EY) N:o 1400/2002 yksinkertaistetaan niitä edellytyksiä, joita toimittaja voi
asettaa jälleenmyyjille, jotka haluavat edustaa myös muita merkkejä ("useiden
ajoneuvomerkkien myynti"). Jos toimittaja haluaa sopimuksilleen asetuksen mukaisen
poikkeuksen, sen on annettava jälleenmyyjien myydä kilpailevien toimittajien ajoneuvoja.

                                               
115 4 artiklan 1 kohdan b alakohta.

116 Ks. asiassa DaimlerChrysler (COMP/36.264 – Mercedes-Benz) 10.10.2001 tehty komission päätös,
176 kohta sekä 201 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

117 Ks. 4 artiklan 1 kohdan b alakohta.
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Toimittaja voi ainoastaan vaatia jälleenmyyjää asettamaan muiden toimittajien mallit
näytteille erilliselle alueelle liikkeessä. Asetusta sovelletaan myös, jos jälleenmyyjä päättää
palkata merkkikohtaista myyntihenkilöstöä ja toimittaja suostuu siihen ja maksaa kaikki
siihen liittyvät kulut.

Toimittaja voi soveltaa tällaisiin jälleenmyyjiin kaikkia laatuvaatimuksia, joita se soveltaa
yhtä merkkiä edustaviin jälleenmyyjiin, mukaan luettuna liikkeen somistukseen ja
myyntihenkilöstön koulutukseen liittyvä laatuvaatimus. Jos jälleenmyyjän liiketilat eivät
kuitenkaan ole riittävät kaikkien niiden ajoneuvojen näytteille asettamiseen tai kaikkien
niiden somisteiden käyttämiseen, joita yhtä merkkiä edustavan jälleenmyyjän on yleensä
asetettava näytteille tai käytettävä, toimittajan on asianmukaisesti kohtuullistettava
velvoitetta tällaisten ajoneuvojen näytteille asettamiseen tarvittavan tilan osalta, jotta
jälleenmyyjä voi asettaa liikkeeseensä näytteille myös muiden valmistajien ajoneuvoja.118

Se, onko nämä edellytykset täytetty, on ratkaistava tapauskohtaisesti. Sopimuksissa on
määrättävä, että osapuolilla on oikeus antaa asiaa koskevat riidat riippumattoman
asiantuntijan tai välimiehen tai kansallisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.119

Kysymys 50: Voiko jälleenmyyjä saada paremman katteen tai bonuksen, jos se myy
ainoastaan yhden toimittajan ajoneuvoja?

Ei voi. Tällaiset toimenpiteet rajoittaisivat välillisesti jälleenmyyjän oikeutta myydä
kilpailevia merkkejä, joten ne eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.120 Kaikkien
jälleenmyyjien on siis voitava saada vastaavia katteita tai bonuksia riippumatta siitä,
myyvätkö ne yhden vai useamman toimittajan moottoriajoneuvoja.

Kysymys 51: Millaista erillisyyden astetta toimittaja voi vaatia eri merkkien näytteille
asettamisessa samaan liikkeeseen?

Asetuksessa säädetään, että toimittajat voivat vaatia jälleenmyyjiä asettamaan niiden
ajoneuvomerkit näytteille merkkikohtaiselle alueelle samaan liikkeeseen. Asetuksen
soveltamisalaan eivät kuulu muut erillisyyttä koskevat velvoitteet, kuten seinän tai verhon
asentaminen, tai velvoite, jonka mukaan näytteille asetettavien ajoneuvomerkkien välille
on jätettävä niin suuri välimatka, että se tekee muiden merkkien näytteille asettamisen
mahdottomaksi (esimerkiksi siksi, että liike on liian pieni) tai kohtuuttoman vaikeaksi
(esimerkiksi siksi, että toimittaja vaatii, että sen ajoneuvot asetetaan näytteille liikkeen
ikkunaan).

Kysymys 52: Voiko toimittaja vaatia jälleenmyyjää käyttämään liikkeessään
merkkikohtaisia somisteita?

Toimittaja voi vaatia kaikkia jälleenmyyjiään käyttämään tuotekuvaa edistäviä somisteita
edellyttäen, että tämä ei rajoita muiden merkkien myyntiä. Toimittaja voi esimerkiksi

                                               
118 Ks. johdanto-osan 27 kappale.

119 3 artiklan 6 kohta.

120 Ks. 5 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 1 artiklan 1 kohdan b alakohta.
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vaatia kaikkia jälleenmyyjiään asentamaan hienon maton sille liikkeen alueelle, jolla sen
merkkejä on näytteillä, tai pystyttämään merkkiin liittyviä kylttejä, jotka näkyvät kadulle.
Se voi myös vaatia jälleenmyyjää asettamaan ajoneuvojaan näytteille ainoastaan
laadukkaaseen rakennukseen. Toimittaja ei kuitenkaan voi vaatia, että jälleenmyyjällä, joka
haluaa ryhtyä edustamaan myös toista merkkiä, on erillinen asiakassisäänkäynti kullekin
merkille. Toimittaja ei myöskään voi vaatia jälleenmyyjää, joka myy myös kilpailevien
toimittajien merkkejä, esimerkiksi muuttamaan liikkeen koko sisä- tai ulkotiloja merkkiin
liittyvällä tavalla.

5.3.3. Oikeus perustaa lisämyymälöitä (sijoituspaikkaa koskevan
lausekkeen kieltäminen)

Asetusta (EY) N:o 1400/2002121 ei sovelleta 1. lokakuuta 2005 jälkeen velvoitteisiin,
jotka estävät valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluvia henkilöautojen ja kevyiden
hyötyajoneuvojen jälleenmyyjiä perustamasta lisämyymälöitä tai jakelupisteitä muille
yhteismarkkinoilla sijaitseville alueille, joilla harjoitetaan valikoivaa jakelua. Näin
jälleenmyyjät voivat käyttää hyväkseen uusia liiketoimintamahdollisuuksia perustamalla
uuden myymälän lähelle mahdollisia asiakkaita, mukaan luettuina muissa jäsenvaltioissa
olevat asiakkaat. Tällainen vapaus lisää merkin sisäistä kilpailua koko Euroopassa
kuluttajien hyödyksi, ja samalla jälleenmyyjät voivat laajentaa liiketoimintaansa ja tulla
entistä riippumattomammiksi toimittajista. Jälleenmyyjistä voi tulla EU:n laajuisia uusien
moottoriajoneuvojen jakelijoita.

Asetuksen (EY) N:o 1400/2002 soveltamisalaan kuuluu kuitenkin lisätoimipisteiden
perustamista koskevia rajoituksia muiden moottoriajoneuvojen kuin henkilöautojen ja
kevyiden hyötyajoneuvojen, toisin sanoen keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen,
kaupunki- ja lähiliikennelinja-autojen sekä kaukoliikennelinja-autojen jälleenmyyjien
osalta.122 Voidaan olettaa, että valtaosa tällaisten ajoneuvojen ostajista käyttää ajoneuvoja
kaupallisiin tarkoituksiin ja voi helpommin tehdä hankintoja muulle yhteismarkkinoilla
sijaitsevalle alueelle sijoittautuneelta jälleenmyyjältä ja saada edullisemmat myyntiehdot
kuin yksityiset kuluttajat.

Asetuksen mukaan toimittajat voivat kieltää yksinomaisiin jakelujärjestelmiin kuuluvia
jälleenmyyjiä perustamasta lisätoimipisteitä näihin järjestelmiin kuuluvilla markkinoilla.
Koska tällaiset jälleenmyyjät voivat kuitenkin myydä uusia ajoneuvoja kaikkialla
yhteismarkkinoilla kaikille asiakkaille ja siis myös valtuuttamattomille jälleenmyyjille,
voidaan olettaa, että jälkimmäiset hyödyntävät eri markkinoiden hintaeroja (harjoittavat
hinta-arbitraasia) ja käyttävät hyväkseen mahdollisuutensa liiketoimintansa lisäämiseen
muilla yhteismarkkinoilla sijaitsevilla alueilla.

                                               
121 Ks. 5 artiklan 2 kohdan b alakohta ja 12 artiklan 2 kohta.

122 Ks. myös vastaus kysymykseen 16.
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Kysymys 53: Millaisia toimipisteitä asetuksessa tarkoitettuun valikoivaan
jakelujärjestelmään kuuluva jälleenmyyjä voi perustaa 1. lokakuuta 2005 jälkeen?

Asetuksessa tarkoitettuun valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluva jälleenmyyjä voi
1. lokakuuta 2005 jälkeen perustaa lisämyymälöitä tai jakelupisteitä muille
yhteismarkkinoilla sijaitseville alueille, joilla toimittaja harjoittaa valikoivaa jakelua.

Myymälä käsittää liikkeen ja uusien moottoriajoneuvojen myymiseen tarvittavan
infrastruktuurin. Tähän kuuluu muun muassa esittelytila uusien moottoriajoneuvojen
esittelyä varten sekä tarvittavat toimistot, myyntihenkilöstö ja esittelyajoneuvot.
Myymälää hoitava jälleenmyyjä voi päättää, luovuttaako se autot myymälässä vai muualla.

Jakelupiste on paikka, jossa muualla myytyjä ajoneuvoja luovutetaan loppukuluttajalle. Se
voi käsittää tarvittavat toimistotilat, varastotilan tai alueen, jolla autot valmistellaan
luovutusta varten, sekä tarvittavan henkilöstön. Jälleenmyyjän on voitava yhdistää
jakelupiste myymälään edellyttäen, että se täyttää laatuvaatimukset. Asetuksessa
säädetään, että valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluvien jälleenmyyjien on voitava
harjoittaa uusien moottoriajoneuvojen aktiivista myyntiä.123 Jälleenmyyjää ei siis voida
estää pystyttämästä jakelupisteeseen mainostauluja tai asettamasta saataville esitteitä
jälleenmyyjän tarjoamista ajoneuvoista tai palveluista.

Kysymys 54: Jos valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluva jälleenmyyjä päättää perustaa
muualle lisätoimipisteen, mitä vaatimuksia uuden toimipisteen on täytettävä?

Uuden toimipisteen on täytettävä samat vaatimukset kuin samalla alueella sijaitsevien
vastaavien myymälöiden. Esimerkiksi jos maaseudulle sijoittautunut jälleenmyyjä päättää
perustaa lisämyymälän suuren kaupungin pääkadulle, toimittaja voi vaatia, että se täyttää
mainostaulujen ja ajoneuvojen näytteille asettamisen osalta samat laatuvaatimukset kuin
kyseisellä alueella tai vastaavissa taajamissa sijaitsevat myymälät.

Jos jollekin alueelle sijoittautunut jälleenmyyjä päättää perustaa jakelupisteen toiselle
alueelle, jakelupisteen on täytettävä samat laatuvaatimukset kuin muiden kyseisellä
alueella tai vastaavilla alueilla sijaitsevien jakelupisteiden.124 Toimittaja ei kuitenkaan voi
esimerkiksi vaatia, että jakelupisteessä on sama henkilöstömäärä kuin liikkeessä, sillä tämä
rajoittaisi välillisesti aktiivista myyntiä ja merkitsisi välillisesti sijoituspaikkaehdon
palauttamista.

Kysymys 55: Voiko valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluva jälleenmyyjä sulkea
alkuperäisen toimipisteen, jonka osalta se on toimittajan valtuuttama, ja perustaa
muualle toisen toimipisteen?

Ei voi ilman toimittajan suostumusta; toimittaja voi edelleenkin sopia jälleenmyyjän
kanssa, missä sen alkuperäinen toimipiste sijaitsee. Uusien moottoriajoneuvojen toimittajat

                                               
123 4 artiklan 1 kohdan b ja d alakohta.

124 Ks. johdanto-osan 29 kappaleen loppuosa.
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voivat näin varmistaa, että niiden verkostot kattavat kaikki maantieteelliset alueet
yhteismarkkinoilla.

Kysymys 56: Jos valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluva jälleenmyyjä haluaa perustaa
lisämyymälän tai jakelupisteen, onko sen saatava toimittajan suostumus ja tehtävä
toimittajan kanssa uusi jakelusopimus kyseisen toimipisteen osalta?

Asetuksessa säädetään, että valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluvan jälleenmyyjän on
voitava perustaa lisätoimipisteitä ilman, että sen tarvitsee pyytää toimittajan lupaa.
Lisäsopimuksia ei siis tarvitse tehdä. Toimittaja voi kuitenkin vaatia, että lisätoimipiste
täyttää laatuvaatimukset, joita sovelletaan samalla maantieteellisellä alueella sijaitseviin
vastaaviin toimipisteisiin.

Kysymys 57: Mistä jälleenmyyjä voi hankkia ajoneuvoja lisämyymälässä myytäväksi?

Jälleenmyyjä voi hankkia ajoneuvot lisätoimipisteeseensä samalta (yhdeltä tai useammalta)
toimittajalta kuin alkuperäiseen (varsinaiseen) toimipisteeseensä. Lisäksi se voi vapaasti
hankkia ajoneuvoja kaikilta muilta kyseisen merkin jälleenmyyjiltä tai tukkumyyjiltä
kaikkialla yhteismarkkinoilla.

Toimittajan on hoidettava tarvittavat järjestelyt, jotta jälleenmyyjä voi hankkia riittävästi
uusia moottoriajoneuvoja vastatakseen kysyntään sekä alkuperäisessä (varsinaisessa)
toimipisteessään että yhdessä tai useammassa lisätoimipisteessään. Tarjontaa rajoittamalla
rajoitettaisiin välillisesti jälleenmyyjän oikeutta perustaa lisätoimipisteitä muille
yhteismarkkinoilla sijaitseville alueille. Tästä olisi kyse myös, jos tukkuhinnat tai muut
taloudelliset kannustimet riippuisivat siitä, myydäänkö ajoneuvo jälleenmyyjän
alkuperäisen (varsinaisen) toimipisteen vai lisätoimipisteen kautta.

5.3.4. Uusien ajoneuvojen toimitus jälleenmyyjälle

Kysymys 58: Voidaanko valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluvaa jälleenmyyjää estää
hankkimasta ajoneuvoja toiselta samaan tai eri jäsenvaltioon sijoittautuneelta saman
merkin valtuutetulta jälleenmyyjältä?

Ei voida. Asetuksessa säädetään, että valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluvia
valtuutettuja jälleenmyyjiä ei voida estää hankkimasta ajoneuvoja muilta
yhtenäismarkkinoille sijoittautuneilta valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.125

Kysymys 59: Voiko toimittaja soveltaa pitempiä toimitusaikoja moottoriajoneuvoihin,
jotka on määrä myydä ulkomaiselle loppukäyttäjälle tai lisätoimipisteen kautta?

Tällainen järjestelmä rajoittaisi (aktiivista tai passiivista) myyntiä loppukäyttäjille, joten se
olisi vakava kilpailunrajoitus.

                                               
125 4 artiklan 1 kohdan c alakohta.
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5.3.5. Sopimusasioita koskevat riidat

Jotta edistettäisiin jakelusopimusten osapuolten välillä syntyvien riitojen nopeaa ratkaisua,
koska riidat muussa tapauksessa voivat vaikeuttaa tehokasta kilpailua, sopimuksille
myönnetään poikkeus ainoastaan silloin, kun niissä määrätään molempien osapuolten
oikeudesta kääntyä riippumattoman asiantuntijan tai välimiehen puoleen. Tämä oikeus ei
rajoita osapuolten oikeutta viedä riita kansalliseen tuomioistuimeen.126

Kysymys 60: Mitä asetuksessa säädetään toimittajan ja jälleenmyyjän välisten riitojen
antamisesta riippumattoman asiantuntijan tai välimiehen käsiteltäväksi?

Asetuksen mukaan vertikaalisessa sopimuksessa on määrättävä, että kummallakin
osapuolella on oikeus antaa sopimusvelvoitteiden täyttämistä koskevat riidat
riippumattoman asiantuntijan (esim. sovittelijan) tai välimiehen käsiteltäväksi. Tällaiset
riidat voivat koskea muun muassa toimitusvelvoitteita, myyntitavoitteiden asettamista tai
saavuttamista, varastoja koskevien vaatimusten täytäntöönpanoa, esittelyajoneuvojen
tarjoamista tai käyttöä koskevan velvoitteen täytäntöönpanoa, eri merkkien myyntiä
(useiden ajoneuvomerkkien myyntiä) koskevia ehtoja, sitä, rajoittaako valtuuttamattomalla
sijoittautumispaikalla toimimista koskeva kielto muiden moottoriajoneuvojen kuin
henkilöautojen tai kevyiden hyötyajoneuvojen jälleenmyyjän liiketoiminnan
laajentamista,127 tai sopimuksen irtisanomista koskevan ilmoituksen yhteydessä sitä, onko
sopimuksen irtisanominen oikeutettua ilmoituksessa annettujen syiden perusteella.128

Kysymys 61: Kuka voi toimia riippumattomana asiantuntijana tai välimiehenä ja miten
riippumaton asiantuntija tai välimies on nimitettävä?

Riippumattomaksi asiantuntijaksi tai välimieheksi voidaan nimittää kuka tahansa henkilö,
jonka kumpikin osapuoli kelpuuttaa toimimaan tässä ominaisuudessa. Osapuolet voivat
tarvittaessa vapaasti päättää, kenet ne haluavat nimetä ja haluavatko ne nimetä
asiantuntijaksi tai välimieheksi yhden tai useamman henkilön. Kumpikaan osapuoli ei
kuitenkaan voi yksipuolisesti päättää, kuka toimii asiantuntijana tai välimiehenä.
Riitatapauksissa on sovellettava normaalia menettelyä eli annettava nimittäminen
tuomioistuimen puheenjohtajan tai kauppakamarin puheenjohtajan tehtäväksi.
Vertikaalisessa sopimuksessa on syytä täsmentää, millaista nimeämismenettelyä
sovelletaan riitatapauksissa.

                                               
126 Ks. johdanto-osan 11 kappale ja 3 artiklan 6 kohta.

127 Ks. johdanto-osan 18 kappale.

128 Ks. johdanto-osan 11 kappale ja 3 artiklan 6 kohta.
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5.3.6. Jälleenmyyjän oikeus valita, tarjoaako se korjaus- ja
huoltopalveluita

Toisin kuin asetuksen (EY) N:o 1475/95129 mukaan, uuden asetuksen mukaan valmistajat
eivät voi vaatia jälleenmyyjiään tarjoamaan korjaus- ja huoltopalveluita. Jälleenmyyjät
voivat näin erikoistua ajoneuvojen jakeluun, joka saattaa olla erityisen houkutteleva
vaihtoehto niille jälleenmyyjille, jotka haluavat myydä eri valmistajien uusia ajoneuvoja.

Jos jälleenmyyjä päättää olla suorittamatta itse korjausta ja huoltoa, toimittaja voi vaatia
sitä tekemään alihankintasopimuksen näistä palveluista saman merkin verkostoon
kuuluvan valtuutetun korjaamon kanssa.130 Jotta toiminta olisi avoimempaa kuluttajien
näkökulmasta, valmistaja voi myös vaatia jälleenmyyjää ilmoittamaan kyseisen valtuutetun
korjaamon nimen ja osoitteen ennen myyntisopimuksen tekemistä. Jos korjaamo ei sijaitse
liikkeen läheisyydessä, toimittaja voi lisäksi edellyttää, että jälleenmyyjä ilmoittaa
asiakkaille, kuinka kaukana liikkeestä korjaamo sijaitsee; toimittaja voi kuitenkin tehdä
näin vain siinä tapauksessa, että se asettaa vastaavan velvoitteen myös jälleenmyyjille,
joiden oma korjaamo ei ole myyntipisteen läheisyydessä.

Valtuutettu korjaamo sitoutuu alihankintasopimuksessa tekemään yhteistyötä eräänlaisena
jälleenmyyjän etuoikeutettuna palvelukumppanina ja tarjoamaan kaikkia myynnin jälkeisiä
palveluita jälleenmyyjän asiakkaille. Tämä käsittää paitsi tavanomaisen korjauksen ja
huollon myös takuusitoumusten noudattamisen, takaisintoimituspyyntöön perustuvat
korjaukset tai ajoneuvojen valmistajan valtuutetun korjaamon kautta tarjoamat
ilmaishuollot.131

Kysymys 62: Voidaanko tietyn merkin valtuutettua jälleenmyyjää asetuksen nojalla estää
toimimasta myös kyseisen merkin riippumattomana korjaamona?

Ei voida. Se ei kuitenkaan välttämättä saa riippumattomana korjaamona toimiessaan
samoja etuja kuin valtuutettu korjaamo. Sillä ei erityisesti välttämättä ole oikeutta
toimittajalta takuukorjauksista saatavaan korvaukseen. Lisäksi se voi joutua teettämään
myymiensä uusien ajoneuvojen takuukorjaus- ja takuuhuoltopalvelut alihankintana
valmistajan verkostoon kuuluvalla valtuutetulla korjaamolla.

5.3.7. Jälleenmyyntitoiminnan tai valtuutetun korjaamon liiketoiminnan
siirtäminen tai myyminen

Markkinoiden yhdentymisen edistämiseksi ja jotta jälleenmyyjät ja valtuutetut korjaamot
pystyisivät käyttämään hyväkseen lisäliiketoimintamahdollisuuksia, laajentamaan
liiketoimintaansa ja tulemaan entistä riippumattomammiksi, jälleenmyyjien ja
valtuutettujen korjaamojen on asetuksen (EY) N:o 1400/2002 mukaan voitava ostaa
toinen samantyyppinen yritys, joka myy tai korjaa samanmerkkisiä moottoriajoneuvoja.
Tätä tarkoitusta varten kaikissa toimittajan ja jälleenmyyjän tai valtuutetun korjaamon

                                               
129 Ks. erityisesti 4 artiklan 1 kohdan 1 ja 6 alakohta sekä 5 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a ja b

alakohta.
130 4 artiklan 1 kohdan g alakohta.
131 Ks. johdanto-osan 17 kappale.
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välisissä vertikaalisissa sopimuksissa on määrättävä jälleenmyyjän tai valtuutetun
korjaamon oikeudesta siirtää kaikki oikeutensa ja velvoitteensa mille tahansa
valitsemalleen jakelujärjestelmään kuuluvalle samantyyppiselle yritykselle, joka myy tai
korjaa samanmerkkisiä moottoriajoneuvoja.132

Kysymys 63: Voiko toimittaja estää jälleenmyyjää myymästä jälleenmyyntitoimintaansa
toiselle saman valmistajan verkostoon kuuluvalle jälleenmyyjälle?

Jotta uusien moottoriajoneuvojen jakelusopimuksille voidaan myöntää asetuksen (EY)
N:o 1400/2002 mukainen poikkeus, näissä jakelusopimuksissa on oltava lauseke, jonka
nojalla toimittaja suostuu siirtämään jälleenmyyntitoiminnan kaikkine siihen liittyvine
oikeuksineen ja velvoitteineen toiselle valmistajan verkostoon kuuluvalle
jälleenmyyjälle.133

Oletetaan esimerkiksi, että autonvalmistaja A:lla on asetuksen mukaisia
jälleenmyyntisopimuksia Pariisiin sijoittautuneen Dupontin ja Lontooseen sijoittautuneen
Smithin kanssa. Dupontin omistaja on Franco S.A. ja Smithin omistaja on Anglo Plc. Jos
Anglo haluaa myydä Smithin134 Francolle, valmistaja A ja sen maahantuoja eivät voi
vastustaa135 myyntiä. Tässä esimerkissä sekä Francon että Anglon katsotaan olevan
asetuksessa tarkoitettuja "jälleenmyyjiä", sillä ne ovat Dupontiin ja Smithiin sidossuhteessa
olevia yrityksiä.

Kysymys 64: Voiko toimittaja estää jälleenmyyjää myymästä jälleenmyyntitoimintaansa
toiselle jälleenmyyjälle, jolle on ilmoitettu sopimuksen irtisanomisesta?

Jotta jakelusopimus kuuluisi asetuksen soveltamisalaan, toimittaja ei voi estää
jälleenmyyntitoiminnan siirtämistä edellyttäen, että jälleenmyyjä, jolle on ilmoitettu
sopimuksen irtisanomisesta, täyttää kaikki toimittajan laatuvaatimukset.

Kysymys 65: Voiko toimittaja, jonka jakelusopimus kuuluu asetuksen soveltamisalaan,
estää jälleenmyyjää, jolle on ilmoitettu sopimuksen irtisanomisesta, siirtämästä
jälleenmyyntitoimintaansa toiselle jälleenmyyjälle?

Ei voi. Asetus ei kata tällaista rajoitusta. Siirtäminen ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa,
että siirrettävä jälleenmyyntisopimus päättyy irtisanomisajan umpeuduttua. Jälleenmyyjä
saa siis ylimääräisen jälleenmyyntitoiminnan ainoastaan määräajaksi irtisanomisajan
umpeutumiseen saakka.

                                               
132 Johdanto-osan 10 kappale ja 3 artiklan 3 kohta.
133 Mukaan luettuina valmistajan valtuuttamat jälleenmyyjät muissa EU:n jäsenvaltioissa.
134 Merkityksellistä ei ole, onko Smith osakeyhtiö, jonka osakepääomasta siirretään enemmistö, vai onko

sillä jokin yksinkertaisempi oikeudellinen muoto ja myydäänkö se kaikkine varoineen, oikeuksineen
ja velvoitteineen.

135 Esimerkiksi vetoamalla sopimuslausekkeeseen, kuten "omistusoikeuden muuttumista" koskevaan
lausekkeeseen, jonka nojalla toimittaja voisi muuten estää omistusoikeuden siirtämisen veto-
oikeudellaan.
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Kysymys 66: Voidaanko jälleenmyyjää asetuksen nojalla estää siirtämästä
jälleenmyyntitoimintaansa valtuutetulle korjaamolle?

Voidaan. Myyntioikeus on olemassa ainoastaan samantyyppisten verkoston jäsenten
välisissä siirroissa, toisin sanoen jälleenmyyjien välisissä ja valtuutettujen korjaamoiden
välisissä siirroissa.136

5.3.8. Jälleenmyyntisopimuksen päättyminen

Kysymys 67: Säädetäänkö asetuksessa jälleenmyyntisopimuksen vähimmäiskestosta?

Asetuksessa säädetään, että sopimus voidaan tehdä toistaiseksi137 tai määräajaksi138. Jos
sopimus on määräaikainen, se on tehtävä vähintään viideksi vuodeksi. Tässä asetuksessa
viisivuotista sopimusta, jossa määrätään kummankin osapuolen oikeudesta irtisanoa
sopimus ennen sopimuskauden päättymistä,139 pidetään alle viisivuotisena määräaikaisena
sopimuksena.

Kysymys 68: Säädetäänkö asetuksessa irtisanomisajan vähimmäiskestosta?

Jos osapuoli ei halua uudistaa määräaikaista sopimusta, sen on ilmoitettava toiselle
osapuolelle aikeestaan olla uudistamatta sopimusta kuusi kuukautta ennen sopimuskauden
päättymistä.140

Jos osapuoli haluaa irtisanoa toistaiseksi tehdyn sopimuksen, sen on yleensä ilmoitettava
aikeestaan ainakin kaksi vuotta etukäteen. Jos toimittajan on kuitenkin lain mukaan tai
erityisen sopimuksen perusteella maksettava aiheellinen korvaus sopimuksen
irtisanomisesta tai jos toimittaja haluaa irtisanoa sopimuksen, koska on välttämätöntä
järjestää uudelleen koko verkko tai sen merkittävä osa, aikeesta on ilmoitettava ainakin
yksi vuosi etukäteen.141

Uudelleenjärjestelyt voivat olla tarpeen kilpailijoiden käyttäytymisen tai muun taloudellisen
kehityksen takia riippumatta siitä, onko kyse valmistajan sisäisistä päätöksistä vai
ulkoisista vaikutuksista, kuten sellaisen yrityksen sulkemisesta, jolla on paljon
työntekijöitä tietyllä alalla. Tilanteet voivat olla hyvin erilaisia, joten olisi mahdotonta
luetella kaikkia mahdollisia uudelleenjärjestelyn syitä.

Se, onko verkon järjestäminen uudelleen välttämätöntä vai ei, on objektiivinen kysymys,
eikä asiaa ratkaise riitatilanteissa se, että toimittaja pitää tällaista uudelleenjärjestelyä

                                               
136 3 artiklan 3 kohta ja johdanto-osan 10 kappale.

137 Toisin sanoen sopimuksessa ei määrätä päättymispäivästä.
138 3 artiklan 5 kohta.
139 Silloin, kun kyse ei ole perusluonteisen velvollisuuden laiminlyönnistä.
140 3 artiklan 5 kohdan a alakohta. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin seuraukset on arvioitava

kansallisen lainsäädännön nojalla.
141 3 artiklan 5 kohdan b alakohta.
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välttämättömänä. Tällaisessa tilanteessa kansallisen tuomioistuimen tai välimiehen on
ratkaistava asia tosiseikkojen perusteella.

Siitä, onko kyseessä verkon "merkittävä osa" vai ei, on päätettävä tapauskohtaisesti
arvioimalla valmistajan verkoston organisaatiota. "Merkittävällä" on sekä taloudellinen
että maantieteellinen ulottuvuus, joka voi rajoittua verkkoon tai sen osaan tietyssä
jäsenvaltiossa.

Kysymys 69: Onko olemassa poikkeustilanteita, joissa asetuksen mukaisen vertikaalisen
sopimuksen sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa?

Kansallisesta lainsäädännöstä riippuu, onko sopimuspuolilla oikeus irtisanoa sopimus
milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa, jos toinen osapuoli laiminlyö jonkin
perusluonteisen velvollisuutensa. Osapuolten on todettava, onko sopimuksen
ennenaikaiseen irtisanomiseen riittävä syy, keskenään sopimalla tai riitatilanteissa
saattamalla riita riippumattoman asiantuntijan tai välimiehen ratkaistavaksi ja/tai viemällä
se tuomioistuimeen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.142

Kysymys 70: Onko asetuksen nojalla toimittajan perusteltava jälleenmyyjän tai
valtuutetun korjaamon kanssa tehdyn sopimuksen irtisanominen?

Asetuksen mukaan toimittajan, joka haluaa irtisanoa jälleenmyyntisopimuksen, on
esitettävä irtisanomisen tarkat, objektiiviset ja avoimet syyt kirjallisesti.143 Tällä ehdolla
halutaan estää toimittajaa irtisanomasta sopimusta sen vuoksi, että jälleenmyyjä tai
korjaamo toimii kilpailua edistävällä tavalla, kuten harjoittamalla aktiivista tai passiivista
myyntiä ulkomaisille kuluttajille, muiden toimittajien merkkien myyntiä tai korjaus- ja
huoltopalvelujen teettämistä alihankintana.

Riitatilanteissa välimies tai kansallinen tuomioistuin päättää, onko
jälleenmyyntisopimuksen irtisanominen perusteltua esitetyistä syistä, sekä määrää
korjaavista toimenpiteistä, jos irtisanominen ei ole perusteltua. Päättäessään, onko
irtisanominen perusteltua, välimies tai tuomioistuin voi ottaa huomioon muun muassa itse
jälleenmyyntisopimuksen, kansallisen sopimusoikeuden vaatimukset ja asetuksen tekstin.

Asetuksessa säädetään erilaisista jälleenmyyjän toimista, joita toimittaja ei saa kieltää. Jos
toimittaja pyrkisi tällaisten toimien kieltämisen sijaan estämään tai lopettamaan ne
irtisanomalla jälleenmyyntisopimuksen, tämä merkitsisi vakavaa välillistä
kilpailunrajoitusta, eikä jakelusopimukselle voitaisi enää myöntää poikkeusta. Kysymyksen
siitä, onko toimittaja päättänyt irtisanoa sopimuksen ilmoituksessa annetuista syistä vai
pikemminkin lopettaakseen kilpailua edistävät toimet, ratkaisee tosiseikkojen perusteella
riippumaton asiantuntija tai välimies tai kansallinen tuomioistuin.

                                               
142 3 artiklan 6 kohta.

143 3 artiklan 4 kohta.
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Kysymys 71: Onko toimittajan perusteltava ilmoitus, että määräaikaista sopimusta ei
uudisteta?

Ei ole. Asetuksessa ei edellytetä toimittajaa esittämään perusteluja sille, miksi se ei halua
uudistaa määräaikaista sopimusta.144

5.4. Valtuutetut korjaamot

Valtuutettu korjaamo määritellään asetuksen 1 artiklan 1 kohdan l alakohdassa. Kyseessä
on yritys, joka kuuluu toimittajan (ajoneuvojen valmistajan tai maahantuojan) "virallisten"
korjaus- ja huoltopalveluiden tarjoajien verkostoon. "Valtuutettu korjaamo" on uusi
käsite, sillä asetuksen (EY) N:o 1475/95 mukaan samanlaiset yritykset, joihin viitattiin
yleisesti "jakelijoina", vastasivat sekä autojen vähittäismyynnistä että korjauksesta ja
huollosta tavarantoimittajien verkoissa. Sen sijaan asetus (EY) N:o 1400/2002 perustuu
uudenlaiseen ajatteluun: uusien ajoneuvojen jakelua ja korjaus- ja huoltopalveluita ei enää
jäykästi yhdistetä toisiinsa, vaan niitä voivat hoitaa eri yritykset.

Asetuksen (EY) N:o 1400/2002 mukaan toimittajat eivät siis voi vaatia jälleenmyyjiä
suorittamaan korjaus- ja huoltopalveluita.145 Toimittaja ei myöskään voi vaatia
valtuutettuja korjaamoita harjoittamaan uusien moottoriajoneuvojen jakelua.146

Asetus kattaa toimittajan määrällisen valikoivan jakelun tai yksinomaisen jakelun käytön
valtuutettujen korjaamoiden verkoston osalta enintään 30 prosentin markkinaosuuteen
asti.147 Tämän rajan ylittävien valtuutettujen korjaamoiden verkostojen osalta asetus kattaa
ainoastaan valtuutettujen korjaamoiden laadullisen valikoivan jakelun.148

5.4.1. Pääsy valtuutetuksi korjaamoksi

Kysymys 72: Onko uusien moottoriajoneuvojen toimittajan otettava korjaamo
valtuutettujen korjaamoiden verkostonsa jäseneksi?

Toimittaja voi periaatteessa vapaasti valita verkostonsa jäsenet. Kuitenkin jos toimittaja
haluaa, että asetusta sovelletaan sen sopimuksiin, vastaus tähän kysymykseen riippuu
toimittajan valtuutettujen korjaamoiden verkoston markkinaosuudesta kaikkien kyseisen

                                               
144 Jäsenvaltioilla saattaa kuitenkin olla siviilioikeuden säännöksiä, joissa edellytetään tällaisten syiden

ilmoittamista.
145 Ks. 4 artiklan 1 kohdan g alakohta. Ks. myös johdanto-osan 22 kappale, jossa selvitetään erästä

tärkeää seikkaa 4 artiklan 1 kohdan g ja h alakohdassa tarkoitetuissa vakavimmissa rajoituksissa ja
jossa nimenomaisesti todetaan, että poikkeusta ei sovelleta välittömään tai välilliseen velvoitteeseen
tai kannustimeen, joka johtaa myynti- ja huoltotoiminnan yhdistämiseen tai jonka vuoksi kyseisistä
toiminnoista tulee toisistaan riippuvaisia.

146 4 artiklan 1 kohdan h alakohta.

147 3 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta.

148 3 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta.



64

merkin moottoriajoneuvojen korjauksissa. Jos markkinaosuus on enintään 30 prosenttia,
toimittaja voi perustaa valtuutettujen korjaamoiden verkostonsa joko määrälliseen
valikoivaan jakeluun tai yksinomaiseen jakeluun ja olla valitsematta siihen tiettyjä
korjaamoita, vaikka ne täyttävätkin valinnan laatuvaatimukset.

Jos kyseisen merkin valtuutettujen korjaamoiden verkoston markkinaosuus ylittää
30 prosenttia, asetus kattaa ainoastaan laadullisen valikoivan jakelun. Jos toimittaja
haluaa, että asetusta sovelletaan sen jakelusopimuksiin, se voi siis asettaa valtuutetuille
korjaamoilleen ainoastaan laatuvaatimuksia ja sen on annettava kaikkien laatuvaatimukset
täyttävien korjaamoiden toimia valtuutettuina korjaamoina, mukaan luettuina niiden
valtuutettujen jälleenmyyjien, joiden sopimukset on irtisanottu mutta jotka haluavat jatkaa
valtuutettuina korjaamoina.

Kysymys 73: Onko toimittajan ilmoitettava laatuvaatimukset kaikille halukkaille
korjaamoille, jos se soveltaa laadullista valikoivaa jakelua?

On. Ellei toimittaja paljastaisi laatuvaatimuksia, korjaamoilla ei olisi mitään mahdollisuutta
tietää, miten vaatimukset on täytettävä, eivätkä ne pystyisi osoittamaan täyttävänsä
vaatimukset. Toimittajien olisi hyvä kertoa laatuvaatimukset kaikille korjaamoille
pyydettäessä tai jopa julkaista laatuvaatimukset esimerkiksi Internetissä.

Kysymys 74: Miten sellaisen toimittajan, jonka valtuutettujen korjaamoiden verkosto
perustuu yksinomaan laatuvaatimuksiin, on sovellettava näitä vaatimuksia?

Toimittajan, joka asettaa laatuvaatimuksia valtuutettujen korjaamoiden verkostolleen, on
sovellettava samoja vaatimuksia tasapuolisesti kaikkiin korjaamoihin. Tämä tarkoittaa
erityisesti seuraavaa:

– Toimittajan on hyväksyttävä korjaamo valtuutetuksi korjaamoksi niin pian kuin se
täyttää laatuvaatimukset. Toimittaja voi kuitenkin ennen sopimuksen tekemistä
tarkistaa, täyttääkö korjaamo todella laatuvaatimukset.

– Vaatimusten on oltava samat valtuutetuille korjaamoille riippumatta siitä, ovatko ne
kyseisen merkin uusia moottoriajoneuvoja myyviä jälleenmyyjiä vai eivät. Toimittajan
on erityisesti annettava kaikkien valtuutettujen korjaamoiden noudattaa kaikkien
yhteismarkkinoilla myytyjen kyseisen merkin moottoriajoneuvojen osalta
takuusitoumuksia sekä suorittaa ilmaishuoltoja ja takaisintoimituspyyntöön perustuvia
töitä.149

                                               
149 Ks. johdanto-osan 17 kappale.
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5.4.2. Valtuutettujen korjaamoiden sijoituspaikkalausekkeen kieltäminen

Kysymys 75: Kattaako asetus rajoituksen, joka koskee valikoivaan jakelujärjestelmään
kuuluvan valtuutetun korjaamon mahdollisuutta päättää vapaasti korjaamonsa tai yhden
tai useamman lisätoimipisteensä sijoituksesta?

Ei kata. Valtuutetun korjaamon on voitava vapaasti päättää korjaamonsa sijoituksesta ja
kaikkien sellaisten lisätoimipisteiden sijoituksesta, joissa se tarjoaa korjaus- ja
huoltopalveluita.150

5.4.3. Varaosat ja valtuutettu korjaamo

Ks. myös tämän esitteen luku 7.

Kysymys 76: Voiko ajoneuvojen toimittaja estää valtuutettua korjaamoa hankkimasta
alkuperäisiä varaosia suoraan osien valmistajalta?

Ei voi. Tämä olisi vakava kilpailunrajoitus.151

Kysymys 77: Voiko toimittaja vaatia valtuutettua korjaamoa kertomaan asiakkailleen, jos
se käyttää alkuperäisiä varaosia tai laadultaan vastaavia varaosia?

Ellei kyse ole takuutöistä, joissa toimittaja voi vaatia toimittamiensa varaosien käyttöä,
erityisen vakavana kilpailunrajoituksena pidetään, että toimittaja velvoittaa korjaamon
kertomaan asiakkailleen siitä, onko käytetty alkuperäisiä tai laadultaan vastaavia varaosia,
jos velvoitteen tarkoituksena on välittömästi tai välillisesti rajoittaa valtuutetun korjaamon
oikeutta ostaa ja käyttää tällaisia varaosia. Toimittaja ei varsinkaan saa asettaa tällaista
velvoitetta antaakseen asiakkaille vaikutelman, että kyseiset varaosat ovat huonompia kuin
valmistajan toimittamat alkuperäiset varaosat.

Kysymys 78: Voidaanko valtuutettua korjaamoa vaatia käyttämään ajoneuvojen
toimittajan toimittamia alkuperäisiä varaosia suorittaessaan takuukorjauksia,
ilmaishuoltoja ja takaisintoimituspyyntöön perustuvia töitä?

Voidaan. Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan k alakohdan mukaan ajoneuvojen toimittaja voi
vaatia, että sen toimittamia osia käytetään edellä mainituissa korjaustöissä.152 Kun on kyse
moottoriajoneuvon tavanomaisesta korjauksesta ja huollosta, jota ei tarjota asiakkaalle
veloituksetta (esimerkiksi 30 000 ajokilometrin jälkeen tehtävä huolto), ajoneuvojen
toimittaja ei kuitenkaan voi vaatia toimittamiensa alkuperäisten varaosien käyttöä, sillä

                                               
150 5 artiklan 3 kohta.

151 Ks. 4 artiklan 1 kohdan k alakohta.

152 Takuukorjauksella tarkoitetaan ajoneuvon rikkoutuneiden tai viallisten osien vaihtamista.
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tämä rajoittaisi valtuutettujen korjaamoiden vapautta käyttää tällaisissa huoltopalveluissa
muiden toimittajien alkuperäisiä tai laadultaan vastaavia varaosia.153

Kysymys 79: Voiko toimittaja vaatia valtuutettua korjaamoa käyttämään yksinomaan
kyseisen toimittajan merkin varaosia?

Ryhmäpoikkeusta ei myönnetä tällaisille valtuutetun korjaamon ja ajoneuvojen toimittajan
välisille tai valtuutetun korjaamon ja varaosien toimittajan välisille järjestelyille, joita
kutsutaan kilpailukieltovelvoitteiksi.154 Velvoitetta käyttää tietyn merkin varaosia enintään
30 prosentissa155 valtuutetun korjaamon kilpailevien varaosien ostojen määrästä ei
kuitenkaan pidetä kilpailukieltovelvoitteena, vaan se kuuluu asetuksen soveltamisalaan156

silloin, kun valtuutettu korjaamo voi vapaasti ostaa nämä tuotteet toimittajalta tai
toimittajan osoittamalta muulta yritykseltä, esimerkiksi ristiintoimituksina muilta
valtuutetuilta jälleenmyyjiltä tai korjaamoilta.157

Kysymys 80: Sovelletaanko asetusta sopimukseen, jossa ajoneuvojen toimittaja vaatii
valtuutettua korjaamoa pitämään erimerkkisten ajoneuvojen varaosat erillisellä alueella
korjaamossa?

Ei sovelleta. Tämä rajoittaisi välillisesti valtuutetun korjaamon oikeutta korjata
muunmerkkisiä ajoneuvoja. Tällainen rajoitus ei kuulu asetuksen soveltamisalaan.158

Toimittaja voi kuitenkin vaatia valtuutettua korjaamoa säilyttämään varaosat hyvässä
järjestyksessä.

Kysymys 81: Voiko ajoneuvojen toimittaja estää valtuutettua korjaamoa myymästä
alkuperäisiä varaosia riippumattomille korjaamoille?

Ei voi. Tämä olisi vakava kilpailunrajoitus.159

                                               
153 Ks. 4 artiklan 1 kohdan k alakohta.

154 Ks. 1 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 artiklan 1 kohdan a alakohta.

155 Määrä lasketaan ostajan edellisen kalenterivuoden kilpailevien tavaroiden ostojen arvon perusteella.

156 Ks. 1 artiklan 1 kohdan b alakohta.

157 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta.

158 Ks. 5 artiklan 1 kohdan b alakohta.

159 Ks. 4 artiklan 1 kohdan i alakohta.
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5.4.4. Valtuutettuja korjaamoita koskevat kilpailukieltovelvoitteet

Kysymys 82: Sovelletaanko asetusta ajoneuvojen toimittajaan, joka estää valtuutettuja
korjaamoita korjaamasta muita merkkejä samassa korjaamossa?

Ei sovelleta. Tällainen välitön tai välillinen rajoitus ei kuulu asetuksen soveltamisalaan.160

5.4.5. Valtuutetun korjaamon liiketoiminnan siirtäminen

Kysymys 83: Onko valtuutetulla korjaamolla oikeutta myydä korjaamoa jälleenmyyjälle?

Asetuksessa säädetään, että toimittajan ja jälleenmyyjän tai valtuutetun korjaamon
välisissä sopimuksissa on määrättävä jälleenmyyjän tai valtuutetun korjaamon oikeudesta
siirtää kaikki oikeutensa ja velvoitteensa mille tahansa valitsemalleen jakelujärjestelmään
kuuluvalle samantyyppiselle yritykselle, joka myy tai korjaa samanmerkkisiä
moottoriajoneuvoja.161

Valtuutetun korjaamon on siis voitava vapaasti myydä korjaamonsa liiketoiminta toiselle
korjaamolle, joka on valtuutettu korjaamaan samanmerkkisiä ajoneuvoja.162 Toimittajan ei
kuitenkaan tarvitse sallia valtuutetun korjaamon myymistä jälleenmyyjälle, sillä
jälleenmyyjä ei ole samantyyppinen yritys. Jos jälleenmyyjä, jolle korjaamo haluaa myydä
valtuutetun korjaamon liiketoiminnan, on kuitenkin myös kyseisen merkin valtuutettu
korjaamo, toimittaja ei voi vastustaa myyntiä.

5.5. Riippumattomat toimijat myynnin jälkeisillä markkinoilla

Yksi asetuksen (EY) N:o 1400/2002 päätavoitteista on luoda edellytykset tehokkaalle
kilpailulle moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltomarkkinoilla sekä mahdollistaa, että
näiden markkinoiden kaikki toimijat, myös riippumattomat korjaamot, voivat tarjota
laadukkaita palveluita. Tehokas kilpailu on kuluttajien etujen mukaista, sillä kuluttajat
voivat näin valita korjaus- ja huoltopalveluiden vaihtoehtoisista tarjoajista, joihin kuuluvat
myös ajoneuvojen valmistajan valtuuttamat ja riippumattomat korjaus- ja
huoltopalveluiden tarjoajat.

5.5.1. Teknisten tietojen saanti

Tehokas kilpailu edellyttää, että kaikki korjaukseen ja huoltoon osallistuvat
riippumattomat toimijat saavat samat tekniset tiedot, koulutuksen, työkalut ja laitteet kuin
valtuutetut korjaamot. Asetuksen (EY) N:o 1400/2002163 soveltamisala on laajempi kuin

                                               
160 5 artiklan 1 kohdan b alakohta.

161 3 artiklan 3 kohta ja johdanto-osan 10 kappale.

162 3 artiklan 3 kohta.

163 Ks. 4 artiklan 2 kohta.
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asetuksen (EY) N:o 1475/95164 soveltamisala sekä niiden toimijoiden, joilla on oikeus
saada tällaisia tietoja, että annettavien tietojen osalta.

Tiedot on annettava syrjimättömästi,165 viipymättä ja oikeasuhteisella tavalla siten, että
otetaan huomioon kyseisen riippumattoman toimijan tarpeet; lisäksi tietojen on oltava
käyttökelpoisessa muodossa.

Immateriaalioikeuden piiriin kuuluvan tiedon tai taitotiedon antamisesta käyttöön ei saa
kieltäytyä, jos kieltäytyminen on perustamissopimuksen 82 artiklassa tarkoitettua
määräävän aseman väärinkäyttöä.

Kysymys 84: Ketkä ovat asetuksessa tarkoitettuja riippumattomia toimijoita?

Asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa on avoin luettelo toimijoista, joita pidetään
"riippumattomina toimijoina". Yleisesti ottaen asetuksessa tarkoitetaan riippumattomalla
toimijalla yritystä166, joka osallistuu suoraan tai välillisesti moottoriajoneuvojen
korjaukseen ja huoltoon.167 Riippumattomia toimijoita, jotka osallistuvat suoraan
korjaukseen ja huoltoon, ovat riippumattomat korjausliikkeet (esimerkiksi peltikorjaamot,
riippumattomat huoltamot, pikahuoltoketjut), tiepalveluiden tarjoajat ja autokerhot.
Riippumattomia toimijoita, jotka osallistuvat välillisesti korjaukseen ja huoltoon, ovat
teknisten tietojen julkaisijat, varaosien jälleenmyyjät, korjauslaitteiden tai -työkalujen
valmistajat sekä testauspalveluiden tarjoajat tai koulutuspalveluita korjaamoille tarjoavat
yritykset, sillä nämä helpottavat korjaamoiden työtä.

Kysymys 85: Kenen on annettava tekniset tiedot?

Uusien moottoriajoneuvojen toimittajan168 on hoidettava tarvittavat järjestelyt, jotta
riippumattomat toimijat saavat tarvitsemansa tiedot. Toimittaja voi kuitenkin siirtää
vastuun tietojen antamisesta yritykselle, jonka tehtäväksi ajoneuvojen valmistaja on
antanut teknisten tietojen jakamisen, kuten kyseisen merkin kansalliselle maahantuojalle.

Kysymys 86: Millaisia teknisiä tietoja riippumattoman toimijan on saatava?

Riippumattomien toimijoiden on saatava samat tekniset tiedot kuin valtuutettujen
korjaamoiden. Näihin sisältyvät kaikki korjauksen ja huollon suorittamiseen tarvittavat

                                               
164 Ks. asetuksen (EY) N:o 1475/95  6 artiklan 1 kohdan 12 alakohta.

165 Riippumattomien ja valtuutettujen korjaamoiden välille ei saa tehdä eroa.

166 Käsite "yritys" voi käsittää yksityishenkilön, avoimen yhtiön, yhdistyksen tai yhtiön.

167 Tällä ei tarkoiteta esimerkiksi asiantuntijoita, jotka osallistuvat liikenneonnettomuuksien
analysointiin, tai valmistajia, jotka haluavat tuottaa varaosia.

168 Ks. 4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta.
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tiedot,169 mukaan luettuina autoon asennettujen sähköisten järjestelmien, kuten
vianmääritysjärjestelmien, käyttämiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot. Näihin kuuluvat
luonnollisen kielen muodossa olevat tiedot170 ja sähköiset tiedot. Jos valmistaja antaa
valtuutetuille korjaamoilleen teknistä tukea puhelin- tai Internet-neuvontaa antavien
keskusten kautta, tällaista tukea on annettava myös riippumattomille toimijoille.

Kysymys 87: Millaisia työkaluja ja laitteita riippumattomalle toimijalle on annettava?

Riippumattomilla toimijoilla on oltava mahdollisuus saada käyttönsä samat työvälineet
kuin valtuutetuilla korjaamoilla. Näihin sisältyvät käsikäyttöiset työkalut ja työkoneet,
ohjelmistot ja laitteistot,171 vianmäärityslaitteet sekä muut korjaus- ja huoltopalveluiden
edellyttämät laitteet. Jos toimittaja vuokraa valtuutetuille korjaamoille työkaluja leasing-
periaatteella, sama mahdollisuus on annettava myös riippumattomille toimijoille.

Kysymys 88: Onko riippumattomalla toimijalla oikeus saada koulutusta?

Riippumattomilla toimijoilla on oltava mahdollisuus samaan korjaus- ja huoltopalveluiden
edellyttämään tekniseen koulutukseen kuin valtuutetuilla korjaamoilla. Tämä sisältää sekä
verkossa annettavan koulutuksen että koulutuksen, jossa vaaditaan mekaanikon tai
teknikon henkilökohtaista läsnäoloa.

Kysymys 89: Voiko toimittaja periä maksua teknisistä tiedoista, työkaluista tai
koulutuksesta?

Voi. Hinta ei kuitenkaan saa olla valtuutetuilta korjaamoilta perittävää hintaa korkeampi.
Jos kyseinen tuote tai palvelu tarjotaan veloituksetta valtuutetuille korjaamoille, se on
tarjottava veloituksetta myös riippumattomille toimijoille.

Kysymys 90: Voiko toimittaja periä riippumattomalta toimijalta maksua suuresta
tietopaketista, kun se tarvitsee ainoastaan tietyn työn suorittamiseen tarvittavat tiedot?

Ei voi.172 Tietojen hinnassa on otettava huomioon, mihin tarkoitukseen riippumaton
toimija aikoo käyttää tietoja,173 eikä hinta saa olla niin korkea, että se vaikeuttaa tietojen
saatavuutta. Vaikka tiedot voidaan yleensä antaa valtuutetuille korjaamoille suuressa
paketissa, riippumattomien toimijoiden on voitava ostaa pienempiä paketteja tai yksittäisiä

                                               
169 Ainoastaan korjaus- ja huoltotöiden suorittamiseen tarvittavat tiedot on annettava. Koulutusta, joka

koskee esimerkiksi korjaamon liiketoiminnan johtamista tai kirjanpitojärjestelmän ylläpitämistä, ei
siis tarvitse antaa.

170 Painetut, äänitetyt tai sähköisessä muodossa olevat tiedot.

171 Myös laitteistot ja ohjelmistot, joiden avulla päästään käsiksi ajoneuvoihin asennettuihin järjestelmiin
ja voidaan ohjelmoida ne uudelleen.

172 4 artiklan 2 kohta ja johdanto-osan 26 kappale.

173 Johdanto-osan 26 kappale.
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tietoja. Jos korjaamo haluaa esimerkiksi huoltaa tietyn mallin, sen ei pitäisi joutua
maksamaan koko mallivalikoiman huoltoon liittyvistä tiedoista. Vastaavasti jos
pikakorjaamo haluaa tietää koko ajoneuvovalikoiman asianmukaiset rengaspaineet, sen ei
pitäisi joutua ostamaan tietoja, jotka eivät liity renkaisiin.

Kysymys 91: Miten nopeasti riippumattomalla toimijalla on oikeus saada tiedot?

Tiedot on annettava riippumattomille toimijoille yhtä nopeasti kuin valtuutetuille
korjaamoille.174 Toimittajat eivät siis saa antaa tietoja riippumattomille toimijoille vasta
sitten, kun ne ovat antaneet tiedot valtuutetuille korjaamoilleen. Toimittajien on myös
hoidettava tätä varten tarvittavat järjestelyt infrastruktuurin ja henkilöstön osalta. Jos
tiedot on jo annettu kaikille valtuutetuille korjaamoille, tiedot on annettava pyynnöstä
riippumattomille toimijoille riittävän nopeasti, jotta ne pystyvät suorittamaan korjauksen
asiakkaan kannalta kohtuullisen ajan kuluessa. Jos teknisiä tietoja annetaan valtuutetuille
korjaamoille yleensä sellaisten yksittäisten tietoyhteyksien kautta, joita riippumattomat
toimijat eivät yleensä käytä, tiedot on annettava pyynnöstä riippumattomille toimijoille
muiden nopeiden sähköisten tietovälineiden, esimerkiksi sähköpostin tai Internetin kautta.

Tiedot uusista malleista on annettava riippumattomille toimijoille samaan aikaan kuin
valtuutetuille korjaamoille.

Kysymys 92: Voivatko teknisten tietojen julkaisijat myydä edelleen moottoriajoneuvojen
toimittajalta saamansa tekniset tiedot?

Teknisten tietojen julkaisijat kokoavat yleensä tiedot eri toimittajilta ja julkaisevat ne
vakioidussa muodossa, jolloin riippumattomien korjaamoiden on helppo käyttää niitä ja
tietojen saanti on entistä vaivattomampaa. Tämä on erityisen tärkeää eri valmistajien
moottoriajoneuvoja korjaaville pienille riippumattomille toimijoille, joille suora pääsy eri
ajoneuvojen valmistajien järjestelmiin voi olla vaikeaa tai monimutkaista.

Kysymys 93: Voiko riippumaton varaosien jälleenmyyjä pyytää asetuksen nojalla
valmistajaa antamaan sille oikeuden tietojen edelleenmyyntiin?

Kuten teknisten tietojen julkaisijoilla, myös riippumattomilla varaosien jälleenmyyjillä on
oikeus saada teknisiä tietoja omaan käyttöönsä, toisin sanoen varaosien tehokasta ja
paikkansapitävää markkinointia varten. Ilman tällaisia tietoja ne eivät voisi kertoa
asiakkailleen eli korjaamoille, mitä varaosia tarvitaan tiettyyn työhön.

Ellei tällaisia tietoja olisi saatavilla myyntipisteessä, riippumattomien korjaamoiden olisi
hankittava ne myöhemmin moottoriajoneuvojen toimittajalta. Tämä olisi aikaa vievää ja
monimutkaista, ja se asettaisi riippumattomat korjaamot epäedulliseen kilpailuasemaan
verrattuna valtuutettuihin korjaamoihin, jotka saavat sekä varaosat että tekniset tiedot
samasta paikasta. Jos toimittaja epäisi riippumattomilta varaosien jälleenmyyjiltä oikeuden

                                               
174 Johdanto-osan 26 kappale.
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teknisten tietojen edelleenmyyntiin, tämä estäisi tehokkaan kilpailun riippumattomien ja
valtuutettujen korjaamoiden välillä ja merkitsisi vakavaa välillistä kilpailunrajoitusta.175

Kysymys 94: Onko olemassa poikkeustilanteita, joissa toimittaja voi evätä pääsyn
teknisiin tietoihin?

Asetuksessa täsmennetään poikkeuksena yleiseen sääntöön,176 että toimittaja voi
oikeutetusti evätä pääsyn sellaisiin teknisiin tietoihin, jotka voivat antaa kolmansille
mahdollisuuden ohittaa tai purkaa ajoneuvoihin asennetut murtohälyttimet, kalibroida
uudelleen sähköisiä laitteita177 tai tehdä muutoksia esimerkiksi ajoneuvojen nopeutta
rajoittaviin laitteisiin.

On kuitenkin selvää, että monet riippumattomat toimijat joutuvat säännöllisesti tilanteisiin,
joissa ne tarvitsevat tällaisia tietoja tehtäviensä suorittamiseen. Esimerkiksi tiepalveluiden
tarjoajien178 on saatava tehdä työnsä kohtuullisen vaivattomasti. Komissiolle annetut tiedot
osoittavat, että suuri osa avunpyynnöistä tulee kuluttajilta, jotka eivät saa ajoneuvoaan
käynnistymään, vaikka heillä on virta-avain. Toinen yleinen ongelma liittyy kuluttajiin,
jotka ovat unohtaneet avaimensa ajoneuvoon. On selvää, että tiepalveluiden tarjoajan on
tällaisessa tilanteessa saatava tarvittavat tiedot, jotta kuljettaja pääsee taas tien päälle,
vaikka ajoneuvossa olisi sähköinen murtohälytin. Riippumaton korjaamo voi vastaavasti
joutua tilanteeseen, jossa se ei pysty huoltamaan ajoneuvoa ilman tällaisia tietoja. Yhtenä
esimerkkinä voisi olla, että akun tai jonkin sähköisen osan poistaminen määräaikaishuollon
aikana aktivoi ajonestolaitteen.

Poikkeusta on siis tulkittava suppeasti, ja toimittajat voivat evätä pääsyn tällaisia laitteita
koskeviin tietoihin ainoastaan, jos varkauksia, uudelleenkalibrointia tai muutosten
tekemistä ei voida estää muulla, vähemmän rajoittavalla tavalla. Yksi vähemmän rajoittava
tapa voisi olla nopeutta rajoittavan laitteen suojaaminen erillisellä käyttäjätunnuksella tai
salauksella, joka estää kyseisen vakiomuotoisen laitteiston tai ohjelmiston muuttamisen
mutta sallii riippumattoman korjaamon asentaa ohjelmistopäivityksiä korjaus- ja
huoltotöiden aikana.

Murtohälyttimien kohdalla on selvää, että tiepalveluiden tarjoajille ja riippumattomille
korjaamoille voitaisiin antaa tietoja, joita voi käyttää ainoastaan henkilö, jolla on
kuluttajan virta-avain. Moottoriajoneuvon huollon tai korjauksen edellyttämät tiedot
voitaisiin siirtää turvallisesti myös käyttämällä tietoyhteyksien turvallisuutta koskevan
ISO/DIS 15764 -standardin vaatimusten mukaista tietoyhteyttä tai niin sanottuja välittäviä
ohjelmointitekniikoita, jolloin ajoneuvo on suoraan yhteydessä ajoneuvojen valmistajaan,
joka suorittaa uudelleenohjelmoinnin moottoriajoneuvossa.

                                               
175 4 artiklan 2 kohta.

176 Ks. johdanto-osan 26 kappale.

177 Tätä kutsutaan yleisesti "virittämiseksi" ("chip-tuning").

178 Kuten autokerhot.
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5.5.2. Riippumattomien ja valtuutettujen korjaamoiden välinen suhde

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdan m alakohdassa tarkoitettu riippumaton korjaamo on
riippumaton toimija, joka korjaa ja huoltaa tietynmerkkisiä ajoneuvoja mutta joka ei ole
kyseisen merkin valmistajan nimittämä. Riippumattomat korjaamot tuovat alalle tervettä
kilpailua. Korjaamo voi toimia joidenkin merkkien riippumattomana korjaamona ja samalla
toisten merkkien valtuutettuna korjaamona. Riippumaton korjaamo voi toimia myös yhden
tai useamman uuden moottoriajoneuvomerkin valtuutettuna jälleenmyyjänä.
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6. MARKKINOIDEN MÄÄRITTELY JA MARKKINAOSUUKSIEN LASKEMINEN

6.1. Markkinoiden määrittelyn periaatteita

Merkityksellisten markkinoiden määritelmä perustuu tosiasialliseen tilanteeseen, joka voi
muuttua vähitellen muun muassa asetuksen tuomien uusien mahdollisuuksien takia.
Vertikaaliset sopimukset moottoriajoneuvoalalla liittyvät monenlaisiin ja hyvin erilaisiin
tuotteisiin. Tämä tarkoittaa, että vaikka asetus on alakohtainen, siinä ei vahvisteta sen
soveltamisalaan kuuluvien tuotemarkkinoiden ja maantieteellisten markkinoiden rajoja.
Komissio noudattaa markkinoiden määrittelyssä lähestymistapaa, jonka se on määritellyt
tähän aiheeseen liittyvässä tiedonannossaan179. Lisäksi se ottaa huomioon aiemmat
päätökset, joissa on määritelty täsmällisesti merkitykselliset markkinat,180 arvioi päätösten
tekemisen jälkeen mahdollisesti tapahtuneet muutokset sekä ottaa huomioon, mitä kaupan
porrasta päätöksissä määritellyt markkinat koskevat.181 Myös komission suuntaviivoissa
vertikaalisista rajoituksista selvitetään vertikaalisten sopimusten yhteydessä ilmeneviä
erityiskysymyksiä.182

Jäljempänä selvitetään useita tiedonannoissa vahvistettuja periaatteita, jotka voivat
valaista, miten markkinat on määriteltävä asetuksen nojalla. Tämä selvitys on tarkoitettu
lukijan avuksi, joten se ei syrjäytä tiedonantoja eikä sido sitä, miten komissio määrittelee
markkinat kussakin tapauksessa.

(1) Asetuksessa säädetään, että markkinoiden määrittelyssä on arvioitava tuotteiden
korvattavuutta ostajan kannalta.183 Sama todetaan markkinoiden määritelmää
koskevassa tiedonannossa, jossa korostetaan muun muassa kysynnän
korvattavuutta vastauksena pieneen mutta pysyvään hinnannousuun. Kysynnän
korvattavuuden arviointiin kuuluu sellaisten tuotteiden tai maantieteellisten
alueiden määritteleminen, joita ostaja pitää korvaavina, sekä sen arvioiminen, missä

                                               
179 Komission tiedonanto merkityksellisten markkinoiden määritelmästä yhteisön kilpailuoikeuden

kannalta, EYVL C 372, 9.12.1997, s. 5.

180 Esimerkiksi asiassa COMP/M.1672 – Volvo/Scania 14.3.2000 tehdyssä komission päätöksessä
(EYVL L 143, 29.5.2001, s. 74) kuorma-autot jaettiin kevyisiin (alle 5 tonnia), keskiraskaisiin (5–16
tonnia) ja raskaisiin kuorma-autoihin (yli 16 tonnia) ja markkinat määriteltiin kansallisiksi. Luettelo
päätöksistä, joita komissio on tehnyt EY:n kilpailusääntöjen soveltamiseksi, on seuraavassa Internet-
osoitteessa: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fi.html

181 Tästä seuraa, että merkityksellisten tuotemarkkinoiden ja maantieteellisten markkinoiden määritelmä
esimerkiksi päätöksessä, jossa arvioidaan auton osien valmistajien välistä sulautumaa, ei välttämättä
aina sovellu rajaamaan niitä merkityksellisiä tuotemarkkinoita, joihin vaikuttaa varaosina käytettäviä
samoja osia ja kaikkia muita korjauspalveluiden tarjoamiseen tarvittavia varaosia koskeva jakelu- ja
huoltosopimus.

182 Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista, V jakso, 88–99 kohta.

183 8 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta.
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määrin kysyntä reagoisi pieneen (vaikkapa 5–10 prosentin) mutta pysyvään
hinnannousuun.184

(2) Asetuksessa käytetyn jaottelun mukaisesti olisi pääsääntöisesti tarkasteltava
erikseen uusien moottoriajoneuvojen myyntiä sekä varaosien myyntiä ja korjaus- ja
huoltopalveluiden tarjontaa.185 Varaosien kohdalla on arvioitava perusteellisesti,
onko markkinoilla tosiasiallisesti korvaavia tuotteita. Joissakin tapauksissa
korvaavia tuotteita voi olla186 ja joissakin taas ei.187

(3) Korvattavuuden arvioinnissa ja näin myös yksien tai useampien markkinoiden
määrittelyssä on otettava huomioon se kaupan porras, jolla vertikaalinen sopimus
tehdään.188 Ei voida esimerkiksi sulkea pois mahdollisuutta, että sama varaosa
kuuluu useammille merkityksellisille markkinoille sen tuotanto- tai jakeluketjun
portaan mukaan, jolla sopimus tehdään; näitä portaita ovat esimerkiksi ensitoimitus
noudettuna valmistajalta, tukkumyynti tai vähittäismyynti.189

(4) Lopputuotteiden, kuten moottoriajoneuvojen, jakelussa tai loppukuluttajille
tarjottavissa korjaus- ja huoltopalveluissa loppukäyttäjien suhtautuminen yleensä
ratkaisee, mikä on korvattavissa vähittäismyyjinä toimivien ostajien, kuten
jakelujärjestelmään kuuluvien valtuutettujen jälleenmyyjien tai korjaamoiden,
kannalta. Jos eri moottoriajoneuvot eivät ole korvattavissa loppukäyttäjien

                                               
184 Hintatesti ("SSNIP", small significant non-transitory increase in price). Komission tiedonannossa

asetetaan kysynnän korvattavuus tarjonnan korvattavuuden edelle markkinoiden määrittelyssä.

185 Sekä moottoriajoneuvot että varaosat sisältävät yhtenäismarkkinat voidaan määritellä ottamalla
huomioon muun muassa moottoriajoneuvon elinkaari sekä käyttäjien mieltymykset ja
ostokäyttäytyminen, ks. markkinoiden määritelmää koskevan tiedonannon 56 kohta. Käytännössä on
päätettävä, ottaako merkittävä osa ostajia valinnassaan huomioon ajoneuvon elinkaaren kustannukset
vai ei. Ostokäyttäytyminen voi vaihdella merkittävästi esimerkiksi sen mukaan, onko kyse useita
kuorma-autoja ostavista ja käyttävistä kuorma-autojen ostajista, jotka ottavat huomioon
huoltokustannukset ajoneuvon ostohetkellä (esimerkiksi kuorma-autojen osto- ja
käyttösopimuspaketit, jotka laskutetaan kilometriä kohti), vai yksittäisten ajoneuvojen ostajista.

186 Tämä koskee esimerkiksi yksinkertaisissa korjaus- tai huoltotöissä käytettäviä tuotteita. Esimerkiksi
useat markkinoilla olevat akut voidaan turvallisesti asentaa tiettyyn automalliin.

187 Markkinoilla ei välttämättä ole monien merkkikohtaisten varaosien vaihtoehtoisia toimituslähteitä,
joten loppukuluttajien autoja ei voida korjata erilaisella varaosalla. Korvaavien tuotteiden puuttuessa
tietyn merkin varaosat voidaan näin määritellä merkityksellisiksi tuotemarkkinoiksi, joihin vaikuttaa
toimittajan ja sen valtuutettujen korjaamoiden verkoston välinen sopimus.

188 Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista, 91–94 kohta.

189 Osia tai varaosia koskevia toimitus- tai tukkumyyntisopimuksia voidaan tehdä sellaisten osapuolten
välillä, joiden maantieteellisenä toiminta-alueena ovat kaikki tai useat jäsenvaltiot, jolloin
maantieteelliset markkinat on määriteltävä vastaavasti (ks. esimerkiksi asiassa COMP/M.2696 –
TMD/MENETA/MAST 25.1.2002 tehty komission päätös, jossa komissio katsoi, että merkitykselliset
maantieteelliset markkinat autojen levyjarrujen tärinää vaimentavien päällysteiden tuotannossa olivat
vähintään EU:n laajuiset). Vertikaaliset sopimukset jakelun alemmalla portaalla voivat vaikuttaa
suppeammin määriteltyihin markkinoihin. Jälleenmyyntiporrasta välittömästi edeltävät sopimukset
liittyvät yleensä ostajiin, joiden kannalta merkitykselliset markkinat on rajattava kansallisesti tai
alueellisesti.
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kannalta, niiden ei katsota olevan korvattavissa jälleenmyyjienkään kannalta.190 Jos
välituote ei näy lopputuotteessa, loppukäyttäjien kanta ei kuitenkaan juuri vaikuta
välituotteen ostajan, tässä tapauksessa ajoneuvojen valmistajan, kantaan.191

(5) Korvaavien tuoteketjujen olemassaolo on arvioitava sellaisten tuotteiden välillä,
jotka eivät ole suoraan korvattavissa. Jos merkityksellisten markkinoiden
määrittelylle ei ole vakiintunutta ennakkotapausta, mahdolliset korvaavat
tuoteketjut ovat erityisen merkityksellisiä ja ne on tutkittava eri
moottoriajoneuvovalikoimien osalta.192

(6) Myynnin jälkeisten palveluiden ja varaosien kohdalla moottoriajoneuvojen
toimittajan ja sen valtuutettujen korjaamoiden merkkikohtaisen verkoston välinen
vertikaalinen sopimus kattaa usein paketin, joka sisältää sekä sopimustavaroita että
huollon, tuen ja immateriaalioikeuksien lisensoinnin. Tämän paketin ja mittavien
merkkikohtaisten investointien ansiosta valtuutettu verkosto voi tarjota
korjauspalveluita kyseisen merkin ajoneuvoille. Näissä tapauksissa toimittaja
laskee markkinaosuutensa toisaalta verkostolle toimittamiensa tuotteiden
(erityisesti varaosien) arvon perusteella, siis toimittajien ja korjaamoiden välisillä
markkinoilla, ja toisaalta verkoston tarjoamien palveluiden arvon perusteella eli
korjaamoiden ja loppukäyttäjien välisillä markkinoilla.193

                                               
190 Esimerkiksi kahden eri moottoriajoneuvon, kuten vaikkapa kevyen hyötyajoneuvon ja luksusauton, ei

katsota olevan korvattavissa ostajan kannalta, jos ne eivät ole korvattavissa loppukuluttajan kannalta,
riippumatta siitä, ostaako sama jälleenmyyjä kummankin moottoriajoneuvon jälleenmyyntiä varten.

191 Esimerkiksi ajoneuvoon asennettavan osan tuotemarkkinat voidaan määritellä ajoneuvojen
valmistajan haluamalla tavalla. Ajoneuvojen valmistajan ja osien toimittajan välillä tehty
vertikaalinen sopimus vaikuttaisi hypoteettisiin markkinoihin, jotka koskevat vaikkapa "kevyiden
ajoneuvojen, mukaan luettuina henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot, dieselmoottoreiden
ruiskutuspumppuja" (ks. esimerkiksi asiassa IV/M.768 – Lucas/Varity 11.7.1996 tehty komission
päätös).

192 Tiedonanto markkinoiden määritelmästä, 57 kohta. Esimerkiksi ajoneuvojen A, B ja C
muodostamissa ryhmissä (kuten segmenteissä), joissa A on korvattavissa B:llä muttei C:llä ja B on
korvattavissa C:llä, merkitykselliset tuotemarkkinat voivat sisältää ajoneuvoja ryhmistä A, B ja C.
Vaikka ääripäiden A ja C välillä ei ole suoraa korvattavuutta, ne ovat korvattavissa "viereisellä"
B:llä, mikä voi rajoittaa riittävästi A:n ja C:n toimittajien kilpailukäyttäytymistä.

193 Johdanto-osan 7 kappale. Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista, 95 kohta.
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6.2. Esimerkkejä markkinoiden määrittelystä ja
markkinaosuuksien laskemisesta

8 artikla

Markkinaosuuksien laskeminen

1. Tässä asetuksessa säädetyt markkinaosuudet lasketaan

a) uusien moottoriajoneuvojen jakelun osalta toimittajan myymien sopimustavaroiden ja
vastaavien tavaroiden sekä toimittajan myymien muiden tavaroiden, joita ostaja pitää
keskenään vaihdettavissa tai korvattavissa olevina niiden ominaisuuksien, hintojen ja
käyttötarkoituksen vuoksi, toteutuneen myynnin määrän perusteella;

b) varaosien jakelun osalta toimittajan myymien sopimustavaroiden ja muiden tavaroiden
sekä toimittajan myymien muiden tavaroiden, joita ostaja pitää keskenään vaihdettavissa
tai korvattavissa olevina niiden ominaisuuksien, hintojen ja käyttötarkoituksen vuoksi,
toteutuneen myynnin arvon perusteella;

c) korjaus- ja huoltopalvelujen osalta toimittajan jakeluverkon jäsenten myymien
sopimuspalvelujen ja jäsenten myymien muiden palvelujen, joita ostaja pitää keskenään
vaihdettavissa tai korvattavissa olevina niiden ominaisuuksien, hintojen ja
käyttötarkoituksen vuoksi, toteutuneen myynnin arvon perusteella.

Jos myynnin määrää koskevia tietoja ei ole saatavilla näitä laskelmia varten, voidaan käyttää
myynnin arvoa koskevia tietoja ja päinvastoin. Jos tällaisia tietoja ei ole saatavissa, voidaan
käyttää muihin luotettaviin markkinatietoihin perustuvia arvioita. Sovellettaessa 3 artiklan 2
kohtaa markkinaosuus lasketaan markkinoilla toteutuneiden ostojen määrän tai arvon tai
niiden arvioidun määrän tai arvon perusteella.

1 artikla

Määritelmät

(…)

2. Käsitteisiin "yritys", "toimittaja", "ostaja", "jälleenmyyjä" ja "korjaamo" sisältyvät niihin
sidossuhteessa olevat yritykset.

"Sidossuhteessa olevia yrityksiä" ovat:

a) yritykset, joissa osapuolella suoraan tai välillisesti on

i) valtuudet käyttää yli puolta äänimäärästä; tai

ii) valtuudet asettaa enemmän kuin puolet hallintoneuvoston, hallituksen tai
yritystä lain mukaan edustavien elinten jäsenistä; tai

iii) oikeus johtaa yrityksen liiketoimintaa;

b) yritykset, joilla on suoraan tai välillisesti a alakohdassa luetellut oikeudet tai valtuudet
sopimuspuoleen nähden;

c) yritykset, joissa b alakohdassa tarkoitetulla yrityksellä on suoraan tai välillisesti a
alakohdassa luetellut oikeudet tai valtuudet;

d) yritykset, joissa sopimuspuolella on yhdessä yhden tai useamman a, b tai c alakohdassa
tarkoitetun yrityksen kanssa tai joissa kahdella tai useammalla viimeksi mainitulla
yrityksellä yhdessä on a alakohdassa luetellut oikeudet tai valtuudet;

e) yrityksiä, joissa a alakohdassa tarkoitetut oikeudet tai valtuudet ovat yhdessä:

i) sopimuspuolilla tai niihin sidossuhteessa olevilla a-d alakohdassa tarkoitetuilla
yrityksillä; tai

ii) yhdellä tai useammalla sopimuspuolella taikka yhdellä tai useammalla a-d
alakohdassa tarkoitetulla niihin sidossuhteessa olevalla yrityksellä ja yhdellä tai
useammalla kolmannella osapuolella.
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Sovellettaessa asetusta merkitykselliset markkinaosuudet ovat toimittajan
markkinaosuuksia, lukuun ottamatta yksinomaisia toimitusvelvoitteita194 sisältäviä
sopimuksia, joiden osalta ostajan markkinaosuudet ovat merkityksellisiä. Asetuksessa
tarkoitetut käsitteet "toimittaja" ja "ostaja" eivät rajoitu sopimuspuolena olevaan
oikeushenkilöön. Ne käsittävät myös muut sidossuhteessa olevat yritykset, jotka yhdessä
muodostavat perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yrityksen. Kun siis
lasketaan markkinaosuuksia jonkin merkin erillisenä oikeushenkilönä tekemästä
sopimuksesta, asetuksen mukaan on laskettava yhteen samaan yritykseen, mukaan
luettuina siihen sidossuhteessa olevat yritykset, kuuluvien muiden merkkien myynti
merkityksellisillä markkinoilla.

Markkinaosuuksien laskemista voidaan havainnollistaa neljällä keksityllä mutta kuvaavalla
esimerkillä. Esimerkki on tarkoitettu lukijan avuksi; komissio ei välttämättä  määrittele
markkinoita kaikissa tapauksissa näin.

Esimerkki a): markkinaosuuksien laskeminen tietystä automallista, kun mahdollisten
tuotemarkkinoiden välillä on korvaava tuoteketju

Toimittaja on huolestunut kaupunkilaiskuluttajille tarkoitetun uuden automallinsa
(segmentti C esimerkiksi komission kahdesti vuodessa julkaisemissa autojen
hintakatsauksissa käytetyssä jaottelussa tai teollisuuden tutkimuksissa käytetyissä
vastaavissa jaotteluissa) menestyksestä kotivaltiossaan. Aiemmissa komission päätöksissä
ei ole määritelty täsmällisesti henkilöautojen yksiä tai useampia markkinoita.195 Toimittaja
haluaa arvioida, onko tämän mallin suurella markkinaosuudella verrattuna samaan
segmenttiin kuuluviin kilpaileviin malleihin vaikutusta siihen, sovelletaanko asetusta sen
jakelusopimuksiin. Koska jälleenmyyjät tekevät hankintoja kansallisesti, hinnoissa ja
markkinaosuuksissa on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä ja rinnakkaiskauppa on vähäistä,
voidaan olettaa, että vähittäismyyntimarkkinoita pidetään yleensä kansallisina.

Auton perusmallia myydään 15 000 eurolla, mutta lisävarusteet voivat nostaa hintaa
33 prosenttia aina 20 000 euroon, joka vastaa ylemmän segmentin D perusmallien
myyntihintojen tasoa. Markkinatutkimus osoittaa, että vastaava hintojen päällekkäisyys

                                               
194 Ks. 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan määritelmä.

195 Henkilöautot voidaan jakaa segmentteihin sellaisten objektiivisten tekijöiden kuin moottorin tehon,
korin ja hinnan perusteella. Aiemmissa komission päätöksissä ei ole määritelty täsmällisesti
henkilöautojen myynnin merkityksellisiä markkinoita perustamissopimuksen 81 artiklan tai
yrityskeskittymien valvonnasta 21 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
4064/89 nojalla (EYVL L 395, 30.12.1989; oikaistu toisinto EYVL L 257, 21.9.1990, s. 13).
Niissäkään autonvalmistajien sulautumissa, joissa markkinat määriteltiin kapeimmalla mahdollisella
tavalla ottamalla huomioon teollisuuden käyttämä autojen jaottelu eri segmenteissä, täsmällinen
määritelmä ei ollut olennainen asian arvioinnin kannalta. Kyseisissä 81 artiklan rikkomisissa
tarkoituksena oli kilpailunrajoitus, joka oli vaihtoehtoisten markkinoiden määritelmien mukaisesti
tuntuva, ja täsmällinen määritelmä jätettiin avoimeksi. Sulautumien osalta ks. esimerkiksi asiat
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. Yksikään näistä yrityskeskittymistä ei
ollut ongelmallinen kapeimman mahdollisen markkinoiden määritelmän mukaisesti.
Perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisen osalta ks. esimerkiksi Volkswagen I (1998) ja II
(2001), Opel (2000), DaimlerChrysler (2001).
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esiintyy alemmassa segmentissä B. Tällaisissa tilanteissa kolmen eri tuotteen mahdollisten
tuotemarkkinoiden välisen korvaavan tuoteketjun takia voi olla perusteltua määritellä
yhdet merkitykselliset tuotemarkkinat, jotka kattavat kaikki kolme segmenttiä, jos
pystytään osoittamaan eri segmenttien riittävä keskinäinen korvattavuus.196 Toimittaja
laskee sitten markkinaosuutensa jakamalla kaikkien segmentteihin B, C ja D kuuluvien,
sen jakeluverkolle toimitettujen ja merkityksellisillä maantieteellisillä markkinoilla, toisin
sanoen jäsenvaltiossa, myytyjen automalliensa määrän segmentteihin B, C ja D kuuluvien,
kyseisillä markkinoilla myytyjen mallien kokonaismäärällä.

Esimerkki b): henkilöautojen vähittäismyyntiä koskevat jakelusopimukset ajoneuvojen
valmistajan ja sen valtuutettujen jälleenmyyjien verkoston välillä

Henkilöautojen toimittaja pitää tuotevalikoimaansa kaupan valtuutettujen jälleenmyyjien
verkoston kautta Euroopan unionin 15 jäsenvaltiossa käyttämällä määrällistä valikoivaa
jakelujärjestelmää. Tällainen järjestelmä kuuluu asetuksen soveltamisalaan, jos toimittajalla
on alle 40 prosentin osuus niistä merkityksellisistä markkinoista, joihin jakelusopimukset
vaikuttavat. Komission vertikaalisista rajoituksista antamien suuntaviivojen ja aiempien
päätösten mukaisesti autojen vähittäismyyntiä pidetään yleensä valmistuksesta ja
tukkumyynnistä erillisinä markkinoina.197 Koska jälleenmyyjät tekevät hankintoja
kansallisesti, hinnoissa ja markkinaosuuksissa on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä ja
rinnakkaiskauppa on vähäistä, vähittäismyyntimarkkinoita pidetään kansallisina.
Tuotevalikoima sisältää useita automalleja, joita ostavat lähinnä asiakkaat, joiden
yksilölliset mieltymykset tiettyyn autotyyppiin määräävät valtuutetun jälleenmyyjän
valikoiman.198 Verkoston myymät automallit jaotellaan segmentteihin B, C ja D.

Toimittaja laskee sitten markkinaosuutensa edellisenä kalenterivuonna kullakin näistä
mahdollisista tuotemarkkinoista esimerkiksi kussakin jäsenvaltiossa rekisteröityjä autoja
koskevien julkisten tietojen perusteella. Laskelma sisältää myös toimittajan
vähittäismyynnin suorien myyntipisteiden kautta.199

Jos kaikkien saman toimittajan merkkien kokonaismyynti on alle 40 prosenttia kullakin
mahdollisista tuotemarkkinoista B, C ja D ja kussakin jäsenvaltiossa, sopimukset täyttävät

                                               
196 Seuraavassa on esimerkki komission tarkastelemasta jaottelusta segmentteihin: A: miniautot (kuten

Smart), B: pienet autot (Fiat Punto), C: keskikokoiset autot (VW Golf), D: suuret autot (Volvo S-70),
E: edustusautot (Audi A6), F: luksusautot (Mercedes S-luokka), S: urheiluautot (Ferrari), M:
monikäyttöautot (tila-autot, Renault Espace), J: monikäyttömaasturit (mukaan luettuina nelivetoautot,
Suzuki Vitara). Ks. asiat M.416 BMW/Rover ja M.1452 Ford/Volvo. Jos korvaava tuoteketju on
olemassa, useat segmentit voidaan koota erillisiksi tuotemarkkinoiksi, jolloin merkityksellisiä
markkinoita on vähemmän kuin segmenttejä. On kuitenkin kyseenalaista, voidaanko tällainen
korvaava tuoteketju ulottaa kaikkiin segmentteihin.

197 Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista, 91 ja 92 kohta. Autojen jakelun osalta ks. esimerkiksi asiat
M.182 Inchape/IEP, M.1592 Toyota Motor/Toyota Denmark, M.1036 Chrysler/Distributors (Benelux
and Germany), M.1761 Toyota Motor/Toyota France.

198 Ks. edellä olevassa jaksossa 6.1 oleva 4 kohta.

199 8 artiklan 2 kohdan b alakohta.
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asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa asetetun yleisen edellytyksen.200 Jos raja ylittyy yhdessä
tai useammassa jäsenvaltiossa yksillä mahdollisilla markkinoilla, on tarkasteltava, johtaako
korvaava tuoteketju siihen, että tuotemarkkinat on määriteltävä laajemmiksi siten, että ne
kattavat näiden kolmen tuotteen markkinat.

Esimerkki c): huoltosopimukset ajoneuvojen valmistajan ja sen valtuutettujen
korjaamoiden verkoston välillä

Henkilöautojen valmistaja järjestää merkilleen sellaisten valtuutettujen korjaamoiden
verkoston, jotka noudattavat sen takuusitoumuksia. Valmistaja myös toimittaa verkostolle
varaosia ja antaa sen käyttöön toimitusketjun logistiikan, ohjelmistot ja
immateriaalioikeuden piiriin kuuluvat tiedot. Järjestelmän jäsenet saavat mainita asemansa
kyseisen merkin valtuutettuina korjaamoina ja käyttää merkin tavaramerkkiä
korjaamossaan ja mainoksissaan. Valtuutettujen korjaamoiden on tehtävä mittavia
merkkikohtaisia investointeja, jotta ne pystyvät tarjoamaan korjaus- ja huoltopalveluiden
koko valikoiman kaikille merkin ajoneuvoille. Koska toimitus verkostolle järjestetään
kansallisesti ja verkoston jäsenet voivat tehdä ja tekevät hankintoja kansallisesti
samanlaisin kaupankäynnin ehdoin, kansallisia markkinoita pidetään maantieteellisinä
markkinoina, joihin sopimus vaikuttaa.

Varaosien sekä korjaus- ja huoltopalveluiden tarjoamista pidetään erillisenä kyseisten
uusien ajoneuvojen myyntimarkkinoista.201 Oletetaan, että markkinatutkimukset osoittavat
tässä esimerkissä, että muut korjaamot tosiasiallisesti huoltavat tietynikäisiä kyseisen
merkin autoja tai suorittavat yksinkertaisia huolto- tai korjaustöitä, kuten pakoputkiin,
akkuihin tai renkaisiin liittyviä töitä, mutta ainoastaan valtuutettu verkosto pystyy
tarjoamaan ja tarjoaa tosiasiallisesti useimpien merkin autojen huoltoa kaikilla
maantieteellisillä markkinoilla. Jos merkkikohtaiset korjauspalvelut eivät autonomistajien
mielestä ole korvattavissa muilla korjauspalveluilla ja jos monet merkkikohtaiset varaosat
eivät ole korvattavissa muilla varaosilla näitä palveluita tarjottaessa, valtuutetun verkoston
markkinoiden kokonaisarvo on kyseisen merkin ajoneuvoille kansallisilla markkinoilla
edellisenä kalenterivuonna tarjottujen palveluiden arvo tai niiden arvioitu arvo.202

Tässä tilanteessa toimittajan on laskettava markkinaosuutensa yksillä tai useammilla
kansallisilla markkinoilla sekä verkoston tarjoamien korjaus- ja huoltopalveluiden arvon
perusteella että verkostolle myymiensä varaosien, joista osa on merkkikohtaisia, arvon

                                               
200 Tässä esimerkissä toisen saman yrityksen hallinnassa olevan merkin suuret markkinaosuudet

urheiluautojen osalta eivät olisi merkityksellisiä, elleivät tällaiset autot kuuluisi samoille
merkityksellisille markkinoille, joihin jakelusopimukset vaikuttavat. Näin olisi myös, jos suuret
markkinaosuudet olisivat sellaisissa muissa jäsenvaltioissa, jotka eivät ole osa niitä merkityksellisiä
markkinoita, joihin sopimus vaikuttaa, tai jos ne koskisivat tuotteita, jotka eivät kilpaile
henkilöautojen kanssa, kuuluivatpa ne sitten asetuksen soveltamisalaan (kuten kaukoliikennelinja-
autot) tai eivät (kuten moottoripyörät).

201 Ks. edellä olevassa jaksossa 6.1 oleva 4 kohta; esimerkiksi kyseisiä autoja hankkivat lähinnä
loppukuluttajat, niiden käyttöikä on keskimäärin 12 vuotta ja ne vaihtavat omistajaa useita kertoja.
Huoltokustannukset eivät juuri vaikuta ostovalintaan kilpailevien ajoneuvojen välillä. Ks. myös asia
M.416 BMW/Rover.

202 Ks. edellä olevassa jaksossa 6.1 oleva 2 kohta ja 8 artiklan 1 kohdan viimeinen alakohta. Tarjottujen
palveluiden arvioitu arvo voidaan laskea tietyllä alueella korjattujen ajoneuvojen määrän perusteella.
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perusteella.203 Laskelmaan ei sisällytetä varaosia, jotka toimitetaan ilman voittoa
lakisääteisten takuusitoumusten täyttämiseksi. Tässä esimerkissä on todennäköistä, että
toimittajan ja sen verkoston markkinaosuudet ylittävät asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa
asetetun 30 prosentin rajan niiden tuotevalikoiman varaosien osalta, jotka eivät ole
korvattavissa muiden merkkien varaosilla, ja niiden valtuutetun verkoston tarjoamien
korjauspalveluiden osalta, jotka eivät ole riippumattomien korjaamoiden tarjoamia. Tähän
vaikuttaa riippumattomien toimittajien hallussa oleva merkkikohtaisten alkuperäisten
varaosien ja laadultaan vastaavien varaosien osuus markkinoista.

Esimerkki d): riippumattomien korjaamoiden franchising-verkoston markkinaosuuksien
laskeminen

Toimittaja, joka ei valmista moottoriajoneuvoja, järjestää korjaamoiden verkoston
yksinomaisena jakelujärjestelmänä, toisin sanoen järjestelmänä, jossa kullekin korjaamolle
osoitetaan yksinomainen maantieteellinen alue. Se soveltaa laatuvaatimuksia
korjauspalveluiden tarjontaan ja antaa verkoston käyttää immateriaalioikeuksia sekä
tarjoaa sille teknistä ja kaupallista tukea erottuvan tuotekuvan luomista ja ylläpitämistä
varten. Lisäksi se toimittaa suoraan varaosia tai vahvistaa standardeja osille, joita verkosto
käyttää korjaus- ja huoltopalveluiden tarjoamiseen. Verkosto tarjoaa vain yksinkertaisia
korjaus- ja huoltopalveluita kaikille moottoriajoneuvomerkeille. Koska toimitus
verkostolle järjestetään kansallisesti ja verkoston jäsenet voivat tehdä ja tekevät hankintoja
kansallisesti samanlaisin kaupankäynnin ehdoin, kansallisia markkinoita pidetään
maantieteellisinä markkinoina, joihin sopimus vaikuttaa.

Asetus kattaa verkoston toteuttamista koskevat sopimukset, jos toimittajan
markkinaosuus on enintään 30 prosenttia millä tahansa tuote- tai palvelumarkkinoilla,
joihin sopimus vaikuttaa. Verkosto ei tarjoa merkkikohtaisia palveluita, ja kuluttajat
voivat valita verkoston tarjoamasta palveluvalikoimasta vaihtoehtoisten palveluntarjoajien,
esimerkiksi autonvalmistajien korjaamoverkostojen, muiden pikahuoltoverkostojen ja
yksittäisten riippumattomien korjaamoiden, välillä. Asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa
asetettu yleinen edellytys siis täyttyy, jos kilpailijoilla on vähintään 70 prosentin
markkinaosuus kaikkien henkilöautojen merkityksellisistä korjaus- ja huoltomarkkinoista
kyseisessä jäsenvaltiossa ja jos kunkin varaosaluokan osalta toimittajan verkostolle
myymien varaosien arvo on enintään 30 prosenttia tällaisissa korjauksissa käytettyjen
varaosien hankinta-arvosta koko markkinoilla.

                                               
203 Ks. 8 artiklan 1 kohta, erityisesti sen b ja c alakohta, ja edellä olevassa jaksossa 6.1 oleva 2 kohta.
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7. VARAOSIEN JAKELU JA SAANTI

Asetuksen (EY) N:o 1400/2002 tarkoituksena on varmistaa kilpailu varaosamarkkinoilla.
Tätä tarkoitusta varten siinä luetellaan useita vakavimpia kilpailunrajoituksia sekä
kielletään toimittajia, erityisesti ajoneuvojen valmistajia ja maahantuojia, rajoittamasta
jälleenmyyjien ja valtuutettujen korjaamoiden oikeutta saada alkuperäisiä varaosia ja
laadultaan vastaavia varaosia haluamaltaan kolmannelta yritykseltä ja käyttää niitä
moottoriajoneuvojen korjaukseen ja huoltoon.204 Ajoneuvojen valmistajat eivät voi
rajoittaa varaosien valmistajien oikeutta myydä alkuperäisiä varaosia tai laadultaan
vastaavia varaosia valtuutetuille tai riippumattomille korjaamoille.205 Asetuksessa (EY)
N:o 1400/2002 myös kielletään toimittajia rajoittamasta jälleenmyyjien ja valtuutettujen
korjaamoiden oikeutta myydä varaosia riippumattomille korjaamoille, jotka käyttävät niitä
moottoriajoneuvojen korjaukseen ja huoltoon.206

Tehokkaan kilpailun edellytysten parantamiseksi asetuksessa (EY) N:o 1400/2002 otetaan
käyttöön uusi käsite, "alkuperäiset varaosat".207 Alkuperäiset varaosat vastaavat
laadultaan osia, joita käytetään uuden moottoriajoneuvon kokoonpanossa. Ne voivat olla
ajoneuvojen valmistajan valmistamia, mutta yleensä osien valmistajat ovat valmistaneet ne
ajoneuvojen valmistajan kanssa tehdyn toimitussopimuksen mukaisesti. Ne valmistetaan
ajoneuvon valmistajan antamien eritelmien ja tuotantostandardien mukaisesti, ja ne
tuotetaan usein samalla tuotantolinjalla kuin moottoriajoneuvon kokoonpanossa
käytettävät osat.

Eritelmät ja tuotantostandardit ovat ajoneuvon valmistajan "antamia", mikä tarkoittaa, että
varaosien valmistaja käyttää eritelmiä ja standardeja ajoneuvojen valmistajan
suostumuksella niiden mukaisten osien sisällyttämiseksi tämän ajoneuvoihin. Eritelmien ja
standardien ei kuitenkaan tarvitse olla ajoneuvon valmistajan kehittämiä; ne voivat olla
myös yhteisen kehitysohjelman tulos tai jopa osien tai varaosien valmistajan yksinomaisesti
kehittämiä. Viimeksi mainitussa tapauksessa eritelmät ja tuotantostandardit annetaan
varaosien valmistajalle ajoneuvojen valmistajan suostumuksella ja varaosien valmistaja voi
käyttää niitä alkuperäisten varaosien tuotantoon. Asetuksen (EY) N:o 1400/2002 mukaan
ajoneuvojen valmistajan ei tarvitse nimenomaisesti antaa varaosien valmistajalle lupaa
eritelmien ja standardien käyttämiseen alkuperäisten varaosien tuotannossa ja jakelussa:
varaosien valmistaja  voi valmistaa käytettävissään olevien eritelmien ja standardien
mukaisesti myös varaosia, joita ei toimiteta ajoneuvojen valmistajalle vaan jotka myydään
suoraan varaosien jälleenmyyjille tai korjaamoille.208

                                               
204 4 artiklan 1 kohdan k alakohta.

205 4 artiklan 1 kohdan j alakohta.

206 4 artiklan 1 kohdan i alakohdassa täsmennetään tätä varaosien valikoivien jakelujärjestelmien osalta;
yksinomaisessa jakelujärjestelmässä tämä seuraa 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdasta, jolla
estetään toimittajaa käyttämästä yksinomaista jakelua rajoittaakseen passiivista myyntiä mille tahansa
asiakasryhmälle.

207 Ks. 1 artiklan 1 kohdan t alakohdan määritelmä.

208 Tällaisen mahdollisuuden rajoittaminen olisi 4 artiklan 1 kohdan k alakohdassa tarkoitettu erityisen
vakava kilpailunrajoitus.
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Koska lähes kaikissa tapauksissa sama osien valmistaja valmistaa sekä ajoneuvon osat että
sen varaosat samojen eritelmien ja tuotantostandardien mukaisesti, kyseiset varaosat ovat
selvästikin "alkuperäisiä". Tietyissä erityistapauksissa valmistajilla on kuitenkin
toimitussopimus sellaisten valmistajien kanssa, jotka valmistavat ja toimittavat ainoastaan
ajoneuvon varaosia mutta eivät valmista sen osia. Jos nämä osat valmistetaan sellaisten
ajoneuvon valmistajan antamien eritelmien ja tuotantostandardien mukaisesti, jotka ovat
samat kuin osien tuotannossa käytettävät eritelmät ja tuotantostandardit, nekin ovat
"alkuperäisiä varaosia".

"Alkuperäiset varaosat" on erotettava "laadultaan vastaavista varaosista".209 Nämä
varaosat vastaavat laadultaan osia, joita käytetään tai käytettiin kyseisen ajoneuvon
kokoonpanossa, mutta niitä ei tuoteta ajoneuvon valmistajan antamien eritelmien ja
tuotantostandardien mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että nämä osat ovat laadultaan
samanlaatuisia tai jopa laadukkaampia, mutta ne voidaan esimerkiksi valmistaa toisesta
materiaalista tai maalata toisella värillä.

Kysymys 95: Onko lisävaruste varaosa?

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdan s alakohdan määritelmästä seuraa, että varaosina ei pidetä
tuotteita, jotka eivät ole välttämättömiä kyseistä moottoriajoneuvoa käytettäessä; tällaisia
tuotteita ovat radiolaite tai CD-soitin, GSM-puhelimen kaiutintoimintolaite,
navigointijärjestelmä tai tavarateline, joita kutsutaan yleensä lisävarusteiksi. Kuitenkin jos
tällaiset tuotteet asennetaan uuden ajoneuvon tuotantolinjalla ja sisällytetään ajoneuvon
muihin osiin tai järjestelmiin, niistä tulee ajoneuvon osia ja niiden korjaamiseen tai
vaihtamiseen tarvittavat osat ovat varaosia (esimerkiksi auton ohjauspyörään asennetut
stereon säätönäppäimet). Lisävarusteina on siis pidettävä myös kuorma-auton tai
kaupunki- ja lähiliikennelinja-auton ilmastointi- tai lämmönsäätölaitteita tai auton
hälytysjärjestelmiä tai stereojärjestelmiä, jotka asennetaan ajoneuvoon vasta sitten, kun se
on poistunut valmistajan tuotantolinjalta.

Asetusta (EY) N:o 1400/2002 ei sovelleta lisävarusteiden jakeluun, korjaukseen ja
huoltoon. Niiden jakelu voi kuulua asetuksen (EY) N:o 2790/1999 soveltamisalaan.

Kysymys 96: Ovatko voiteluaineet tai muut nesteet varaosia ja, jos ovat, mitä tästä
seuraa?

Ks. kysymys 2.

Kysymys 97: Mitkä ovat "alkuperäisiä varaosia"?

"Alkuperäiset varaosat" voidaan jakaa kolmeen ryhmään.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ajoneuvojen valmistajan valmistamat alkuperäiset
varaosat. Näihin alkuperäisiin varaosiin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

                                               
209 Ks. 1 artiklan 1 kohdan u alakohdassa annettu määritelmä.



83

– Ajoneuvojen valmistaja voi vaatia valtuutettuja korjaamoitaan käyttämään tähän
ryhmään kuuluvia alkuperäisiä varaosia takuukorjauksissa, ilmaishuolloissa ja
takaisintoimituspyyntöön perustuvissa töissä.210

– Ajoneuvojen valmistaja ei voi rajoittaa jälleenmyyjiensä oikeutta harjoittaa tähän
ryhmään kuuluvien varaosien aktiivista tai passiivista edelleenmyyntiä riippumattomille
korjaamoille, jotka käyttävät niitä moottoriajoneuvojen korjaukseen ja huoltoon;211

tältä osin merkityksellistä ei ole, käyttävätkö nämä korjaamot varaosia korjaamossaan
vai tiepalveluiden tarjoamiseen.

Toiseen ryhmään kuuluvat ne alkuperäiset varaosat, jotka varaosien valmistaja toimittaa
ajoneuvon valmistajalle, joka myy ne edelleen jälleenmyyjilleen. Näihin alkuperäisiin
varaosiin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

– Varaosien valmistajan mahdollisuutta varustaa nämä varaosat tavaramerkillään tai
muulla tunnuksellaan toimivalla ja helposti näkyvällä tavalla ei saa rajoittaa.212 Tähän
sisältyy myös oikeus varustaa pakkaus ja kaikki mukana olevat asiakirjat tavaramerkillä
tai muulla tunnuksella.

– Myös ajoneuvojen valmistaja voi varustaa nämä varaosat tavaramerkillään tai muulla
tunnuksellaan.

– Varaosien valmistajan mahdollisuutta toimittaa nämä varaosat valtuutetuille tai
riippumattomille varaosien jälleenmyyjille tai valtuutetuille tai riippumattomille
korjaamoille213 ja valtuutetun korjaamon mahdollisuutta käyttää näitä varaosia214 ei saa
rajoittaa.

– Ajoneuvojen valmistaja voi vaatia valtuutettuja korjaamoitaan käyttämään tähän
ryhmään kuuluvia alkuperäisiä varaosia takuukorjauksissa, ilmaishuolloissa ja
takaisintoimituspyyntöön perustuvissa töissä.215

– Ajoneuvojen valmistaja ei voi rajoittaa jälleenmyyjiensä oikeutta harjoittaa tähän
ryhmään kuuluvien varaosien aktiivista tai passiivista edelleenmyyntiä riippumattomille
korjaamoille, jotka käyttävät niitä moottoriajoneuvojen korjaukseen ja huoltoon;216

tältä osin merkityksellistä ei ole, käyttävätkö nämä korjaamot varaosia korjaamossaan
vai tiepalveluiden tarjoamiseen.

                                               
210 Ks. 4 artiklan 1 kohdan k alakohta.

211 Ks. 4 artiklan 1 kohdan i alakohta tai 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta.

212 Ks. 4 artiklan 1 kohdan l alakohta.

213 Ks. 4 artiklan 1 kohdan j alakohta.

214 Ks. 4 artiklan 1 kohdan k alakohta.

215 Ks. 4 artiklan 1 kohdan k alakohta.

216 Ks. 4 artiklan 1 kohdan i alakohta tai 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta.
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Kolmanteen ryhmään kuuluvat ne alkuperäiset varaosat, joita ei toimiteta ajoneuvojen
valmistajalle mutta jotka kuitenkin valmistetaan sen antamien eritelmien ja
tuotantostandardien mukaisesti. Varaosien valmistaja toimittaa nämä varaosat joko
riippumattomille varaosien jälleenmyyjille tai suoraan korjaamoille. Näihin alkuperäisiin
varaosiin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

– Varaosien valmistajan mahdollisuutta varustaa nämä varaosat tavaramerkillään tai
muulla tunnuksellaan toimivalla ja helposti näkyvällä tavalla ei saa rajoittaa. Tähän
sisältyy myös oikeus varustaa pakkaus tavaramerkillä tai muulla tunnuksella.217

– Varaosien valmistajan mahdollisuutta toimittaa nämä varaosat valtuutetuille tai
riippumattomille varaosien jälleenmyyjille tai valtuutetuille tai riippumattomille
korjaamoille218 ja valtuutetun korjaamon mahdollisuutta käyttää näitä varaosia219 ei saa
rajoittaa.

Kysymys 98: Voiko toimittaja vaatia valtuutettuja korjaamoitaan käyttämään ainoastaan
toimittamiaan alkuperäisiä varaosia moottoriajoneuvojen tavanomaisessa huollossa tai
korjauksessa?

Ei voi. Jos valtuutettua korjaamoa vaadittaisiin käyttämään ainoastaan ajoneuvojen
valmistajan sille toimittamia alkuperäisiä varaosia moottoriajoneuvon tavanomaisessa
huollossa220 tai korjauksessa221, tällöin rajoitettaisiin korjaamon mahdollisuutta käyttää
valitsemiltaan muilta toimittajilta hankittuja alkuperäisiä varaosia tai laadultaan vastaavia
varaosia.222

Kysymys 99: Voiko muista lähteistä kuin toimittajalta peräisin olevien alkuperäisten
varaosien tai laadultaan vastaavien varaosien käyttö vaikuttaa ajoneuvojen valmistajan
takuusitoumukseen?

Jos ajoneuvojen valmistajan takuusitoumuksessa vaadittaisiin valtuutettuja tai
riippumattomia korjaamoita käyttämään ajoneuvojen valmistajan toimittamia alkuperäisiä
varaosia tavanomaisessa korjauksessa ja huollossa takuuaikana (mutta ei
takuukorjauksessa ja -huollossa), kyseessä olisi 4 artiklan 1 kohdan k alakohdassa
tarkoitettu erityisen vakava kilpailunrajoitus, jolloin valmistajan jakelujärjestelmä ei
kuuluisi enää asetuksen (EY) N:o 1400/2002 soveltamisalaan.

                                               
217 Ks. 4 artiklan 1 kohdan l alakohta.

218 Ks. 4 artiklan 1 kohdan j alakohta.

219 Ks. 4 artiklan 1 kohdan k alakohta.

220 Esimerkiksi määräaikaishuollossa.

221 Esimerkiksi onnettomuuden jälkeen.

222 Ks. 4 artiklan 1 kohdan k alakohta.
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Kysymys 100: Voivatko valtuutetut korjaamot tai varaosien jälleenmyyjät myydä
ajoneuvojen valmistajan niille toimittamia varaosia riippumattomille korjaamoille?

Voivat. Se, että rajoitetaan valikoivan jakelujärjestelmän jäsenten harjoittamaa varaosien
myyntiä riippumattomille korjaamoille, jotka käyttävät varaosia korjaus- ja
huoltopalveluiden tarjoamiseen, on vakava kilpailunrajoitus.223 Myös se, että rajoitetaan
yksinomaisen jakelujärjestelmän jäsenten harjoittamaa moottoriajoneuvojen varaosien
passiivista myyntiä, on vakava kilpailunrajoitus.224 Kummassakaan tapauksessa valmistajan
jakelujärjestelmään ei enää voitaisi soveltaa asetuksen (EY) N:o 1400/2002 mukaista
poikkeusta.

Kysymys 101: Miten todistetaan alkuperäisten varaosien laatu?

Varaosien valmistajan, joka tuottaa varaosia ajoneuvon valmistajan antamien eritelmien ja
tuotantostandardien mukaisesti, on annettava todistus siitä, että varaosat on tuotettu
niiden mukaisesti ja että osat vastaavat laadultaan kyseisen ajoneuvon kokoonpanossa
käytettyjä osia.225 Tällainen valmistajan vakuutus voidaan painaa pakkaukseen tai osan
mukana toimitettavaan todistukseen tai julkaista Internetissä. Osien valmistajan on
päätettävä, haluaako se antaa tällaisen todistuksen itse vai haluaako se mennä pitemmälle
ja pyytää todistuksen riippumattomalta laitokselta, kuten sertifiointijärjestöltä. Osien
pitäminen alkuperäisinä varaosina ei kuitenkaan edellytä riippumattoman laitoksen
sertifiointia.

Jos tällainen vakuutus on annettu, varaosien oletetaan olevan alkuperäisiä varaosia ja
valtuutettu korjaamo voi käyttää niitä korjaukseen ja huoltoon. Kuitenkin jos ajoneuvojen
valmistaja tai kolmas osapuoli, kuten kuluttajayhdistys tai autokerho, pystyy osoittamaan,
että tietty varaosa tai joukko samaan tuotantoerään kuuluvia varaosia on
heikompilaatuinen tai ettei sitä ole valmistettu ajoneuvon valmistajan antamien eritelmien
ja tuotantostandardien mukaisesti, kyseisiä varaosia ei voida myydä alkuperäisinä
varaosina.

Kysymys 102: Miten todistetaan laadultaan vastaavien varaosien laatu?

Jotta varaosaa voitaisiin pitää laadultaan vastaavana, varaosien valmistajan on pystyttävä
todistamaan milloin tahansa, että se vastaa laadultaan kyseisen moottoriajoneuvon
vastaavaa osaa.226 Varaosien valmistajan on annettava tällainen vakuutus ja ilmoitettava
siitä käyttäjälle edellä alkuperäisten varaosien yhteydessä kuvatulla tavalla. Todistus on
voitava antaa milloin tahansa, ei siis ainoastaan osan myyntihetkellä vaan myös
myöhemmässä vaiheessa, esimerkiksi silloin, jos osaa väitetään vialliseksi.

                                               
223 Ks. 4 artiklan 1 kohdan i alakohta; asetuksen (EY) N:o 1475/95 3 artiklan 10 kohdan b alakohta ja

6 artiklan 1 kohdan 3 alakohta.

224 Ks. 4 artiklan 1 kohdan b alakohta.

225 Ks. 1 artiklan 1 kohdan t alakohdan kolmas virke.

226 Ks. 1 artiklan 1 kohdan u alakohta.
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Kysymys 103: Voiko ajoneuvojen valmistaja tai maahantuoja estää valtuutettua
korjaamoaan hankkimasta ja käyttämästä riippumattomilta jälkimarkkinoilta peräisin
olevia varaosia, jotka vastaavat laadultaan sen "edullisen sarjan" varaosia?

Ajoneuvojen valmistajat myyvät nykyisin itsekin " edullisen sarjan" varaosia omien
jakeluverkkojensa kautta. Nämä varaosat valmistetaan äskettäin määriteltyjen standardien
(jotka poikkeavat osien standardeista) mukaisesti ajoneuvoihin, jotka eivät enää ole
sarjatuotannossa. Tällainen rajoitus ei olisi asetuksen mukainen, koska se merkitsisi
kilpailukieltovelvoitetta.227

Kysymys 104: Jos ajoneuvojen valmistaja tekee varaosien valmistajan kanssa
sopimuksen, jossa määrätään, että varaosien valmistajan kehittämät
immateriaalioikeudet tai taitotieto on siirrettävä ajoneuvojen valmistajalle, voiko
ajoneuvojen valmistaja näiden oikeuksien nojalla rajoittaa varaosien valmistajan
oikeutta jälleenmyydä kyseisten oikeuksien mukaisesti valmistetut varaosat?

Ei voi. Asetuksessa ei kielletä tällaista oikeuksien siirtämistä, mutta toimittaja
(ajoneuvojen valmistaja tai maahantuoja) ei saa immateriaalioikeuksien tai taitotiedon
nojalla rajoittaa varaosien valmistajan oikeutta myydä kyseiset varaosat valtuutetuille ja
riippumattomille korjaamoille.228 Jos toimittaja vetoaa immateriaalioikeuksiinsa tai
taitotietoonsa tällä tavalla, asetusta (EY) N:o 1400/2002 ei voida soveltaa sen
jakelujärjestelmään.

                                               
227 Ks. 5 artiklan 1 kohdan a alakohta.

228 4 artiklan 1 kohdan j ja k alakohta.
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8. LIITE I – TÄRKEIMMÄT ASIAKIRJAT, JOTKA KOSKEVAT
MOOTTORIAJONEUVOJEN JÄLLEENMYYNTIIN EUROOPAN UNIONISSA
SOVELLETTAVIA KILPAILUSÄÄNTÖJÄ

Osa näistä asiakirjoista on saatavilla myös komission Internet-sivustolla osoitteessa:
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector

Moottoriajoneuvoja koskeva ryhmäpoikkeusasetus

• Komission asetus (EY) N:o 1400/2002, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002,
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja
yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla. Julkaistu Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä L 203, 1.8.2002, s. 30.

Aiemmat asetukset ja tiedonannot

• Komission asetus (EY) N:o 1475/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995,
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä
ja huoltopalvelua koskevien sopimusten ryhmiin. Julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä L 145, 29.6.1995, s. 25.

• Esite perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta moottoriajoneuvojen
jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevien sopimusten ryhmiin 28 päivänä kesäkuuta 1995
annetusta komission asetuksesta (EY) N:o 1475/95. Kilpailun pääosaston julkaisu IV/9509/95.

• Komission asetus (ETY) N:o 123/85, annettu 12 päivänä joulukuuta 1984,
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä
ja huoltopalvelua koskevien sopimusten ryhmiin. Julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä L 15, 18.1.1985, s. 16.

• Commission notice concerning Regulation (EEC) No 123/85 of 12 December 1984 on the
application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of motor vehicle distribution and
servicing agreements. (Komission tiedonanto perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan
soveltamisesta moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevien sopimusten
ryhmiin 12 päivänä joulukuuta 1984 annetusta komission asetuksesta (ETY) N:o 123/85,
suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa). Julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
C 17, 18.1.1985, s. 4.

• Information from the Commission – Clarification of the activities of motor vehicle
intermediaries. (Komission tiedonanto – Moottoriajoneuvojen välittäjien toimintaa koskeva
selvennys; suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa). Julkaistu Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä C 329 , 18.12.1991, s. 20.
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Yleinen asetus ja tiedonantoja vertikaalisista rajoituksista
• Komission asetus (EY) N:o 2790/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, EY:n

perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten
ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin. Julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä L 336, 29.12.1999, s. 21.

• Komission tiedonanto – Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista. Julkaistu Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä C 291, 13.10.2000, s. 1.

• Komission tiedonanto vähämerkityksisistä sopimuksista, jotka eivät Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla rajoita tuntuvasti kilpailua
(de minimis -sopimukset). Julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 368,
22.12.2001, s. 13.

Tutkimukset

• "Quantitative Study on the demand for new cars to define the relevant market in the passenger
car sector", Frank Verboven, K.U. Leuven ja C.E.P.R., syyskuu 2002.

• "Customer preferences for existing and potential sales and servicing alternatives in automotive
distribution", Dr. Lademann & Partner, joulukuu 2001.

• "Study on the impact of possible future legislative scenarios for motor vehicle distribution on
all parties concerned", Andersen, joulukuu 2001.

• "Car price differentials in the European Union: An economic analysis", Hans Degryse ja Frank
Verboven, K.U. Leuven ja C.E.P.R, marraskuu 2000.

• "The Natural Link between Sales and Service", Autopolis, marraskuu 2000.

Viimeaikaiset päätökset (perustamissopimuksen 81 artikla)

• Asiassa DaimlerChrysler AG 10.10.2001 tehty komission päätös. Lehdistötiedote IP/01/1394,
10.10.2001. Julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä L 257, 25.9.2002, s. 1.

• Asiassa Volkswagen AG 29.6.2001 tehty komission päätös. Lehdistötiedote IP/01/760,
30.5.2001. Julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä L 262, 2.10.2001, s. 14.

• Asiassa Opel Nederland BV / General Motors Nederland BV 20.9.2000 tehty komission
päätös. Lehdistötiedote IP/00/1028, 20.9.2000. Julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä L 59, 28.2.2001, s. 1.

• Asiassa Volkswagen AG 28.1.1998 tehty komission päätös. Lehdistötiedote IP/98/94,
28.1.1998. Julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä L 124, 25.4.1998, s. 60.

Asiassa Volkswagen AG 28.1.1998 tehty komission päätös vahvistettiin suurelta osin
Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-62/98, Volkswagen
vastaan komissio, 6.7.2000 antamassa tuomiossa. Komission lehdistötiedote IP/00/725,
6.7.2000. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen lehdistötiedote 50/00, 6.7.2000.
Julkaistu oikeustapauskokoelmassa 2000, s. II-02707.
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Muut asiakirjat

• Komission kertomus perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan (nyk. 81 artiklan 3 kohta)
soveltamisesta moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevien sopimusten
ryhmiin annetun komission asetuksen (EY) N:o 1475(95) arvioimisesta, 15.11.2000 –
KOM(2000) 743 lopullinen.

• Moottoriajoneuvojen jälleenmyynnistä 13. ja 14. helmikuuta 2001 järjestetty julkinen
kuulemistilaisuus – puhujien omat muistiinpanot ja esitysten kalvot.

• Euroopan komission kilpailun pääosaston kahdesti vuodessa julkaisema autojen hintakatsaus.
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9. LIITE II – ASETUKSEN (EY) N:O 1400/2002 TEKSTI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 203, 1.8.2002, s. 30

Saatavilla kaikilla yhteisön virallisilla kielillä myös Internetissä osoitteessa:

http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
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10. LIITE III – SANAHAKEMISTO

A

Asetuksen soveltamatta jättäminen                                                              jakso 4.7 ja kysymys 19
Asetuksen soveltamisesta johtuvan edun peruminen                                    jakso 4.6 ja kysymys 18
Asetuksen voimaantulo                                                                                                     jakso 4.8
Asetuksen yleinen lähestymistapa                                                                                          luku 3

E

Edellytykset
Erityiset edellytykset asetuksen soveltamiselle                                                      jakso 4.5 ja kysymys 6
Vertikaalisiin sopimuksiin sisällytettäviä määräyksiä
koskevat yleiset edellytykset                                                                              jakso 4.3.2 ja kysymys 9
Yleiset edellytykset asetuksen soveltamiselle                                                                            jakso 4.3

Edustaja
Asetuksen soveltaminen edustussopimuksiin                                                                           kysymys 5
Edustaja moniportaisessa jakelujärjestelmässä                                                                        kysymys 3
Edustaja ostajana – määritelmä asetuksessa                                            1 artiklan 1 kohdan k alakohta

Euroopan talousalue – asetuksen soveltaminen                                                                      luku 1

H

Henkilöauto
Määritelmä asetuksessa                                                                          1 artiklan 1 kohdan o alakohta

Huolto                                                                                                                           jakso 5.1.2

I

Immateriaalioikeudet
Määritelmä asetuksessa                                                                           1 artiklan 1 kohdan i alakohta

J

Jälleenmyyjien ja korjaamoiden yhteenliittymä – yhteinen ostaminen                                kysymys 3
Jälleenmyyjä                                                                                                                     jakso 5.3

Jälleenmyyntisopimus – ilmoituksessa annettavat syyt                                             kysymykset 70 ja 71
Jälleenmyyntisopimus – irtisanomisajat                                                jakso 5.3.8, kysymykset 67 ja 68
Jälleenmyyntisopimus – sopimuksen irtisanominen                                         jakso 5.3.8 ja kysymys 20
Jälleenmyyntisopimus – sopimuksen irtisanominen ilman irtisanomisaikaa                          kysymys 69
Jälleenmyyntitoiminnan siirtäminen/myyminen                              jakso 5.3.7, kysymykset 10 ja 63–66
Lisämyymälät ja jakelupisteet                                                                                  jaksot 4.5.2 ja 5.3.3
Markkinointi Internetin välityksellä                                                                                      kysymys 44
Markkinointi sähköpostin ja postin välityksellä                                                                     kysymys 45
Myynti ulkomaiselle kuluttajalle                                                                                           kysymys 41
Myyntitavoitteet                                                                                                                    kysymys 43
Oikeus saattaa riidat asiantuntijan tai välimiehen käsiteltäväksi                              kysymykset 60 ja 61
Oikeus teettää korjaus ja huolto alihankintana                                                                       jakso 5.3.6
Oikeus toimia riippumattomana korjaamona                                                                         kysymys 62
Riidat toimittajan kanssa                                                                                                       jakso 5.3.5
Ristiintoimitukset jakelujärjestelmässä                                                                                  kysymys 58
Toimitusajat lisätoimipisteiden kautta tapahtuvassa myynnissä                                             kysymys 59
Uusien ajoneuvojen toimittaminen jälleenmyyjälle                                jakso 5.3.4, kysymykset 41 ja 42
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K

Kevyet hyötyajoneuvot                                                                                                  kysymys 16
Määritelmä asetuksessa                                                                          1 artiklan 1 kohdan p alakohta
Sijoituspaikkaa koskeva lauseke                                                                                            kysymys 16

Kilpailukieltovelvoite                                                                                                     jakso 4.5.1
Lainananto                                                                                                                           kysymys 15
Määritelmä asetuksessa                                                                          1 artiklan 1 kohdan b alakohta
Tavaroiden ostaminen muilta toimittajilta                                                                             kysymys 13

Korjaus ja huolto                                                                                                           jakso 5.1.2
Kuluttaja

Alennukset/hyvitykset                                                                                                           kysymys 32
Autonvalmistajien tukipalvelulinjat                                                                                      kysymys 38
Jälleenmyyntihinnan määrittely                                                                                            kysymys 32
Ostaminen ulkomailta – alennukset ja vientimyynti                                                              kysymys 33
Ostaminen ulkomailta – muiden jäsenvaltioiden teknisten vaatimusten mukaiset ajoneuvot  kysymys 30
Ostaminen ulkomailta – oikeanpuoleisella ohjauksella varustettu ajoneuvo                           kysymys 30
Ostaminen ulkomailta – oikeanpuoleisen ohjauksen lisähinta                                               kysymys 31
Ostaminen ulkomailta – uuden ajoneuvon toimitusaika                                           kysymykset 27 ja 41
Ostaminen ulkomailta – vaatimustenmukaisuustodistus                                                        kysymys 28
Ostaminen ulkomailta – voiko jälleenmyyjä kieltäytyä myymästä kuluttajalle                       kysymys 26
Ostaminen ulkomailta tai muualle samaan jäsenvaltioon sijoittautuneelta jälleenmyyjältä     kysymys 41
Takuu ja korjauttaminen riippumattomassa korjaamossa                                                       kysymys 37
Takuu                                                                                                                         kysymykset 34–36
Uuden järjestelmän kuluttajille tarjoamat edut                                                                          jakso 5.1
Vakuutus olla myymättä ajoneuvoa edelleen                                                                         kysymys 29
Valtuutettujen korjaamoiden suorittamat korjaus- ja huoltotyöt                                             kysymys 34
Vapaus ostaa yhtenäismarkkinoilla                                                                                       kysymys 25

L

Leasing-toiminta
Ajoneuvojen ostaminen varastoon                                                                                         kysymys 49
Jälleenmyyjän harjoittama leasing-toiminta                                                                        jakso 5.3.1.2
Leasing-sopimuksen jäljennöksen pyytäminen                                                                      kysymys 48
Leasing-yhtiö asetuksen mukaisena loppukäyttäjänä                              1 artiklan 1 kohdan w alakohta
Myynti leasing-yhtiöille                                                                     jakso 5.3.1.2 ja kysymykset 46–49
Uusien moottoriajoneuvojen edelleenmyynti                                                                         kysymys 47

Lisävarusteet                                                                                                                 kysymys 95

M

Markkinat
Esimerkkejä markkinoiden määrittelystä                                                                                  jakso 6.2
Markkinaosuuksien laskeminen                                                                                                jakso 6.2
Markkinaosuusrajat                                                                                                               jakso 4.3.1
Markkinoiden määrittely                                                                                           luku 6 ja jakso 6.1

Moottoriajoneuvo
Määritelmä asetuksessa                                                                          1 artiklan 1 kohdan n alakohta
Sopimusvalikoima – määritelmä asetuksessa                                    1 artiklan 1 kohdan q ja r alakohta

Myynti
Aktiivinen myynti                                                                                                   kysymykset 12 ja 40
Myynti leasing-yhtiöille                                                                                                        kysymys 46
Passiivinen myynti                                                                                                  kysymykset 12 ja 40
Useiden ajoneuvomerkkien myynti                                                                          jaksot 4.5.1 ja 5.3.2
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P

Poikkeus
Ryhmäpoikkeus                                                                                                                      kysymys 6
Yksittäinen poikkeus                                                                                             kysymykset 6, 8 ja 17

R

Riippumaton toimija                                                                                   jakso 5.5 ja kysymys 84
Korjaus takuuaikana                                                                                                             kysymys 37
Koulutuksen saanti                                                                                                               kysymys 88
Maksun periminen teknisten tietojen, koulutuksen jne. saannista                                          kysymys 89
Määritelmä asetuksessa                                                                   4 artiklan 2 kohdan neljäs alakohta
Riippumaton korjaamo – määritelmä asetuksessa                                   1 artiklan 1 kohdan m alakohta
Riippumaton varaosien jälleenmyyjä                                                                        kysymykset 84 ja 93
Suhde valtuutettuun korjaamoon                                                                                           jakso 5.5.2
Teknisten tietojen saanti                                                                                                        jakso 5.5.1
Tiepalveluiden tarjoaja                                                                                                          kysymys 84
Työkalujen ja laitteiden saanti                                                                           kysymykset 87 ja 89–91

S

Siirtymäaika                                                                                                                     jakso 4.8
Korjaamoiden nimittäminen                                                                                                 kysymys 22
Sopimusten irtisanominen siirtymäaikana                                                                             kysymys 20
Soveltaminen voimassa oleviin sopimuksiin                                                                          kysymys 21
Useiden ajoneuvomerkkien myynti                                                                                        kysymys 23
Voiteluaineiden jälleenmyyntiä koskevat sopimukset                                                            kysymys 24

Sijoituspaikkaa koskeva lauseke
Ajoneuvojen toimitus lisätoimipisteeseen                                                                              kysymys 57
Alkuperäinen toimipiste                                                                                                        kysymys 55
Kevyiden hyötyajoneuvojen jälleenmyynti                                                                             kysymys 16
Kielto                                                                                                              jakso 4.5.2 ja kysymys 53
Toimipiste – jakelupiste                                                                                                        kysymys 53
Toimipiste – myymälä                                                                                                          kysymys 53
Toimittajan suostumus                                                                                                          kysymys 56
Toimitusajat lisätoimipisteiden kautta tapahtuvassa myynnissä                                             kysymys 59
Vaatimukset lisätoimipisteille                                                                                               kysymys 54
Valtuutettu korjaamo                                                                                                             jakso 5.4.2

Soveltamisala
Asetuksen soveltamisala                                                                                                           jakso 4.2
Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ja palvelut                                                        jakso 4.2.1
Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat vertikaalisten sopimusten lajit                                        kysymys 3
Asetus (EY) N:o 2790/1999                                                                                                    kysymys 1
Edustussopimukset                                                                                                                 kysymys 5
Kilpailijoiden väliset sopimukset                                                                                            kysymys 4
Soveltaminen voiteluaineisiin ja muihin varaosiin                                                                  kysymys 2
Vertikaaliset sopimukset, jotka eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan                                    kysymys 2

Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista                                                                        jakso 4.3.1
Sääntöjen kiertäminen

Vakavimmat kilpailunrajoitukset                                                                               kysymykset 6 ja 11
Yleiset ja erityiset edellytykset asetuksen soveltamiselle                                                          kysymys 6
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T

Taitotieto
Määritelmä asetuksessa                                                                           1 artiklan 1 kohdan j alakohta

Tekniset tiedot                                                                                                               jakso 5.5.1
Annettavat tekniset tiedot                                                                                                     kysymys 86
Edelleenmyynti julkaisijan toimesta                                                                                      kysymys 92
Edelleenmyynti varaosien jälleenmyyjän toimesta                                                                 kysymys 93
Kenen on annettava tiedot                                                                                                     kysymys 85
Maksun periminen tiedoista                                                                                                  kysymys 90
Poikkeus teknisten tietojen saantiin                                                                                       kysymys 94
Saanti – miten nopeasti tiedot on annettava                                                                          kysymys 91

U

Useiden ajoneuvomerkkien myynti                                                                                 jakso 4.5.1
Bonus yhtä merkkiä edustaville jälleenmyyjille                                                                     kysymys 50
Erityiset edellytykset                                                                                                             kysymys 14
Liike                                                                                                                        kysymykset 51 ja 52

V

Vakavimmat kilpailunrajoitukset
Yleisluonteinen selitys                                                                                                              jakso 4.4

Valikoiva jakelu
Laadullinen valikoiva jakelu                                                                   1 artiklan 1 kohdan h alakohta
Määrällinen valikoiva jakelu                                                                  1 artiklan 1 kohdan g alakohta

Valtuutettu korjaamo                                                                                                        jakso 5.4
Kilpailukieltovelvoite                                                                                      jakso 5.4.4 ja kysymys 82
Liiketoiminnan siirtäminen/myyminen                                                                                  jakso 5.4.5
Määritelmä asetuksessa                                                                           1 artiklan 1 kohdan l alakohta
Pääsy valtuutetuksi korjaamoksi                                                            jakso 5.4.1 ja kysymykset 72–74
Sijoituspaikkaa koskevan lausekkeen puuttuminen                                                                jakso 5.4.2
Sopimusasioita koskevat riidat                                                                                               jakso 5.3.5
Varaosat – ajoneuvojen toimittajalta peräisin olevien varaosien käyttö                                  kysymys 79
Varaosat – eri toimittajien varaosat ja varastointi                                                                  kysymys 80
Varaosat – hankinta suoraan varaosien valmistajalta                                                             kysymys 76
Varaosat – tiedottaminen kuluttajille                                                                                     kysymys 77
Varaosat – käyttö takuukorjauksissa, ilmaishuolloissa ja takaisinsaantipyyntötöissä              kysymys 78
Varaosat – myynti riippumattomalle korjaamolle                                                                  kysymys 81

Varaosa
Alkuperäinen varaosa                                                                                                           kysymys 97
Alkuperäinen varaosa – määritelmä asetuksessa                                      1 artiklan 1 kohdan t alakohta
Alkuperäisten varaosien laatu                                                                                             kysymys 101
Edulliset varaosat                                                                                                                kysymys 103
Hankinta suoraan varaosien valmistajalta                                                                kysymykset 76 ja 79
Jakelu                                                                                                                                           luku 7
Laadultaan vastaava varaosa – määritelmä asetuksessa                           1 artiklan 1 kohdan u alakohta
Laadultaan vastaavien varaosien laatu                                                                                 kysymys 102
Myynti riippumattomille korjaamoille                                                                                 kysymys 100
Määritelmä asetuksessa                                                                           1 artiklan 1 kohdan s alakohta
Takuusitoumukset, ilmaishuollot ja takaisinsaantipyyntötyöt                                                 kysymys 78
Tiedottaminen kuluttajille                                                                                                     kysymys 77
Tiettyjen varaosien takuu ja käyttö                                                                                        kysymys 99
Toimittajan toimittamien alkuperäisten varaosien käyttö                                                       kysymys 98
Valintamyymälä                                                                                                                     kysymys 2
Varaosien valmistajan immateriaalioikeudet                                                                       kysymys 104
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Vertikaalinen
Rajoitus – määritelmä asetuksessa                                                          1 artiklan 1 kohdan d alakohta
Sopimus – määritelmä asetuksessa                                                          1 artiklan 1 kohdan c alakohta

Voiteluaineet
Asetuksen soveltaminen                                                                                                          kysymys 2
Lainananto                                                                                                                           kysymys 15
Siirtymäaika                                                                                                                         kysymys 24
Varaosina pitäminen – määritelmä asetuksessa                                       1 artiklan 1 kohdan s alakohta

Vähämerkityksiset sopimukset                                                                                         kysymys 7
Välittäjä                                                                                                                           jakso 5.2

Lisäasiakirjat asiakkaan henkilöllisyydestä                                                                           kysymys 39

Y

Yritykset
Jakeluverkkoon kuuluvat yritykset – määritelmä asetuksessa                   1 artiklan 1 kohdan v alakohta
Kilpailevat yritykset – määritelmä asetuksessa                                        1 artiklan 1 kohdan a alakohta
Sidossuhteessa olevat yritykset – määritelmä asetuksessa                                            1 artiklan 2 kohta


