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Előszó

A gépjárművek forgalmazása és javítása az európai fogyasztó számára döntő
fontosságú terület. Ezt az ágazatot különleges versenyproblémákkal társítják �
különösen a fogyasztóknak az egységes piachoz fűződő jogait illetően, miszerint
ott vásárolnak gépkocsit az Európai Unióban, ahol nekik megfelel. Az új
1400/2002 rendeletet � amelyet ebben a brosúrában magyarázunk � úgy
szerkesztették meg, hogy a gépjármű-ágazat különleges adottságainak
figyelembevételével elrendezze ezeket a problémákat.

Az új rendelet a javítással és karbantartással, valamint a tartalék alkatrészek
szállításával kapcsolatos kérdésekkel is foglalkozik, mivel egy gépjármű
élettartama folyamán az ezekhez a szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek
körülbelül ugyanolyan magasak, mint magának a gépjárműnek az eredeti
beszerzési ára.

Az új rendeletet úgy szerkesztették meg, hogy növelje a versenyt, és érzékelhető
előnyöket nyújtson az európai fogyasztóknak. Utat nyit az olyan új forgalmazási
technikák elterjedtebb alkalmazásának, mint például az Internetes értékesítések
és multi-brand márkakereskedések. Nagyobb versenyt idéz elő a
márkakereskedők között, az új gépjárművek határokon átlépő megvásárlását
lényegesen egyszerűbbé teszi, és nagyobb árversenyhez vezet. A gépkocsi-
tulajdonosoknak nagyobb lehetőségük lesz választani, hogy hol végeztessék a
javítást és a karbantartást, és hogy milyen tartalék alkatrészeket használjanak.

Ennek a magyarázó brosúrának, amelyet a Versenypolitikai Főigazgatóság
állított össze, az a célja, hogy a törvénynél fogva nem kötelező erejű
útmutatóként szolgáljon a rendelethez. Az a célja, hogy az érdekelt felek
különböző csoportjait � különösen a fogyasztókat, márkakereskedőket és
javítóműhelyeket � útmutatással és információval lássa el. Az ilyen jellegű
információ még inkább fontos, tekintettel arra, hogy a rendelet alapvető
változtatásokat vezet be. A brosúra külön szakaszokat tartalmaz ezeknek a
feleknek a részére, és válaszokat ad a nagy valószínűséggel felmerülő
kérdésekre. Ennek meg kell könnyítenie, hogy az olvasó megtalálja a
szükségleteinek megfelelő információt.

A Versenypolitikai Főigazgatóság figyelemmel kíséri ennek a fontos rendeletnek
a végrehajtását, és nem fog habozni, hogy szükség esetén közbelépjen a
versenyszabályok betartásának biztosítása érdekében, valamint azért, hogy a
rendelet az európai fogyasztók hasznára váljon.

Philip Lowe
versenypolitikai főigazgató
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1. BEVEZETÉS

Az Európai Unió tagállamaiban a gépjármű- és alkatrészgyártók a termékeiket
forgalmazók hálózatain keresztül forgalmazzák. A gépjárműveket illetően ezeket a
forgalmazókat általában márkakereskedő néven ismerik, és ebben a brosúrában is
így fogunk rájuk hivatkozni. A gépjárműgyártók és más vállalkozások szerződéses
javítóműhelyek hálózatait is működtetik. Az ilyen forgalmazó vagy javítóműhely
hálózat a gyártók és az egyes forgalmazók vagy javítóműhelyek közötti hasonló
megállapodás-csomagokra épül. A versenytörvény szempontjából ezeket a
megállapodásokat vertikális megállapodásoknak nevezik, mivel a gyártó és a
forgalmazó vagy javítóműhely a termelési és forgalmazási lánc különböző szintjein
működik.

Az EK-szerződés 81. cikke az olyan megállapodásokra vonatkozik, amelyek a
tagállamok közti kereskedelmet befolyásolják, valamint megakadályozzák,
korlátozzák, vagy eltorzítják a versenyt. Rendszerint ez a helyzet következik be, ha
egy hálózat egy tagállam egész területére kiterjed. Ahol az első feltétel teljesül, a
81. cikk (1) bekezdése megtiltja az olyan megállapodásokat, amelyek észrevehetően
korlátozzák vagy eltorzítják a versenyt2. Ilyen esetről lehet szó olyankor, ha a
vertikális megállapodás nemcsak az árat és a mennyiséget határozza meg egy adott
értékesítési vagy beszerzési tranzakciónál, hanem a szállítóra vagy vevőre
vonatkozó megszorításokat (a továbbiakban: vertikális megszorításokat) is
tartalmaz. A 81. cikk (3) bekezdése ettől a tiltástól eltekint az olyan megállapodások
esetében, amelyek elegendő előnnyel járnak ahhoz, hogy a versenyellenes
hatásokkal szemben nagyobb súllyal jöjjenek számításba, mert például javítják a
hatékonyságot. Az ilyen megállapodásokról azt mondjuk, hogy mentesítést élveznek
a 81. cikk (3) bekezdése szerint. A megállapodások csak akkor mentesíthetőek, ha a
fogyasztók méltányosan részesednek a tökéletesítésből származó előnyökből3.

                                                
2 A 81. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

A közös piaccal összeegyeztethetetlen és tilos minden olyan vállalkozások közötti megállapodás,
vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás, amely hatással lehet a tagál-
lamok közötti kereskedelemre, és amelynek célja vagy hatása a közös piacon belüli verseny megaka-
dályozása, korlátozása vagy torzítása, így különösen:

a) a beszerzési vagy eladási árak, illetve bármely egyéb üzleti feltétel közvetlen vagy közvetett rögzí-
tése;

b) a termelés, az értékesítés, a műszaki fejlesztés vagy a befektetés korlátozása vagy ellenőrzése;

c) a piacok vagy a beszerzési források felosztása;

d) egyenértékű ügyletek esetén eltérő feltételek alkalmazása az üzletfelekkel szemben, ami által azok
hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek;
e) a szerződések megkötésének függővé tétele olyan kiegészítő kötelezettségeknek a másik fél részéről
történő vállalásától, amelyek sem természetüknél fogva, sem a kereskedelmi szokások szerint nem
tartoznak a szerződés tárgyához.

3 A 81. cikk (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

�Az (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától azonban el lehet tekinteni az olyan esetekben, amikor

� a vállalkozások közötti megállapodás vagy megállapodások csoportja;
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Az, hogy egy vertikális megállapodás ténylegesen korlátozza-e a versenyt, vagy
ebben az esetben az előnyök nagyobb súllyal jönnek-e számításba a versenyellenes
hatásokkal szemben, gyakran a piac szerkezetétől függ. Elvileg ez egyedi elbírálást
igényel. A Bizottság azonban rendeleti úton mentességet engedélyezhet a
megállapodások egész csoportjai számára. Az ilyen rendeleteket közönségesen
csoportos mentességre vonatkozó rendeleteknek nevezzük. Például a Bizottság a
2790/19994 bizottsági rendeletként ismert, csoportos mentességre vonatkozó
rendeletet fogadta el a szállítási és forgalmazási megállapodások esetében. Ez a
csoportos mentességre vonatkozó rendelet elvileg az ipar és kereskedelem összes
ágazatának vertikális megállapodásaira vonatkozik. Ahol azonban a Bizottság egy
adott ágazatra vonatkozó csoportos mentességi rendeletet fogadott el, ott a
2790/1999 rendelet nem alkalmazható5.

A gépjármű-ágazat egy ideig rendelkezett egy erre az ágazatra vonatkozó
mentesítési rendelettel. A gépjármű-ágazatra vonatkozó 1475/956 korábbi bizottsági
rendelet 2002. szeptember 30-án hatályát vesztette, és a helyébe lépett a Szerződés
81. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások és
összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 2002.
július 31-i 1400/2002 bizottsági rendelet7 (a továbbiakban: a rendelet vagy az új
rendelet).

Az új rendelet az Európai Unióban alkalmazandó. Az EGT-ben is alkalmazandó8.

A 2002. október 1-jén hatályba lépett új rendelet néhány alapvető változtatást vezet
be az új gépjárművekre és tartalék alkatrészekre vonatkozó forgalmazási
megállapodások mentessége tekintetében. Ugyancsak nagyobb változtatásokat vezet
be a szerződéses és független javítóműhelyek és más független szereplők � mint
például országúti segélyszolgálatok, tartalékalkatrész-forgalmazók és a

                                                                                                                                                

� a vállalkozások társulásai által hozott döntés vagy döntések csoportja;

� az összehangolt magatartás vagy összehangolt magatartások csoportja
hozzájárul az áruk termelésének vagy forgalmazásának javításához, illetve a műszaki vagy gazdasági
fejlődés előmozdításához, ugyanakkor lehetővé teszi a fogyasztók méltányos részesedését a belőle
eredő előnyből, (�)�

4 A Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vertikális megállapodások és összehangolt magatartások
csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 2790/1999/EK bizottsági rendelet (HL
L 336., 1999.12.29., 21. o.).

5 Lásd a 2790/1999 rendelet 2. cikk (5) bekezdését.

6 A Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-forgalmazási és szerviz-megállapodások egyes
csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 1995. június 28-i 1475/95/EK bizottsági rendelet (HL L
145., 1995.6.29., 25. o.).

7 HL L 203., 2002.8.1., 30. o.

8 Lásd az EGT-Vegyesbizottság 2002. szeptember 27-i 136/2002 határozatát az EGT-megállapodás
XIV. mellékletének (verseny) módosításáról (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé); lásd még az
EGT-Vegyesbizottság 1996. július 19-i 46/96 határozatát az EGT-megállapodás XIV. mellékletének
(verseny) módosításáról (HL L 291., 1996.11.14., 39. o.), melyek szerint az 1475/95 határozat az EGT
tagállamokban is alkalmazható volt.
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javítóműhelyek számára képzést nyújtó szereplők � által nyújtott javítási és
karbantartási megállapodások mentessége tekintetében.

A Bizottságnak azonban általános politikája, hogy az érdekelteknek elegendő időt
ad az új jogi keretekhez történő alkalmazkodáshoz, ezért az új rendelet csak az
átmeneti időszakok vége után válik teljesen alkalmazhatóvá9.

Ezt a brosúrát arra szánták, hogy útmutatóul szolgáljon a rendelethez a fogyasztók10

és más szereplők számára. Segíteni kívánja továbbá a vállalatokat, hogy saját maguk
bírálhassák el vertikális megállapodásaik összeegyeztethetőségét az EK-
versenyszabályokkal. Technikai elemzést és magyarázatot tartalmaz, valamint
választ ad azokra a kérdésekre, amelyekkel a gépjárművek eladásában és/vagy
javításában és karbantartásában érdekelt gyártók, márkakereskedők, tartalék-
alkatrész-gyártók és forgalmazók, szerződéses és független javítóműhelyek és más
független szereplők a gyakorlatban nagy valószínűséggel szembesülnek. A brosúra
azonban nem ad részletes kommentárt a rendelet minden egyes előírásával
kapcsolatban, és jogilag nem kötelező erejű.

                                                
9 Lásd alább a rendelet 4.8. szakaszát, valamint a 10. és a 12. cikkét. Azok a megállapodások, amelyek

összeegyeztethetőek az 1475/95 rendelet követelményeivel, 2003.9.30-ig mentességet élveznek.
Ezenkívül az új gépjárművek márkakereskedői egy szelektív forgalmazási rendszerben 2005.9.30-ig
eltilthatóak attól, hogy további értékesítési helyeket nyissanak máshol az Európai Unióban.

10 Ennek a brosúrának az egyik fő célkitűzése, hogy megismertesse a fogyasztókkal és közvetítőikkel,
hogy miként szavatolja a rendelet azt a jogot, hogy az Európai Unión belül bárhol gépkocsit lehet
vásárolni az egységes piac elveivel összhangban.
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2. A BROSÚRA FELÉPÍTÉSE

A brosúra felépítése a következő:

A 3. fejezet elmagyarázza a rendelet hátterében álló filozófiát és törekvéseket, mind
a gépjárművek forgalmazása, mind pedig a javító és karbantartó szolgáltatásokat
illetően.

A 4. fejezet a rendelet felépítésének magyarázatát, valamint minden egyes
rendelkezésének bizonyos jogi vonatkozásait tartalmazza. Ez különös érdeklődésre
tarthat számot az olyan ügyvédek és mások részéről, akik jobban meg kívánják
érteni a rendelet különböző rendelkezéseinek alkalmazási körét és tartalmát.

 Az 5. fejezet elsősorban a fogyasztókra irányul, közvetítőiket is ideértve, valamint
az új járművek márkakereskedőire, és a javítóműhelyekre. Válaszokat ad azokra a
kérdésekre, amelyek nagy valószínűséggel felmerülnek ezeknek az érdekelteknek
minden egyes csoportjánál, minden egyes csoport vonatkozásában külön
szakaszokban. Az ezekre a kérdésekre adott válaszok vonatkozhatnak a jármű- és
tartalékalkatrész-gyártókra és nagykereskedőikre is. Például a fogyasztókra vagy
független javítóműhelyekre ruházott jogok megfelelhetnek a más szereplőkre,
például a járműgyártókra háruló kötelezettségeknek.

A 6. fejezet a piac fogalommeghatározásával kapcsolatos technikai kérdésekkel
foglalkozik.

A 7. fejezet a tartalékalkatrész-forgalmazással foglalkozik technikai nézőpontból.

Végezetül mellékeltük a brosúrához az új rendszer szempontjából idevágó
referencia-dokumentumok jegyzékét, valamint az új rendelet teljes szövegét, de
mindezek a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján11 is hozzáférhetőek.

                                                
11 http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
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3. AZ 1400/2002/EK RENDELET FILOZÓFIÁJA

3.1. Általános megközelítés

Az 1400/2002 rendelet egy csoportmentesítéssel foglalkozó rendelet, amely
kifejezetten a gépjármű-ágazatra vonatkozik. Az új gépjárművek és tartalék
alkatrészek forgalmazásával kapcsolatos megállapodásokkal foglalkozik, valamint a
szerződéses javítóműhelyek által nyújtott javítást és karbantartást szabályozó
forgalmazói megállapodásokkal. Foglalkozik még az olyan független szereplők �
például független javítóműhelyek � technikai információkhoz történő
hozzáférésének kérdésével, amelyek közvetve vagy közvetetten a gépjárművek
javításában és karbantartásában érdekeltek, valamint a tartalék alkatrészekhez
történő hozzáféréssel.

Az 1400/2002 rendelet elődjénél, az 1475/95 rendeletnél, továbbá a 2790/1999
rendeleténél szigorúbb, tekintettel az ebben az ágazatban feltárt versenyproblémák
orvoslására12.

Mindazonáltal az 1400/2002 rendelet a Bizottságnak a vertikális korlátozások
elbírálásával kapcsolatos általános politikáján alapszik, ahogy az a 2790/1999
rendeletben és a hozzá tartozó, a vertikális korlátozásokról szóló iránymutatásban13

szerepel. Ezáltal egy még inkább gazdasági jellegű megközelítésen, és azon az elven
alapszik, hogy a gazdasági szereplők (gyártók, márkakereskedők) feladata a
forgalmazás megszervezése saját szükségleteik szerint. Ennek folytán az új rendelet
kevésbé előíró jellegű, mint az 1475/95 bizottsági rendelet, figyelembe veszi az
1475/95 rendelet esetében tapasztalt �kényszerzubbony� effektus14 elkerülését,
valamint az innovatív forgalmazási formák kialakulásának lehetővé tételét.

Az új rendelet számításba veszi az általános politikában, hogy a csoportmentesítési
rendeleteknek a korlátozó megállapodásokra csak bizonyos piaci részesedési
küszöbértékekig kell vonatkozniuk, esetünkben ez a küszöbérték általában 30%, bár
az új gépjárművek mennyiségi szelekciós forgalmazásának esetében 40%.
Ezenkívül az új rendelet csak akkor vonatkozik a megállapodásokra, ha bizonyos
általános feltételek15 � például jogviták választottbíró általi rendezésével
kapcsolatban � is teljesülnek. A rendelet egyik fontos része az olyan magatartásokra

                                                
12 Lásd a Bizottság 2000. november 15-i jelentését a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-

forgalmazási és szerviz-megállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló 1475/95/EK
rendelet értékeléséről. A COM(2000)743 végleges dokumentum az Interneten a következő helyen
található:
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/

13 A Bizottság közleménye � A vertikális korlátozásokról szóló iránymutatás (HL C 291., 2000.10.13., 1.
o.).

14 Ez egy olyan effektus, ami azt eredményezi, hogy ha csak egy forgalmazási modellt mentesítenek,
akkor a rendelet arra bátorítja az összes szállítót, hogy megközelítőleg ugyanolyan forgalmazási
rendszert használjon, ami merevséghez vezet.

15 Az általános feltételeket illetően lásd a 3. cikket.
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és viselkedésekre koncentrál, amelyek súlyosan korlátozzák a versenyt a közös
piacon belül, és amelyek sérelmesek a fogyasztókra nézve. Ebből a célból � a
Bizottságnak a csoportmentesítési rendeleteknél16 alkalmazott általános
megközelítésével összhangban � közzéteszi a (gyakran �fekete kikötésekként� vagy
�különösen súlyos korlátozások� néven emlegetett) nagyon súlyos korlátozások
listáját, és tisztázza, hogy mi az, ami rendes körülmények között nincs
megengedve17. Ez a lista azért került összeállításra, hogy orvosolja az 1475/95
rendelet hátrányait, valamint hogy számításba vegye a csak a gépjármű-ágazatra
vonatkozó kérdéseket, különös tekintettel a javításra és a karbantartásra. Ahol ezek
a korlátozások jelen vannak, ott nemcsak a megállapodás nem fog már előnyt
élvezni a csoportmentesítésből, hanem az egyedi mentesség is valószínűtlen. A
különösen súlyos korlátozások listáján kívül az új rendelet különleges feltételeket is
előír bizonyos vertikális korlátozásokkal, különösen a versenytilalmi
kötelezettségekkel és a telephelyre vonatkozó kikötésekkel kapcsolatban18. Amikor
ezek a különleges feltételek nem teljesülnek, akkor ezek a vertikális korlátozások
kikerülnek a csoportmentesítésből. Mindazonáltal a rendelet továbbra is vonatkozik
a vertikális megállapodás többi részére, ha a megállapodás többi része a
mentességet nem élvező vertikális korlátozástól függetlenül működhet. A
mentességet nem élvező vertikális korlátozás egyedi elbírálást igényel a 81. cikk
szerint.

3.2. Az új általános megközelítés eredménye a gépjárművek
forgalmazásának és szervizének tekintetében

A rendelkezésre álló számok azt mutatják19, hogy a vételár, és a gépkocsi
javításának és karbantartásának költsége külön-külön nagyjából a teljes tulajdonlási
költség 40%-át teszi ki20. Ennek folytán a forgalmazási és javítási piac versenye
egyformán fontos a fogyasztók számára, ezért a rendelet mindkét terület versennyel
kapcsolatos kérdéseivel egyaránt foglalkozik.

A Bizottság által 2000. november 15-én elfogadott értékelő jelentés azt a
következtetést vonta le, hogy az 1475/95 rendelet nem felelt meg bizonyos alapvető
célkitűzéseinek21. Az általános vertikális csoportmentesítésre vonatkozó rendelet
(2790/1999 rendelet) alkalmazása nem oldaná meg továbbá az értékelő jelentésben

                                                
16 A Bizottság 2790/1999 rendelete; a Bizottság 2000. november 29-i 2658/2000/EK rendelete a

Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a szakosítási megállapodások egyes csoportjaira történő
alkalmazásáról (HL L 304., 2000.12.5., 3. o.); a Bizottság 2000. november 29-i 2659/2000/EK
rendelete a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes
csoportjaira történő alkalmazásáról (HL L 304., 2000.12.5., 7. o.).

17 Lásd a 4. cikket a különösen súlyos korlátozásokról.

18 Lásd az 5. cikket a különleges feltételekről.

19 Andersen, Study on the impact of possible future legislative scenarios for motor vehicle distribution
on all parties concerned, 43. o., II.2.1.B fejezet; az Interneten megtalálható:
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/.

20 A maradék 20% a finanszírozási, biztosítási és egyéb költségekből tevődik össze.

21 Lásd a Bizottság jelentését az 1475/95 rendelet értékeléséről.
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feltárt összes problémát sem. Bár ugyanazon a nem előíró jellegű megközelítésen
alapszik, mint a 2790/1999 rendelet, az 1400/2002 rendelet ezért szigorúbb
megközelítést vezet be.

Az új gépjárművek forgalmazását illetően a rendelet a következő elvekre épül:

� Az 1475/95 rendelet által megengedett szelektív és kizárólagos
forgalmazás kombinálásának tiltása. Ahhoz, hogy élvezhessék az új
rendelet előnyeit, a gyártóknak választaniuk kell a szelektív és a
kizárólagos forgalmazási rendszerek létrehozása között forgalmazóik
megbízásakor;

� A különböző tagállamokban működő márkakereskedők közötti verseny
erősítése (márkán belüli � intra-brand � verseny) és a piaci integráció
javítása elsősorban azáltal, hogy nem kapnak mentességet az olyan
forgalmazási megállapodások, amelyek korlátozzák a passzív eladásokat,
nem kapnak mentességet azok a szelektív forgalmazási rendszerekben
kötött forgalmazási megállapodások, amelyek korlátozzák az aktív
eladásokat, és nem kapnak mentességet az (általában telephelyre
vonatkozó kikötéseknek nevezett) kikötések, amelyek megtiltják a
szelektív forgalmazási rendszerben működő márkakereskedőknek, hogy a
közös piacon máshol további értékesítési helyeket létesíthessenek22;

� Annak a kötelezettségnek a megszüntetése, hogy ugyanazon cégnek kell
végeznie mind az eladást, mind a szervizelést23, amit úgy érnek el, hogy
nem kapnak mentességet az olyan megállapodások, amelyek nem teszik
lehetővé a márkakereskedőknek, hogy alvállalkozásba adják ki a szervizt
és a javítást olyan szerződéses javítóműhelyeknek, amelyek a kérdéses
márka szerződéses javítóműhely hálózatába tartoznak, és ennélfogva
megfelelnek a gyártó minőségi standardjainak24;

� Több márka kínálatának (multi-branding) elősegítése oly módon, hogy
nem adnak mentességet, ha a márkakereskedőt korlátozzák a különböző
márkájú gépjárművek eladásában25. A szállítók azonban kiköthetnek olyan
kötelezettséget, hogy a különböző márkájú gépjárműveket ugyanazon a
kiállítótermen belül más területen kell kiállítani;

� A �rendelkezésre állási kikötés� fenntartása oly módon, hogy nem adnak
mentességet az olyan megállapodásokra, amelyek korlátozzák a
márkakereskedőt abban, hogy a márkakereskedő szerződés szerinti
termékcsaládján belüli egyenértékű modellektől eltérő előírásoknak
megfelelő gépkocsikat adhasson el. Ennek lehetővé kell tennie a fogyasztó
számára, hogy a fogyasztó a saját tagállamában éppen aktuális

                                                
22 2005. szeptember 30. után. Lásd az 5. cikk (2) bekezdés b) pontját és a 12. cikk (2) bekezdését. A

telephelyre vonatkozó kikötéssel a gyártó kötelezi a márkakereskedőt, hogy csak egy bizonyos
telephelyről működhessen, ami lehet egy cím, egy város vagy egy terület.

23 Ezt általában az értékesítés és szervizelés összekapcsolásának nevezik.

24 4. cikk (1) bekezdés g) pontja.

25 5. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja.
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előírásoknak megfelelő járműveket szerezhessen be egy másik
tagállamban lévő márkakereskedőtől, például lehetővé kell tenni, hogy az
egyesült királyságbeli és ír fogyasztók jobbkormányos gépkocsikat
vásárolhassanak a kontinentális Európában26;

� A közvetítők és beszerző ügynökök fogyasztók általi igénybevételének
támogatása27. Ezek a szereplők fontos eszközül szolgálnak, mert segítik a
fogyasztót, hogy járművet vásárolhasson a közös piac egy másik részében;

� A márkakereskedők gyártóktól való függetlenségének erősítése, mind a
többféle márka értékesítésének támogatása, mind pedig a szerződéses
védelem minimális standardjainak az erősítése révén (beleértve az
1475/95 rendeletben biztosított meglévő minimális felmondási idők
megtartását is), valamint annak révén, hogy lehetővé teszik számukra az
általuk létrehozott értéknek a realizálását, mert megkapják a jogot, hogy
vállalkozásaikat eladhassák más márkakereskedőknek, amelyek jogosultak
ugyanannak a márkának az értékesítésére28.

Összegezve, az 1400/2002 rendelet olyan rendszert alakít ki, amelynek elő kell
segítenie az innovatív forgalmazási módszerek kialakítását, és ezáltal elősegíti a
versenyt.

A gépjárművek javítása és karbantartása tekintetében az 1400/2002 rendelet
ugyanazon a szigorúbb megközelítésen alapszik, miközben megtart bizonyos
elemeket az előző 1475/95 rendeletből is, mivel a 2790/1999 rendelet nem tartalmaz
olyan előírásokat, amelyek kielégítően illeszkednek a gépjárművek javításához és
karbantartásához. Ismerve a fogyasztóknak a javításra és karbantartásra költött
ráfordításainak nagyságát, fontos, hogy biztosítva legyen számukra a különböző
alternatívák közötti választási lehetőség, valamint az, hogy az összes szereplő
(márkakereskedők, szerződéses javítóműhelyek, független javítóműhelyek,
beleértve a karosszériajavító-műhelyeket, gyorsjavító láncokat és
szervizközpontokat is) jó minőségű szolgáltatásokat kínálhasson, és ez által
hozzájárulhasson a jármű biztonságához és megbízhatóságához.

Ennek megfelelően a javítás és karbantartás tekintetében az 1400/2002 rendelet a
következő célkitűzéseket követi:

� Lehetővé kell tenni a gyártóknak, hogy kiválasztási kritériumokat
alkalmazhassanak a szerződéses javítóműhelyekkel szemben, feltéve, hogy
ezek nem akadályozzák a rendeletben tiszteletben tartott bármely jog
gyakorlását;

� Biztosítani kell, hogy ha az új gépjárművek szállítója minőségi kritériumokat
állít fel a hálózatához tartozó szerződéses javítóműhelyek számára, akkor az
összes olyan szereplő csatlakozhasson a hálózathoz, amely megfelel ezeknek
a kritériumoknak. Ez a megközelítés azáltal javítja a versenyt a szerződéses

                                                
26 4. cikk (1) bekezdés f) pontja.

27 14. preambulumbekezdés.

28 3. cikk (3) bekezdés és 3. cikk (5) bekezdés.
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javítóműhelyek között, hogy biztosítja a szükséges műszaki szakértelemmel
rendelkező szereplőknek, hogy mindenütt vállalkozhassanak, ahol üzleti
lehetőség kínálkozik;

� Javítani kell a szerződéses javítóműhelyek hozzáférését az olyan tartalék
alkatrészekhez, amelyek a jármű gyártója által értékesített alkatrészekkel
versenyeznek;

� Meg kell őrizni, és meg kell erősíteni a független javítóműhelyek
versenyképességét; jelenleg ezek végzik a gépkocsikon az összes javítás
átlagosan mintegy 50%-át.29 A rendelet úgy javítja a helyzetüket, hogy erősíti
a műszaki fejlődésnek megfelelő tartalék alkatrészekhez és műszaki
információkhoz történő hozzáférési képességüket, különösen az elektronikus
eszközök és a diagnosztikai berendezések területén. A hozzáférési jog
kiterjed a képzésre, valamint a különféle szerszámokra is, mivel az ehhez a
négy elemhez történő hozzáférés szükséges ahhoz, hogy a szereplő el tudja
látni a vevőszolgálati feladatokat. Ennek a szélesebb körű hozzáférésnek
egyik kívánatos és fontos mellékhatása, hogy a közlekedés biztonságának és
általában a fogyasztók javára bátorítja a független javítóműhelyek műszaki
szakértelmének tökéletesítését.

Mindezen elemek tekintetbe vételével az 1400/2002 rendelet erősíti a versenyt az
új gépjárművek forgalmazásának és a vevőszolgálati szolgáltatásoknak a piacán.

                                                
29 Andersen tanulmány, 254. o., appendix 8; Accenture, Study on the Impact of Legislative Scenarios on

Motor Vehicle Distribution, September 2001, commissioned by ACEA, p. 11.
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4. A RENDELET TARTALMA

Ez a fejezet felméri a rendelet különböző cikkeinek tartalmát abból a célból, hogy
illusztráljon bizonyos rendelkezéseket, amelyek értelmezést igényelhetnek. Tartalmazza
a cikkek felsorolását és magyarázatát, lehetőség szerint a rendelet
preambulumbekezdéseire hivatkozva, valamint példákat és válaszokat tartalmaz az olyan
kérdésekre, amelyek a forgalmazási hálózatot szervező jogászokban és gépjármű- vagy
tartalékalkatrész-szállítókban merülhetnek fel. Ez a szakasz hivatkozásokat is tartalmaz a
Bizottság olyan más közleményeire, amelyek elvi útmutatást nyújtanak a végrehajtási
kérdésekhez.

4.1. A rendeletben használt fogalommeghatározások (1. cikk)

Az 1. cikk fogalommeghatározások listáját tartalmazza, amely tisztázza, hogy milyen
jelentést kell tulajdonítani egyes szavaknak vagy kifejezéseknek a rendelet más
cikkeinek szövegében. Szükség szerint az alábbiakban megadjuk a precíz
fogalommeghatározást annak a cikknek, illetve azoknak a cikkeknek a szövegével
együtt, amelyekben az ilyen szavak vagy kifejezések szerepelnek.

4.2. A rendelet alkalmazási köre (2. cikk)

 2. cikk

Alkalmazási kör

(1) A Szerződés 81. cikkének (3) bekezdése alapján és e rendelet rendelkezéseire is figyelemmel, ez a
rendelet kinyilvánítja, hogy a 81. cikk (1) bekezdését nem lehet alkalmazni a vertikális
megállapodásoknak azon feltételekkel kapcsolatos részeire, amelyek alapján új gépjárművek, a
gépjárművekhez tartozó tartalék alkatrészek vagy a gépjárművekhez nyújtott javítási és karbantartási
szolgáltatások felek általi vásárlása, értékesítése vagy viszonteladása történik.

Az első pontot abban a mértékben kell alkalmazni, amennyiben ezek a vertikális megállapodások
vertikális korlátozásokat tartalmaznak.

Az e bekezdésben foglalt mentesség elnevezése e rendelet alkalmazásában �a mentesség�.

(�)
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4.2.1. A rendelet alkalmazási körébe tartozó termékek és szolgáltatások

1. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában:

(�)

n) �gépjármű� önjáró, közúti használatra szánt, és három vagy annál több kerékkel
rendelkező jármű.

(�)

s) �tartalék alkatrészek� azok az áruk, amelyeket a járműbe vagy a járműre kell szerelni az
adott jármű alkatrészeinek pótlására, beleértve a gépjármű használatához szükséges
olajokat, az üzemanyag kivételével.

(�)

1. kérdés: Hol húzódik a határvonal a vertikális megállapodásokról szóló új 1400/2002
rendelet és 2790/1999 rendelet között?

A vertikális megállapodásokról szóló 2790/1999 rendelet 2. cikkének (5) bekezdése
kimondja, hogy nem alkalmazandó azokra a vertikális megállapodásokra, amelyeknek a
tárgya bármilyen más csoportos mentességre vonatkozó rendelet alkalmazási körébe
esik. Ebből következik, hogy a 2790/1999 rendelet nem alkalmazandó az olyan vertikális
megállapodásokra, amelyek új gépjárművekre, gépjárművek javítási és karbantartási
szolgáltatásaira, és gépjárművek tartalék alkatrészeire vonatkoznak, ahogy azok fogalmát
a rendelet meghatározza. Az a megállapodás, melynek tárgya a rendelet alkalmazási
körébe esik30, de nem felel meg az abban kikötött más követelményeknek31, nem esik a
2790/1999 rendelet alkalmazási körébe.

2. kérdés: Alkalmazandó-e a rendelet az összes járműre és tartalék alkatrészre vonatkozó
megállapodásra?   

Nem. A rendelet nem alkalmazandó többek között az olyan járművekre, amelyek nem
gépjárművek32, olyan gépjárművekre, amelyek nem újak33, olyan bankkölcsönökre,

                                                
30 Lásd a 2. cikket (Alkalmazási kör).

31 Például a 3., 4. vagy 5. cikk.

32 A gépjárművek fogalommeghatározása ugyanaz, mint az 1475/95 rendelet szerinti. Egyes járművek
nem felelnek meg ennek a fogalommeghatározásnak, mivel nem önjáróak, mint például a lóvontatású
kocsik, mivel háromnál kevesebb kerekük van, mint például a motorkerékpároknak, vagy azért, mivel
nem közutakra szánták őket, bár alkalmanként megjelenhetnek a közutakon is, mint például a
traktorok vagy a földmunkagépek.

33 Például a használt gépkocsik piaca.
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amelyek egy jármű végfelhasználó általi megvásárlását finanszírozzák, vagy olyan
árukra, amelyek nem a rendeletben meghatározott tartalék alkatrészek34.

Sok cseretermék a rendelet fogalommeghatározása szerint a gépjárművekre jellemző, és
ezáltal nyilvánvalóan az 1. cikk (1) bekezdés s) pontja szerinti meghatározás alá esik.
Mindazonáltal bizonyos áruk, mint például a kenőanyagok, a festék, és olyan általános
termékek, mint például a csavarok és anyacsavarok kétféle � vagy akár többféle � célra is
felhasználhatók. Bár felszerelhetők egy gépjárműbe vagy gépjárműre az adott jármű
alkotóelemeinek kicserélése céljából, ugyanakkor végfelhasználásuk olyan fajta
járműveknél is elképzelhető lehet, amelyekre a rendelet nem vonatkozik (pl.
motorkerékpárok vagy traktorok), vagy még ennél még inkább eltérő célra is
felhasználhatók lehetnek. Ennél fogva az ilyen áruk csak az 1. cikk (1) bekezdés s)
pontjának jelentése értelmében tekintendők tartalék alkatrésznek, ami azt eredményezi,
hogy a forgalmazásukra vonatkozó vertikális megállapodások a rendelet alkalmazási
körébe esnek, ha ésszerűen megállapítható, hogy az a céljuk, hogy gépjárművekre vagy
gépjárművekbe szereljék fel őket. A gyakorlatban ez ott fordul elő, ahol a vevő a
gépjárműjavító ágazatban fejti ki tevékenységét, vagy ennek az ágazatnak a szállítója.

Ez kizárná a rendelet alkalmazási köréből � a szakma egy adott szintjén � azokat a
vertikális megállapodásokat, amelyek révén nagykereskedők szerzik be az ilyen
termékeket a legkülönfélébb fogyasztók számára történő további értékesítés céljából,
továbbá � a szakma egy egészen más szintjén � az olyan megállapodásokat, amelyek
végfelhasználóknak közvetlenül eladandó termékekre vonatkoznak, mivel a végső
felhasználás körülményei mindkét esetben távol állnak attól, hogy világosnak tekinthetők
legyenek. Például egy csavargyártó és egy ezermester bolt közötti vertikális
megállapodás nem esik a rendelet alkalmazási körébe még akkor sem, ha a gyártó
ugyanazokat a csavarokat egy gépjárműgyártónak vagy a gépjárműjavító ágazatnak is
szállítja.

Nem esik a rendelet alkalmazási körébe egy olyan forgalmazóval kötött megállapodás
sem, amely például festékeket vagy kenőanyagokat forgalmaz, kivéve, ha
tevékenységéből világosan kiderül, hogy ezeket az árukat csakis olyan gépjárművekben
vagy gépjárműveken használják fel, amelyek a rendelet alkalmazási körébe tartoznak. Az
ilyen ésszerű bizonyosság nem létezik az olyan festékek vagy kenőanyagok esetében,
amelyeket benzinkutaknak, szupermarketeknek vagy barkácsboltoknak adnak el
kiskereskedelmi forgalmazás céljára. Addig a mértékig, ahogy a rendelet alkalmazási
körébe nem eső vertikális megállapodások járművekre, árukra vagy szolgáltatásokra
vonatkoznak, ezek elvben a 2790/1999 rendelet alkalmazási körébe esnek.

                                                
34 Például azért, mert nem szükségesek a gépjármű használatához, mint például az olyan tartozékok, mint

a magnószalag, a CD vagy munkavégzéshez szükséges más tartozékok (a magyarázatot lásd alább, a
7. fejezetben).
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A rendelet alkalmazási körébe eső megállapodások kategóriái

1. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában:
(�)
c) �vertikális megállapodás� két vagy több olyan vállalkozás által létrehozott megállapodás

vagy összehangolt magatartás, amelyek mindegyike � e megállapodás alkalmazásában
� a termelési vagy forgalmazási lánc különböző szintjén működik.

(�).

2. cikk

Alkalmazási kör

(�)

(2) A mentességet ugyancsak alkalmazni kell a következő kategóriákba tartozó vertikális
megállapodásokra:

a) vállalkozások társulása és annak tagjai vagy egy ilyen társulás és annak szállítói között
létrejött vertikális megállapodások, kizárólag abban az esetben, ha a társulás minden
tagja gépjárműveket vagy gépjármű tartalék alkatrészeket forgalmaz vagy javítóműhely,
valamint ha a társulás egyes tagjainak éves forgalma � a kapcsolt vállalkozásaikkal
együtt � nem haladja meg az 50 millió eurót; az ilyen társulások által megkötött
vertikális megállapodások e rendelet hatálya alá tartoznak, a 81. cikknek a társulás tagjai
között megkötött horizontális megállapodásokra vagy a társulás által elfogadott
döntésekre történő alkalmazásának sérelme nélkül;

b) a szellemi tulajdonjogoknak a vevőre való átruházásával vagy a vevő általi
hasznosításával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó vertikális megállapodások,
amennyiben ezek a rendelkezések nem képezik az ilyen megállapodások elsődleges
tárgyát, és közvetlenül az áruknak vagy szolgáltatásoknak a vevő vagy annak vásárlói
által történő felhasználásához, eladásához vagy viszonteladásához kapcsolódnak. A
mentesség alkalmazásának feltétele, hogy ezek a rendelkezések ne tartalmazzanak a
szerződés szerinti árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, az e rendelet alapján nem
mentesített vertikális korlátozásokkal azonos célú vagy hatású versenykorlátozásokat.

(3) A mentességet nem lehet alkalmazni a versenytárs vállalkozások között létrejött vertikális
megállapodásokra.

Ugyanakkor a mentességet alkalmazni kell, amennyiben a versenytárs vállalkozások között
nem kölcsönös vertikális megállapodás jön létre, és:

a) a vevő teljes éves forgalma nem haladja meg a 100 millió eurót, vagy
b) a szállító árukat gyárt és forgalmaz, a vevő pedig olyan forgalmazó, amely nem gyárt a

szerződés szerinti áruval versengő termékeket, vagy
c) a szállító a kereskedelem több szintjén nyújt szolgáltatásokat, a vevő pedig nem nyújt

versengő szolgáltatásokat a kereskedelem azon szintjén, amelyen a szerződés szerinti
szolgáltatásokat vásárolja.

3. kérdés: A vertikális megállapodásoknak milyen típusait szabályozza a rendelet?

A rendelet azokra a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodásaira vonatkozik a
kereskedelem minden szintjén, egy új gépjárműnek a gyártója általi első leszállításától
kezdve egy végfelhasználónak történő végleges eladásáig, és a tartalék alkatrészeknek a
gyártói általi első leszállításától kezdve a végfelhasználóknak nyújtott javítási és
karbantartási szolgáltatások nyújtásáig. A rendelet többek között a következő szereplők
közötti vertikális megállapodásokat szabályozza:
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� gépjárművek gyártója vagy leányvállalata és olyan független importőrök vagy
nagykereskedők, amelyek nem a gyártó leányvállalatai, és amelyeket meg lehet bízni
a gyártó forgalmazási és javító hálózatának történő szállítással és a hálózat
vezetésével egy vagy több tagállamban még akkor is, ha a gyártó bejegyzett importőr
és nagykereskedelmi leányvállalatokat ezekben vagy más tagállamokban35;

� gépjárművek gyártója vagy leányvállalata és szerződéses forgalmazói és
javítóműhely-hálózatának egyedi tagjai, beleértve a gyártó által birtokolt szellemi
tulajdonjogok licencbe adását is36;

� gépjárművek gyártója, egy főforgalmazó és egy alforgalmazó vagy egy ügynök a két-
vagy háromrétegű forgalmazási hálózatokban37. Az ilyen megállapodásra attól
függetlenül vonatkozik a rendelet, hogy a gépjárműgyártó választja-e ki az
alforgalmazókat és lép velük szerződéses viszonyba, vagy pedig főforgalmazók
választják-e ki az alforgalmazókat és lépnek velük szerződéses viszonyba a gyártó
által meghatározott kritériumok alapján38;

� gépjárművek vagy tartalék alkatrészek gyártója és a gépjárműveket vagy tartalék
alkatrészeket közösen beszerző szerződéses vagy független márkakereskedők és
javítóműhelyek társulása, ha a társulás egyik független tagjának sem haladja meg az
összes éves forgalma az 50 millió eurót39;

� tartalék alkatrészek szállítója és független vagy szerződéses javítóműhelyek
hálózatának egyedi tagja, aki ezeket a tartalék alkatrészeket javítási és karbantartási
szolgáltatások nyújtására használja fel.

A rendelet alkalmazási köre ezáltal szélesebb, mint az 1475/95 rendeleté, mivel
megállapodásokat is magába foglal például gépjárművek olyan importőreivel vagy
nagykereskedőivel, amelyek nem nyújtanak vevőszolgálati szolgáltatásokat, olyan
javítóműhelyekkel, amelyek nem árulnak gépkocsikat, és olyan szállítókkal, amelyek
tartalék alkatrészeket szállítanak a javítóműhelyeknek.

4. kérdés: A rendelet alkalmazási körébe esnek-e azok a vertikális megállapodások,
amikor a szállító közvetlenül értékesít gépjárműveket végfelhasználóknak is forgalmazói
hálózatával versenyezve?

Általában a rendelet nem vonatkozik az olyan vertikális megállapodásokra, amelyek
egymással versenyben álló vállalkozások között jöttek létre. Ugyanakkor a versenytársak

                                                
35 2. cikk (3) bekezdés a) és b) pontja.

36 2. cikk (2) bekezdés b) pontja, pl. védjegy használata a bemutatóteremben, ahol járműveket árulnak
vagy a know-how közzététele egy adott márka javítási szolgáltatásának nyújtásához.

37 3. preambulumbekezdés

38 A rendelet nem akadályozza meg az egyrétegű forgalmazási rendszerek használatát. Azt, hogy a
rendszereket miért és hogyan szervezik meg, a gyártó vagy a szállító választhatja meg, amelynek a
gépjárműveit vagy tartalék alkatrészeit a hálózaton keresztül szállítják. A márkakereskedőnek egy
másik vállalkozással kötött forgalmazási megállapodásai szintén a szállító hozzájárulásától függtek az
1475/95 rendelet 3. cikkének (6) bekezdése értelmében.

39 2. cikk (2) bekezdésének a) pontja.



20

közötti bizonyos vertikális megállapodások a rendelet alkalmazási körébe esnek.
Konkrétan a 2. cikk (3) bekezdése kiterjeszti a rendelet alkalmazási körét a kettős
forgalmazási helyzetekre, hogy szabályozhassa a különféle vertikális megállapodásokat,
amelyeket a közvetlenül végfelhasználóknak árusító gépjárműgyártó köthet szerződéses
forgalmazóinak hálózatának, illetve hálózatainak egyedi tagjaival. A rendelet nem köt ki
semmilyen különleges követelményt a gyártó által birtokolt és a szerződéses forgalmazó
által birtokolt és működtetett értékesítési helyek egymás mellett élése vonatkozásában.

5. kérdés: Beletartoznak-e az ügynöki megállapodások a rendelet alkalmazási körébe?

Az ügynöki megállapodások általánosak a gépjármű-ágazatban. A Bizottság elválasztó
vonalat húz a �valódi� és a �nem valódi� ügynöki megállapodások között az EK
versenyjog célkitűzéseit illetően a vertikális korlátozásokról szóló iránymutatásában
kikötött kritériumokat követve, függetlenül attól, hogy az ilyen megállapodásokat a
nemzeti polgári jog hogyan minősíti40. A valódi ügynöki megállapodások, vagyis azok,
amelyeknél az ügynök jelentéktelen vagy semmilyen pénzügyi vagy kereskedelmi
kockázatot sem visel a megbízója nevében kötött vagy kialkudott szerződés
vonatkozásában és az adott tevékenységi terület piactól függő befektetéseinek
vonatkozásában, a 81. cikk (1) bekezdése értelmében nem tiltottak, és nem esnek a
rendelet alkalmazási körébe. Másrészről viszont a nem valódi ügynöki megállapodások
igenis a rendelet hatálya alá esnek41.

6. kérdés: Mik azok a követelmények, amelyeket a megállapodásoknak általában
teljesíteniük kell ahhoz, hogy megfeleljenek a rendeletnek, és mik a következményei
ennek a megfelelésnek?   

Ahhoz, hogy a rendeletet alkalmazni lehessen az olyan megállapodásokra, amelyek az
alkalmazási körébe esnek, teljesíteni kell a 3. cikkben felsorolt általános feltételeket,
valamint a felek közötti kikötések sem közvetlenül, sem közvetve meríthetik ki a 4.
cikkben felsorolt különösen súlyos korlátozásokat. Bizonyos kötelezettségek, amelyek
nem felelnek meg az 5. cikkben felsorolt feltételeknek, nem mentesítettek, de a nemzeti
szerződésjog alapján esetleg lehetőség nyílik elválasztani az ilyen kötelezettségeket a
megállapodás fennmaradó részétől, és ez által a fennmaradó rész a csoportos mentesítés
hatálya alá kerül. Kényszerítés, pénzügyi ösztönzők vagy termelékenységcsökkentő
intézkedések alkalmazása, kereskedelmi ingatlanok bérbevételei, vagy más olyan
intézkedések42, amelyek korlátozzák vagy megkísérlik korlátozni a forgalmazó vagy
javítóműhely független viselkedését a 4. cikk által támogatott versenybarát
                                                
40 A vertikális korlátozásokról szóló iránymutatás, II. szakasz 2. cikk, Ügynöki megállapodások, (12) �

(20) bekezdés

41 Az ilyen nem valódi üzleti megállapodások a 81. cikk (1) bekezdés hatálya alá és az 1475/95 rendelet
hatálya alá is eshetnek, lásd még a 2001.10.10-i bizottsági határozatot � DaimlerChrysler -
(COMP/36.264 � Mercedes-Benz ügy), HL L 257, 2002.9.25., 1. o.

42 Például, ha egy gyártó kisebbségi részvénytulajdonosa egyik márkakereskedőjének, és megegyezik a
többi részvénytulajdonossal, hogy a márkakereskedő már nem foglalkozik több márka
forgalmazásával, vagy nem nyit további értékesítési vagy átvételi helyet 2005. szeptember 30. után,
akkor ez álcázott vertikális megállapodásnak tekintendő, amely az 1. cikk (1) bekezdés c) pontjának
meghatározása alá esik, és amely nem élvez mentességet az 5. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az 5.
cikk (2) bekezdés b) pontja szerint..
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magatartástípusok megvalósításában, vagy amelyek aláaknázzák a 3. cikkben tiszteletben
tartandónak feltüntetett jogokat, nem mentesíthetők a rendelet alapján. A
követelményeknek megfelelő megállapodásokban szereplő minden más megszorítás vagy
kikötés igénybe veheti a csoportos mentesség kedvezményét, mivel a 2. cikk a 81. cikk
(1) bekezdésében megfogalmazott tiltást hatálytalanná teszi az ilyen megállapodások
esetében.

A rendelet felmenti a feleket attól a feladattól, hogy bemutassák, adott jogi és gazdasági
kontextusukban megállapodásaik megfelelnek a 81. cikk (3) bekezdése
követelményeinek. A rendelet, amely jogilag kötelez és közvetlenül alkalmazandó az
összes tagállamban, biztosítja, hogy az Európai Unióban mindenütt az ilyen
megállapodások nem tekinthetők semmisnek és meg nem történtnek a 81. cikk (2)
bekezdése szerint. A közösségi jog elsőbbségének elvével összhangban a nemzeti
hatóságoknak vagy bíróságoknak a nemzeti versenytörvények betartatására tett
intézkedései nem sérthetik a rendeletnek az egész közös piacon belüli egységes
alkalmazását.

4.3. Az alkalmazás általános feltételei (3. cikk)

A rendelet 3. cikke öt olyan általános feltételt sorol fel, amelyet a megállapodásoknak
teljesíteniük kell ahhoz, hogy a csoportos mentességet alkalmazni lehessen. Ezek közül
az első a mentesség alkalmazását azokra a helyzetekre korlátozza, ahol bizonyos piaci
részesedési küszöbértékeket nem lépnek túl, és ami alatt biztonságosan feltételezhető,
hogy a 81. cikk 3. bekezdésének feltételei általában teljesülnek. A többi feltétel
megköveteli, hogy néhány rendelkezést bevegyenek a megállapodásba, amelyek
előmozdítják a szerződéses stabilitást, és ezért lehetővé teszik a forgalmazóknak vagy
javítóműhelyeknek, hogy élénk versenyt folytassanak és továbbadják a fogyasztóknak a
tökéletesített forgalmazás előnyeit.

4.3.1. A piaci részesedés küszöbértékei

3. cikk

Általános feltételek

(1)  A (2), (3), (4), (5), (6) és (7) bekezdésre is figyelemmel a mentesség alkalmazásának feltétele,
hogy szállító piaci részesedése azon az érintett piacon, amelyen az új gépjárműveket, a
gépjárművek tartalék alkatrészeit, illetve a javítási és karbantartási szolgáltatásokat értékesíti, ne
haladja meg a 30%-ot.
Ugyanakkor az új gépjárművek értékesítésére vonatkozó mennyiségi szelektív forgalmazási
rendszert létrehozó megállapodások esetén a mentesség alkalmazása tekintetében a piaci
részesedés küszöbértéke 40%.
Ezeket a küszöbértékeket a minőségi szelektív forgalmazási rendszert létrehozó megállapodásokra
nem lehet alkalmazni.

(2) A kizárólagos szállítási kötelezettségeket tartalmazó vertikális megállapodások esetében a
mentesség alkalmazásának feltétele, hogy a vevő piaci részesedése azon az érintett piacon,
amelyen a szerződés szerinti termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolja, ne haladja meg a 30%-
ot.

(�)
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1. cikk

Fogalommeghatározások

(1.) E rendelet alkalmazásában:
(�)
e) �kizárólagos szállítási kötelezettség� olyan közvetlen vagy közvetett kötelezettség,

amelynek értelmében a szállító a szerződés szerinti árukat vagy szolgáltatásokat
meghatározott felhasználás vagy viszonteladás céljára csak egy vevőnek adhatja el a
közös piacon belül;

f) �szelektív forgalmazási rendszer� olyan forgalmazási rendszer, amelyben a szállító
vállalja, hogy a szerződés szerinti árukat vagy szolgáltatásokat, akár közvetlenül, akár
közvetve, kizárólag meghatározott kritériumok alapján kiválasztott forgalmazóknak vagy
javítóműhelyeknek adja el, és ezek a forgalmazók vagy javítóműhelyek vállalják, hogy
az ilyen árukat vagy szolgáltatásokat nem szerződéses forgalmazók vagy független
javítóműhelyek számára nem értékesítik, nem érintve azt a lehetőséget, hogy a tartalék
alkatrészeket független javítóműhelyeknek adják el, illetve azt a kötelezettséget, hogy a
független szereplők rendelkezésére bocsássanak minden műszaki információt,
diagnosztikai berendezést, a gépjárművek javításához és karbantartásához vagy a
környezetvédelmi intézkedések végrehajtásához szükséges eszközöket és képzést;

g) �mennyiségi szelektív forgalmazási rendszer� olyan szelektív forgalmazási rendszer,
amelynek keretében a szállító olyan kritériumokat alkalmaz a forgalmazók vagy
javítóműhelyek kiválasztására, amelyek közvetlenül korlátozzák azok számát;

h) �minőségi szelektív forgalmazási rendszer� olyan szelektív forgalmazási rendszer,
amelynek keretében a szállító olyan kritériumokat alkalmaz a forgalmazók vagy
javítóműhelyek kiválasztására, amelyek kizárólag minőségi jellegűek, amelyekre a
szerződés szerinti termékek vagy szolgáltatások jellege miatt van szükség, amelyeket a
forgalmazási rendszerhez csatlakozni kívánó minden forgalmazó vagy javítóműhely
tekintetében egységesen állapítanak meg, amelyeket nem alkalmaznak diszkriminatív
módon, és amelyek nem korlátozzák közvetlenül a forgalmazók vagy javítóműhelyek
számát;

(�)

Mint a 2790/1999 rendeletnél, a rendelet alkalmazása elvben megköveteli a vonatkozó
termékpiac(ok) meghatározását és a vertikális megállapodások által érintett vonatkozó
földrajzi piacokét is (�érintett piac�). Azok kivételével, ahol minőségi szelektív
forgalmazást használnak43, a vertikális megállapodások csak profitálhatnak a
csoportmentesítésből, amikor bizonyos piaci részesedési küszöbértékeket nem lépnek túl;
általában a vonatkozó küszöbérték 30%, bár az új gépjárművek eladására vonatkozó
mennyiségi szelektív forgalmazási megállapodásoknál ez az érték 40. Ezért tehát a
rendelet alkalmazása a nem minőségi szelektív forgalmazást nyújtó forgalmazási
megállapodásokra egyrészt magában foglalja a megállapodások által érintett piac(ok)
meghatározását, másrészt a piaci részesedés kalkulációját.

Piaci részesedésének kiszámításához a vállalatnak számításba kell vennie kapcsolt
vállalkozásait44. Ha egy vállalat vagy kapcsolt vállalkozásai ugyanarra a piacra tartozó
különböző márkájú járműveket szállítanak, akkor számításba kell vennie ezeket piaci
részesedésének kiszámításakor. Ha piaci részesedése túllépi a küszöbértéket, akkor a

                                                
43 Lásd az 1. cikk (1) bekezdés h) pontjának fogalommeghatározását.

44 Lásd a kapcsolt vállalkozások meghatározását az 1. cikk (2) bekezdésében és az alábbi 6.2
szakaszban.
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rendelet nem fog vonatkozni egyik forgalmazási megállapodásra sem, még akkor sem, ha
külön-külön ezek közül a márkák közül egyik sem lépi túl az említett küszöbértékeket.
Ehhez hasonlóan, ha ugyanazt a megállapodást alkalmazzák különböző földrajzi
területeken különböző érintett piacokra jellemző gépjárművek vagy tartalék alkatrészek
forgalmazására, vagy javítási és karbantartási szolgáltatások nyújtására, és némelyikük
esetében túllépik a küszöbértékeket, akkor a rendelet csak azokkal az érintett piacokkal
kapcsolatos megállapodásokra alkalmazható, amelyeknél a küszöbértékeket nem lépték
túl.

A vertikális korlátozásokról szóló iránymutatás jelzi azt a politikát, amit a Bizottság
ilyen esetekben követ45. A piac meghatározásának és a piaci részesedések kiszámításának
további kérdéseivel a 6. fejezet foglalkozik.

7. kérdés: Alkalmazható-e a de minimis46 közlemény a gépjármű-ágazat
megállapodásaira?

Igen, mivel a rendelet mentességet biztosít a 81. cikk (1) bekezdésében szereplő tiltás
alól, mert a megállapodás pozitív hatásai jelentősebbek a negatív hatásoknál, a de
minimis közlemény számszerűen meghatározza az alsó piaci részesedés segítségével,
hogy a Bizottság nézőpontja szerint mi az, ami először is nem észrevehető
versenykorlátozás, és ezért a 81. cikk (1) bekezdése nem tiltja. Az olyan nem
versenytársak közötti vertikális megállapodás, amelyeknek a piaci részesedése az érintett
piacon nem lépi túl a 15%-ot, általában úgy tekintendő, hogy nincsenek észrevehető
versenyellenes hatásai, kivéve, ha a megállapodás különlegesen súlyos (hardcore)
korlátozásokat tartalmaz47. Ugyanez vonatkozik a versenytársak közötti vertikális
megállapodásokra, mint például a kettős forgalmazási48 helyzetekben, amikor piaci
részesedésük nem lépi túl a 15%-ot. Ahol a piac ki van zárva a több vállalat által kötött
hasonló vertikális megállapodások párhuzamos hálózatainak alkalmazása által, ott a de
minimis küszöbérték megállapított értéke 5%. Például kumulatív hatás léphet föl, ha
konkurens gépjárművek több mint 30%-át forgalmazzák szelektív forgalmazási
rendszereken keresztül, amelyek ismérveik szerint megakadályozzák a kérdéses
járműveket megfelelően értékesíteni képes forgalmazók csoportjait a piachoz történő

                                                
45 A vertikális korlátozásokról szóló iránymutatás, (62), (68)�(69). bekezdés. Még általánosabban, az

egyedi esetek elemzését lásd a (100)�(229) bekezdésekben, különösen a szelektív forgalmazásról
szóló (184)�(198) bekezdésekben.

46 A Bizottság közleménye a csekély jelentőségű megállapodásokról, amelyek az Európai Közösséget
létrehozó Szerződés 81. cikkének (1) bekezdése szerint észrevehetően nem korlátozzák a versenyt, HL
C 368, 2001.12.22., 13. o.

47 A szigorúan versenyellenes korlátozások, vagyis azok, amelyeket a rendelet 4. cikke felsorol
(különösen súlyos korlátozások), általában észrevehető versenykorlátozást testesítenek meg, még
alacsony piaci részesedés esetén is; lásd a 12. preambulumbekezdést.

48 A rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja a versenytársakat úgy határozza meg, mint �az azonos
termékpiacon működő tényleges vagy lehetséges szállítók�, függetlenül attól, hogy hol szállítják a
termékeket. A meghatározásból következik, hogy azok a szállítók, amelyek járműveket is
értékesítenek vagy szolgáltatásokat is nyújtanak a végfelhasználóknak, az ugyanazon járműveket
értékesítő vagy ugyanazon szolgáltatásokat nyújtó saját forgalmazási vagy javítói hálózatuk
versenytársainak tekintendők.
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hozzáférésben49. Kumulatív hatások akkor is fellépnek, ha a forgalmazók vagy
javítóműhelyek versenytilalmi kötelezettségei kizárják a piachoz történő hozzáférést
bizonyos szállítók esetében. Ezek a de minimis küszöbértékek fontosak a rendelet 3. és 5.
cikkében foglalt feltételekkel kapcsolatban. Ezek a feltételek nem vonatkoznak a de
minimis küszöbértékek alatti megállapodásokra.

A gyakorlatban a rendelkezésre álló információk alapján a de minimis piaci részesedési
küszöbértékeket nagy valószínűséggel átlépik a gépjárműgyártó és szerződéses
javítóhálózata között létrejött megállapodások esetében a márkákhoz kötődő tartalék
alkatrészek, javítási és karbantartási szolgáltatások tekintetében50.

                                                
49 Az 1. cikk (1) bekezdésének f), g) és h) pontja. Lásd a Bizottság jelentésének (20). és (82). bekezdését

is az 1475/95 rendelet értékeléséről, valamint a vertikális korlátozásokról szóló iránymutatás (82),
(104)�(114) bekezdését.

50 Lásd alább a piac meghatározásáról szóló 6. fejezetet.
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4.3.2. A megállapodásokba kötelezően beleveendő különleges
rendelkezésekkel kapcsolatos általános feltételek   

3. cikk

Általános feltételek

(�)

(3) A mentesség alkalmazásának feltétele, hogy a forgalmazóval vagy javítóműhellyel kötött
vertikális megállapodás előírja, hogy a szállító hozzájárul a vertikális megállapodásból származó
jogoknak és kötelezettségeknek a forgalmazási rendszer keretén belül működő, az előző
forgalmazó vagy javítóműhely által kiválasztott másik forgalmazóra vagy javítóműhelyre való
átruházásához.

(4)  A mentesség alkalmazásának feltétele, hogy a forgalmazóval vagy javítóműhellyel kötött
vertikális megállapodás előírja, hogy az a szállító, aki fel kíván mondani egy megállapodást,
köteles azt írásban megtenni, és megadni a felmondás részletes, tárgyilagos és átlátható okait
annak megakadályozása érdekében, hogy a szállító az e rendeletben nem korlátozott
magatartások miatt szüntessen meg egy forgalmazóval vagy javítóműhellyel kötött vertikális
megállapodást.

(5) A mentesség alkalmazásának feltétele, hogy az új gépjármű szállítójának a forgalmazóval vagy
szerződéses javítóműhellyel kötött vertikális megállapodása előírja, hogy

a) a megállapodást legalább öt éves időtartamra kötik meg; ebben az esetben mindkét félnek
vállalnia kell, hogy a másik felet legkevesebb hat hónappal korábban értesíti arról a
szándékáról, hogy a megállapodást nem kívánja meghosszabbítani;

b) vagy, hogy a megállapodást határozatlan időtartamra kötik meg; ebben az esetben a
megállapodás rendes felmondása esetén a felmondási idő mindkét fél számára legalább
két év, amely legalább egy évre csökkenthető, amennyiben:

i. a szállítót jogszabály vagy egy külön megállapodás arra kötelezi, hogy a
megállapodás felmondásakor megfelelő kártérítést fizessen, vagy

ii. a szállító azért mondja fel a megállapodást, mert a hálózat egészét vagy jelentős
részét át kell szervezni.

(6) A mentesség alkalmazásának feltétele, hogy a vertikális megállapodás minden egyes fél számára
biztosítsa azt a jogot, hogy a szerződéses kötelezettségeik teljesítésére vonatkozó viták esetén
független szakértőhöz vagy választottbíróhoz forduljanak. Ezek a viták többek között a
következőkre vonatkozhatnak:

a) szállítási kötelezettségek;

b) az értékesítési célok megállapítása vagy elérése;

c) a készletre vonatkozó követelmények teljesítése;

d) a bemutató járművek rendelkezésre bocsátásával vagy azok használatával kapcsolatos
kötelezettség teljesítése;

e) a különböző márkák értékesítésének feltételei;

f) az a kérdés, amely szerint a nem megengedett telephelyen való működésre vonatkozó
tilalom korlátozza-e a gépjárművek forgalmazóját � a személygépkocsik vagy könnyű
haszongépjárművek forgalmazói kivételével � abban, hogy üzleti tevékenységét
kiterjessze, vagy

g) az a kérdés, amely szerint a megállapodás felmondását indokolják-e a felmondásban
megadott okok.

Az első mondatban foglalt jog nem érinti az egyes felek azon jogát, hogy a nemzeti bírósághoz
forduljanak.

(�)
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A rendelet 3. cikkének egyéb általános feltételei a viszonylag stabil szerződéses keret
megvédésére törekszenek, amelyen belül az új gépjárművek eladói és a javítási
szolgáltatások nyújtói élénk versenybe foghatnak. A rendelet megköveteli, hogy
biztosítva legyen olyan jog, amely lehetővé teszi egy márkakereskedés vagy szerződéses
javítóműhely átruházását az összes kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel együtt a
márkahálózat egy másik tagjára51, hogy legyen kötelezettség a szerződés
megszüntetésének megokolása52, hogy biztosítva legyen az a jog, hogy a szerződéses
kötelezettségeik teljesítésére vonatkozó viták esetén választottbíróhoz fordulhassanak 53,
továbbá legyen egy minimális időtartam i) a határozott idejű szerződések esetében, ii) a
felmondási időre a szerződés megújításának elmaradása, vagy a szerződés megszüntetése
esetén54. A szerződés megszüntetésének megokolási kötelezettsége, valamint a jogok és
kötelezettségek átruházási lehetősége nem szerepelt az 1475/95 rendeletben.

8. kérdés: Engedélyezhető-e egyedi mentesítés egy olyan megállapodással kapcsolatban,
amely nem felel meg a rendelet általános feltételeinek a szerződéses védelmet illetően?

Ha ebben az ágazatban egy vertikális megállapodásra a 81. cikk (1) bekezdése
vonatkoztatható55, és a rendelet nem alkalmazható, akkor a felek csak úgy kerülhetik el a
megállapodásnak a 81. cikk (2) bekezdése szerinti semmissé válását, ha teljesítik az
egyedi mentesítésnek a 81. cikk (3) bekezdése szerinti követelményeit. Amikor a
rendelet nem alkalmazható, akkor a megállapodásban található korlátozó rendelkezések
egész kombinációját figyelembe kell venni a 81. cikk alkalmazásának tekintetében.

A szerződéses védelemről szóló általános feltételek bevezetése részét képezi a Bizottság
által erre az ágazatra kialakított különleges, más gazdasági ágazatokhoz képest szigorúbb
szabályoknak. Ez a Bizottságnak azon a tapasztalatán alapszik, hogy egy stabil
szerződéses keret lehetővé teszi a forgalmazás előnyeinek és a költségmegtakarításoknak
a fogyasztókra háramlását56. Ennek folytán az egyedi mentességért folyamodó félnek ki
kell mutatnia, hogy az adott esetben miért segíti, illetve miért nem akadályozza a
szerződéses védelemről szóló idevágó rendelkezések hiánya a vertikális
megállapodásaiban a 81. cikk (3) bekezdésében említett pozitív hatások elérését.

9. kérdés: Meg kell-e felelnie a rendelet alkalmazási körébe eső összes vertikális
megállapodásnak az összes szerződéses ügyekkel kapcsolatos feltételnek ahhoz, hogy
élvezhessék a csoportmentesítésből származó előnyöket?

Az a jog, hogy a szerződéses kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatos jogvitákkal
független szakértőhöz vagy választottbíróhoz lehet fordulni a 3. cikk (6) bekezdés
szerint, az összes olyan vertikális megállapodásra vonatkozik, amely a rendelet
                                                
51 3. cikk (3) bekezdés.

52 3. cikk (4) bekezdés.

53 3. cikk (6) bekezdés.

54 3. cikk (5) bekezdés.

55 Lásd fent a 7. kérdést.

56 1. és 4. preambulumbekezdés.
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alkalmazási körébe esik. A szerződéses védelemnek a 3. cikk (3) és (4) bekezdésében
felsorolt feltételei vonatkoznak az olyan korlátozó megállapodásokra, amelyeknél a
forgalmazó vagy a javítóműhely az egyik fél. A szerződések és felmondási időknek a 3.
cikk (5) bekezdésében felsorolt minimális tartamára vonatkozó általános feltétel csak az
új gépjárművek szállítói és forgalmazóik, illetve szerződéses javítóműhelyeik közötti
megállapodásokra vonatkozik.

10. kérdés: Korlátozhatja-e egy szállító a jogok és kötelezettségek átruházását a szállító
hálózatának egy másik tagjára, ha a másik tag nem végzi ugyanazt a tevékenységet, mint
az a tag, amelyik eladja a vállalkozását?

Igen. A rendelet azáltal támogatja a versenyt és a piaci integrációt, hogy elősegíti a
vállalkozások akvizícióját olyan lehetséges vevők által, akik a forgalmazói vagy javítói
hálózat tagjai57. Az ilyen lehetséges vevők megfelelnek a szállító által máshol felállított
kritériumoknak, és így előnyt élveznek abból a feltételezésből adódóan, hogy ezeknek a
kritériumoknak megfelelnek a hálózat vállalkozását eladó tagjának üzleti vállalkozása
tekintetében is. Például a kiválasztási vagy értékesítési kritériumok az olyan hálózati
tagok között, akik ugyanazt a tevékenységet végzik � még akkor is, ha más
tagállamokban � nem használhatók arra, hogy megakadályozzák a jogok és
kötelezettségek átruházását. Ugyanakkor nem lehet ilyen feltételezéssel élni, ha a vevő és
az eladó tevékenységei � például új gépjárművek értékesítése és azok javítása � teljesen
különbözik. A rendelet ezért nem gátolja meg a szállítókat abban, hogy ilyen esetekben
az átruházást megakadályozzák.

                                                
57 3. cikk (3) bekezdés. Lásd a 10. preambulumbekezdést az �azonos típusú � a forgalmazási rendszeren

belüli� � egyéb vállalkozások� részére történő átruházásokat illetően..
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4.4. Különösen súlyos korlátozások (4. cikk)

4. cikk

Különösen súlyos korlátozások

(Új gépjárművek, a javítási vagy karbantartási szolgáltatások vagy a tartalék alkatrészek
értékesítésére vonatkozó különösen súlyos korlátozások)

(1) A mentességet nem lehet alkalmazni azokra a vertikális megállapodásokra, amelyek célja
közvetlenül vagy közvetve, önmagukban vagy a felek irányítása alatt álló tényezőkkel együtt a
következő:

a) a forgalmazó vagy a javítóműhely azon lehetőségének korlátozása, hogy saját eladási
árait megállapítsa, nem érintve azt a lehetőséget, hogy a szállító legnagyobb eladási árat
írjon elő, vagy eladási árat javasoljon, feltéve, hogy az a felek bármelyike részéről
történő nyomásgyakorlás vagy a felek bármelyike által ajánlott ösztönzés eredményeként
nem vezet rögzített vagy minimális eladási árhoz;

b) korlátozás arra vonatkozóan, hogy a forgalmazó vagy a javítóműhely milyen területen
vagy milyen vevőkör számára értékesítheti a szerződés szerinti árukat vagy
szolgáltatásokat; a mentességet azonban alkalmazni kell a következőkre:

i. a szállító számára fenntartott vagy a szállító által egy másik forgalmazó vagy
javítóműhely részére kiosztott kizárólagos területre vagy kizárólagos vevőkör
részére történő aktív eladás korlátozása, amennyiben ez a korlátozás nem
korlátozza a forgalmazók vagy a javítóműhelyek vevőköre általi eladásokat,

ii. a végfelhasználók számára a nagykereskedőként működő forgalmazó által történő
eladások korlátozása,

iii. új gépjárművek és tartalék alkatrészek nem-szerződéses forgalmazók számára egy
szelektív forgalmazási rendszer tagjai által történő eladásának korlátozása azokon
a piacokon, ahol szelektív forgalmazás történik, az i. pont rendelkezéseire is
figyelemmel;

iv. a vevő azon lehetőségének korlátozása, hogy beépítés céljára szállított
alkatrészeket adjon el olyan vevőkör számára, amely azokat a szállító által
gyártott árukkal azonos típusú áruk gyártására használná fel;

c) szelektív forgalmazási rendszerben a forgalmazók vagy javítóműhelyek � beleértve a
kereskedelem különböző szintjein működő forgalmazókat vagy javítóműhelyeket �
közötti keresztszállítások korlátozása;

d) a szelektív forgalmazást alkalmazó piacokon a szelektív forgalmazási rendszernek a
kiskereskedőként működő tagjai által új személygépkocsiknak vagy könnyű
haszongépjárműveknek, gépjárművek tartalék alkatrészeinek vagy bármely gépjárműhöz
nyújtott javítási vagy karbantartási szolgáltatásoknak a végfelhasználók részére történő
aktív vagy passzív eladásának korlátozása. A mentességet alkalmazni kell azokra a
megállapodásokra, amelyek megtiltják a szelektív forgalmazási rendszer tagjának, hogy
nem megengedett telephelyen működjenek. Ugyanakkor az erre a tilalomra vonatkozó
mentesség az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjától függően alkalmazható;

e) a szelektív forgalmazást alkalmazó piacokon a szelektív forgalmazási rendszernek a
kiskereskedőként működő tagjai által új � személygépkocsitól különböző �
gépjárműveknek vagy könnyű haszongépjárműveknek a végfelhasználók részére történő
aktív vagy passzív eladásának korlátozása, a szállító azon lehetőségének sérelme nélkül,
hogy megtiltsa a rendszer bármely tagjának a nem megengedett telephelyen való
működést;

(Kizárólag új gépjárművek értékesítésére vonatkozó különösen súlyos korlátozások)

f) a forgalmazó azon lehetőségének korlátozása, hogy a szerződés szerinti termékcsalád
valamely modelljének megfelelő új gépjárművet adjon el;
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g) a forgalmazó azon lehetőségének korlátozása, hogy a javítási és karbantartási
szolgáltatásokat szerződéses javítóműhelyeknek alvállalkozásba adja, nem érintve a
szállító azon lehetőségét, hogy a forgalmazótól megkövetelje, hogy az adott szerződéses
javítóműhely vagy javítóműhelyek nevét és címét a végfelhasználó részére az adásvételi
szerződés megkötése előtt adja ki, és � amennyiben ezek a szerződéses javítóműhelyek
nem az értékesítési hely közelében találhatók � tudassa a végfelhasználóval, hogy az
adott javítóműhely vagy javítóműhelyek milyen távolságra találhatók az értékesítési
helytől; ezek a kötelezettségek azonban csak abban az esetben szabhatók ki, ha hasonló
kötelezettségeket szabnak ki azokra a forgalmazókra is, akiknek a saját javítóműhelye
nem az értékesítési hely területén található;

(Kizárólag a javítási vagy karbantartási szolgáltatások és a tartalék alkatrészek
értékesítésére vonatkozó különösen súlyos korlátozások)

h) a szerződéses javítóműhely azon lehetőségének korlátozása, hogy tevékenységét javítási
és karbantartási szolgáltatások nyújtására és tartalék alkatrészek forgalmazására
korlátozza;

i) a szelektív forgalmazási rendszer tagjai által a gépjárművek alkatrészeinek olyan
független javítóműhelyek részére történő értékesítésének korlátozása, amelyek ezeket az
alkatrészeket gépjármű javításához vagy karbantartásához használják fel;

j) az eredeti tartalék alkatrészek vagy az ennek megfelelő minőségű tartalék alkatrészek,
javítószerszámok vagy diagnosztikai ill. egyéb berendezések szállítói és a
gépjárműgyártó közötti megállapodás szerinti korlátozás, amely a szállító azon
lehetőségét korlátozza, hogy ezeket a termékeket vagy szolgáltatásokat szerződéses vagy
független forgalmazóknak, illetve szerződéses vagy független javítóműhelyeknek vagy
végfelhasználóknak értékesítse;

k) a forgalmazó vagy szerződéses javítóműhely azon lehetőségének korlátozása, hogy
eredeti tartalék alkatrészeket vagy ennek megfelelő minőségű tartalék alkatrészeket egy
általa választott harmadik vállalkozástól szerezzen be, és ezeket a gépjárművek
javításához vagy karbantartásához felhasználja, nem érintve az új gépjármű szállítójának
azt a lehetőségét, hogy előírja az általa szállított eredeti tartalék alkatrészek
felhasználását a jótállás alapján végzett munkához, az ingyenes szervizhez és a
járművisszahívással kapcsolatos munkákhoz;

l) az alkatrészeket a gépjármű első összeszereléséhez felhasználó gépjárműgyártó és ezen
elemek szállítójának megállapodása szerinti korlátozás, amely szerint az utóbbi
korlátozott lehetőséggel rendelkezik arra, hogy a leszállított alkatrészeken vagy tartalék
alkatrészeken ténylegesen és könnyen látható módon helyezhesse el védjegyét vagy
logóját.

(2) A mentességet nem lehet alkalmazni, amennyiben a gépjármű-szállító megtagadja a független
szereplőktől a gépjárművek javításához és karbantartásához vagy környezetvédelmi
intézkedések végrehajtásához szükséges műszaki információkhoz, diagnosztikai és egyéb
berendezésekhez és szerszámokhoz való hozzáférést, beleértve minden ide tartozó szoftvert és
képzést

Az ilyen jellegű hozzáférésnek tartalmaznia kell különösen a gépjármű elektronikus vezérlő és
diagnosztikai rendszerének, e rendszereknek a szállító szokásos eljárásainak megfelelő
programjainak, a javítási és képzési utasításoknak, valamint a diagnosztikai és szervizeszközök
és berendezések használatához szükséges információk korlátlan használatát.

A független szereplők számára a hozzáférést megkülönböztetésmentesen, haladéktalanul és
arányosan kell biztosítani, és az információkat használható formában kell nyújtani. Amennyiben
az adott tételt szellemi tulajdonjog védi vagy know-how-nak minősül, a hozzáférés
visszaélésszerűen nem korlátozható

E bekezdés alkalmazásában �független szereplő� az a vállalkozás, amely közvetlenül vagy
közvetve részt vesz a gépjárművek javításában vagy karbantartásában, különösen a független
javítóműhelyek, a javításhoz szükséges berendezések vagy szerszámok gyártói, a tartalék
alkatrészek független forgalmazói, a műszaki információk kiadói, az autóklubok, az országúti
segélyszolgálatok, az ellenőrzési és tesztelési szolgáltatásokat nyújtó szereplők és a
javítóműhelyeknek képzést nyújtó szereplők.
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A rendelet 4. cikke tartalmazza 13 szigorúan versenyellenes korlátozás listáját
(különösen súlyos korlátozások). Egy vagy több ilyen korlátozás megjelenése egy
megállapodásban automatikusan a csoportmentesítés kedvezményének elvesztéséhez
vezet az egész megállapodás tekintetében, és nem csak az érintett vertikális korlátozás
tekintetében. A Bizottság az EK versenyszabályok betartatása kapcsán úgy tekinti, hogy
a különösen súlyos korlátozásokat tartalmazó vertikális megállapodások egyedi
mentesítése nem valószínű58.

11. kérdés: El lehet-e jutni ugyanarra a különösen súlyos korlátozásra különböző
módokon?

A törvény kijátszásának elkerülése érdekében a rendelet úgy határozza meg a különösen
súlyos korlátozásokat, hogy azok tárgya közvetlenül vagy közvetetten � a felek
ellenőrzése alatt álló más tényezőktől függetlenül, vagy azokkal együtt � egy bizonyos
képesség59 vagy egy bizonyos típusú eladás korlátozása60. Ez a tág meghatározás jelzi,
hogy minden egyes különösen súlyos korlátozás végrehajtható egy vagy több közvetett
módon, és a gyakorlatban ez versenyellenes kimenetelt eredményezhet ahhoz hasonlóan,
mint amikor a kérdéses korlátozást nyíltan beveszik egy írásos szerződésbe. A különösen
súlyos korlátozások természetesen nyílt tiltások alakjában is megjelenhetnek, de
állhatnak korlátozásokból, pénzügyi termelékenységcsökkentő intézkedésekből, bizonyos
tevékenységekre vagy tranzakciókra gyakorolt nyomásokból vagy a velük szemben
támasztott akadályokból. A 12�26. preambulumbekezdés sok olyan lehetséges példát
állapít meg a megállapodásokra vagy magatartásokra, amelyek közvetetten megvalósítják
a különösen súlyos korlátozásokat a rendelet szempontjából61.

Például a 16. és 17. preambulumbekezdésben felsorolt számos rendelkezés vagy
magatartás megvalósíthatja a különösen súlyos korlátozásokat azáltal, hogy közvetetten
korlátozza egy forgalmazó aktív vagy passzív eladásait.

(�)

mivel:

(�)

(16) Az értékesítés közvetett korlátozásának minősül a szállítók által a forgalmazóknak, az egyéb
tagállamban található végfelhasználóknak történő eladásaira kivetett korlátozás, például a
forgalmazó díjának vagy a beszerzési árnak a járművek rendeltetési helyétől vagy a
végfelhasználó lakóhelyétől való függővé tétele. Az értékesítés egyéb közvetett korlátozásai közé
tartoznak a közös piacon kívüli értékesítési területen alapuló szállítási kvóták függetlenül attól,
hogy ezek a kvóták értékesítési célokhoz kapcsolódnak-e vagy sem. Ugyancsak az értékesítés
közvetett korlátozásának minősülnek a járművek rendeltetési helyén alapuló jutalomrendszerek
vagy a forgalmazóknak történő diszkriminatív termékszállítás bármely formája, akár termékhiány,
akár egyéb ok esetén történik.

                                                
58 A vertikális korlátozásokról szóló iránymutatás, (46) bekezdés.

59 A 4. cikk (1) bekezdésének a), f), g), h), j), k) és l) pontja.

60 A 4 cikk (1) bekezdésének b), c), d), e), és i) pontja.

61 Lásd még a 6. kérdésnél megadott példákat.
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(�)

(17) Az értékesítés közvetlen korlátozásának minősülnek azok a vertikális megállapodások, amelyek
nem kötelezik a szerződéses javítóműhelyeket a szállító forgalmazási rendszerén belül arra, hogy
a közös piacon értékesített megfelelő gyártmányú gépjármű tekintetében jótállást vállaljanak,
ingyenes szervizt nyújtsanak, és a jármű visszahívásával kapcsolatos munkát végezzenek, és e
megállapodások nem mentesíthetők. [�] Ezenkívül a gépjármű-forgalmazók által a közös piac
teljes területén a végfelhasználónak való értékesítés lehetővé tétele érdekében a mentességet csak
azokra a forgalmazási megállapodásokra kell alkalmazni, amelyek alapján a szállító hálózatán
belül működő javítóműhelyek kötelesek � függetlenül attól, hol adják el ezeket az árukat a közös
piacon � a szerződés szerinti és ennek megfelelő áruk tekintetében javítási és karbantartási
szolgáltatásokat végezni.

(�)

12. kérdés: Mik az aktív és passzív eladások?  

Az �aktív eladás� az egyes fogyasztók aktív megközelítését jelenti, például direct mail
vagy látogatások révén, a médiában közzétett hirdetéseken keresztül, vagy bármely más,
egy márkakereskedő vagy javítóműhely szerződéses telephelyén rendes körülmények
között rendelkezésre nem álló vagy nem terjesztett promóció révén62; vagy pedig a
fogyasztókkal vagy közvetítőikkel folytatott ügyletek elősegítése céljából egy áruház
vagy értékesítési, illetve átadási hely létesítésével egy másik telephelyen.

A �passzív eladás� a fogyasztók vagy megfelelően felhatalmazott közvetítőik saját
jószántából tett kéréseire történő válaszadást jelenti, ami magában foglalja gépjárművek
vagy tartalék alkatrészek szállítását az ilyen fogyasztóknak vagy közvetítőknek. A
márkakereskedő vagy a javítóműhely szerződéses telephelyén rendes körülmények
között rendelkezésre álló vagy terjesztett médiában vagy az Interneten történő általános
célú hirdetések vagy promóciók passzív eladási módszerek.

                                                
62 A területi kizárólagosságon alapuló forgalmazási rendszerben a telephelyet az ő kizárólagos

területének tekintik.
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4.5. Különös feltételek (5. cikk)

5. cikk

Különös feltételek

(1) Az új gépjárművek, a javítási és karbantartási szolgáltatások vagy a tartalék alkatrészek
értékesítése tekintetében a mentességet nem lehet alkalmazni a vertikális megállapodásokban foglalt,
következő kötelezettségek esetében:

a) bármely közvetlen vagy közvetett versenytilalmi kötelezettség;

b) bármely közvetlen vagy közvetett kötelezettség, amely korlátozza a szerződéses
javítóműhely azon lehetőségét, hogy javítási és karbantartási szolgáltatásokat nyújtson a
versenytárs szállítóktól származó járművekre;

c) bármely közvetlen vagy közvetett kötelezettség, amelynek értelmében a forgalmazási
rendszer tagjai meghatározott versenytárs szállítóktól származó gépjárműveket vagy
alkatrészeket nem adhatnak el, vagy meghatározott versenytárs szállítóktól származó
gépjárművek esetében nem nyújthatnak javítási és karbantartási szolgáltatásokat;

d) bármely közvetlen vagy közvetett kötelezettség, amelynek értelmében a forgalmazó vagy
a szerződéses javítóműhely a megállapodás felmondása után nem gyárthat, vásárolhat,
értékesíthet vagy viszonteladhat gépjárműveket, illetve nem nyújthat javítási vagy
karbantartási szolgáltatásokat.

(2) Az új gépjárművek értékesítése tekintetében a mentességet nem lehet alkalmazni a vertikális
megállapodásokban foglalt, következő kötelezettségek esetében:

a) bármely közvetlen vagy közvetett kötelezettség, amelynek értelmében a kiskereskedő
nem értékesíthet a szerződés szerinti áruval vagy az ennek megfelelő árukkal kapcsolatos
lízingszolgáltatásokat;

b) egy szelektív forgalmazási rendszerben működő, személygépkocsikkal vagy könnyű
haszongépjárművekkel foglalkozó forgalmazó bármely közvetlen vagy közvetett
kötelezettsége, amely korlátozza azon lehetőségét, hogy a közös piacon, ahol szelektív
forgalmazás történik, egyéb helyszíneken további értékesítési vagy átadási helyeket
hozzon létre.

(3) A javítási és karbantartási szolgáltatások vagy a tartalék alkatrészek értékesítése tekintetében a
mentességet nem lehet alkalmazni a szerződéses javítóműhelynek a telephelyével kapcsolatos közvetlen
vagy közvetett kötelezettsége esetében, ahol szelektív forgalmazás folyik.

Az 5. cikk felsorolja azt a hét különös kötelezettséget, amely nem élvezhet mentesítést a
rendelet szerint. Ahol az ilyen kötelezettségeket el lehet választani a megállapodás többi
részétől, ott a megállapodás többi része továbbra is élvezi a csoportmentesítés
kedvezményét. A különös feltételek egyaránt kizárják mindazokat a közvetlen vagy
közvetett módszereket, amelyek az ilyen kötelezettségek versenyellenes kimenetelének
elérésére szolgálnak.

4.5.1. Multi-branding

A rendelet arra törekszik, hogy biztosítsa a hozzáférést a piacokhoz, és hogy � különösen
a forgalmazóknak és a javítóműhelyeknek � lehetőségeket teremtsen a különböző
szállítóktól származó járművek értékesítésére és javítására (�multi-branding�). Az 5. cikk
kizárja az ezzel a célkitűzéssel ellentétes kötelezettségeket a csoportmentességből. A
járművek, javítási és karbantartási szolgáltatások vagy tartalék alkatrészek értékesítését
illetően a rendelet nem terjed ki semmilyen közvetlen vagy közvetett kötelezettségre.
Sok esetben az egyik márkájú gépjárművekhez javítási vagy karbantartási
szolgáltatásokat nyújtó tevékenység valójában nem áll versenyben egy másik márkához
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nyújtott hasonló szolgáltatásokkal. Ahhoz, hogy a szerződéses javítóműhelyek
különböző márkájú járműveket javíthassanak, a versenytilalmi kötelezettségeket kizáró
különleges feltétel egy másik feltétellel párosul, amely ezért kizár a csoportmentességből
minden olyan kötelezettséget, amely korlátozza a szerződéses javítóműhelyeket, hogy
ilyen szolgáltatásokat nyújthassanak a versenytárs szállítóktól származó járművekhez63.

1. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában:

(�)

b) �versenytilalmi kötelezettség� olyan közvetlen vagy közvetett kötelezettség, amelynek
értelmében a vevő nem gyárthat, vásárolhat, adhat el vagy értékesíthet viszonteladás
keretében a szerződés szerinti árukkal vagy szolgáltatásokkal versengő árut vagy
szolgáltatást, illetve a vevőt terhelő olyan közvetlen vagy közvetett kötelezettség,
amelynek értelmében a szállítótól vagy a szállító által megjelölt másik vállalkozástól kell
beszereznie az érintett piacon a szerződés szerinti áruk és szolgáltatások, az azonos áruk
és szolgáltatások, valamint azok helyettesítői tekintetében az összbeszerzésének több
mint 30 %-át, az előző naptári évi beszerzései értékének alapján számítva. E rendelet
alkalmazásában nem tekinthető versenytilalmi kötelezettségnek a forgalmazó azon
kötelezettsége, hogy a gyártmányok összetévesztésének elkerülése érdekében a más
szállítóktól származó gépjárműveket a kiállító terem különálló részeiben árusítsa. E
rendelet alkalmazásában versenytilalmi kötelezettségnek tekinthető a forgalmazónak
azon kötelezettsége, hogy a különböző márkájú gépjárművek tekintetében kifejezetten a
márkával foglalkozó értékesítési személyzettel rendelkezzen, kivéve, ha a forgalmazó
dönt úgy, hogy kifejezetten a márkával foglalkozó értékesítési személyzetet alkalmaz, és
a szállító fizet minden ezzel járó többletköltséget. (�)

Különösen azok a kötelezettségek számítanak versenytilalmi kötelezettségnek, amelyek a
kedvezményeket vagy ösztönzőket kifejezetten attól teszik függővé, hogy a hálózat tagja
csak a szállító áruit értékesítse, vagy ne áruljon olyan árukat, amelyek versenyeznek a
szerződésben szereplő árukkal.

A rendelet kizárja az olyan közvetlen vagy közvetett kötelezettségeket, amelyek
kötelezik a forgalmazókat vagy javítóműhelyeket, hogy az ugyanarra az érintett piacra
jellemző jármű- és tartalék alkatrész beszerzéseik több mint 30%-át egyetlen szállítótól
vásárolják meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a forgalmazótól vagy javítóműhelytől
meg lehet követelni, hogy az előírt mennyiséget (a beszerzések legfeljebb 30%-át)
közvetlenül a szállítótól vásárolja meg. Ugyanazokat az árukat megvásárolhatja a szállító
által megjelölt más forrásokból is, például a forgalmazási rendszeren belüli bármelyik
másik vállalkozástól. A csoportmentesség alkalmazható azokra az általános
kötelezettségekre vagy követelményekre, amelyek tárgyilagosan szólva nem gátolják a
szállító hálózatának tagjait abban, hogy helyettesíthető áru- vagy szolgáltatás-
szükségleteik 70%-át versengő árukat gyártó szállítóktól vásárolhassák meg64.
Amennyiben a piachoz történő hozzáférés nincs elzárva a versenytárs szállítók elől, az
                                                
63 Az 5. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja.

64 A 4. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja.
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ilyen kötelezettségek nem okozhatnak versenyproblémákat. Például egy vásárló
beszerzéseinek adott (30%-nál nem nagyobb) arányán alapuló hűség-árengedmények
közvetett versenytilalmi kötelezettséget jelentenének, míg ellenben a vásárolt abszolút
mennyiségeken alapuló és a skála megtakarításaihoz kapcsolódó csökkenő árakból álló
skála nem. Az olyan jogvitákat illetően, hogy a közvetlen vagy közvetett korlátozások
gátolják-e a különböző márkák eladását konkrét esetekben, független harmadik félhez
vagy választottbíróhoz lehet fordulni65.

13. kérdés: Meggátolja-e a vásárlókat az éves vásárlásokra kirótt legfeljebb 30%-os
korlát abban, hogy csak egy szállítótól vásárolja az árukat?

Nem. A versenytilalmi kötelezettség a márkakereskedőnek vagy a javítóműhelynek a
versenytárs termékek megvásárlására és viszonteladására vonatkozó szabadságával
kapcsolatos. A rendelet csak az írja elő, hogy a csoportmentesítés nem alkalmazandó az
olyan közvetlen vagy közvetett kötelezettségekre, amelyek arra késztetik vagy kötelezik
a forgalmazót, hogy egy adott típusú termékből jelentkező szükségleteinek több mint
30%-át egyetlen szállítótól vásárolja meg. A közvetlen vagy közvetett versenytilalmi
kötelezettségekre vonatkozó 30%-os korlátnak így lehetővé kell tennie azoknak a
hálózati tagoknak a számára, akik ezt kívánják, hogy legalább három különböző
versenytárs szállítótól vásárolhassanak és adhassanak el árukat. Ez nem akadályozza meg
a mentesítés alkalmazását, ha a forgalmazó vagy a javítóműhely szabadon úgy dönt,
hogy csak egyetlen szállítótól származó termékeket árul.

14. kérdés: Előírhat-e a szállító különleges feltételeket gépjárműveinek értékesítésére, ha
az eladó több márkát is forgalmaz?

A csoportmentesítés már nem szabályozza az olyan versenytárs gépjárművek eladását
illető kötelezettségeket, amelyeket az 1745/95 rendelet megengedett, mint például
minden egyes márkának elkülönült üzlethelyiségben történő, elkülönült üzletvitel
melletti értékesítése vagy minden márka külön jogi személyként történő értékesítése66. A
rendelet mindazonáltal szabályozza a különböző márkájú járműveknek ugyanazon
kiállítóterem különálló részein történő értékesítését. Szabályozza azokat a helyzeteket is,
amikor a márkakereskedő úgy dönt, hogy kifejezetten a márkával foglalkozó értékesítési
személyzetet alkalmaz, és a szállító fizet minden ezzel járó többletköltséget67. A rendelet
nem terjed ki azonban az ilyen személyzet fenntartásából felmerült tényleges költségeken
túlmenő bármilyen kedvezmény nyújtására. A rendelet szintén nem terjed ki a teljes
gépjármű-sorozatnak a bemutatóteremben történő kiállítására vonatkozó kötelezettségre,
feltéve, hogy az ilyen kötelezettség a más szállítóktól származó járművek értékesítését
vagy kiállítását nem teszi lehetetlenné, vagy nem nehezíti meg indokolatlanul68.

                                                
65 A 3. cikk (6) bekezdésének e) pontja.

66 AZ 1475/95 rendelet 3. cikk (3) bekezdése.

67 Az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

68 27. preambulumbekezdés
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15. kérdés: Foglalkozik-e a rendelet az olyan versenytilalmi kötelezettségekkel,
amelyekbe a vásárló annak fejében egyezett bele, hogy a szállító kereskedelmi hiteleket
ad a vásárlónak vagy közvetlenül befektet a vásárló telephelyébe vagy berendezéseibe?

A 2790/1999 rendelettől eltérően69 a rendelet nem foglalkozik sem a bizonyos
időtartamra szóló versenytilalmi megállapodásokkal, sem pedig nem ad mentesítést a
szállító által birtokolt vagy bérelt telephelyen vagy területen eladott áruk vagy nyújtott
szolgáltatások tekintetében. Nem foglalkozik a rendelet az olyan, telephelybe vagy
berendezésbe, vagy finanszírozásba történő részleges befektetésekkel sem, amelyeket a
szállító arra használ, hogy gátolják a versenytárs márkák vagy termékek eladását. A
kenőanyagok vásárlására adott kereskedelmi hitelek azonban, amelyek például bármikor
visszafizethetőek, és amelyek közvetlenül nem gátolják a vásárlót abban, hogy
versenytárs árukat adjon el, nem számítanak versenyellenes kötelezettségnek.

4.5.2. A szerződéses forgalmazók vagy javítóműhelyek telephelye szelektív
forgalmazási rendszerekben

A rendelet nem terjed ki egy szerződéses javítóműhely azon jogának korlátozására sem,
hogy oda telepítse műhelyeit a közös piac területén, ahol akár mennyiségi, akár minőségi
szelektív forgalmazást alkalmaznak70. Sőt 2005. október 1-jétől kezdve a rendelet már
nem terjed ki azokra a szerződéses személygépkocsi- vagy könnyű haszongépjármű-
forgalmazókra vonatkozó korlátozásokra sem, akik szabadon létesítenek további
értékesítési vagy átadási helyeket a közös piac területén, ahol akár mennyiségi, akár
minőségi szelektív forgalmazást alkalmaznak. Az ilyen járművek forgalmazásáról szóló
megállapodásokban szereplő telephelyre vonatkozó kikötések ezért összeférhetetlenek a
rendelettel.

                                                
69 Az 5. cikk a) pontja és az 1. cikk (1) bekezdés b) pontja.

70 Az 5. cikk (3). bekezdése. Lást a szelektív forgalmazás fogalommeghatározásait az 1. cikk (1)
bekezdés f), g) és h) pontjában.
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1. cikk

Fogalommeghatározások

(1). E rendelet alkalmazásában:

(�)

o) �személygépkocsi� személyek szállítására szánt, a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc
üléssel rendelkező gépjármű.

p) �könnyű haszongépjármű� olyan, áru- vagy személyszállítására szánt gépjármű,
amelynek legnagyobb tömege nem haladja meg a 3,5 tonnát; amennyiben egy adott
könnyű haszongépjárművet 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb tömegű változatban is
értékesítenek, az adott jármű minden változata könnyű haszongépjárműnek tekintendő.
(�)

16. kérdés: Milyen típusú járművek forgalmazására engedi meg a rendelet a telephellyel
kapcsolatos kikötéseket?

A további értékesítési helyek létesítésének joga a személygépkocsik és legfeljebb 3,5
tonna alatti tömegű könnyű haszongépjárművek szelektív forgalmazási hálózaton
keresztüli eladására vonatkozik. Amennyiben szelektív forgalmazási rendszerekben a
haszongépjárművek forgalmazói olyan könnyű haszongépjármű modelleket
értékesítenek, amelyeknek egyaránt van a 3,5 tonnát meghaladó, illetve annál könnyebb
változata is, akkor az ezekre a modellekre vonatkozó telephelyre vonatkozó kikötésekre a
rendelet szintén nem terjed ki. Az olyan telephelyre vonatkozó kikötések azonban
megengedettek, amelyek korlátozzák a más gépjárművekhez, például teherautókhoz vagy
buszokhoz való további értékesítési helyek létesítését71.

17. kérdés: Teljesíthetik-e a rendelet különleges feltételeivel ellentétes kötelezettségek az
egyedi mentesség feltételeit?

A rendeletben megállapított különleges feltételek számosabbak és szigorúbbak, mint a
2790/1999 rendelet vagy a gépjármű-ágazat korábbi csoportmentességre vonatkozó
rendeleteinek, az 1475/95 és 123/8572 rendeletnek a megfelelő rendelkezései. A 81. cikk
(3) bekezdése követelményeinek teljesülése érdekében az 5. cikkben megállapított
különleges feltételek kizárnak néhány olyan kötelezettséget, amelyek mentességet
kapnak vagy kaptak ezek szerint az egyéb rendeletek szerint. A gépjármű-ágazat
vertikális megállapodásainak egy nagyobb követelményt támasztó jogi keretbe
helyezésével a rendelet jelzi, hogy az 5. cikkel ellentétes kötelezettségek súlyos
aggodalmakat szülhetnek a versennyel kapcsolatban, amelyeket csak egyedi vizsgálattal
lehet elbírálni. A vállalatokat bátorítják, hogy végezzék el a saját értékelésüket, amihez
iránymutatást találhatnak a Bizottság vertikális korlátozásokról szóló iránymutatásában,
amely jelzi azt a politikát, amit a Bizottság követ az egyedi esetek elbírálásánál73.

                                                
71 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés d) pontját és az 5.cikk (2) bekezdés b) pontját a személygépkocsik és

könnyű hasznonjárműveket illetően, valamint a 4. cikk (1) bekezdésének e) pontját asz egyéb
gépjárműveket illetően.

72 Lásd az 1�4. preambulumbekezdést..

73 A vertikális korlátozásokról szóló iránymutatás, VI. rész (A jogérvényesítés elvei egyedi esetekben).
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4.6. A csoportmentesség által nyújtott kedvezmények
visszavonása (6. cikk)

 6. cikk

A rendelet által nyújtott kedvezmények visszavonása

(1) A Bizottság az 19/65/EGK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése értelmében visszavonhatja az e
rendelet által biztosított kedvezményt, ha egy adott esetben azt állapítja meg, hogy az e rendelet hatálya alá
tartozó vertikális megállapodásoknak mégis a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésében megállapított
feltételekkel összeegyeztethetetlen hatásai vannak, különösen:

a) ha az érintett piacra való bejutást vagy az adott piacon folyó versenyt a versenytárs
szállítók vagy vevők által végrehajtott, hasonló vertikális korlátozások párhuzamos
hálózatainak halmozott hatása jelentősen korlátozza, vagy

b) ha a verseny olyan piacon korlátozott, amelyen az egyik szállító nincs kitéve egyéb
szállítókkal folyó tényleges versenynek, vagy

c) ha a szerződés szerinti termékek vagy az ennek megfelelő termékek árai vagy szállítási
feltételei jelentősen különböznek a földrajzi piacok között, vagy

d) ha egy földrajzi piacon belül diszkriminatív árakat vagy értékesítési feltételeket
alkalmaznak.

(2) Amennyiben adott esetben a mentesség hatálya alá tartozó vertikális megállapodásoknak egy
tagállam területén vagy annak az elkülönült földrajzi piac minden tulajdonságával rendelkező részén a
Szerződés 81. cikke (3) bekezdésében megállapított feltételekkel összeegyeztethetetlen hatásai vannak, az
adott tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága az (1) bekezdésben meghatározott feltételekkel azonos
feltételek mellett az adott terület tekintetében visszavonhatja az e rendelet által biztosított kedvezményt.

A Bizottság, és bizonyos esetekben a tagállam versenyhatósága visszavonhatja a
mentesség kedvezményét olyan egyedi megállapodások vonatkozásában, amelyeknél úgy
találja, hogy különleges körülmények miatt a mentességre a 81. cikk (3) bekezdésében
megállapított feltételek nem teljesülnek.

18. kérdés: Milyen körülmények között vonhatja vissza a Bizottság a kedvezményt?

A 6. cikk tartalmazza az olyan körülmények egy nem kimerítő listáját, amelyek
fennállása esetén a Bizottság úgy dönthet, hogy előjogával élve visszavonja a
csoportmentesség kedvezményét bizonyos vertikális megállapodásoktól. Ez jelzi a
szállítóknak és forgalmazóknak, hogy milyen körülmények vagy magatartás vezethet
oda, hogy a Bizottság visszavonja a csoportmentességet. Ugyanakkor hogy pontosan
melyek azok a szintek � például korlátozott hozzáférés az érintett piachoz vagy hatásos
verseny az érintett piacon � amelyek oda vezethetnek, hogy a 81. cikk (3) bekezdésének
négy kumulatív feltételéből egy vagy több nem teljesül, csak a konkrét esetek alapján
állapíthatók meg. A Bizottság vertikális megállapodásokról szóló iránymutatása ad
javallatokat a Bizottság vagy a tagállamok általi visszavonással kapcsolatos eljárásról és
tartalomról74.

                                                
74 A vertikális korlátozásokról szóló iránymutatás, IV. rész, (71)�(79) bekezdés.
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4.7. A rendelet alkalmazásának mellőzése az érintett piacon (7.
cikk)

7. cikk

A rendelet alkalmazásának mellőzése

(1) Az 19/65/EGK rendelet 1a. cikke értelmében a Bizottság rendeletben kijelentheti, hogy �
amennyiben a hasonló vertikális korlátozások párhuzamos hálózatai az érintett piac 50%-ánál nagyobb
területre terjednek ki � e rendeletet nem lehet alkalmazni az arra a piacra vonatkozó, meghatározott
korlátozásokat tartalmazó vertikális megállapodásokra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendeletet legkorábban az elfogadását követő egy év elteltével lehet
alkalmazni.

19. kérdés: Milyen körülmények között lehet mellőzni a rendelet alkalmazását egy
érintett piacon?

Kumulatív hatás fellépése esetén a rendelet lehetővé � de nem kötelezővé � teszi a
Bizottság számára, hogy mellőzze a csoportmentesség alkalmazását bizonyos vertikális
korlátozások esetén. Önmagában az a tény, hogy hasonló vertikális korlátozások
párhuzamos hálózatai szabályozzák egy érintett piac több mint 50%-át, még nem
feltétlenül váltja ki a rendelet alkalmazásának mellőzését. A rendelet alkalmazását nem
szükségszerűen mellőzik egész vertikális megállapodások tekintetében sem. A rendelet
alkalmazásától el lehet tekinteni bizonyos megszorítások vagy kikötések vonatkozásában
is.

Például, ha egy érintett piac szállítói több mint 50%-ának azáltal kellett beállítania a
forgalmazók pontos összes számát, hogy olyan mennyiségi szelektív forgalmazási
rendszereket működtetnek, amelyek világosan arra irányulnak, hogy megakadályozzák a
forgalmazóknak a kérdéses járműveket megfelelően értékesíteni képes egyes csoportjait
a piachoz történő hozzáféréshez, ez kisebb márkán belüli és márkák közötti versenyt
eredményezhet, és a fogyasztók számára magasabb árakhoz vezethet. Ha a rendelet
alkalmazásától a forgalmazók számára való tekintettel eltekintenek, az a fogyasztók
érdekében állhat. Ha a csoportmentesség alkalmazásától csak ennek a mennyiségi
kritériumnak a tekintetében tekintenének el, akkor ez azt jelentené, hogy a mentesség
még alkalmazható a szelektív forgalmazásra és a minőségi szelekciós kritériumokra, mint
például a minimális értékesítési kötelezettségekre, amelyek kevésbé közvetlen módon
korlátozzák a forgalmazók számát.

A 2790/1999 rendelet szerintihez hasonlóan az alkalmazás mellőzése egy különleges
rendelet elfogadását igényli, amely a kérdéses vertikális korlátozásokból mellőzi a
csoportmentesség alkalmazását. A Bizottság vertikális korlátozásokról szóló
iránymutatása ad javallatokat a mellőzéssel kapcsolatos eljárásról és tartalomról75.
Ugyanakkor egyik ilyen, a rendelet alkalmazását mellőző rendelet sem válhat
alkalmazhatóvá az elfogadást követő egy évnél korábban76.

                                                
75 A vertikális korlátozásokról szóló iránymutatás, IV. rész, (80)�(89) bekezdés.

76 A 2790/1999 rendeletben biztosított hat hónap helyett.
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4.8. Hatálybalépés és átmeneti időszak (12. és 10. cikk)

12. cikk

Hatálybalépés és hatályvesztés

(1)  E rendelet 2002. október 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontját 2005. október 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Ez a rendelet 2010. május 31-én hatályát veszti.

10. cikk

Átmeneti időszak

A 81. cikk (1) bekezdésében megállapított tilalom nem alkalmazható a 2002. október 1. és 2003.
szeptember 30. közötti időszakban a 2002. szeptember 30-án már hatályban lévő azon megállapodások
tekintetében, amelyek nem teljesítik az e rendeletben előírt mentességi feltételeket, viszont teljesítik az
1475/95/EK rendeletben előírt mentességi feltételeket.

A rendelet 2002. október 1. és 2010. május 31. között alkalmazható. A 2002. október 1-
jétől hatályba lépő új megállapodásoknak összeegyeztethetőnek kell lennie az új
rendelettel a csoportmentesség kedvezményének alkalmazhatóságához. Ugyanakkor
ahhoz, hogy minden szereplőnek elegendő ideje legyen az 1475/95 rendelettel
összeegyeztethető, és még hatályos meglévő vertikális megállapodások átdolgozásához,
miután az 1475/95 rendelettel biztosított mentesség 2002. szeptember 30-án lejár, az
ilyen megállapodások egy 2003. szeptember 30-ig tartó átmeneti időszak kedvezményét
élvezik, és ez alatt az idő alatt az új rendelet mentesíti őket a 81. cikk (1) bekezdésben
megállapított tiltás alól. Ha az ilyen megállapodások fennállnak 2003. október 1-jén, és
ellentétben állnak a rendelet alkalmazásával, akkor a 10. cikk már nem mentesíti őket a
81. cikk (1) bekezdésében megállapított tiltás alól77. A gyakorlatban az ilyen
megállapodásoknak és minden vonatkozó rendelkezésüknek meg kell felelnie a rendelet
követelményeinek 2003. október 1-jétől kezdve, ha kívánatos, hogy a csoportmentesség
kedvezményében részesüljenek a 81. cikk (1) bekezdésében megállapított tiltás alól.

20. kérdés: Hogyan lehet az 1475/95 rendeletnek megfelelő szerződések megszűnését
véghezvinni az átmeneti időszak alatt?

Az 1475/95 rendelet csak akkor volt alkalmazható, ha � többek között � a
márkakereskedőknek adott felmondási idő legalább két év, vagy az egész hálózat, illetve
a hálózat jelentős részének kártalanítása vagy átszervezése esetén legalább egy év volt.
Az egyetértés hiánya esetén a jogvitákat egy szakértő harmadik félhez vagy
választottbíróhoz, vagy egy illetékes bírósághoz kellett utalni, hogy a nemzeti
törvényekkel összhangban döntsön78. Az 1475/95 rendelet 2002. szeptember 30-i lejárta,
és felváltása egy új rendelettel önmagában nem vonja maga után, hogy szükség van a
hálózat átszervezésére. A rendelet hatálybalépését követően a járműgyártó mégis úgy
dönthet, hogy alapvetően átszervezi a hálózatát79. Az 1475/95 rendeletnek történő
                                                
77 Lásd az 5.3.8. szakaszt.

78 Az 1475/95 rendelet 5. cikke (2) bekezdésének 2. és 3. pontja..

79 Lásd az 5.3.8. szakaszt.
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megfelelés érdekében, és hogy ezáltal részesülni lehessen az átmeneti időszak
kedvezményéből, a szerződések rendes megszűnéséről szóló értesítéseket két évvel előbb
kell megküldeni, kivéve, ha átszervezést határoztak el, vagy ha kártalanítás-fizetési
kötelezettség áll fenn.

21. kérdés: Az átmeneti időszak alatt van-e összeférhetetlenség a rendeletnek megfelelő
megállapodások által biztosított jogok, és az 1475/95 rendeletnek megfelelő
megállapodások által biztosított jogok között, különös tekintettel a rendelet által
bevezetett újításokra?

Nincs. Az átmeneti időszak által megengedett automatikus védelemnek biztosítania kell,
hogy 2003. október 1. előtt a rendelet ne kérdőjelezze meg azokat a jogokat vagy
kötelezettségeket, amelyek 2002. szeptember 30-án már léteztek. 2002. szeptember 30-ig
a 81. cikk (1) bekezdésében megállapított tiltás nem alkalmazandó az olyan �régi
megállapodás�-okra, amelyek két kumulatív feltételnek megfelelnek, nevezetesen hogy
vonatkozó kifejezett rendelkezéseik i) hatályosak 2002. szeptember 30-án, és ii)
kielégítik az 1475/95 rendeletben megállapított mentesség feltételeit.

22. kérdés: A márkakereskedő jogai egy adott területre kérdésessé teszik-e egy pályázó
szerződéses javítóműhely megbízását egy márkát illetően az átmeneti időszak alatt?

Csak bizonyos körülmények között. Például egy javítóműhely esetleg azt szeretné, ha
2002. december 19-től egy adott területen egy adott márka szerződéses javítóműhelye
lehetne, melynek tekintetében a szállító minőségi szelektív forgalmazást alkalmaz, és
esetleg azt szeretné, hogy a szállító szállítson neki tartalék alkatrészeket ahhoz a
márkához. Ha egy 2002. szeptember 30-án hatályos, és 2002. december 19-én is
hatályban maradó megállapodás kifejezetten kiköti, hogy a forgalmazási rendszeren belül
csak egy márkakereskedőnek szállítanak tartalék alkatrészeket az adott márkához a
kérdéses területen80, akkor a javítóműhely sehogyan sem tud úgy érvelni, hogy az ilyen
kikötés a 81. cikkbe ütközik 2003. október 1-jéig.

23. kérdés: Meg lehet-e gátolni a márkakereskedőket abban, hogy további márkák
forgalmazását kezdjék meg az átmeneti időszak alatt?

Csak bizonyos körülmények között. Például 2003. január 1-jén az A márka forgalmazója
más, B márkájú új gépjárműveket kíván értékesíteni a jelenlegi és egyedüli telephelyén,
ahol A márkájú új gépjárműveket értékesít. Ha az A gyártóval kötött megállapodása �
amely 2002. szeptember 30-án hatályos volt, és 2003. január 1-jéig hatályban marad �
kifejezetten meggátolja abban, hogy ugyanazon a telephelyen más márkát értékesítsen81,
akkor a forgalmazó sehogyan sem tud úgy érvelni, hogy az ilyen kikötés a 81. cikkbe
ütközik 2003. október 1-jéig. Ugyanakkor a gyártó nem tiltakozhat ugyanannak az
értékesítési telephelynek a használata ellen, hacsak a régi megállapodás nem tartalmaz
kifejezetten erre vonatkozó rendelkezéseket.

                                                
80 Lásd az új rendelet 5. cikkének (3) bekezdését és az 1475/95 rendelet 1. cikkét.

81 Lásd az új rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját és 1. cikke (1) bekezdésének b) pontját és az
1475/95 rendelet 3. cike (3) bekezdését.
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24. kérdés: Okoz-e konfliktusokat az átmeneti időszak tartama alatt az a tény, hogy
további termékek, mint például a kenőanyagok (olajok), valamint további
megállapodások, mint például az alkatrész-nagykereskedőkkel kötött megállapodások
bekerültek a rendelet alkalmazási körébe, a korábban az ilyen termékekre és
megállapodásokra a 2790/1999 rendelet szerint alkalmazott rendszerekkel szemben.

Nem. A korábban az 1475/95 rendelet alkalmazási körébe nem tartozó termékekre vagy
szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások, amelyek teljesítik a csoportmentességre
vonatkozó 1475/95 rendelet mentességre megállapított feltételeit, rendes körülmények
között nem képeznek prioritást a Bizottság számára az új rendeletnek a 10. cikkben
megállapított átmeneti időszak alatti alkalmazása szempontjából. Valószínű, hogy ez
alatt az időszak alatt az ilyen megállapodások élvezhetik az egyedi mentesítés
kedvezményét. Az átmeneti időszak 2003. szeptember 30-i befejezését követően
helyzetük ugyanolyan lesz, mint azoké a termékeké és megállapodásoké, amelyek az
1475/95 rendelet hatálya alá esnek (lásd fentebb).

4.9. Ellenőrzés és értékelési jelentés (11. cikk)

11. cikk

Ellenőrzés és értékelési jelentés

(1) A Bizottság rendszeresen ellenőrzi e rendelet alkalmazását, különösen a következőkre gyakorolt
hatásának tekintetében:

a) a közös piacon, vagy annak adott részein a gépjármű kiskereskedelemben és
vevőszolgálatban folyó verseny,

b) a gépjármű-forgalmazás szerkezete és összefonódásának szintje, és a versenyre gyakorolt
hatásaik.

(2) A Bizottság legkésőbb 2008. május 31-ig jelentést készít e rendeletről, különös tekintettel a 81.
cikk (3) bekezdésében megállapított feltételekre.

A Bizottság rendszeresen ellenőrizni fogja a rendelet működését, különösen annak a
közös piacon vagy annak megfelelő részein a gépjárművek kiskereskedelmi
értékesítésében és a vevőszolgálatokban folyó versenyre gyakorolt hatásait82. Ide tartozik
az egyetlen piacon belüli árkülönbségek rendszeres ellenőrzése, és szükség esetén
konkrét vizsgálatokat is végeznek a rendelet 6. és 7. cikkében említett körülmények
fennállása esetén. Ugyancsak figyelemmel kell kísérni e rendeletnek a gépjármű-
forgalmazás struktúrájára és összefonódási szintjére gyakorolt hatásait, valamint annak a
versenyre gyakorolt valamennyi hatását is. A 81. cikk jövőbeni decentralizált
alkalmazásának vonatkozásában arra lehet számítani, hogy ezt az ellenőrzési
tevékenységet a nemzeti versenyhatóságokkal szorosan együttműködve végzik.

 Az 1475/95 rendelet esetéhez hasonlóan a Bizottság értékelést fog végezni a rendelet
működéséről még lejárta előtt, és legkésőbb 2008. május 31-ig jelentést készít.

                                                
82 Lásd a 38. preambulumbekezdést.
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5.  A RENDELET ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS
LEHETŐSÉGEK

Ez a fejezet kérdés-felelet formájában vizsgálja a rendeletet a különböző érdekelt felek �
többek között a fogyasztók � szempontjából. Ahol lehet, a tárgyalt kérdéseknél
visszahivatkozik ennek a brosúrának olyan más részeire, ahol további technikai
magyarázatok találhatók.

5.1. Fogyasztók: a fogyasztók választási lehetőségeinek növelése az
egységes piaci elvekkel összhangban

A forgalmazási rendszerek fogyasztók számára hozott kedvezményei növelésének
szükséglete áll a Bizottság gépjármű-ágazatban követett politikájának középpontjában.
Azáltal, hogy nagyobb versenyt visz a járműeladásokba, a szervizbe és javításba,
valamint a tartalék alkatrészek eladásába, a 1400/2002 rendelet támogatja a fogyasztó
választási lehetőségeit.

Bár a rendelet nem arra irányul, hogy árharmonizációt hozzon, számos olyan elemet
tartalmaz, amely megkönnyíti a fogyasztók számára az egységes piachoz fűződő jogaik
gyakorlását, hogy kihasználhassák a különböző tagállamok árkülönbségeiben rejlő
előnyöket, és ott vehessék meg a járművüket, ahol nekik megfelel. Elsősorban a
közvetítők fogyasztók általi igénybevételre vonatkozó legtöbb korlátozásra már nem
vonatkozik a csoportmentesség. Ezen kívül az aktív eladások és a további értékesítési
helyek megnyitásának támogatásával, valamint az Internethasználat helyzetének
tisztázásával az új szabályozás megkönnyíti a márkakereskedők számára, hogy az
egységes piacon belül ott adjanak el a fogyasztóknak, ahol kívánják. A rendelkezésre
állási kikötést, amely a korábbi 1475/95 rendelet szerint lehetővé tette a fogyasztóknak,
hogy saját nemzeti előírásaik szerinti gépkocsit vásárolhassanak egy másik tagállamban
� beleértve azt is, hogy jobbkormányos gépkocsikat vásárolhassanak a kontinentális
Európában � szintén átkerült az új szabályozásba. Az 1400/2002 rendelet 4. cikke (1)
bekezdése f) pontjában megállapított rendelkezésre állási kikötés a közös piacon bárhol
eladott összes gépjárműre vonatkozik, beleértve a könnyű haszongépjárműveket is.

Azáltal, hogy csak azokat a megállapodásokat mentesíti, amelyek a forgalmazási
rendszerben bármely márkakereskedő által eladott járművek javítására kötelezik a
szerződéses javítóműhelyeket, a rendelet biztosítja, hogy a fogyasztó járművét bármelyik
szerződéses javítóműhelybe elviheti javítás és szerviz céljából az Európai Unió területén
bárhol. A rendelet tartalmaz még olyan intézkedéseket, amelyek annak biztosítására
irányulnak, hogy a fogyasztók továbbra is javíttathassák és szervizeltethessék
gépkocsijukat független javítóműhelyekkel, valamint hogy a biztonság és a környezet
védelme fennmaradjon.

Ezek közül az intézkedések közül sokkal a jelen brosúra más részei foglalkoznak, mivel
közvetlenebb hatást gyakorolnak másfajta szereplőkre. Az alábbiakban egy sor olyan
kérdés és probléma található, amelyek a fogyasztó nagyobb érdeklődésére tarthatnak
számot.
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5.1.1. Eladások

25. kérdés: Jogában áll-e a fogyasztónak, hogy ott vegyen meg egy járművet az egységes
piacon, ahol úgy gondolja, hogy ez számára a legelőnyösebb?

A fogyasztónak az a joga, hogy az egységes piacon belül bárhol vásárolhasson, az
Európai Unió egyik alapvető vívmánya, és a rendelet megerősíti azt a jogot, hogy
gépjárművet lehessen vásárolni egy másik tagállamban. Egy gyártó, importőr, vagy
területi forgalmazó soha nem korlátozhatja a márkakereskedőt abban, hogy minden olyan
fogyasztónak eladhasson, aki közvetlenül, közvetítőn keresztül, vagy az Interneten
keresztül megkeresi. Ha egy szállító arra utasítana egy márkakereskedőt, hogy ne adjon
el más tagállamokból származó fogyasztóknak, megkísérelné meggátolni ebben, vagy
bármilyen korlátozást róna rá az ilyen fogyasztóknak történő eladással kapcsolatban,
akkor ez a verseny súlyos korlátozása lenne, ami azzal járna, hogy a szállító forgalmazási
megállapodásaira nem vonatkozna a csoportmentesítés. Az elmúlt években a Bizottság
Az EK-versenyszabályok számos megsértését tárta fel a külföldi fogyasztóknak történő
eladásokkal kapcsolatban, és bírságot rótt ki az érintett vállalkozásokra83.

26. kérdés: Megtagadhatja-e egy márkakereskedő egy másik tagállamban, hogy eladjon
egy fogyasztónak egy gépkocsit?

Az üzleti érzék rendszerint arra ösztönzi a márkakereskedőt, hogy annyi gépkocsit adjon
el, amennyit csak lehetséges, mivel minél többet ad el, annál nagyobb a nyeresége.
Ugyanakkor a márkakereskedő (a rendelet forgalmazónak nevezi), más áruk
kiskereskedőihez hasonlóan megtagadhatja, hogy eladjon egy fogyasztónak, feltéve,
hogy saját kezdeményezéséből dönt így, és nem a szállítótól kapott utasítások szerint. Ha
azonban a szállító84 utasítaná a márkakereskedőit, hogy ne adjanak el semmit a más
tagállamokból származó fogyasztóknak, vagy megkísérelné őket meggátolni ebben85,
akkor ez a verseny súlyos korlátozása lenne, és nagy valószínűséggel az EK-szerződés
81. cikkének megsértése.

27. kérdés: Hosszabb ideig kell-e várakoznia a megrendelésének teljesítésére egy olyan
fogyasztónak, aki megrendel egy gépkocsit egy másik tagállamban lévő
márkakereskedőtől?

Rendszerint a késedelmeknek nem szabadna hosszabbaknak lenniük, mint egy helyi
változatú hasonló műszaki jellemzőjű jármű esetében. Ha ki lehetne mutatni, hogy egy
szállító indokolatlanul hosszú ideig késleltette a külföldi vevőknek történő eladásra szánt
járművek leszállítását márkakereskedőinek, hogy elbátortalanítsa ezeket a vevőket egy
másik tagállamban történő vásárlástól, akkor ez a verseny súlyos korlátozása lenne. Ha
például egy dán vevő megrendel egy adott balkormányos modellt füstszínű ablakokkal,

                                                
83 A Volkswagenre (1998 és 2001), az Opelra (2000) és a DaimlerChryslerre (2001) kirótt bírságokkal

kapcsolatos bizottsági határozatok. Az ezekre a határozatokra való pontos hivatkozásokat lásd a
mellékletben.

84 Vagyis a gyártó, az importőr, vagy a területi forgalmazó.

85 Például járműszállításaik korlátozásával.
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16 szelepes motorral és napfénytetővel egy ír márkakereskedésből, akkor az ilyen
megrendelés teljesítésénél jelentkező késedelmeknek86 összemérhetőeknek kell lenniük
azzal, amikor egy ír vevő rendel meg egy ugyanolyan modellt jobbkormányos
változatban, füstszínű ablakokkal, 16 szelepes motorral és napfénytetővel ugyanattól a
márkakereskedőtől. A szállítási idő minden további hosszabbodásának indokoltnak kell
lennie.

28. kérdés: Megvárakoztathat-e egy szállító egy másik tagállamból származó fogyasztót,
mielőtt megfelelőségi tanúsítványt adna?

Nem. A szállítóknak szisztematikusan a márkakereskedő rendelkezésre kell bocsátani a
teljes megfelelőségi tanúsítvány dokumentációt, amikor a járművet leszállítják a
fogyasztónak vagy közvetítőjének. Ha ez nem történik meg, akkor a fogyasztó nem tudja
regisztráltatni a járművet egy másik tagállamban történő használathoz. Ez az eladások
közvetett korlátozást és a verseny súlyos korlátozását jelentené87.

29. kérdés: Aláírathat-e a márkakereskedő egy szelektív forgalmazási rendszerben a
vevőivel egy vállalkozási/egyéb dokumentumot arról, hogy a járművet nem fogják eladni
kereskedelmi haszonért amíg új?

Egy szelektív forgalmazási rendszerben működő márkakereskedő részéről törvényes, ha
megakadályozza az olyan viszonteladók részére történő eladásokat, akik nem tagjai
ennek a rendszernek. Ugyanakkor a fogyasztónak jogában áll bármikor eladni a
gépjárművet, feltéve, ha nem álcázott független viszonteladó. Ha a szállítójától kapott
utasítások alapján eljáró márkakereskedőnek lépéseket kellene tennie azért, hogy egy
vásárlót megakadályozzon egy járműnek a kereskedelmi haszonszerzéstől eltérő okokból
történő viszonteladásában88, vagy azért, hogy megakadályozzon egy vásárlót a jármű
eladásában, ha az már nem új, akkor ez az eladás közvetett korlátozása lenne.

30. kérdés: Mi történik akkor, ha egy márkakereskedő azt mondja egy fogyasztónak, aki
egy másik tagállamban próbálja megvásárolni a gépkocsiját, vagy a fogyasztó nevében
fellépő közvetítőnek, hogy nem rendelheti meg a kérdéses modellt a fogyasztó hazájában
érvényes előírásoknak megfelelően, vagy nem tud árajánlatot szerezni egy ilyen járműre?

A szállítók kötelesek a márkakereskedőknek a más tagállamokban érvényes előírásoknak
megfelelő járműveket biztosítani89. Ha a szállító nem így járna el, akkor ez a verseny
súlyos korlátozásának és a fogyasztó egységes piachoz fűződő jogainak megsértésének
minősülne. Ugyanakkor a szállító megtagadhatja az ilyen jármű szállítását, ha a
márkakereskedő rendszerint nem árulja a kérdéses modell helyi változatát: más szóval,

                                                
86 Lásd a 4. cikk (1) bekezdésének f) pontját.

87 Lásd a 4. cikk (1) bekezdésének b), d) és e) pontját.

88 Például azért, mert a fogyasztó személyi körülményei megváltoztak amióta feladta a megrendelését és
most nagyobb gépkocsira van szüksége.

89 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés f) pontját.
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ha jármű nem felel meg a márkakereskedő szerződés szerinti termékcsaládjába tartozó
valamilyen járműnek90.

Például az A márka egy holland márkakereskedőjének képesnek kell lennie megrendelni
az X gépkocsi-modell jobbkormányos változatát egy egyesült királyságbeli fogyasztó
részére, kivéve, ha

1) a holland márkakereskedő rendszerint nem árulja az X gépkocsi-modelleket, vagy

2) az X gépkocsi-modelleket rendszerint nem gyártják jobbkormányos kivitelben.

Ha a márkakereskedő árulja a kérdéses modellt, akkor képesnek kell lennie árajánlatot
szerezni ennek a modellnek olyan változatairól, amelyek megfelelnek más tagállamok
érvényes előírásainak. Ha nem tud azonnal ilyen árajánlatot szerezni, akkor ez a verseny
szállító általi súlyos korlátozásának számíthat.

31. kérdés: Felszámíthat-e a márkakereskedő jobbkormányos pótlékot vagy bármilyen
hasonló jellegű felárat?

Az olyan felárak, mint például a jobbkormányos pótlékok, amelyek figyelembe veszik a
tagállamok járműelőírásai közötti különbségeket és a termelési vagy forgalmazási
költségeket tükrözik, önmagukban nem versenykorlátozóak. Ugyanakkor a pótlék
szintjének tárgyilagosan igazolhatónak kell lennie, különös tekintettel a jármű
gyártásának vagy szállításának tényleges pótlólagos költségeire. Nincs semmiféle
�ökölszabály� annak kiszámítására, hogy adott esetben mi a felár tárgyilagosan
igazolható szintje, többek között azért, mert a jármű gyártásához vagy szállításához
kapcsolódó pótlólagos költség a modelltől függően változik.

32. kérdés: Mi történik akkor, ha a márkakereskedő azt állítja, hogy neki azt mondták,
hogy ne adjon árengedményt egy bizonyos modellre?  

A márkakereskedőknek jogában kell álljon, hogy a szállító által ajánlott árnál olcsóbban
adja a járműveket91. A gyártók nem köthetnek ki tényleges eladási árakat vagy minimális
árakat. Ha egy szállító korlátozná a márkakereskedőt az árengedmények adásában, akkor
ez a verseny súlyos korlátozása lenne92, ami azzal járna, hogy a szállító forgalmazási
megállapodásaira nem terjedne ki a csoportmentesség.

                                                
90 Például azért, mert a kérdéses modell forgalmazását még nem kezdték meg abban a tagállamban, ahol

a márkakereskedő telephelye van.

91 Vagy éppen drágábban, feltéve, hogy a szállító nem állított fel egy maximális árat. Lásd a 4. cikk (1)
bekezdés a) pontját..

92 Lásd a Bizottság 2001.6.29-i határozatát a COMP/36.693 � Volkswagen ügyben, HL L 262,
2001.10.2., 14. o., Lásd még a IP/01/760 - 2001.05.30. sajtóközleményt. A határozat bírságot rótt ki
ezért a szabálysértésért..
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33. kérdés: Felállíthat-e a szállító egy különleges sémát egy tagállamban, ami szerint a
fogyasztók visszatérítést kapnak, ha a gépkocsit abban az országban regisztrálják, nem
kapnak visszatérítést azonban azok a fogyasztók, akik másik tagállamban regisztrálják a
járműveiket.

Nem. Ez a séma a más tagállamokból származó fogyasztóknak történő eladások
korlátozásának minősül, és a verseny súlyos korlátozása, és azt jelentené, hogy a szállító
forgalmazási megállapodásaira nem terjedne ki a csoportmentesség93.

5.1.2. Vevőszolgálatok  

34. kérdés: Vissza kell-e vinnie a fogyasztónak a járművét ahhoz a márkakereskedőhöz,
akitől vásárolta, ha garanciális munka/szerviz elvégzésére van szüksége?  

Nem. A rendelet alkalmazásához a fogyasztónak képesnek kell lennie arra, hogy
bármelyik szerződéses javítóműhelybe elvihesse a járművet a szállító hálózatán belül az
EU-ban. A rendelet94 csak azokat a szerződéses javítóműhelyekkel kötött
megállapodásokat mentesíti, ahol a szállító kötelezi minden szerződéses javítóműhelyét,
hogy a kérdéses márkához tartozó minden járművet javítson, hogy a szavatosságokat
tartsa tiszteletben, hogy végezze el a díjmentes szervizelést, és végezze el a
visszahívással kapcsolatos munkát attól függetlenül, hogy a gépkocsit hol vásárolták. Ha
a szerződéses javítóműhely nem tudja szervizelni az olyan gépkocsit, amelyet nem az ő
tagállamában adtak el, akkor abba helyzetbe kerül, hogy fel kell vennie a kapcsolatot a
szállítóval vagy egy másik tagállamban lévő másik javítóműhellyel. A fogyasztónak nem
kell újra regisztráltatnia a szavatosságot a saját tagállamában ahhoz, hogy a garanciális
javításokat elvégeztethesse. A szavatossági idő akkor kezdődik, amikor a szerződéses
márkakereskedő leszállította a gépkocsit. Ha a gyártó, az importőr, a márkakereskedő, a
javítóműhely, vagy a hálózaton belüli más vállalat megakadályozná a fogyasztókat
abban, hogy igénybe vegyék a gyártónak az egész EU-ra vonatkozó szavatosságát, akkor
ez azt jelentené, hogy a kérdéses megállapodásokra alkalmazandó mentesség egyik
alapvető feltétele nem teljesülne.

35. kérdés: Mi történik, ha egy fogyasztó gépkocsijának olyan szavatosság alá tartozó
problémája van, amit a helyi szerződéses javítóműhelye nem tud megjavítani?

Ilyen körülmények között a fogyasztónak esetleg vissza kell vinnie a járművet ahhoz a
márkakereskedéshez, ahol vásárolta, ahogy ezt bármilyen más termék esetében is
megtenné95. Alternatív megoldásként, ha a gépkocsit közvetítőn keresztül vásárolta (lásd
az 5.2 szakaszt), akkor megbízást adhat a közvetítőnek, hogy vigye vissza a járművet
ahhoz a márkakereskedőhöz, akitől vásárolta.

                                                
93 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés b) és c) pontját.

94 A 4. cikk (1) bekezdés b) pontjának első mondata, valamint a d) pont és a 17. preambulumbekezdés.

95 Ezt a problémát a nemzeti szerződésjog szabályozza, és nem az EK versenyszabályai.
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36. kérdés: Mi történik akkor, ha a szerződéses márkakereskedő, akitől egy fogyasztó a
gépkocsiját megvásárolja, nem szervizeli a járműveket, a jármű meghibásodik a
szavatossági idő alatt, és a javítóműhely, amelynek a márkakereskedő alvállalkozásba
kiadta a szervizelést, nem tudja megjavítani?

A fogyasztó visszaviheti a gépkocsit oda, ahol megvásárolta, éppen úgy, ahogy ezt más
fogyasztási cikkek esetében tenné. A járművet eladó márkakereskedő ekkor vagy
intézkedik a javítások elvégzését illetően, vagy pedig egy cserejárművet ad a
fogyasztónak, bár a fogyasztónak az ehhez fűződő joga a nemzeti szerződésjogtól és az
adásvételi szerződés feltételeitől függ.96.

37. kérdés: Ha egy fogyasztó egy független javítóműhellyel javíttatta meg vagy tartatta
karban a járművét a szavatossági idő alatt, akkor megtagadhatja-e a gyártó a
szavatosság elismerését?

Ha egy fogyasztó egy független javítóműhellyel javíttatta meg vagy tartatta karban a
járművét a gyártó szavatossági ideje alatt, akkor a szavatosság elveszhet, ha az elvégzett
munka hibás. Ugyanakkor egy olyan általános kötelezettség, hogy a gépkocsit csak a
szerződéses hálózaton belül lehet karbantartani vagy javítani az ilyen időtartam alatt,
megfosztaná a fogyasztókat attól a választási joguktól, hogy egy független
javítóműhellyel tartathassák karban vagy javíttathassák a járművüket, és ez � különösen
a �meghosszabbított szavatosságok� esetében � meggátolná az említett javítóműhelyeket
abban, hogy hatásosan versenyezhessenek a szerződéses hálózattal.

38. kérdés: Mit tehet egy fogyasztó, ha úgy gondolja, hogy korlátozó magatartásnak esett
áldozatul?

Panaszt tehet az Európai Bizottságnál vagy a nemzeti versenyhatóságnál97. Kártérítési
keresetet is beadhat egy nemzeti bíróságnál. Az ilyen lépés megtételének lehetősége
azonban függ a nemzeti eljárásjogi szabályozástól, és a fogyasztónak ezért
jogtanácsadást kell igénybe vennie a kereset benyújtása előtt.

Mivel a más tagállamokban járművet vásárló fogyasztók nem mindig olyan
problémákkal kerülnek szembe, amelyek a versenyszabályok megszegéséből
származnak, ezért a Bizottság a honlapján közzétette a legtöbb gyártó kapcsolattartói
pontjainak (�forródrótjainak�) a listáját, hogy bátorítsa a különböző természetű
problémák megoldását, és hogy a járművásárlással kapcsolatos másfajta problémákkal
foglalkozzanak98.

                                                
96 Lásd a 17. preambulumbekezdést.

97 Ezeknek a listája megtalálható az Interneten:
http://europa.eu.int/comm/competition/national_authorities/

98 Az Interneten: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
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5.2. Közvetítők

A közvetítő vagy beszerző ügynök olyan személy vagy vállalkozás, amely megvásárol
egy új gépjárművet a fogyasztó nevében, de anélkül, hogy tagja lenne a forgalmazási
hálózatnak. A közvetítőket meg kell különböztetni a független viszonteladóktól, akik
viszonteladás céljából vásárolnak meg egy járművet, és nem egy megnevezett fogyasztó
számlájára működnek. Meg kell őket különbözetni az értékesítési ügynököktől is, akik
vevőket találnak egy vagy több márkakereskedő számára. A szállítók csak arra
kötelezhetik a márkakereskedőiket, hogy győződjenek meg arról, hogy egy közvetítő
rendelkezik-e előzetes érvényes meghatalmazással99 a fogyasztótól a megadott jármű
megvásárlásához és/vagy átvételéhez. A közvetítők tevékenységével kapcsolatban ezért
csak az korlátozás van megengedve a 1400/2002 rendelet hatálya alá eső
megállapodásban, hogy be kell mutatnia egy érvényes megbízást egy egyéni
fogyasztótól. A megbízásnak tartalmaznia kell a fogyasztó nevét és címét, valamint
aláírással és keltezéssel kell ellátni. A fogyasztótól függ, hogy eldöntse, mennyire
konkrét legyen a megbízás a jármű tekintetében100. Nem támaszthatók további
követelmények, ha egy közvetítő egy új gépjármű megvásárlásában egy közvetítő vesz
részt. A Bizottság eltörölte azt a két közleményét101, amelyek a közvetítők
tevékenységével foglalkoztak.

39. kérdés: Kérhet-e egy márkakereskedő a közvetítőtől fénymásolatot vásárlóinak
személyazonossági igazolványairól vagy más okmányáról102 az aláírt megbízáson kívül?

Igen, bizonyos körülmények között. Figyelembe kell azonban venni, hogy a szelektív
forgalmazási rendszerben egy márkakereskedő esetleg nem adhat el új103 gépjárműveket
független viszonteladóknak. Ezért ha a márkakereskedő szükségesnek látja, akkor kérheti
a közvetítőtől, hogy igazolja a vevő személyazonosságát, hogy meg lehessen akadályozni
a független viszonteladók részére történő eladásokat.

                                                
99 Ez lehet írásos vagy elektronikus aláírással ellátott meghatalmazás. Lásd a 14. preambulumbekezdést.

100 Például a megbízás vonatkozhat a járművek egy osztályára, egy adott modellre, vagy lehet
részletesebb is.

101 A Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-forgalmazási és szervizmegállapodások egyes
csoportjaira történő alkalmazásáról szóló 1984. december 12-i 123/85/EGK rendeletre vonatkozó
bizottsági közlemény), HL C 17, 1985.1.18, 4. o., és információ a Bizottságtól: A gépjármű-
közvetítők tevékenységének tisztázása, HL C 329, 1991.12.18., 20. o. Ezeknek a közleményeknek az
alapján, a közvetítőktől kérni lehet, hogy például ne legyen a telephelyük egy szupermarket
telephelyén. A tevékenységeiket akadályozó másik elem az volt, hogy egy gépkocsi-
márkakereskedőtől kérni lehetett, hogy ne értékesítsen az új járművekből 10%-nál többet egy adott
közvetítőn keresztül.

102 Mint például a fogyasztó személyazonosságát igazoló útlevél vagy más dokumentum (közműszámla
stb.)

103 Azt, hogy egy jármű még új-e a kereskedelmi gyakorlat alapján kell meghatározni. Egy vásárló
szempontjából egy jármű már nem új, ha azt egy másik fogyasztó már regisztrálta és országúton járt
vele. Ezzel szemben, ha egy márkakereskedő egy napja regisztrált egy járművet, de még nem
használták, akkor az még új.
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Annak ellenére, hogy egy márkakereskedő saját akaratából úgy dönthet, hogy további
okmányokat kér a vásárlóitól, ha egy szállító arra utasít egy márkakereskedőt, hogy
szisztematikusan kérjen ilyen okmányokat, akkor erre nem terjedne ki a rendelet hatálya.

5.3. Új gépjárművek szerződéses forgalmazói (ebben a
brosúrában márkakereskedőként is említjük őket)

A márkakereskedők kulcsfontosságú szerepet játszanak az új gépjárművek egységes
piacának kialakítása tekintetében. Egy erős és független márkakereskedői szektor sokkal
nagyobb valószínűséggel mutat versenybarát magatartást és innovatívabb a fogyasztók
előnyére. A 1400/2002 rendelet ezért a márkakereskedőknek nagyobb szabadságot ad
abban, hogy úgy működtessék vállalkozásukat, ahogy nekik megfelel. Az új rendelet
elsősorban lényegesen csökkentette a gyártók és importőreik lehetőségeit, hogy olyan
intézkedéseket kényszerítsenek rá a márkakereskedőikre, amelyek az új gépjárművek
eladása, vagy a javítási és karbantartási szolgáltatások nyújtása szempontjából nem
nélkülözhetetlenek.

A gépjárművekre vonatkozó korábbi csoportmentesítéstől, a 1475/95 rendelettől
eltérően, a 1400/2002 rendelet csak akkor nyújt mentesítést, ha:

� a járműgyártó vagy importőre nem kötelezi a márkakereskedőket, hogy maguk
végezzék a javítást és karbantartást, vagy forgalmazzák a tartalék alkatrészeket. A
márkakereskedőknek jogában kell, hogy álljon alvállalkozásba adni a javítást és
karbantartást az ugyanazon márka hálózatához tartozó szerződéses
javítóműhelyeknek.

� a márkakereskedők további márkákat is forgalmazhatnak;

� a gyártók vagy importőrök nem korlátozzák az új gépjárművek szállításait a
márkakereskedőikre, ha az ilyen magatartás korlátozza márkakereskedőik képességét
abban, hogy járműveket adjanak el bizonyos fogyasztóknak az Európai Unión belül;

� a szelektív forgalmazási rendszerbe tartozó márkakereskedők aktívan és passzívan
értékesíthetnek bármilyen végfelhasználónak, valamint 2005. október 1. után további
értékesítési és átvételi helyeket nyithatnak az új személygépkocsik és könnyű
haszongépjárművek forgalmazására mindenütt, ahol szelektív forgalmazást
alkalmaznak;

� a kizárólagos forgalmazási rendszerben működő márkakereskedők teljesen szabadon
végezhetnek aktív értékesítést a területükön belül és olyan területeken, amelyekre nem
vonatkozik kizárólagos forgalmazás, passzív értékesítést pedig a más forgalmazók
kizárólagos területein.

5.3.1. Új járművek márkakereskedők általi eladása

A 1400/2002 rendelet arra irányul, hogy a márkakereskedőknek nagyobb lehetőségeket
biztosítson abban, hogy új járműveket szállíthassanak az összes, akár helyi, akár
országon belüli, akár más tagállambeli fogyasztónak. Az eladások közvetlen korlátozásai
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� függetlenül attól, hogy ezek aktívak vagy passzívak � nem tartoznak a rendelet hatálya
alá104.

Az új rendelet szerint minden forgalmazási rendszert � legyenek ezek aktívak vagy
passzívak � úgy kell megszervezni, hogy minden fogyasztói csoport vásárolhasson új
járműveket minden márkakereskedőtől, még akkor is, ha nagy számú járművet
vásárolnak105 .

40. kérdés: A rendelet hatálya alá tartoznak-e a márkakereskedők aktív vagy passzív
eladásaival kapcsolatos korlátozások?

A szelektív forgalmazási rendszerben működő márkakereskedőknek képeseknek kell
lenniük aktívan eladni minden olyan végfelhasználónak, aki az Európai Unión belüli
olyan területen telepedett le, ahol szelektív forgalmazást használnak. Ugyanakkor a
szállítóknak meg van engedve, hogy olyan kötelezettséget rójanak a márkakereskedőre,
mely szerint nem értékesíthet új járműveket független viszonteladóknak azokon a
területeken, amelyeken szelektív forgalmazást alkalmaznak. Ha a szállító kizárólagos
forgalmazást alkalmaz az Európai Unió bizonyos területein, akkor a szelektív
forgalmazási rendszerbe tartozó márkakereskedőknek meg kell engedni, hogy passzívan
értékesítsenek az ezeken a területeken lévő végfelhasználóknak vagy nem szerződéses
forgalmazóknak106.

Ha a szállító egy kizárólagos forgalmazási rendszert állít fel, akkor márkakereskedőinek
jogában kell álljon, hogy aktívan értékesíthessenek kizárólagos területükön belül vagy a
kizárólagos vásárlói csoportjuknak. Egy kizárólagos forgalmazásba tartozó összes többi
vevőt illetően � legyenek ezek új gépjárművek végfelhasználói vagy viszonteladói �
ezeknek képeseknek kell lenniük passzívan szállítani. Ha a szállító szelektív
forgalmazást alkalmaz az Európai Unió bizonyos más területein, akkor a kizárólagos
forgalmazási rendszerbe tartozó márkakereskedőknek meg kell engedni, hogy aktívan
eladhassanak az ilyen területeken lévő végfelhasználóknak és nem szerződéses
forgalmazóknak107.

41. kérdés: Hogyan biztosítja az új rendelet, hogy egy márkakereskedő eladhasson új
járműveket minden fogyasztónak, beleértve a helyi fogyasztókat, az ugyanazon tagállam
más területeiről származó fogyasztókat, és a más tagállamból származókat is?

A gépjárművek szállítását úgy kell megszervezni, hogy egy márkakereskedő minden
olyan fogyasztónak szállíthasson, aki tőle kíván vásárolni. A gyártónak ugyanúgy kell
teljesítenie az új gépjárművek szállítására vonatkozó megrendeléseket a közös piac más
területeiről származó fogyasztók számára, mint a helyi fogyasztóknak történő eladások
                                                
104 Lásd a 16. preambulumbekezdést.

105 Például egy gépjárműkölcsönző vállalat vagy egy másik flottakezelő szereplő, például egy
lízingvállalat rendszerint nagy mennyiségű gépkocsit vásárol egyetlen szállítótól.

106 Lásd a 13. preambulumbekezdést. Az aktív és passzív eladások meghatározását lásd fent a 12.
kérdésnél.

107 4. cikk (1) bekezdés, a mondat 1. része és a vertikális korlátozásokról szóló iránymutatás (52)
bekezdése.
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esetében, különös tekintettel az árazásra és a szállítási határidőkre. Az új rendelet szerint
a gyártóknak ezért olyan megrendelési és szállítási rendszereket kell kialakítaniuk,
amelyek megfelelnek ennek a követelménynek. Ebből a célból például kialakíthatnak
olyan megrendelési rendszert, amely az �aki először jött, azt szolgálják ki először� elven
alapszik. Az olyan forgalmazási rendszer, amely a közös piacnál kisebb értékesítési
területre vonatkozó szállítási kvótákon alapszik, az eladás közvetett korlátozásának
számít, és a rendelet nem biztosít rá mentességet108.

A rendelet nem kötelezi a gyártókat, hogy olyan forgalmazási rendszert alakítsanak ki,
amely biztosítja, hogy a szállítási határidők ugyanazok legyenek az egész közös piacon
belül. Ugyanakkor biztosítaniuk kell, hogy a márkakereskedők olyan helyzetben
legyenek, hogy ugyanolyan feltételek mellett szállíthassanak új járműveket a helyi,
nemzeti, és más tagállamokból származó vásárlóiknak.

Megtörténhet, hogy egy szállító márkakereskedői számára a termékek szállítását
korlátozni kényszerül bizonyos körülmények között, például ahol sztrájk van, vagy ahol
az általános kereslet nagyobb a kibocsátott termékeknél. Ilyen körülmények között a
szállító nem oszthatja ki a járműveket a márkakereskedőinek úgy, hogy különbséget tesz
azok között a márkakereskedők között, akik sok járművet adnak el a más tagállamokból
származó fogyasztóknak, és azok között, akik nem. Például képzeljünk el egy olyan
helyzetet, amikor az A márkakereskedő havonta ötven járművet ad el, főleg abban a
városban, ahol a telephelye van. Ugyanakkor a B márkakereskedő szintén ötven járművet
ad el havonta, de ebből huszonötöt a saját városában lévő fogyasztóknak ad el,
huszonötöt pedig egy másik tagállamból származó fogyasztóknak. Ha valamelyik
hónapban termelési nehézségek lépnek fel, és a szállító negyven százalékkal csökkenteni
kényszerül a leszállított járművek számát, akkor harminc járművet kell szállítania az A
márkakereskedőnek, és ugyanannyit a B márkakereskedőnek.

Ahhoz, hogy el lehessen kerülni a helyi eladások és a közös piac más területein található
vevők közötti diszkriminációt, a bónuszrendszerek és más pénzügyi vagy nem pénzügyi
ösztönzők nem alapulhatnak a vevő lakóhelyén vagy letelepedési helyén, vagy azon a
helyén, ahol a járművet regisztrálni kell, hanem az összes eladásokat kell figyelembe
venniük.

42. kérdés: Különböznie-e kell a módnak, ahogyan az új járműveket a
márkakereskedőnek leszállítják aszerint, hogy a szállító szelektív forgalmazási rendszert
működtet, vagy bármilyen más forgalmazási rendszert, például területi kizárólagosságon
alapulót?

A fenti elvek alkalmazandók függetlenül attól, hogy milyen forgalmazási rendszert
alkalmaz a szállító, mivel az egységes piac működésének szempontjából elsődleges
jelentőségű, hogy egy márkakereskedő új járműveket adhasson el az összes
fogyasztónak, tekintet nélkül arra, hogy az új gépjármű vevőjének mi a lakóhelye vagy a
telephelye. Ez így van attól függetlenül, hogy a márkakereskedőnek van-e joga aktív
eladásokba bocsátkozni, vagy csak passzív eladásokat végezhet bizonyos
vevőcsoportoknak vagy területeknek.

                                                
108 Lásd a 16. preambulumbekezdést.
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43. kérdés: Megállapodhat-e egy szállító a márkakereskedőjével olyan értékesítési
célkitűzésekben, amelyekkel kapcsolatban a márkakereskedőnek vállalnia kell, hogy egy
bizonyos területen teljesíti őket?

Az új rendelet lehetővé teszi egy szállítónak, hogy megállapodjon a márkakereskedőjével
egy adott � a közös piacnál esetleg kisebb � földrajzi területre alapozott értékesítési
célkitűzésekben. Ugyanakkor az ilyen megállapodás szerinti értékesítési célkitűzések
nem használhatóak arra, hogy korlátozzák a márkakereskedők részére leszállított új
gépjárművek számát109. Nem alapulhat a termékek szétosztása, a márkakereskedő
díjazása vagy a jutalmazás sem azon, hogy egy járművet a megállapodás szerinti
földrajzi területen adtak-e el vagy sem, mivel az ilyen intézkedések közvetetten
korlátoznák a márkakereskedő jogát, hogy passzívan értékesíthessen minden
fogyasztónak a közös piacon belül.

44. kérdés: Van-e joga a márkakereskedőnek, hogy az Interneten hirdessen, és új
járműveket adjon el az Interneten keresztül?

A márkakereskedői honlap egy passzív értékesítési110 eszköz, és a márkakereskedő
használhatja hirdetésre vagy tranzakciók végrehajtására, és ez a használat nem
korlátozható a rendelet szerint. Nem korlátozható a márkakereskedő a rendelet szerint
abban sem, hogy az Internetet és az elektronikus levelezést használja a hagyományosabb
módszerek, például a közönséges postai küldemény vagy fax helyett értékesítési
szerződések megkötéséhez111.

A márkakereskedőnek arra is joga kell, hogy legyen, hogy megállapodhasson Internetes
közvetítő honlapokkal, amelyek a fogyasztókat kapcsolatba hozzák a
márkakereskedővel, aki képes egy járművet szállítani. A járműgyártó kérheti az
Internetet használó márkakereskedőt, hogy tartsa magát a minőségi követelményekhez a
vonatkozó gépjárműmárkák Internetes promócióját illetően. A szállító igényelheti, hogy
az Internetes közvetítő honlap, amelyhez a márkakereskedő kiszervezi a hirdetését,
feleljen meg a minőségi követelményeinek. Az olyan honlapok, amelyek egy vagy több
márkájú új gépjárművek értékesítésének promócióját végezhetik, az új járművet
vásárolni kívánó vevőket elküldhetik a közvetítő honlappal kapcsolatban álló
márkakereskedők valamelyikéhez.

45. kérdés: Joga van-e a márkakereskedőnek elektronikus levelezést vagy személyre
szabott leveleket igénybe venni a potenciális vevőkkel történő kapcsolatba lépéshez?

Az elektronikus levelezés vagy a személyre szabott levelek használata járművek és
szolgáltatások aktív kínálatában végfelhasználók részére az egész közös piacon egy aktív
értékesítési módszer. A rendelet112 szerint a szállítók nem korlátozhatják a szelektív

                                                
109 Lásd a 16. preambulumbekezdést.

110 Lásd a 15. preambulumbekezdést és a 4. cikk (1) bekezdés e) pontját, valamint a vertikális
korlátozásokról szóló iránymutatás (51) bekezdését.

111 Lásd a 15. preambulumbekezdést.

112 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés d) pontját és a 4. cikk (1) bekezdés e) pontját.
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forgalmazási rendszerbe tartozó márkakereskedőket az ilyen módszerek használatában. A
kizárólagos forgalmazási rendszerekbe tartozó márkakereskedőknek jogukban kell állnia,
hogy aktívan felvehessék a kapcsolatot a kizárólagosan hozzájuk rendelt vevőkkel, és
nem korlátozhatók abban sem, hogy válaszoljanak a vevők kéretlen igényeire még akkor
sem, ha ezeket kizárólagosan más márkakereskedőkhöz rendelték hozzá. Például egy
kizárólagos forgalmazási rendszerben, ahol egy területet rendelnek minden
márkakereskedőhöz, a szállító megtilthatja, hogy új járműveket bocsássanak áruba más
márkakereskedők kizárólagos területén lévő vevők részére elektronikus levelezés vagy
személyre szabott levelek útján. Az ilyen márkakereskedők alkalmazhatnak ilyen aktív
értékesítési módszereket más területeken, amelyekre szelektív forgalmazás vonatkozik.

5.3.1.1.  Új gépjárművek eladása fogyasztóknak közvetítő
szolgáltatásainak igénybevételével

Az új gépjárművek közvetítőnek meghatalmazást adó végfelhasználóknak történő
eladásával kapcsolatos kérdésekkel az 5.2. szakasz foglalkozik.

5.3.1.2.  Gépjárművek eladásai lízingvállalatnak  

A rendelet nem terjed ki az olyan kötelezettségekre, amelyek korlátozzák egy
márkakereskedő abbeli képességét, hogy lízingszolgáltatásokat értékesítsen113. Ebbe
beleértendő a maga a márkakereskedő által szolgáltatott lízing, a márkakereskedővel
kapcsolatban álló lízingvállalaton keresztüli, vagy az általa választott lízingvállalat
ügynökeként való lízing.

46. kérdés: Jogában áll-e egy márkakereskedőnek, hogy új gépjárműveket adjon el egy
lízingvállalatnak?

Igen, az új járművek lízingvállalatoknak történő eladása törvényes része egy
márkakereskedő tevékenységeinek, mivel a lízingvállalatokat rendszerint
végfelhasználóknak tekintik114.

Ugyanakkor egy szelektív forgalmazást használó szállító megakadályozhatja a
márkakereskedőket abban, hogy szerződés szerinti árukat szállítson a
lízingvállalatoknak, ha igazolható kockázat áll fenn, hogy a lízingvállalat ezeket a
gépjárműveket még új korukban viszonteladja. Az 1. cikk (1) bekezdés w) pontja
tisztázza, hogy az olyan lízingszerződések, amelyek a tulajdonjog átruházását
tartalmazzák, vagy a szerződés lejárata előtti megvásárlási lehetőséget tartalmaznak,
továbbá lehetővé tennék a lízingelőnek, hogy bármikor megvásárolhassa a járművet,
akkor is, amikor a jármű még új, valójában független viszonteladóvá tennék a
lízingvállalatot.

                                                
113 Lásd a 30. preambulumbekezdést és az 5. cikk (2) bekezdés a) pontját.

114 Lásd az 1. cikk (1) bekezdés w) pontját.
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47. kérdés: Kötelezhet-e egy szelektív forgalmazási rendszert működtető szállító egy
lízingvállalatot, amelynek egy márkakereskedő elad egy új járművet, hogy olyan irányú
vállalást írjon alá, hogy nem fogja kereskedelmi haszonért viszonteladóként értékesíteni
a járművet, amíg az új?

A szelektív forgalmazási rendszert működtető szállítónak törvényes joga, hogy megfelelő
intézkedéseket tegyen annak biztosítására, hogy márkakereskedői ne adjanak el új
gépjárműveket olyan viszonteladóknak, akik nem tagjai ennek a rendszernek. Ezért
kérheti a márkakereskedőktől, hogy tegyék meg a megfelelő lépéseket ahhoz, hogy a
vevőket meggátolják a még új járművek viszonteladásában. Ahhoz, hogy egy
lízingvállalatot meg lehessen akadályozni egy még új gépjármű viszonteladásában, a
márkakereskedő kérheti a lízingvállalattól, hogy írjon alá egy nyilatkozatot arról, hogy
nem fogja viszonteladóként értékesíteni a gépkocsikat, amíg azok újak.

48. kérdés: Megkövetelheti-e egy szállító egy márkakereskedőtől, hogy minden egyes
lízing-megállapodásról másolatot szerezzen be és adja át neki, mielőtt a márkakereskedő
eladja a járművet egy lízingvállalatnak?

Nem. Ez az eladások közvetett korlátozásának, és a verseny súlyos korlátozásának
számítana115. Ezen kívül lehetővé tenné a márkakereskedő és a szállító számára, hogy
információkat szerezzenek a lízingszerződés kikötéseiről és feltételeiről, valamint a
lízingelő kilétéről. Mindazonáltal egy szállító megkövetelheti a márkakereskedőtől, hogy
mielőtt az első alkalommal eladna valamit egy bizonyos lízingvállalatnak, ellenőrizze a
lízingvállalat által alkalmazott általános feltételeket a szerződés nélküli viszonteladónak
történő eladások elkerülése érdekében.

49. kérdés: Vásárolhat-e egy lízingvállalat olyan új gépkocsikat egy márkakereskedőtől,
amelyek számára még nem talált lízingelőket?

Igen, és a szállító nem tagadhatja meg a vonatkozó megrendelések teljesítését még akkor
sem, ha a lízingvállalat az új járműveket készletre vásárolja.116 Minden arra irányuló
követelmény, hogy a lízingvállalat nevezze meg a vevőt a vásárlás előtt, az eladások
közvetett korlátozását képezné, és a verseny súlyos korlátozása lenne117.

5.3.2. Különböző márkájú gépjárművek forgalmazása a márkakereskedő
által (multi-branding)

A 1400/2002 rendelet egyszerűsíti azokat a feltételeket, amelyeket a szállító előírhat
azoknak márkakereskedőknek, akik egy vagy több további márkát akarnak forgalmazni
(ezt nevezik időnként �multi-branding�-nak). Annak a szállítónak, amelyik a
megállapodásait mentesíteni akarja a rendelet szerint, meg kell engednie minden
márkakereskedőnek, hogy versenytárs szállítók járműveit is értékesíthesse. Az egyetlen

                                                
115 4. cikk (1) bekezdés b) pontja.

116 Lásd a Bizottság 2001.10.10-i � DaimlerChrysler � határozatát (COMP/36.264 � Mercedes-Benz
ügy), 176. és 201. pont et seq.

117 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés b) pontját.
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korlátozás, amelyet előírhat az, hogy a márkakereskedő köteles a más szállítók modelljeit
ugyanannak a kiállítóteremnek elkülönített területein kiállítani. Ezen kívül, ha a
márkakereskedő kifejezetten egy adott márkával foglalkozó személyzetet kíván
alkalmazni, és a szállító ebbe beleegyezik, valamint az ezzel járó összes többletköltséget
kifizeti, akkor ez a rendelet hatálya alá tartozik.

A szállító az ilyen márkakereskedőknek minden olyan minőségi kritériumot előírhat,
amit a csak az egy márkát forgalmazó márkakereskedőknek előír, beleértve a
kiállítóterem dekorációját, és az értékesítési személyzet képzését is. Ugyanakkor, ha a
márkakereskedő kiállítóterme nem elég nagy ahhoz, hogy az összes jármű bemutatását
lehetővé tegye, vagy hogy felhasználhassa az összes dekorációt, amelyet a csak egy
márkát forgalmazó márkakereskedő rendszerint kiállít vagy használ, akkor a szállítónak
megfelelő módon mérsékelnie kell ezt a kötelezettséget az ilyen járművek kiállítását
illetően, hogy lehetővé tegye a márkakereskedőnek a másik gyártó járműveinek
kiállítását is ugyanannak a kiállítóteremnek az elkülönített területein118. Az, hogy vajon
ezek a feltételek egy adott esetben teljesülnek-e, az ténykérdés. A megállapodásoknak
biztosítaniuk kell a jogot a feleknek, hogy az ezzel kapcsolatos jogvitáikkal független
szakértőhöz, vagy választottbíróhoz, vagy nemzeti bírósághoz fordulhassanak119.

50. kérdés: kaphat-e a márkakereskedő nagyobb árrést vagy bónuszt, ha csak egy
szállítótól származó járműveket értékesít?

Nem. Az ilyen feltételek közvetve korlátoznák a márkakereskedőt annak a jogának a
gyakorlásában, hogy versengő márkákat árulhasson, és ezért nem esnének a rendelet
hatálya alá120. Ezért minden márkakereskedőnek azonos árréseket vagy bónuszokat kell
adni, függetlenül attól, hogy csak egy vagy több márkakereskedőtől származó
gépjárműveket árulnak-e.

51. kérdés: Milyen fokú elkülönítést igényelhet egy szállító a különböző márkák
ugyanazon kiállítóteremben történő kiállítását illetően?

A rendelet lehetővé teszi a szállítóknak, hogy arra kötelezzék márkakereskedőiket, hogy
márkájukat ugyannak a kiállítóteremnek márkákhoz kötődő területein állítsák ki. A
további elkülönítésre vonatkozó bármilyen kötelezettség, mint például egy fal felállítása
vagy egy függöny elhelyezése, vagy egy olyan követelmény, hogy olyan nagy távolságot
kell hagyni a különböző márkájú járművek kiállító tere között, ami lehetetlenné tenné
más márkák kiállítását (például azért, mert a kiállítóterem kicsi), vagy ezt indokolatlanul
megnehezítené (például azért, mert a szállító a kiállítóterem ablakai mellett igényli
járműveinek kiállítását), nem tartozna a rendelet hatálya alá.

                                                
118 Lásd a 27 preambulumbekezdést.

119 3. cikk (6) bekezdés.

120 Lásd az 5. cikk (1) bekezdés a) pontját és az 1. cikk (1) bekezdés b) pontját.
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52. kérdés: Kötelezhet-e egy márkakereskedő egy szállítót, hogy márkára jellemző
berendezés legyen a kiállítótermében?

A szállító kötelezheti az összes márkakereskedőjét, hogy olyan dekorációval
rendelkezzen, amely népszerűsíti a márka imázsát, feltéve, hogy ez nem korlátozza más
márkák értékesítését. Például a szállító kötelezheti az összes márkakereskedőjét, hogy
luxusszőnyeget helyezzen el a kiállítóteremnek abban a részében, ahol márkáit
bemutatják, vagy hogy szereljen fel olyan márkához kötődő jelzést, ami az utcáról
látható. Arra is kötelezheti a márkakereskedőt, hogy olyan járműveit csak jó minőségű
épületben állítsa ki. Ugyanakkor azonban a szállító nem követelheti meg a
márkakereskedőtől, aki egy másik márkát is forgalmazni akart, hogy minden egyes
márkához külön bejáratot nyisson a vevők számára. Azt sem követelhetné meg például
egy márkakereskedőtől, aki versengő szállítók márkáit is értékesíti, hogy a kiállítóterem
egész belsejét vagy külsejét módosítsa egy márkának megfelelő módon.

5.3.3. További értékesítési helyek megnyitásának joga (a �telephelyre
vonatkozó kikötések� tiltása)

2005. október 1. után a 1400/2002121 rendelet hatálya nem terjed ki az olyan
kötelezettségekre, amelyek megakadályozzák a személygépkocsik és könnyű
haszongépjárművek szelektív forgalmazási rendszerekbe tartozó márkakereskedőit, hogy
további értékesítési vagy átadási helyeket nyissanak a közös piac olyan más területein,
ahol szelektív forgalmazást alkalmaznak. Ez lehetővé teszi a márkakereskedők számára,
hogy új üzleti lehetőségeket aknázhassanak ki azáltal, hogy az eredeti értékesítési
helyüktől távoli potenciális vevőkhöz közel fizikai jelenlétet létesítenek, beleértve a más
tagállamokban lévő vevőket is. Ez a jog a fogyasztók előnyére erősíteni fogja a márkán
belüli versenyt egész Európában, továbbá lehetővé fogja tenni a márkakereskedőknek,
hogy vállalkozásaikat kiterjeszthessék, és függetlenebbé válhassanak a szállítóiktól. Azt
is lehetővé fogja tenni, hogy az ilyen márkakereskedők új gépjárművek páneurópai
forgalmazóivá válhassanak.

A további értékesítési helyek megnyitására vonatkozó korlátozások azonban a 1400/2002
rendelet hatálya alá tartoznak az olyan márkakereskedők tekintetében, akik nem
személygépkocsik és könnyű haszonjárművek, hanem közepes vagy nehéz teherautók,
buszok és távolsági buszok értékesítésével foglalkoznak122. Feltételezhető, hogy ezeknek
a járműveknek a legtöbb vásárlója az ilyen járműveket kereskedelmi vonatkozásban
használja, és ezért jobb helyzetben vannak ahhoz, hogy a közös piac egy másik területén
lévő márkakereskedőtől vásároljanak, és hogy előnyösebb értékesítési feltételekhez
juthassanak hozzá, mint a magánfogyasztók.

A rendelet lehetővé teszi, hogy a szállítók megtilthassák a kizárólagos forgalmazási
rendszerekbe tartozó márkakereskedőknek, hogy további értékesítési helyeket nyissanak
az ilyen rendszerekkel lefedett piacokon. Ugyanakkor, mivel az ilyen márkakereskedők
minden vevőnek eladhatnak új járműveket az egész közös piacon, beleértve a nem
szerződéses viszonteladókat is, ezért feltételezik, hogy ezek a viszonteladók arbitrázst

                                                
121 Lásd az 5. cikk (2) bekezdés b) pontját és a 12. cikk (2) bekezdését.

122 Lásd még a 16. kérdésre adott választ is.
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fognak szervezni a különböző piacok között, és megragadják a közös piac más területein
kínálkozó további üzleti lehetőségeket.

53. kérdés: Milyen értékesítési/átvételi helyeket nyithat a rendelet hatálya alá tartozó
szelektív forgalmazási rendszerben működő márkakereskedő 2005. október 1. után?   

2005. október 1. után a rendelet hatálya alá tartozó szelektív forgalmazási rendszerben
működő márkakereskedő további értékesítési vagy átvételi helyeket nyithat a közös piac
olyan más területein, ahol a szállító szelektív forgalmazást alkalmaz.

Az értékesítési hely magába foglalja a kiállítótermet és az új gépjárművek eladásához
szükséges infrastruktúrát. Ide tartozhat például az új gépjárművek bemutatására szolgáló
kiállítóterem, a szükséges irodák, az értékesítési személyzet és a bemutató járművek. Az
értékesítési helyet működtető márkakereskedőtől függ, hogy az új gépkocsikat az
értékesítési helyen vagy máshol szállítja-e le.

Az átvételi hely egy olyan hely, ahol a máshol megvásárolt járműveket átadják
(leszállítják) a végfelhasználónak. Hozzá tartozhat az irodai célra szükséges térség, egy
tároló hely, vagy egy olyan terület, ahol előkészítik a gépkocsikat a leszállításukra,
valamint a szállítások elvégzéséhez szükséges személyzet. A márkakereskedőnek meg
kell engedni, hogy kombinálja az átvételi helyet az értékesítési hellyel, feltéve, hogy
megfelel a mind a kettőre vonatkozó minőségi kritériumoknak. A rendelet szerint a
szelektív forgalmazási rendszerekbe tartozó márkakereskedőknek meg kell engedni,
hogy aktívan értékesíthessenek új gépjárműveket123. Ezért egy márkakereskedőt nem
szabad megakadályozni abban, hogy hirdetőtáblákat állítson fel az átvételi helyen, vagy
hogy brosúrákat bocsásson rendelkezésre a márkakereskedés által kínált járművekről
vagy szolgáltatásokról.

54. kérdés: Ha egy szelektív forgalmazási rendszerbe tartozó márkakereskedő úgy
határoz, hogy további értékesítés/átvételi helyet nyit máshol, akkor milyen
standardoknak kell az új helynek megfelelnie?

Ugyanazoknak a standardoknak kell megfelelnie, mint a hasonló értékesítési helyeknek
azon a területen, ahol létre kívánják hozni. Például, ha egy vidéki területen egy
márkakereskedő úgy határoz, hogy további értékesítési telephelyeket nyit egy nagyváros
főutcáján, akkor a szállító kötelezheti, hogy a járművek hirdetése és kiállítása
tekintetében ugyanazoknak a standardoknak feleljen meg, mint az ugyanott vagy hasonló
városi területeken már meglévő értékesítési telephelyek.

Ha egy adott területen működő márkakereskedő azt találja, hogy célszerű egy átadási
helyet nyitnia egy másik területen, akkor ennek az átadási helynek meg kell felelnie az
ugyanazon a területen vagy hasonló területeken már meglévő más átvételi helyekkel
szemben támasztott minőségi standardoknak124. Ugyanakkor egy szállítónak nem szabad
például megkövetelnie, hogy egy átvételi hely személyzete ugyanazon a szinten legyen,
mint egy kiállítóteremé, mivel ez az aktív eladások közvetett korlátozását jelentené, és
egy telephelyre vonatkozó kikötés újra bevezetésének közvetett eszköze lenne.

                                                
123  4. cikk (1) bekezdés b) és d) pontja.

124 Lásd a 29. preambulumbekezdés végét.
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55. kérdés: Bezárhatja-e egy szelektív forgalmazási rendszerben működő
márkakereskedő az eredeti értékesítési/átvételi helyet, amelynek vonatkozásában a
szállító felhatalmazta, és felállíthat-e egy másik értékesítési/átvételi helyet máshol?

A szállító jóváhagyása nélkül nem, akinek továbbra is képesnek kell lennie arra, hogy
megállapodjon a márkakereskedővel arról, hogy hol legyen az eredeti értékesítési/átvételi
helye. Az új gépjárművek szállítói így biztosítani tudják, hogy hálózatuk az összes
földrajzi területet lefedje a közös piacon belül.

56. kérdés: Ha egy szelektív forgalmazási rendszerben működő márkakereskedő további
értékesítési, illetve átvételi helyet akar nyitni, akkor meg kell-e szereznie a szállító
hozzájárulását, és kötnie kell-e egy további forgalmazási megállapodást a szállítóval
ennek a helynek a vonatkozásában?

Azért, hogy a rendelet alkalmazható legyen, egy szelektív forgalmazási rendszerben
működő márkakereskedőnek meg kell engedni, hogy további értékesítési/átvételi
helyeket nyithasson anélkül, hogy erre a szállítótól engedélyt kellene kérnie. Ezért nincs
szükség arra, hogy további megállapodást kelljen kötni. Ugyanakkor a szállító
megkövetelheti, hogy a további értékesítési/átvételi hely megfeleljen az ugyanazon
földrajzi területen lévő, ugyanolyan típusú helyekre alkalmazandó minőségi
követelményeknek.

57. kérdés: Honnan juthat hozzá a márkakereskedő a további értékesítési helyeken
árusított járművekhez?

A márkakereskedő a további értékesítési helyéhez ugyanattól a szállítótól, illetve
ugyanazoktól a szállítóktól szerezheti meg a járműveket, akik az eredeti (fő) értékesítési
helyének a forrásai. Ezen kívül jogában áll beszereznie a járműveket a kérdéses márka
bármelyik más márkakereskedőjétől vagy nagykereskedőjétől, a közös piacon belül
bárhol.

Ennek a szállítónak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy
egy márkakereskedő megfelelő mennyiségű új gépjárművet vásárolhasson ahhoz, hogy
mind az eredeti (fő), mind pedig a további értékesítési helyének, illetve helyeinek az
igényeit kielégíthesse. A szállítás bármiféle korlátozása a márkakereskedő azon joga
korlátozásának minősülne, hogy további értékesítési helyeket nyithat a közös piac más
területein. Ugyanez lenne a helyzet abban az esetben is, ha a nagykereskedelmi árakat
vagy más pénzügyi ösztönzőket attól függővé tennék, hogy a járművet a márkakereskedő
eredeti (fő) értékesítési helyén keresztül vagy további értékesítési helyén keresztül adták-
e el.
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5.3.4. Új járművek szállítása a márkakereskedőnek

58. kérdés: Meg lehet-e akadályozni szelektív forgalmazási rendszerben egy
márkakereskedőt abban, hogy járműveket szerezzen be ugyannak a márkának egy másik
szerződéses márkakereskedőjétől, akinek a telephelye ugyanabban, vagy egy másik
tagállamban található?

Nem. A rendelet szerint szelektív forgalmazási rendszerben a szerződéses
márkakereskedők nem akadályozhatók meg abban, hogy az egységes piacon bárhol
letelepedett másik szerződéses márkakereskedőtől vásároljanak.125.

59. kérdés: Rendezheti-e úgy a szállító, hogy a külföldi végfelhasználónak értékesítendő,
vagy további értékesítési helyen eladott gépjárművek szállítási határidői hosszabbak
legyenek?

Az ilyen rendszer korlátozná az (aktív vagy passzív) eladásokat a végfelhasználók
részére, és a verseny súlyos korlátozása lenne.

5.3.5. Szerződéses ügyekkel kapcsolatos jogviták

A forgalmazási megállapodást aláíró felek között felmerülő bármilyen vita gyors
rendezésének elősegítése érdekében, amely vita egyébként akadályozná a hatékony
versenyt, a megállapodások csak abban az esetben mentesíthetőek, ha minden egyes fél
számára biztosítják azt a visszkereseti jogosultságot, hogy független szakértőhöz vagy
választottbíróhoz fordulhat. Ez a jog nem befolyásolja egyik fél jogát sem a nemzeti
bírósághoz történő fellebbezés tekintetében126.

60. kérdés: Milyen körülmények között engedi meg a rendelet, hogy a szállító és a
márkakereskedő közötti vitákat szakértő harmadik fél vagy választottbíró elé utalják?

A rendelet kiköti, hogy minden vertikális megállapodásnak biztosítania kell az egyes
feleknek a jogot, hogy a szerződéses kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatos vitáikat
egy független szakértő � például mediátor � vagy választottbíró elé utalják. Az ilyen
viták vonatkozhatnak � többek között � szállítási kötelezettségre; a készletezési
követelmények vagy megállapodás szerinti értékesítési célkitűzések felállítására és
teljesítésére; a bemutató járművek rendelkezésre bocsátásával és használatával
kapcsolatos kötelezettség megvalósítására; a különböző márkák értékesítésének
feltételeire (multi-branding); azzal kapcsolatos problémára, hogy a jogosulatlan
telephelyről történő működés tiltása korlátozza-e a személygépkocsitól és könnyű
haszongépjárműtől eltérő gépjárművek forgalmazóját vállalkozása bővítésében127; vagy

                                                
125 4. cikk (1) bekezdés c) pontja.
126 Lásd a 11. preambulumbekezdést és a 3. cikk (6) bekezdését.

127 Lásd a 18. preambulumbekezdést.
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arra, ha felmondják a megállapodást, különösen arra a problémára, hogy indokolt-e a
szerződés megszüntetése a felmondásban megadott okok alapján128.

61. kérdés: Ki léphet fel szakértő harmadik félként vagy választottbíróként, és hogyan
kell kijelölni egy szakértő harmadik felet vagy választottbírót?

Bármilyen személyt ki lehet jelölni szakértő harmadik félként vagy választottbíróként,
akit a felek kölcsönösen elfogadnak mint olyat, aki ebben a minőségében képes eljárni. A
felek szabadon határozhatnak, ha erre sor kerülne, hogy kit kívánnak kijelölni, és hogy
egy, kettő, három vagy több embert szeretnének-e szakértőként vagy választottbíróként
eljárni. Ugyanakkor egyoldalúan egyik fél sem döntheti el, hogy ki legyen a szakértő
vagy a választottbíró. Az egyetértés hiánya esetén a feleknek azokat a kijelölési
eljárásokat kell elfogadniuk, amelyeket az ilyen ügyekben rendszerint használnak,
például a bíróság elnöke vagy a kereskedelmi és iparkamara elnöke általi kijelölést.
Tanácsosnak látszik, hogy a vertikális megállapodás írja elő azt, hogy milyen kijelölési
eljárást kívánnak használni, ha erre sor kerülne.

5.3.6. A márkakereskedő arra vonatkozó joga, hogy végez-e vagy sem
javítási és karbantartási szolgáltatásokat

A 1475/95129 rendelettől eltérően az új rendelet nem engedi meg a gyártóknak, hogy
márkakereskedőiket javítási és karbantartási szolgáltatások kínálására kötelezzék. Ezért
lehetővé teszi, hogy a márkakereskedők a járműforgalmazásra szakosodjanak, ami
különösen vonzó választási lehetőség lehet az olyan márkakereskedők számára, akik
különböző gyártóktól származó új járműveket kívánnak értékesíteni.

Ha egy márkakereskedő úgy dönt, hogy nem maga végzi a javítási és karbantartási
szolgáltatásokat, akkor a szállító megkövetelheti tőle, hogy alvállalkozásba adja ezeket a
szolgáltatásokat egy szerződéses javítóműhelynek, amelyik ugyanabba a márkahálózatba
tartozik130. Azért, hogy a dolgokat még áttekinthetőbbé tegye a fogyasztók számára, a
gyártó azt is megkövetelheti a márkakereskedőtől, hogy adja meg a kérdéses szerződéses
javítóműhely nevét és címét az értékesítési szerződés megkötése előtt. Ezenkívül, ahol a
javítóműhely nem a kiállítóterem közelében van, akkor a szállító azt is megkövetelheti a
márkakereskedőtől, hogy mondja meg a vevőinek, milyen messze van a javítóműhely a
kiállítóteremtől; ugyanakkor ezt csak akkor teheti meg, ha hasonló kötelezettséget ró
azokra a márkakereskedőkre is, akiknek a saját javítóműhelye nincs az értékesítési hely
közelében.

Az alvállalkozási szerződésben a szerződéses javítóműhely vállalja az együttműködést a
márkakereskedő egyfajta privilegizált szervizpartnereként, és vállalja, hogy mindenfajta
vevőszolgálati szolgáltatást kínál a márkakereskedő vevőinek. Ebbe beletartozik a rendes
javítás és karbantartás, de ide tartozik a szavatosságok beváltása, a jármű visszahívását

                                                
128 Lásd a 11. preambulumbekezdést és a 3. cikk (6) bekezdését.
129 Lásd elsősorban a 4. cikk (1) bekezdés 1. és 6. pontját, és az 5. cikk (1) bekezdés 1. pont a) és b)

alpontját.
130 4. cikk (1) bekezdés g) pontja.
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követő javításai, vagy a járműgyártó által a szerződéses javítóműhelyen keresztül kínált
díjmentes szerviz is131.

62. kérdés: Meg lehet-e akadályozni egy adott márka szerződéses márkakereskedőjét a
rendelet alapján abban, hogy egyúttal az adott márka független javítóműhelye is legyen?

Nem. Ugyanakkor független javítóműhelyként esetleg nem kaphatja meg mindazokat a
kedvezményeket, amelyek egy szerződéses javítóműhelyt megilletnek. A legfontosabb,
hogy esetleg nem lesz joga arra, hogy az elvégzett garanciális javításokért a szállítótól
térítést kapjon. Ezenkívül esetleg alvállalkozásba kell adnia az általa értékesített új
járművekhez nyújtott garanciális javítást és karbantartást a gyártó hálózatába tartozó
szerződéses javítóműhelynek.

5.3.7. Márkakereskedés vagy szerződéses javító vállalkozás
átruházása/eladása

A piaci integráció elősegítése, valamint annak lehetővé tétele érdekében, hogy a
forgalmazók és a szerződéses javítóműhelyek további üzleti lehetőségekkel élhessenek,
valamint vállalkozásukat bővíthessék, és függetlenebbé válhassanak, a 1400/2002
rendelet úgy rendelkezik, hogy lehetővé kell tenni számukra azonos típusú � azonos
márkájú gépjárműveket értékesítő vagy javító � egyéb vállalkozások megvételét. Ebből
a célból minden szolgáltató és forgalmazó, illetve szerződéses javítóműhely közötti
vertikális megállapodásnak biztosítani kell az utóbbi számára, hogy jogában álljon
átruházni minden jogát és kötelezettségét bármilyen általa kiválasztott ugyanolyan típusú
másik vállalkozásra, amely ugyanazt a gépjárműmárkát értékesíti, illetve javítja a
forgalmazási rendszeren belül132.

63. kérdés: megakadályozhat-e egy szállító egy márkakereskedőt abban, hogy
márkakereskedését eladja egy másik márkakereskedőnek ugyanazon gyártó hálózatán
belül?

Annak érdekében, hogy a 1400/2002 rendelet kedvezményét élvezni lehessen, az új
gépjárművekre vonatkozó forgalmazási megállapodásoknak tartalmazniuk kell egy olyan
kikötést, melynek révén a szállító beleegyezik a márkakereskedés tulajdonjogának a
gyártó hálózatán belüli másik márkakereskedő részére történő átruházásába az összes
velejáró jogokkal és kötelezettségekkel együtt133.

Például képzeljük el, hogy az A gépjárműgyártónak a rendelettel összhangban lévő
márkakereskedői megállapodásai vannak Duponttal Párizsban, és Smith-szel Londonban.
A Dupont és a Smith tulajdonosa és üzemeltetője a Franco S.A., illetve az Anglo Plc. Ha
az Anglo el kívánja adni a Smith-t134 a Franco-nak, akkor sem az A gyártó, sem az

                                                
131 Lásd a 17. preambulumbekezdést.
132 10. preambulumbekezdés és 3. cikk (3) bekezdés.
133 Beleértve a gyártó által felhatalmazott márkakereskedőket az EU más tagállamaiban is.
134 Lényegtelen, hogy a Smith egy korlátolt felelősségű társaság-e, ahol részvénytőkéje ellenőrző

pakettjét átruházzák, vagy pedig egyszerűbb törvényes formában működik-e, és vállalkozásként
eladják összes eszközével, jogával és kötelezettségével együtt.
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importőre nem ellenezheti az eladást135. Ebben a példában mind a Franco-t, mind pedig
az Anglo-t �forgalmazó�-nak tekintik a rendelet értelmezésében, mivel a Dupont és a
Smith kapcsolt vállalkozásai.

64. kérdés: Megakadályozhatja-e egy szállító egy márkakereskedőt abban, hogy eladja
márkakereskedését egy másik márkakereskedőnek, akinek szerződése felmondás alatt
áll?

Ha a forgalmazási megállapodásnak a rendelet hatálya alá kell tartoznia, akkor a
szállítónak nem szabad megakadályoznia a márkakereskedés átruházását, feltéve, hogy a
felmondás alatt álló márkakereskedő megfelel a szállító összes minőségi kritériumának.

65. kérdés: Egy olyan szállító, akinek forgalmazási megállapodására a rendelet kiterjed,
megakadályozhat-e egy felmondás alatt álló márkakereskedőt abban, hogy
márkakereskedését átruházza egy másik márkakereskedőre?

Nem. A rendelet hatálya nem terjed ki az ilyen korlátozásra. Ugyanakkor ez az átruházás
nem változtatja meg azt a tényt, hogy az átruházandó márkakereskedői megállapodás a
felmondási idő elteltével lejár. A márkakereskedő tehát csak egy további
márkakereskedési lehetőséget kap korlátozott időtartamra, a felmondási idő végéig.

66. kérdés: A rendelet hatálya alatt megakadályozható-e egy márkakereskedő abban,
hogy márkakereskedését egy szerződéses javítóműhelyre ruházza át?

Igen. Az eladási jog csak az azonos típusú hálózati tagnak történő átruházás
vonatkozásában létezik, vagyis márkakereskedő márkakereskedőnek, szerződéses
javítóműhely szerződéses javítóműhelynek adhat el136.

5.3.8. A márkakereskedői megállapodás megszűnése  

67. kérdés: Előír-e a rendelet egy márkakereskedői szerződéshez minimális időtartamot?

A rendelet hatálya alatt egy megállapodás határozatlan137 vagy határozott138 időre
szólhat. Ha a megállapodás határozott időre szól, akkor ez az időtartam nem lehet
rövidebb öt évnél. A rendelet szándéka szerint az olyan öt évre szóló megállapodás,
amely valamelyik félnek megadja azt a jogot, hogy a megállapodást megszüntesse a
határidő lejárta előtt139, azt öt évnél rövidebb időre kötött határozott időre szóló
megállapodásnak kell tekinteni.

                                                
135 Például a szerződés olyan záradékával, mint a �tulajdonosváltás� záradék, amely egyébként

megengedné a szállítónak, hogy megvétózza a tulajdonjog minden ilyen átruházását.
136 3. cikk (3) bekezdés és 10. preambulumbekezdés.

137 Más szóval a megállapodás nem rendelkezik egy megállapított megszűnési határidőről.
138 3. cikk (5) bekezdése.
139 Alapvető kötelezettség teljesítése elmulasztásának hiányában.
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68. kérdés: Előír-e a rendelt minimális felmondási időket?

Annak a félnek, amelyik nem kíván megújítani egy határozott időre szóló szerződést, hat
hónappal a megállapodás megszűnése előtt értesítenie kell a másik felet erről a
szándékáról140.

A határozatlan időre szóló szerződést megszüntetni kívánó félnek rendszerint legalább
két évvel a megállapodás megszűnése előtt értesítenie kell a másik felet felmondási
szándékáról. Ugyanakkor, ha a szállítót törvény vagy különleges megállapodás megfelelő
kártérítés megfizetésére kötelezi a megállapodás felmondásának esetére, vagy ha azért
kívánja felmondani a szerződést, mert át kell szervezni az egész hálózatát vagy annak
jelentős részét, akkor legalább egy éves felmondási időt kell adnia141.

Az átszervezés szükségessége a versenytársak magatartása, vagy más gazdasági
természetű fejlemény miatt is felmerülhet, attól függetlenül, hogy ezt a gyártó belső
döntései vagy külső hatások motiválják-e, például egy nagyszámú munkaerőt
foglalkoztató vállalat bezárása egy adott területen. Tekintettel a szóba jöhető helyzetek
széles körére, nem volna reális felsorolni az átszervezés összes lehetséges indokát.

Az egy objektív kérdés, hogy szükség van-e vagy sem egy hálózat átszervezésére, és az a
tény, hogy a szállító az átszervezést szükségesnek tekinti, még nem oldja meg az ügyet
vita esetén. Ilyen esetben a nemzeti bírónak vagy választottbírónak kell eldöntenie az
ügyet a körülményekre való tekintettel.

Azt, hogy tényleg a hálózat �jelentős része� érintett-e, minden esetben a szállító hálózata
konkrét szervezetének fényében kell eldönteni. A �jelentős� egyaránt utal gazdasági és
földrajzi vonatkozásra, amely a hálózatra vagy annak egy részére korlátozódik egy adott
tagállamban.

69. kérdés: Vannak-e olyan kivételes körülmények, amikor a rendelettel összhangban
lévő vertikális megállapodást kötő fél értesítés nélkül felmondhatja a megállapodást?

A nemzeti jogra tartozik, hogy a megállapodást kötő feleknek jogában áll-e azt bármikor
felmondási idő nélkül felmondani, amikor a másik fél elmulasztja teljesíteni valamelyik
alapvető kötelezettségét. A feleknek közös megegyezéssel kell megállapítania, hogy a
korai felmondás oka kielégítő-e, vagy egyet nem értés esetén szakértő harmadik félhez
vagy választottbíróhoz fordulással, vagy az illetékes bírósághoz folyamodással, aszerint,
hogy mit ír elő a nemzeti jog142.

70. kérdés: Kötelezi-e a rendelet a szállítót, hogy igazolt indokokat adjon meg egy
márkakereskedővel vagy javítóműhellyel kötött megállapodás felmondásakor?

Ahhoz, hogy a rendelet alkalmazható legyen, a márkakereskedői megállapodást
felmondani kívánó szállítónak írásban meg kell adnia a részletes, tárgyilagos, és átlátható

                                                
140 3. cikk (5) bekezdés a) pontja. Az ilyen értesítés elmulasztásának következményeit a nemzeti jog

szerint kell elbírálni.
141 3. cikk (5) bekezdés b) pontja.
142 3. cikk (6) bekezdés
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okokat143. Ezt a feltételt azért vezették be, hogy megakadályozzák a szállítót egy
megállapodás felmondásában, amire azért kerülne sor, mert egy forgalmazó vagy
javítóműhely versenybarát magatartást tanúsít, például aktív vagy passzív eladásokat
folytat külföldi fogyasztók részére, más szállítók márkáit árulja, vagy alvállalkozásba
adja a javítást és karbantartást.

Vita esetén a választottbírónak vagy a nemzeti bíróságnak kell eldöntenie, hogy a
megadott okok indokolttá teszik-e a márkakereskedői megállapodás felmondását,
továbbá választaniuk kell egy megfelelő orvoslási módot, ha a megadott okok nem
indokolják a felmondást. A döntés meghozatalakor, hogy a felmondás okai
megalapozottak-e vagy sem, a választottbírónak vagy a bírónak számos tényezőt kell
figyelembe vennie, többek között magát a márkakereskedői megállapodást, a nemzeti
szerződésjog követelményeit, valamint a rendelet szövegét is.

 A rendelet számos olyan márkakereskedői magatartástípust sorol fel, amit a szállító nem
tilthat. Ha ezeknek a magatartásoknak a tiltása helyett a szállító arra törekedne, hogy
megakadályozza ezeket a magatartásokat, vagy úgy vetne véget nekik, hogy felmondja a
megállapodást, akkor ez a verseny súlyos közvetett korlátozásának minősülne, és azt
jelentené, hogy a forgalmazási megállapodás már nem tartozna a mentesítés hatálya alá.
Az a kérdés, hogy vajon a szállító a felmondásban szereplő okok miatt döntött úgy, hogy
felmondja a megállapodást, vagy inkább azért, mert így kívánt véget vetni a versenybarát
magatartásnak, tények kérdése, amit a független harmadik fél, vagy a választottbíró, vagy
a nemzeti bíró állapíthat meg.

71. kérdés: Meg kell-e indokolnia a szállítónak a felmondást, ha nem újít meg egy
határozott időre szóló megállapodást?

Nem. A rendelet nem követeli meg a szállítótól, hogy megindokolja, miért nem kíván
megújítani egy határozott időre szóló megállapodást144.

5.4. Szerződéses javítóműhelyek

A szerződéses javítóműhely fogalmát a rendelet 1. cikkének (1) bekezdése határozza
meg. Ez egy olyan vállalkozás, amely a javítási és karbantartási szolgáltatások
nyújtóinak a szállító (járműgyártó vagy importőre) által felállított �hivatalos� hálózatába
tartozik. A �szerződéses javítóműhely� kifejezés új keletű, mivel a 1475/95 rendelet
szerint mind a gépkocsi-kiskereskedelmet, mind pedig a javítást és karbantartást
közönségesen a szállító hálózatán belül végezték ugyanazok a vállalkozások, amelyekre
általában �márkakereskedő�-ként hivatkoztak. Ezzel ellentétben a 1400/2002 rendelet
más koncepción alapszik: az új gépjármű forgalmazása, és a javítási és karbantartási
szolgáltatások nyújtása már nincs mereven egymáshoz kötve, és külön vállalkozások
végezhetik.

A 1400/2002 rendelet ezért nem teszi lehetővé a szállítóknak, hogy a javítási és
karbantartási szolgáltatások elvégzésének kötelezettségét a márkakereskedőkre

                                                
143 3. cikk (4) bekezdés
144 Lehetnek azonban olyan polgári jogi rendelkezések egyes tagállamokban, amelyek megkövetelik az

ilyen indokok megadását.



65

hárítsák145. Azt sem teszi lehetővé a szállító számára, hogy kötelezze szerződéses
javítóműhelyeiket új gépjárművek forgalmazására146.

A rendelet hatálya arra terjed ki, ha a szállító mennyiségi szelektív forgalmazást vagy
kizárólagos forgalmazást alkalmaz szerződéses javítóműhelyeinek hálózatára a piaci
részesedés legfeljebb 30%-áig147. Azoknál a szerződéses javítóműhely-hálózatoknál,
amelyek ezt a küszöbértéket átlépik, a rendelet hatálya csak a szerződéses
javítóműhelyek minőségi szelekciójára terjed ki148.

5.4.1. Hogyan válhat egy vállalkozás szerződéses javítóműhellyé  

72. kérdés: Meg kell-e engednie az új gépjárművek szállítójának, hogy egy javítóműhely
tagja lehessen szerződéses javítóműhelyei hálózatának?

Elvben a szállító szabadon megválaszthatja hálózatának tagjait. Ha azonban a szállító azt
akarja, hogy a rendelet hatálya kiterjedjen a megállapodásaira, akkor a válasz erre a
kérdésre a szállító szerződéses javítóműhelyekből álló hálózatának piaci részesedésétől
függ a kérdéses márkájú gépjárműveken végzett összes javítások tekintetében. Ha ez a
piaci részesedés nem haladja meg a 30%-ot, akkor a szállító szerződéses
javítóműhelyekből álló hálózatát vagy a mennyiségi szelektív forgalmazásra, vagy pedig
a kizárólagos forgalmazásra alapozhatja, és úgy dönthet, hogy nem bíz meg bizonyos
javítóműhelyeket, még akkor sem, ha egyébként megfelelnek a megbízás minőségi
kritériumainak.

Ha a kérdéses márka szerződéses javítóműhely hálózatának piaci részesedése meghaladja
a 30%-ot, akkor a rendelet hatálya csak a minőségi szelektív forgalmazásra terjed ki. Ha
a szállító azt akarja, hogy a rendelet hatálya kiterjedjen a forgalmazási megállapodásaira,
akkor csak minőségi kritériumokat írhat elő szerződéses javítóműhelyeinek, és meg kell
engednie minden javítóműhelynek, amely megfelel ezeknek a kritériumoknak, hogy
szerződéses javítóműhelyként működhessen, azokat a szerződéses márkakereskedőket is
beleértve, akiknek a szerződése megszűnt, de szeretnének továbbdolgozni szerződéses
javítóműhelyként.

73. kérdés: Tudatnia kell-e a szállítónak minden érdekelt javítóműhellyel, hogy mik a
kritériumok, ha minőségi szelektív forgalmazást alkalmaz?

Igen. Ha a szállító nem hozná nyilvánosságra a minőségi kritériumokat, akkor a
javítóműhelyek semmilyen módon sem tudhatnák, hogy miként kell ezeknek megfelelni,
és nem lennének képesek bemutatni, hogy megfeleltek. Tanácsosnak látszik, hogy a
                                                
145 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés g) pontját. Lásd még a 22. preambulumbekezdést, amely megmagyarázza

a 4. cikk (1) bekezdés g) és h) pontjában megállapított nagyon súlyos korlátozások egy fontos
vonatkozását, és amelyik kifejezetten utal minden olyan közvetlen vagy közvetett kötelezettségre vagy
ösztönzőre, amely az értékesítési és szerviz tevékenységek összekapcsolásához vezet, vagy amely e
tevékenységek valamelyikének végzését a másik végzésétől teszi függővé.

146 4. cikk (1) bekezdés h) pontja.

147 3. cikk (1) bekezdés 1. alpont.

148 3. cikk (1) bekezdés 3. alpont.
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szállítók ezeket a feltételeket minden javítóműhelynek rendelkezésére bocsássák, ha kéri,
vagy éppenséggel közzé is tehetik ezeket, például az Interneten.

74. kérdés: Hogyan kell annak a szállítónak alkalmaznia ezeket a kritériumokat, akinek a
szerződéses javítóműhely hálózata tisztán minőségi kritériumokon alapszik?

Annak a szállítónak, aki minőségi kritériumokat állít fel szerződéses javítóműhely
hálózatával szemben, ugyanezeket a kritériumokat ugyanolyan módon kell alkalmaznia
az összes javítóműhellyel szemben. Ez különösen a következőket jelenti:

� Mihelyt egy javítóműhely megfelel ezeknek a kritériumoknak, fel kell venni
szerződéses javítóműhelynek. A szállító azonban törvényesen jár el, ha ellenőrzi,
hogy a javítóműhely megfelel-e ezeknek a kritériumoknak, mielőtt megállapodást
kötne vele;

� Ugyanazokat a kritériumokat kell alkalmazni azokkal a szerződéses
javítóműhelyekkel szemben, amelyek a kérdéses márkájú új gépjárműveket
értékesítő márkakereskedők, mint azokkal szemben, akik nem azok. Nevezetesen, a
szállítónak meg kell engednie az összes szerződéses javítóműhelynek a
szavatosságok elfogadását, a díjmentes szerviz elvégzését, és a visszahívással
kapcsolatos munka elvégzését a közös piacon eladott kérdéses márkájú összes
gépjármű tekintetében149.

5.4.2. Nincsenek telephelyre vonatkozó kikötések a szerződéses
javítóműhelyekkel szemben

75. kérdés: Kiterjed-e a rendelet hatálya egy szerződéses javítóműhely azon képességére
a szelektív forgalmazási rendszerben, hogy szabadon meghatározhatja javítóműhelyének
vagy további értékesítési helyének, illetve helyeinek a telephelyét?

Nem. Az ilyen korlátozásra nem terjed ki a rendelet hatálya. A szerződéses
javítóműhelynek jogában kell állnia, hogy szabadon meghatározhassa javítóműhelyének
és minden más további értékesítési helyének a telephelyét, ahol javítási és karbantartási
szolgáltatásokat nyújt150.

                                                
149 Lásd a 17. preambulumbekezdést.

150 Lásd az 5. cikk (3) bekezdését.
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5.4.3. Tartalék alkatrészek és a szerződéses javítóműhely

Lásd ennek a brosúrának a 7. fejezetét.

76. kérdés: Megkísérelheti-e a járműszállító megakadályozni a szerződéses javítóműhelyt
abban, hogy az eredeti tartalék alkatrészeket közvetlenül az alkatrészgyártótól szerezze
be?

Nem. Ez a verseny súlyos korlátozása lenne151.

77. kérdés: Kötelezheti-e a szállító a szerződéses javítóműhelyt, hogy tudassa vevőivel,
eredeti tartalék alkatrészeket használ vagy megegyező minőségű tartalék alkatrészeket?

A szavatossági munka kontextusán kívül, ahol a szállító ragaszkodhat ahhoz, hogy az
általa szállított tartalék alkatrészeket használják, különösen súlyos korlátozásnak
tekintendő, ha a szállító kötelezi a javítóműhelyt, hogy tudassa vevőivel, hogy eredeti
tartalék alkatrészeket vagy megegyező minőségű tartalék alkatrészeket használ-e, mert ez
közvetlenül vagy közvetetten korlátozná a szerződéses javítóműhely jogát, hogy tartalék
alkatrészeket vásároljon és használjon. Különösen nem használhat arra egy ilyen
kötelezettséget, hogy azt a benyomást keltse a vevőkben, hogy ezek az alkatrészek
gyengébb minőségűek, mint a járműgyártó által szállított eredeti tartalék alkatrészek.

78. kérdés: Kötelezhető-e egy szerződéses javítóműhely, hogy a garanciális javításokat,
díjmentes szervizt, és a jármű visszahívásával kapcsolatos munkát a jármű szállítója által
szállított eredeti tartalék alkatrészekkel végezze el?

Igen. A 4. cikk (1) bekezdés k) pontja úgy rendelkezik, hogy a szállító kikötheti, hogy az
általa szállított alkatrészeket kell használni a fenti jellegű javítási munkához152.
Ugyanakkor az olyan rendes gépjárműjavítás és -karbantartás tekintetében, amelyet nem
díjmentesen végeznek a vevőnek (például a gépkocsi 30 000 km-es szervize), a
járműszállító nem követelheti meg az általa szállított eredeti tartalék alkatrészek
használatát, mivel ez korlátozná a szerződéses javítóműhelyeknek azt a jogát, hogy a
karbantartási szolgáltatásokhoz eredeti vagy más szállítóktól származó ugyanolyan
minőségű tartalék alkatrészeket használjanak153.

79. kérdés: Kötelezheti a szállító a szerződéses javítóműhelyt, hogy kizárólag csak olyan
márkájú tartalék alkatrészeket használjon, mint a szállító márkája?

Az ilyen � versenytilalmi kötelezettségként154 ismert � megegyezések, amelyeket a
szerződéses javítóműhely és a jármű szállítója, vagy a szerződéses javítóműhely és a
tartalék alkatrészek szállítója kötnek meg, nem tartozna a csoportmentesség hatálya alá.
                                                
151 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés k) pontját.

152 A garanciális javítás egy jármű törött vagy hibás alkatrészeinek cseréjét jelenti.

153 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés k) pontját.

154 Lásd az 1. cikk (1) bekezdés b) pontját és az 5. cikk (1) bekezdés a) pontját.
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Ugyanakkor, ha a kötelezettség arra vonatkozik, hogy a szerződéses javítóműhely
használjon egy adott márkájú tartalék alkatrészt, amelynek részesedése az általa
beszerzett versengő tartalék alkatrészek között legfeljebb 30%-ot155 tesz ki, ez nem
minősül versenytilalmi kötelezettségnek és a rendelet156 hatálya alá tartozik, ha a
szerződéses javítóműhely szabadon vásárolhatja ezeket az árukat a szállítótól vagy a
szállító által megjelölt más forrásokból, pl. kompenzációs szállítmányként más
szerződéses forgalmazóktól vagy javítóműhelyektől157.

80. kérdés: Kiterjed-e a rendelet hatálya egy olyan megállapodásra, ahol a szállító
kötelez egy szerződéses javítóműhelyt, hogy a különböző márkájú járművekhez való
tartalék alkatrészeket a javítóműhely különböző területein tartsa?

Nem. Ez közvetetten korlátozná a szerződéses javítóműhely azon jogát, hogy más
márkájú járműveket is javíthasson. Az ilyen korlátozásra nem terjed ki a rendelet
hatálya158. A szállító ugyanakkor kötelezhet egy szerződéses javítóműhelyt, hogy a
tartalék alkatrészeket egy pontos rendszerben tárolja.

81. kérdés: Megkísérelheti-e egy járműszállító megakadályozni, hogy egy szerződéses
javítóműhely eredeti tartalék alkatrészeket adjon el független javítóműhelyeknek?

Nem. Ez a verseny súlyos korlátozása lenne159.

5.4.4. Versenytilalmi kötelezettségek szerződéses javítóműhelyek számára

82. kérdés: Kiterjed-e a rendelet hatálya egy olyan járműszállítóra, amelyik
megakadályozza a szerződéses javítóműhelyeket abban, hogy különböző márkákat
javítsanak ugyanabban a műhelyben?

Nem. Az ilyen korlátozás � akár közvetlen, akár közvetett � nem tartozik a rendelet
hatálya alá160.

                                                
155 Az előző naptári évben általa beszerzett versengő áruk értékének alapján számítják ki.

156 Lásd az 1. cikk (1) bekezdés b) pontját.

157 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés b) és c) pontját.

158 Lásd az 5. cikk (1) bekezdés b) pontját.

159 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés i) pontját.

160 5. cikk (1) bekezdés b) pontja.
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5.4.5. Szerződéses javítóműhely vállalkozás átruházása

83. kérdés: Jogában áll-e a szerződéses javítóműhelynek, hogy javítóműhelyét eladja egy
márkakereskedőnek/forgalmazónak?

Ahhoz, hogy a rendelet hatálya alá tartozzon, a szállító és egy forgalmazó vagy
szerződéses javítóműhely közötti megállapodásnak meg kell adnia a forgalmazónak vagy
a szerződéses javítóműhelynek a jogot, hogy minden jogát és kötelezettségét
átruházhassa a korábbi forgalmazó vagy javítóműhely által kiválasztott bármelyik azonos
típusú vállalkozásnak, amelyik ugyanolyan márkájú gépjárműveket értékesít vagy javít a
forgalmazási rendszeren belül161.

Egy szerződéses javítóműhelynek ezért jogában kell állnia, hogy eladhassa javítóműhely
vállalkozását egy másik olyan javítóműhelynek, amely ugyanannak a márkának a
javítására szerződött162. Ugyanakkor a szállítónak nem kell megengednie, hogy egy
szerződéses javítóműhely eladhassa javítóműhelyét egy márkakereskedőnek, mivel a
márkakereskedő nem egy ugyanolyan típusú vállalkozás. Mindazonáltal, ha a
márkakereskedő, akinek a javítóműhely el kívánja adni szerződéses javítóműhely
vállalkozását, szintén a kérdéses márka szerződéses javítóműhelye, akkor a szállító nem
ellenezheti az eladást.

5.5. Független szereplők az eladás utáni vevőszolgálat piacán

A 1400/2002 rendelet egyik fő célkitűzése, hogy megteremtse a hatásos verseny
feltételeit a gépjármű-javítási és -karbantartási piacokon, valamint hogy lehetővé tegye
az ilyen piacok szereplőinek � a független javítóműhelyeket is beleértve �, hogy jó
minőségű szolgáltatásokat kínálhassanak. A hatásos verseny a fogyasztók érdeke, és
lehetővé teszi számukra, hogy válogathassanak a javítási és karbantartási szolgáltatók
közül, beleértve a gépjárműgyártókkal szerződötteket és a független szektorban
tevékenykedőket is.

5.5.1. Hozzáférés a műszaki információkhoz

Ha a versenynek hatásosnak kell lennie, akkor a javításban és karbantartásban érintett
összes független szereplőnek hozzá kell férnie ugyanazokhoz a műszaki információkhoz,
képzéshez, szerszámokhoz és berendezésekhez, mint a szerződéses javítóműhelyeknek.
A 1400/2002163 rendelet megközelítése tágabb, mint a 1475/95164 rendeleté, mind a
hozzáférésre jogosult szereplőket illetően, mind pedig azokat a tételeket illetően,
amikhez hozzáférést kell számukra biztosítani.

                                                
161 3. cikk (3) bekezdése és 10. preambulumbekezdés.

162 3. cikk (3) bekezdése.

163 Lásd a 4. cikk (2) bekezdését.

164 Lásd a 1475/95 rendelet 6. cikk (1) bekezdés 12) pontját.
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A hozzáférést nem diszkriminatív165, gyors és arányos módon kell biztosítani, figyelembe
véve a kérdéses független szereplő szükségleteit; továbbá használható formátumban kell
biztosítani.

Jogtalan lenne megtagadni a hozzáférést a szellemi tulajdonjog hatálya alá tartozó vagy
know-how-t képező információkhoz olyan körülmények között, ahol a hozzáférés
megtagadása erőfölénnyel való visszaélésnek számítana a 82. cikk szerint.

84. kérdés: Ki számít független szereplőnek a rendelet szerint?  

A rendelet 4. cikkének (2) bekezdése egy nem kimerítő felsorolást tartalmaz
mindazokról, akiket �független szereplő�-nek kell tekinteni. Tágabb értelemben véve a
rendelet alkalmazásában a független szereplő egy olyan vállalkozás166, amely
közvetlenül vagy közvetetten érdekelt a gépjárművek javításában és karbantartásában167.
A javításban és karbantartásban közvetlenül érintett független szereplők közé tartoznak a
független javítóműhelyek (például a karosszériajavítók, a független garázsok, a
gyorsjavító láncok), az országúti segélyszolgálatok és az autóklubok. A javításban és
karbantartásban közvetve érintettnek tekintjük a műszaki információk kiadóit, a tartalék
alkatrészek forgalmazóit, a javító-berendezések vagy szerszámok gyártóit, valamint az
olyan szereplőket, amelyek tesztelési szolgáltatásokat vagy képzést nyújtanak a
javítóműhelyeknek, mivel ezek elősegítik a javítóműhelyek munkáját.

85. kérdés: Kinek kell hozzáférést biztosítania a műszaki információkhoz?

Az új gépjárművek szállítója168 viseli a felelősséget azért, hogy megtegye a megfelelő
intézkedéseket annak érdekében, hogy a független szereplők megkapják a szükséges
hozzáférést. Ugyanakkor ezzel a kötelezettséggel összhangban áll, ha a szállító a
hozzáférés biztosításának felelősségét átruházza egy vállalkozásra, például a kérdéses
márka nemzeti importőrére, akit a járműgyártó megbízott a műszaki információk
szétosztásával

86. kérdés: Milyen fajta műszaki információkhoz kell hozzáférnie egy független
szereplőnek?

A független szereplőknek ugyanazokhoz a műszaki információkhoz kell hozzáférniük,
mint a szerződéses javítóműhelyeknek. Ez minden olyan információra vonatkozik, amely
a javítás és karbantartás elvégzéséhez szükséges169, beleértve az elektronikus fedélzeti
                                                
165 Nem lehet diszkriminációt alkalmazni a független és szerződéses javítóműhelyek között.

166 A �vállalkozás� kifejezés alatt érthetünk egy személyt, egy partnerséget, egy társulást, vagy egy
vállalatot.

167 Például nem ez a helyzet az országúti balesetek elemzésével foglalkozó szakértők vagy olyan gyártók
esetében, akik tartalék alkatrészeket kívánnak gyártani.

168 Lásd a 4. cikk (2) bekezdés 1. alpontját.

169 A hozzáférés csak a javítási és karbantartási tevékenységek elvégzéséhez szükséges információkra
vonatkozik. Ezért nem kell hozzáférést biztosítani például a javítóműhely vállalkozás vezetésével vagy
a könyvelési rendszer működtetésével kapcsolatos képzéshez.
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rendszerekhez történő hozzáféréshez és ezek szervizeléshez szükséges információkat is �
a diagnosztikai rendszereket is ide számítva. Ide tartoznak a természetes nyelvi
formájú170 információk, valamint az elektronikus adatok. Ha a gyártó telefonon vagy
Internetes segélyvonalon keresztül műszaki segítséget nyújt a szerződéses
javítóműhelyeinek, akkor a független szereplőknek is meg kell kapniuk ugyanezt a
segítséget.

87. kérdés: Milyen szerszámokhoz és berendezésekhez kell egy független szereplőnek
hozzáférnie?

A független szereplőknek ugyanazokhoz a szerszámokhoz kell hozzáférniük, mint a
szerződéses javítóműhelyeknek. Ez vonatkozik a javítási és karbantartási
szolgáltatásokhoz szükséges kézi és gépi szerszámokra171, diagnosztikai és egyéb
berendezésekre. Ha a szállító bérbe adja a szerszámokat a szerződéses
javítóműhelyeknek, akkor ezt a lehetőséget meg kell adnia a független szereplőknek is.

88. kérdés: Joga van-e a független szereplőnek ahhoz, hogy képzést kapjon?

A független szereplőknek ugyanúgy hozzá kell tudni férniük a javításhoz és
karbantartáshoz szükséges műszaki képzéshez, mint a szerződéses javítóműhelyeknek.
Ez a képzés egyaránt lehet on-line képzés, vagy pedig olyan képzés, ahol a szerelőnek
vagy technikusnak személyesen jelen kell lennie.

89. kérdés: Felszámíthat-e díjat a szállító a műszaki információkért, szerszámokért és
képzésért?

Igen. Az ár azonban nem lehet magasabb annál, mint amit a szerződéses
javítóműhelyeknek számít fel. Ha a kérdéses tételt díjmentesen szállítják a szerződéses
javítóműhelyeknek, akkor ezt a független szereplőknek is díjmentesen kell szállítani.

90. kérdés: Felszámíthat-e díjat a szállító egy független szereplőnek egy nagy
információs csomagért, amikor mindössze csak arra az információkra van szüksége, ami
egy adott munka elvégzéséhez szükséges?

Nem172. Az információért felszámított árban figyelembe kell venni, hogy a független
szereplőnek milyen célra áll szándékában felhasználni173, és nem lehet olyan magas,
hogy elbátortalanítson a hozzáféréstől. Bár az információkat rendszerint egy nagy
csomagban bocsátják a szerződéses javítóműhelyek rendelkezésére, a független
szereplőknek meg kell engedni, hogy kisebb csomagokat vagy egyedi tételeket
vásárolhassanak. Ha például egy javítóműhely egy adott modellt kíván szervizelni, akkor
ne kelljen neki fizetni az egész termékcsalád szervizelésével kapcsolatos információiért.
Ehhez hasonlóan, ha egy �gyorsjavító (fast-fit)� szereplő tudni kívánja a megfelelő

                                                
170 Attól függetlenül, hogy nyomtatott, hangrögzítéses vagy elektronikus formában tárolják.

171 Beleértve a fedélzeti rendszerekhez történő csatlakozáshoz és az átprogramozáshoz szükséges hardvert
és szoftvert is.

172 4. cikk (2) bekezdés és 26. preambulumbekezdés

173 26. preambulumbekezdés



72

abroncsnyomást az egész termékcsaládra vonatkozóan, akkor nem lehet arra kötelezni,
hogy megvegye a gumiabroncsokra nem vonatkozó információkat is.

91. kérdés: Milyen gyorsan kell megkapnia egy független szereplőnek az információt?

Az információt ugyanolyan gyorsan kell a független szereplő rendelkezésére bocsátani,
mint a szerződéses javítóműhelyeknek174. Ezért nincs megengedve a szállítóknak, hogy a
független szállítóknak csak azután bocsássák az információkat a rendelkezésére, amikor
a szerződéses javítóműhelyeik már megkapták. A szállítóknak meg kell tennie a
szükséges intézkedéseket az ehhez szükséges infrastruktúra és a személyzet tekintetében.
Ahol az információkat már minden szerződéses javítóműhely megkapta, ott kívánságra
minden független szereplőnek rendelkezésére kell bocsátani elég gyorsan ahhoz, hogy
indokolatlan késedelem nélkül képesek legyenek elvégezni egy javítást egy vevő
számára. Ahol a műszaki információt közönségesen olyan fajta egyedi adat-
összeköttetéseken keresztül biztosítják a szerződéses javítóműhelyeknek, amelyeket a
független szereplők általában nem használnak, ott ezt kívánságra a független szereplők
rendelkezésére kell bocsátani más gyors elektronikus módszerrel, például elektronikus
levelezés vagy Internetes letöltés segítségével.

Az új modellekre vonatkozó információkat ugyanakkor kell a független szereplők
rendelkezésére bocsátani, mint a szerződéses javítóműhelyeknek.

92. kérdés: A műszaki információk kiadói továbbadhatják-e a gépjárműgyártótól kapott
műszaki információkat?

A műszaki információk kiadói általában gyűjtik a különböző szállítóktól származó
információkat, és ezeket szabványosított formában teszik közzé, hogy a független
javítóműhelyek könnyebben használhassák, ezáltal egyszerűsítik a hozzáférést. Ez
különösen fontos az olyan kis független szereplők esetében, amelyek különböző
gyártóktól származó gépjárműveket javítanak, és amelyeknek a különböző
gépjárműgyártók rendszereihez történő közvetlen hozzáférés túlságosan nehéz vagy
bonyolult lenne.

93. kérdés: A rendelet szerint kérheti-e egy független tartalék alkatrész forgalmazó egy
gyártótól, hogy adjon neki jogot az információk viszonteladására?

A műszaki információk kiadóihoz hasonlóan a tartalék alkatrészek független
viszonteladói jogosultak hozzáférni a műszaki információkhoz saját használatukra; más
szóval azért, hogy hatékonyan és pontosan végezhessék a tartalék alkatrészek
forgalmazását. Az ilyen hozzáférés nélkül nem lennének abban a helyzetben, hogy
tájékoztathassák vevőiket, a javítóműhelyeket arról, hogy milyen tartalék alkatrészekre
van szükség egy adott munkához.

Ha az ilyen információk nem állnának rendelkezésre az eladás helyszínén, akkor a
független javítóműhelyeknek ezeket később be kellene szerezniük a gépjármű
szállítójától. Ez sokkal több időt venne igénybe, és sokkal bonyolultabb volna, és a
független javítóműhelyeket versenyhátrányba juttatná a szerződéses javítóműhelyekhez
képest, amelyek mind az alkatrészeket, mind pedig a műszaki információkat ugyanabból

                                                
174 26. preambulumbekezdés.
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a forrásból kapják. Ha a szállító megtagadná a műszaki információk viszonteladási jogát
a független tartalék alkatrész forgalmazóktól, akkor ez gátolná a hatásos versenyt a
független és a szerződéses javítóműhelyek között, és a verseny súlyos közvetett
korlátozásának minősülne175.

94. kérdés: Vannak-e olyan kivételes körülmények, amikor egy szállító megtagadhatja a
műszaki információkhoz történő hozzáférést?

Az általános szabály kivételes eseteként a rendelet előírja176, hogy jogszerű és helyénvaló
az olyan műszaki információhoz történő hozzáférés megakadályozása, amely lehetővé
tenné egy harmadik fél számára a fedélzeti lopásgátló készülékek megkerülését vagy
hatástalanítását, az elektronikus szerkezetek újrakalibrálását177 vagy olyan szerkezetek
szakszerűtlen kezelését, amelyek például korlátozzák a gépjármű sebességét.

Ugyanakkor világos, hogy sok független szereplő találkozik rendszeresen olyan
helyzetekkel, amikor az ilyen jellegű információkra szüksége van ahhoz, hogy
elvégezhesse a feladatait. Az országúti segélyszolgálatoknak178 lehetővé kell tenni
például, hogy indokolatlan nehézségek nélkül végezhessék a munkájukat. A Bizottság
rendelkezésére álló információk azt mutatják, hogy a segélyhívások jelentős százalékára
azért kerül sor, mert a fogyasztók annak ellenére képtelenek elindítani a járművüket,
hogy az indítókulcs náluk van. A fogyasztókat érintő másik gyakori probléma, hogy
kizárják magukat a járművükből, a kulcs pedig bennmarad. Nyilvánvaló, hogy ilyen
helyzetekben az országúti segélyszolgálatnak rendelkeznie kell azzal az információval,
ami ahhoz szükséges, hogy a fogyasztót visszaengedhessék járműve kormányához még
akkor is, ha a járművet lopásgátló készülékkel szerelték fel. Ehhez hasonlóan a független
javítóműhelyek gyakran kerülnek olyan helyzetbe, amikor nem tudnák elvégezni a jármű
szervizét anélkül, hogy az ilyen jellegű információkhoz hozzáférhetnének. Erre példa
lehet az olyan eset, amikor az akkumulátor vagy egy elektronikus alkatrész kiszerelése a
rutin karbantartás során aktivizál egy olyan eszközt, amelynek az a feladata, hogy lopás
esetén mozdíthatatlanná tegye a járművet.

A kivételt tehát szűken kell értelmezni, és a szállítók csak akkor tarthatnak vissza
információkat az ilyen jellegű eszközök esetében, ha nincs más � kevésbé korlátozó �
eszköz a lopás, újrakalibrálás vagy a szakszerűtlen kezelés elleni védelemre. Kevésbé
korlátozó módszer lehet a sebességkorlátozó készülék védelme külön hozzáférési
kódokkal vagy titkosítással, ami meggátolja a vonatkozó standard hardver vagy szoftver
módosítását, ugyanakkor lehetővé teszi a független javítóműhelynek a szoftverfrissítések
installálását a javítási és karbantartási munka folyamán.

Ami a lopás elleni védelmet illeti, világos, hogy olyan információt rendelkezésére lehet
bocsátani a segélyszolgálatoknak és független javítóműhelyeknek, amit csak akkor
használhat valaki, ha nála van a fogyasztó indítókulcsa is. Másik biztonságos módszer
lehet a gépjármű karbantartásához vagy javításához szükséges információk átadására az
                                                
175 A rendelet 4. cikkének (2) bekezdése.

176 Lásd a 26. preambulumbekezdést.

177 Közönségesen �chip-tuning�-nak is nevezik.

178 Mint például az autóklubok.
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adatkapcsolat biztonságáról szóló ISO DIS 15764 szabvány követelményeivel
kompatibilis adatkapcsolat, vagy az úgynevezett �pass-through programozási technikák�
használata, melynek segítségével a járművet közvetlenül összekapcsolják a
gépjárműgyártóval, aki elvégzi a gépjármű átprogramozását.

5.5.2. A független és szerződéses javítóműhelyek közötti viszony

Egy független javítóműhely, az 1. cikk (1) bekezdés m) pontjának meghatározása szerint
olyan független szereplő, aki adott márkájú járműveket javít és tart karban anélkül, hogy
a kérdéses márka gyártója ezzel megbízta volna. A független javítóműhelyek egészséges
versenyt jelentenek a szerződéses javítóhálózattal szemben. Egy javítóműhely független
javítóműhelyként léphet fel bizonyos márkák esetében, ugyanakkor szerződéses
javítóműhelyként működhet más márkáknál. A független javítóműhely egyben
szerződéses forgalmazó (vagyis �márkakereskedő�) is lehet egy vagy több
gépjárműmárka vonatkozásában.
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6. A PIAC MEGHATÁROZÁSA ÉS A PIACI RÉSZESEDÉS KISZÁMÍTÁSA

6.1. A piac meghatározásának elvei

Egy érintett piac korrekt körülhatárolása ténykérdéseket vet fel, és az idők folyamán
változhat, többek között a rendelet által megnyitott új lehetőségek eredményeképpen. A
gépjármű-ágazat vertikális megállapodásai számos és nagyon eltérő termékre
vonatkoznak. Ennek következtében, annak a ténynek ellenére, hogy a rendelet ágazat-
függő, nem rögzíti a terméket és annak a piacnak a földrajzi határait, amire vonatkozik.
A piac meghatározását tekintve a Bizottság az erről a tárgyról kiadott közleményében179

meghatározott megközelítést követi. Ugyanakkor figyelembe veszi azokat a korábbi
határozatokat is, amelyek precízen meghatározták az érintett piacokat180, de elbírálás
tárgyává teszi azokat a változásokat, amelyek a határozat óta bekövetkezhettek, és
figyelembe veszi a kereskedelem szintjét, amelynél a határozat meghatározta a piacot181.
A Bizottság vertikális korlátozásokról szóló iránymutatása szintén tisztáz bizonyos
kérdéseket, amelyek a vertikális megállapodásokkal kapcsolatban felmerülhetnek.182.

Az alábbiakban szemléltetünk az ezekben a közleményekben megállapított néhány elvet,
amelyek útmutatással szolgálnak, hogy milyen módon kell meghatározni a piacokat a
rendelet szerint. Ez a szemléltetés az olvasó kényelmét szolgálja, és sem nem helyettesíti
ezeket a közleményeket, sem nem ítéli meg előre, hogy a Bizottság hogyan határozná
meg a piacokat egy adott esetben.

(1) A rendelet előírja, hogy a termék helyettesíthetőségét a piac meghatározásának
alkalmazásában a vevő szemszögéből kell elbírálni183. Így tesz a piac
meghatározásáról szóló közlemény is, amely egyéb tényezők mellett a kicsi, de
tartós áremelkedésekre válaszoló, keresleti helyettesítésre teszi a hangsúlyt. A
keresleti helyettesítés elbírálása együtt jár azoknak a termékcsaládoknak vagy
földrajzi területeknek a meghatározásával, amelyeket a vevő helyettesítésnek

                                                
179 A Bizottság közleménye a közösségi versenyjog alkalmazásában az érintett piac meghatározásáról, HL

C 372, 1997.12.9., 5. o.

180 Például a Bizottság 2000.3.14-i határozata a COMP/M.1672 számú Volvo/Scania ügyben (HL L 143,
2001.5.29, 74. o.), a teherautókat könnyű szegmensre (5 tonna alatt), közepes szegmensre (5 és 16
tonna között) és nehéz szegmensre (16 tonna fölött) osztották fel, és a piacokat nemzetiként határozták
meg. A Bizottság által az EK-versenyjog alkalmazásában elfogadott határozatok jegyzékét a
következő helyen találhatjuk meg: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

181 Ebből következik, hogy egy vonatkozó termék és földrajzi piac meghatározása egy határozatban,
amely mondjuk egy autóalkatrész-gyártók közötti egyesülést bírál el, nem mindig lehet megfelelő a
vonatkozó termékpiac megállapítására, amelyet egy olyan forgalmazási és szerviz megállapodás
befolyásol, amely ugyanarra az alkatrészre vonatkozik, amelyet tartalék alkatrészként használnak az
összes többi olyan tartalék alkatrésszel együtt, amelyek a javítási szolgáltatások nyújtásához
szükségesek.

182 A vertikális korlátozásokról szóló iránymutatás, V. rész, 88�99. pont

183 8. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pontja.
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tekint, valamint annak elbírálásával, hogy milyen mértékben reagálna a kereslet a
kicsi és tartós, mondjuk 5-10%-os áremelkedésekre184.

(2) A rendelet által alkalmazott megkülönböztetéssel összhangban általános
szabályként külön kell vizsgálnunk az új gépjárművek eladását, mint
tevékenységet, valamint a tartalék alkatrészek eladását és a javítási és
karbantartási szolgáltatások nyújtását185. A tartalék alkatrészeket illetően
gondosan meg kell vizsgálni, hogy léteznek-e tényleges helyettesítők a piacon.
Bizonyos esetekben vannak helyettesítők186, más esetekben nincsenek187.

(3) A tevékenység szintjét, amelynél vertikális megállapodást kötnek, figyelembe
kell venni, hogy el lehessen bírálni a helyettesíthetőséget, és ennélfogva meg
lehessen határozni az érintett piaco(ka)t188. Nem zárható ki például, hogy ugyanaz
a tartalék alkatrész különböző érintett piacokra vonatkozik a termelési vagy
forgalmazási lánc fokától függően, ahol a megállapodást megkötik, pl. első
szállítás a gyárból, nagykereskedelem vagy kiskereskedelem189.

(4) Végtermékek � például gépjárművek � forgalmazása esetén, vagy
végfelhasználók részére végzett javítási és karbantartási szolgáltatás esetén

                                                
184 Kicsi, de jelentős és nem ideiglenes növekedés az eladási árakban, �SSNIP teszt� (SSNIP = Small but

significant and not transitory increase in selling prices). A bizottsági közlemény a keresleti
helyettesíthetőséget privilegizálja a kínálati helyettesíthetőséggel szemben a piac meghatározásának
alkalmazásában.

185 A gépjárműveket és a tartalék alkatrészeket is magukba foglaló egységes piacokat is meg lehet
határozni, figyelembe véve többek között a gépjárművek élettartamát, valamint a felhasználók
preferenciáit és vásárlási szokásait, lásd a piac meghatározásáról szóló közlemény 56. pontját. A
gyakorlatban az eldöntendő kérdés az, hogy a vevők jelentős része a szerint választ-e, hogy
figyelembe veszi a gépjármű élettartamára szóló költségeket, vagy sem. A vásárlási szokások
jelentősen különbözhetnek, például különbség van az egész flottát vásárló és üzemeltető teherautó-
vásárlók között, akik a gépjármű vásárlásakor figyelembe veszik a karbantartási költségeket is (pl.
kilométerenkénti áron számlázott teherautó-vásárlási és használati szerződéscsomagok), és azok között
a vásárlók között, akik csak egy járművet vesznek.

186 Például a nem túlságosan összetett javítási és karbantartási műveleteknél használt termékek. Az
akkumulátorok esetében például számos alternatív termék van a piacon, amelyeket biztonságosan be
lehet szerelni egy adott gépjárműmodellbe.

187 A márkától függő tartalék alkatrészek esetében, mivel esetleg nincsenek alternatív beszerzési források
a piacon, a végfelhasználók kocsiját ilyenkor nem javítják másfajta tartalék alkatrésszel. Helyettesítők
hiányában egy bizonyos márka tartalék alkatrészeit olyan, az érintett piacon lévő termékként lehet
meghatározni, amelyet befolyásol a szállító és szerződéses javítóhálózata közötti megállapodás.

188 A vertikális korlátozásokról szóló iránymutatás (91)�(94) bekezdése.

189 Alkotóelemeket vagy tartalék alkatrészeket érintő szállítási és nagykereskedelmi megállapodásokat
lehet kötni olyan felek között, amelyeknek a földrajzi tevékenységi körébe az összes, vagy több
tagállam is beletartozik, ennélfogva ezek a megállapodások a földrajzi piacok ennek megfelelő
meghatározásához vezetnek (lásd például a Bizottság 2002.1.25-i határozatát a COMP/M.2696 �
TMD/MENETA/MAST ügyben, ahol a Bizottság azon a véleményen volt, hogy az érintett földrajzi
piac a gépjármű-tárcsafékek anti-vibrációs hézagoló alátéteinek gyártása tekintetében legalább az
egész EU-ra kiterjedt). A vertikális megállapodások a forgalmazási fázisban lefelé haladva
befolyásolhatnak továbbá szűkebben meghatározott piacokat is. A kiskereskedelmi fázist közvetlenül
megelőző megállapodások tipikusan olyan vevőket érintenek, akiknek az érintett piac nemzeti vagy
regionális elhatárolása megfelelő.
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rendszerint a végfelhasználók preferenciája határozza meg a helyettesíthetőséget
a vevők szempontjából � akik aktív kiskereskedők, például szerződéses
forgalmazók vagy javítóműhelyek és a forgalmazási rendszer tagjai. Ha
különböző gépjárművek nem helyettesíthetők a végfelhasználók szempontjából,
akkor nem helyettesíthetőnek tekintendők a kiskereskedelmi értékesítésüket
végző forgalmazók szempontjából is190. Ugyanakkor egy köztes termék
szempontjából, amelyet nem lehet felismerni a végtermékben, a vevők
preferenciája nem fogja túlságosan befolyásolni a vevő, például egy
gépjárműgyártó preferenciáját191.

(5) A nem közvetlenül helyettesíthető termékek közötti helyettesítési láncok létezését
mérlegelni kell. Ha nincs jól bevált precedens az érintett piac meghatározására,
akkor az esetleges helyettesítési láncok különösen fontosak, és ki kell őket
vizsgálni a különböző gépjármű-termékcsaládok esetében192.

(6) Ami a vevőszolgálatot és a tartalék alkatrészeket illeti, a gépjárművek szállítója
és márkahálózatának szerződéses javítóműhelyei közötti vertikális megállapodás
gyakran egy szerződéses áruból, valamint szervizből, támogatásból, és licencbe
adott szellemi tulajdonjogból álló csomagot tartalmaz. Az így képzett csomagok �
jelentős márkához kötődő beruházásokkal kombinálva � lehetővé teszik a
szerződéses hálózat számára, hogy javítási szolgáltatásokat nyújthasson a
kérdéses márkájú gépjárművekhez. Az ilyen esetekben a szállító a saját piaci
részesedéseit mind a hálózatának szállított áruk � különösen a tartalék alkatrészek
� értékét, vagyis a szállítók és a javítóműhelyek közötti piaci értéket, mind pedig
a hálózat által nyújtott szolgáltatások értékét, vagyis egy szinttel lejjebb, a
javítóműhelyek és a végfelhasználók közötti piaci értéket figyelembe véve
számítja ki193.

                                                
190 Például két különböző gépjármű, mondjuk egy könnyű haszongépjármű és egy luxuslimuzin nem

vehető egymást helyettesítőnek a vevő szempontjából, ha egymást nem helyettesítik a végső fogyasztó
szempontjából, függetlenül attól, hogy ugyanaz a forgalmazó valójában viszonteladás céljából
vásárolta-e meg mind a kettőt.

191 Például egy olyan alkotóelem, amit be kell szerelni egy gépjárműbe, oda vezethet, hogy egy
termékpiacot a gépjárműgyártó preferenciái szerint kell meghatározni. Az utóbbi és egy alkotóelem-
szállító közötti vertikális megállapodás befolyásolná mondjuk a �könnyű gépjárművek, vagyis a
személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek dízelüzemanyag-befecskendező rendszereinek�
hipotetikus piacát (lásd például a Bizottság 1996.7.11-i határozatát a IV/M.768 � Lucas/Varity
ügyben).

192 Közlemény a piac meghatározásáról, 57. pont. Például ha adott három (A, B, és C) gépjármű-kategória
(pl. szegmens), amelyek közül az A-t helyettesíthetőnek tartják a B-vel, de a C-vel nem; ugyanakkor a
B-t helyettesíthetőnek tartják a C-vel, akkor az érintett termékpiac egyaránt tartalmazhat az A, B, és C
kategóriába tartozó gépjárműveket. A szélső A és C közötti közvetlen helyettesíthetőség hiánya
ellenére, helyettesíthetőségük a �szomszédos� B kategóriával elegendően kikényszerítheti az A és C
szállítóinak versengő viselkedését.

193 7. preambulumbekezdés. A vertikális korlátozásokról szóló iránymutatás (95) bekezdése.
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6.2. Példák a piac meghatározására és a piaci részesedések
kiszámítására

8. cikk

A piaci részesedés kiszámítása

(1) Az e rendeletben meghatározott piaci részesedés kiszámítása a következőképpen történik:

a) új gépjárművek forgalmazása esetén a szállító által eladott szerződés szerinti áruk és
ennek megfelelő áruk mennyisége alapján, a szállító által eladott egyéb árukkal együtt,
amelyeket a vevők a termékek jellemzői, ára vagy rendeltetése alapján egymással
felcserélhetőnek vagy helyettesíthetőnek tekintenek;

b) alkatrészek forgalmazása esetén a szállító által eladott szerződés szerinti és egyéb áruk
értéke alapján, a szállító által eladott egyéb árukkal együtt, amelyeket a vevők a termékek
jellemzői, ára vagy rendeltetése alapján egymással felcserélhetőnek vagy
helyettesíthetőnek tekintenek;

c) javítási és karbantartási szolgáltatások nyújtása esetén a szállító forgalmazási hálózatának
tagjai által eladott, szerződés szerinti szolgáltatások értéke alapján, a vevő által a
szolgáltatások jellemzői, ára vagy rendeltetése alapján egymással felcserélhetőnek vagy
helyettesíthetőnek tekintett, a fenti tagok által eladott egyéb szolgáltatásokkal együtt.

Amennyiben az e számítások elvégzéséhez szükséges mennyiségi adatok nem állnak
rendelkezésre, az értékre vonatkozó adatok használhatók, vagy fordítva. Amennyiben az ilyen
jellegű információ nem hozzáférhető, más megbízható piaci információkra alapozott becsléseket
lehet felhasználni. A 3. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a piaci részesedés kiszámításához
a piaci vételi volument, illetve a piaci vételi értéket vagy ezek becsült értékét lehet felhasználni.

1. cikk

Fogalommeghatározások

(�)

(2) A �vállalkozás�, �szállító�, �vevő�, �forgalmazó� és �javítóműhely� fogalmán a megfelelő
kapcsolt vállalkozásokat is érteni kell.

A �kapcsolt vállalkozások� a következők:

a) olyan vállalkozások, amelyekben a megállapodásban részes fél közvetlenül vagy
közvetve:

i a szavazati jogok több mint fele gyakorlásának jogával rendelkezik, vagy

ii a felügyelő bizottság, az igazgatótanács vagy a vállalkozást jogszerűen
képviselő testületek tagjai több mint felének kinevezési jogával rendelkezik,
vagy

iii a vállalkozás ügyeinek intézésére jogosult;

b) olyan vállalkozások, amelyek a megállapodást valamely részesének vonatkozásában
közvetlenül vagy közvetve rendelkeznek az a) pontban felsorolt jogokkal vagy
hatáskörökkel;

c) olyan vállalkozások, amelyekben a b) pontban említett vállalkozás közvetlenül vagy
közvetve rendelkezik az a) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel;

d) olyan vállalkozások, amelyekben a megállapodás valamely részese az a), b) vagy c)
pontban említett vállalkozások egyikével vagy közülük többel együttesen rendelkezik az
a) pontban felsorolt jogokkal, illetve hatáskörökkel, illetve olyan vállalkozások,
amelyekben az utóbbi vállalkozások közül kettő vagy több együttesen rendelkezik az a)
pontban felsorolt jogokkal illetve hatáskörökkel;
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e) olyan vállalkozások, amelyekben az a) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel
együttesen rendelkeznek:

i a megállapodás részesei vagy azoknak az a)�d) pontban említett kapcsolt
vállalkozásaik, vagy

ii a megállapodást egy vagy több részese vagy azoknak az a)�d) pontban említett
egy vagy több kapcsolt vállalkozása és egy vagy több harmadik fél.

A rendelet alkalmazásának szempontjából az érintett piaci részesedések a szállító
részesedését jelentik, kivéve, amikor a megállapodások kizárólagos szállítási
kötelezettségeket194 tartalmaznak, amelyek esetében a vevő piaci részesedései az
irányadóak. A �szállító� és a �vevő� kifejezések a rendelet értelmezésében nem
korlátozódnak arra a jogi személyre, aki a megállapodást kötő egyik fél. Beleértendők
más kapcsolt vállalatok is, amelyek közösen alkotják a 81. cikk (1) bekezdésének
értelmezése szerinti vállalkozást. Ennek következtében a piaci részesedések kiszámítása
során egy olyan megállapodás esetében, amelyet egy olyan márka kötött, amely önálló
jogi személy, a rendelet alkalmazásában össze kell adni az érintett piacon eladott összes
többi márkát is, amely ugyanannak a vállalkozásnak a része, beleértve a kapcsolt
vállalkozásait is.

A piaci részesedések kiszámítása négy tipikus, bár hipotetikus (feltételezett) példával
szemléltethető. Ez a szemléltetés az olvasó kényelmét szolgálja, és nem dönti el
előzetesen, hogy a Bizottság hogyan határozná meg a piacokat egy konkrét ügyben.

a) példa: Piaci részesedések kiszámítása egy adott gépkocsi-modell esetében, amikor
létezik egy helyettesítési lánc a pályázó termékpiacok között.

Egy szállító aggódik, hogy milyen sikere lesz a saját tagállamában az új gépkocsi-
modelljének, amelyet a városi fogyasztóknak szántak (ez a C-szegmens, ha például
követjük a Bizottság gépkocsi-árakról szóló kétévenkénti jelentésében alkalmazott
osztályozást, vagy az ágazati felmérésekben alkalmazott hasonló osztályozást). A
Bizottság korábbi határozatai nem határozták meg pontosan a személygépkocsi-
piaco(ka)t195. A szállító elemezni kívánja, hogy ennek a modelljének az ugyanebbe a
                                                
194 Lásd az 1. cikk (1) bekezdés e) pontjának meghatározását.

195 A személygépkocsikat objektív tényezők alapján lehet különböző szegmensekbe besorolni, mint
például a lóerő, a karosszéria, és az ár. Nem volt olyan korábbi bizottsági határozat, amely pontosan
meghatározta volna az érintett piacokat a személygépkocsik szempontjából a 81. cikk vagy a Tanács
1989. december 21-i a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 4064/89/EGK
rendelete (HL L 395, 1989.12.30.; javított változat HL L 257, 1990.9.21., 13. o.) szerint. A gépkocsi-
gyártók közötti egyesüléseket illetően még a különböző gépkocsik ágazati osztályozását a különböző
szegmensekben belül figyelembe vevő legszűkebb piac-meghatározások esetében sem változtatta meg
az ügy megítélését a pontos meghatározás. A 81. cikk alkalmazása szempontjából a tapasztalható
jogsértések tárgy szerint a versenykorlátozásokkal kapcsolatosak voltak, amelyek alternatív piac-
meghatározások esetén észlelhetők, és a pontos meghatározás nyitva maradt. Az egyesüléseket illetően
lásd például a következő ügyeket: 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. Ezek közül az összevonások közül egyik sem okozott gondokat a legszűkebb
lehetséges piac-meghatározás szerint sem. A 81. cikk alkalmazására lásd például a Volkswagen I
(1998) és II (2001), Opel (2000), DaimlerChrysler (2001) ügyét.
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szegmensbe tartozó versengő modellekhez hasonlítható magas piaci részesedése jár-e
valamilyen következménnyel forgalmazási megállapodásainak a rendelet általi
lefedettségének szempontjából. Tegyük fel, hogy mivel a forgalmazók egy nemzeti
piacon vásárolnak, jelentős árbeli és piaci behatolást illető különbségek állnak fenn a
tagállamok között, és a párhuzamos kereskedelem jelentéktelen, a kiskereskedelmi
piacokat általában nemzetinek tekintik.

A gépkocsi alapmodelljét 15 000 euróért árulják, de a további opciók 33%-kal
megemelhetik az árat egészen 20 000 euróig, ami már az igényesebb D-szegmens
alapmodelljeinek áraihoz hasonlító árszínvonal. Egy piaci felmérés kimutatja, hogy
hasonló átfedés létezik az alacsonyabb B-szegmenssel is. Ilyen helyzetekben a három
pályázó termékpiac közötti helyettesítési lánc indokolhatja, hogy egyetlen érintett
termékpiacot hozzanak létre, amely mind a három szegmenset magába foglalja, ha a
szegmensek közötti megfelelő helyettesíthetőség megállapítható196. A szállító így piaci
részesedését a forgalmazási hálózatának szállított és az érintett földrajzi piacon � vagyis
a tagállamban � eladott összes B, C, és D szegmensbe tartozó gépkocsi-modelljeinek
száma alapján számítja ki, elosztva a B, C, és D szegmensbe tartozó, ezen a piacon
eladott modelljeinek számával.

b) példa: Személygépkocsik kiskereskedelmi eladásaira vonatkozó forgalmazási
megállapodások egy járműgyártó és szerződéses forgalmazóinak hálózata között

Egy személygépkocsi-szállító termékcsaládját szerződéses forgalmazókból álló hálózatán
keresztül hozza kereskedelmi forgalomba az Európai Unió 15 tagállamában mennyiségi
szelektív forgalmazási rendszer szerint. Az ilyen rendszer akkor tartozik a rendelet
hatálya alá, ha a szállító a forgalmazási megállapodással érintett piac 40%-ánál kisebb
részét tartja kézben. A Bizottság vertikális korlátozásokról szóló iránymutatásának, és
korábbi határozatainak figyelembevételével a gépkocsik kiskereskedelmi forgalmazását
rendszerint a gyártói és a nagykereskedelmi piactól elkülönített piacnak tekintik197.
Jelenleg úgy látjuk, hogy a forgalmazók valójában nemzeti alapon vásárolnak, jelentős
árbeli és piaci behatolást illető különbségek állnak fenn a tagállamok között, és a
párhuzamos kereskedelem jelentéktelen, a kiskereskedelmi piacokat nemzetinek tekintik.
A termékcsalád számos modellből áll, amelyeket többnyire a fogyasztók vásárolják,
akiknek az egyes autótípusokkal kapcsolatos egyéni preferenciája meghatározza a
szerződéses forgalmazókét is198. A hálózat által eladott gépkocsi-modelleket a B, C, és D
szegmensbe sorolják.

                                                
196 A Bizottság által vizsgált egyik példa szegmentációra a következő:: A: miniautók (pl. Smart), B :

kisautók (Fiat Punto), C: közepes gépkocsik (VW Golf), D: nagy gépkocsik (Volvo S-70), E:
felsővezetői gépkocsik (Audi A6), F : luxusgépkocsik (Mercedes Class S), S sportkocsik (Ferrari), M :
többcélú gépkocsik (vagy MPV-VAN, Renault Espace), J sport terepjárók (négykerék-meghajtással,
Suzuki Vitara). Lásd az M.416 BMW/Rover és az M. 1452 Ford/Volvo ügyet. Egy helyettesítési
lánccal ezek közül a szegmensek közül többet össze lehet vonni külön termékpiacokba, hogy kevesebb
érintett piac legyen, mint szegmens. Ugyanakkor azonban megkérdőjelezhető, hogy az ilyen
helyettesítési lánc kiterjeszthető-e minden szegmens lefedésére.

197 A vertikális korlátozásokról szóló iránymutatás (91) � (92) bekezdése. Például a gépkocsiforgalmazást
illetően lásd a következő ügyeket: M.182 Inchape/IEP, M.1592 Toyota Motor/Toyota Denmark,
M.1036 Chrysler/Distributors (BeNeLux, Germany), M.1761 Toyota Motor/Toyota France.

198 Lásd fent a 6.1 szakasz (4) pontját.
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A szállító ekkor kiszámítja piaci részesedését, illetve részesedéseit az előző naptári évre,
mind a három �pályázó� termékpiacára, például az egyes tagállamokban közzétett
gépkocsi-regisztrációs adatok alapul vételével. A számítás tartalmazza a szállító
közvetlenül működtetett értékesítési pontjain keresztüli kiskereskedelmi eladásokat is199.

Ha az ugyanahhoz a szállítóhoz tartozó minden márka összes eladásai nem haladják meg
a 40%-ot az összes pályázó B, C, és D termékpiacon és minden egyes tagállamra, akkor a
megállapodások teljesítik a rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében megállapított általános
feltételt200. Ha egy vagy több tagállamban a küszöbértéket túllépik egy pályázó piacon,
akkor meg kell vizsgálni a kérdést, hogy a helyettesítési lánc az ezt a három pályázó
piacot felölelő szélesebb termékpiac meghatározásához vezetne-e.

c) példa: Szervizmegállapodások egy járműgyártó és szerződéses javítóműhelyeinek
hálózata között

Egy személygépkocsi-gyártó szerződéses javítóműhelyekből álló hálózatot szervez
márkájához, amelyet a szavatosság beváltásával bíz meg. A szállító ellátja a hálózatot
tartalék alkatrészekkel is, és hozzáférést biztosít nekik az ellátó-lánc logisztikájához,
szoftverhez és szellemi tulajdonjoggal védett tételekhez. A rendszer tagjainak engedélye
van rá, hogy a márka szerződéses javítóműhelyeként nevezhetik meg magukat, és
használhatják a márka védjegyét a javítóműhelyükben és hirdetéseikben. A szerződéses
javítóműhelyeknek jelentős márkához kötődő beruházásokat kell eszközölnie, ami abba a
helyzetbe hozza őket, hogy a márka összes járművére az összes javítási és karbantartási
szolgáltatást nyújtani tudják. Mivel a hálózat ellátása nemzeti alapon van megszervezve,
és a hálózat tagjai ilyen alapon álló kereskedelmi feltételek mellett vásárolhatnak és
vásárolnak is, a nemzeti piacot tekintik a megállapodás által érintett földrajzi területnek.

A tartalék alkatrészek, javítási és karbantartási szolgáltatások nyújtását elkülönítik a
kérdéses új gépjárművek eladási piacától201. Tegyük fel, hogy a piackutatás azt jelzi
ebben a példában, hogy bár más javítóműhelyek is ténylegesen szervizelik a kérdéses
márkát, ha egy bizonyos kort elért, vagy elvégzik a kevéssé bonyolult karbantartási és
javítási műveleteket, pl. a kipufogóval, akkumulátorokkal, gumikkal kapcsolatosakat,
azonban csak a szerződéses hálózat képes elvégezni � és ténylegesen végzi is � a
márkához tartozó legtöbb gépkocsi szervizét minden egyes földrajzi piacon. Ha a
gépkocsi-tulajdonosok nem tekintik a márkához kapcsolódó javítási szolgáltatásokat
helyettesíthetőnek a nem a márkához kapcsolódó javítási szolgáltatásokkal, és ha a
márkához kapcsolódó tartalék alkatrészek közül sok nem helyettesíthető a márkához nem
kapcsolódó alkatrésszel ezeknek a szolgáltatásoknak a nyújtásához, akkor a szerződéses
                                                
199 8. cikk (2) bekezdés b) pontja.

200 Ebben a példában az ugyanannak a vállalkozásnak az ellenőrzése alatt álló másik sportkocsi-márka
által birtokolt magas piaci részesedések nem számítanának, ha az ilyen gépkocsikat nem vennék be
ugyanabba � a forgalmazási megállapodások által befolyásolt � érintett piacba. Ugyanez lenne igaz, ha
a magas piaci részesedéseket olyan más tagállamokban birtokolják, amelyek nem részei a
megállapodás által befolyásolt érintett piacnak; vagy olyan termékek esetében, amelyek nem
versengenek személygépkocsikkal, akár a rendelet hatálya alá tartoznak, mint pl. a távolsági buszok,
akár nem, mint pl. a motorkerékpárok.

201 Lásd fent a 6.1 szakasz (4) bekezdését, pl. a kérdéses gépkocsikat főleg végfelhasználók vásárolják, a
hasznos élettartamuk átlagosan 12 év, és többször is tulajdonost cserélnek. A szervizelési költségek
nem befolyásolják nagyban a versengő járművek megvásárlása közötti választást. Lásd még az M.416
BMW/Rover ügyet is.
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hálózat számára a piac összértéke megegyezik a nemzeti piacon a megelőző naptári
évben a kérdéses márkájú járművek számára nyújtott szolgáltatások értékével, vagy ezek
becsült értékével202.

Ebben a helyzetben a szállítónak úgy kell kiszámítania piaci részesedését, illetve
részesedéseit a nemzeti piaco(ko)n, hogy mind a hálózat által nyújtott javítási és
karbantartási szolgáltatások értéke alapján, mind pedig a hálózatának eladott tartalék
alkatrészek � amelyek közül egyesek egyediek a márka szempontjából � alapján
kiszámítja203. A szavatossággal kapcsolatos törvényes kötelezettségek teljesítéséhez
nyereségmentesen szállított tartalék alkatrészek nem szerepelnek a számításban. Ebben a
példában valószínű, hogy a szállító és hálózata piaci részesedése(i) túl fogják haladni a
rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében megállapított 30%-os küszöbértéket azokra a
tartalék alkatrészekre, amelyeket a termékcsaládjába beszereltek, és amelyek nem
helyettesíthetők más márkájú tartalék alkatrészekkel, és azokra a javítási
szolgáltatásokra, amelyeket a szerződéses hálózat végzett, és amelyeket független
javítóműhelyek nem végeznek. Ez a márkához kapcsolódó eredeti tartalék alkatrészek és
megegyező minőségű alkatrészek független szállítóinak piaci behatolásától függ.

d) példa: Független javítóműhelyekből álló franchise hálózat piaci részesedéseinek
kiszámítása

Egy gépjárműveket nem gyártó szállító kizárólagos forgalmazási rendszerként működő
hálózatba szervez javítóműhelyeket, vagyis egy olyan rendszerbe, ahol kizárólagos
földrajzi területeket osztanak ki minden egyes javítóműhely számára. Ugyanakkor
minőségi standardokat is alkalmaz, a javítási szolgáltatások végzésére, és lehetővé teszi a
hálózatnak, hogy szellemi tulajdonjogokat használhasson, valamint műszaki és
kereskedelmi segítséget is nyújt neki egy jellegzetes márka-imázs működtetéséhez és
fenntartásához. Közvetlenül szállít tartalék alkatrészeket is, vagy standardokat állapít
meg a hálózat által a javítási vagy karbantartási szolgáltatások nyújtásához használandó
alkatrészekre. A hálózat csak kevéssé bonyolult javítási és karbantartási szolgáltatásokat
végez az összes gépjárműmárkával kapcsolatban. Mivel a hálózat ellátását nemzeti
alapon szervezték meg, és a hálózat tagjai hasonló kereskedelmi feltételek mellett
vásárolhatnak, és ténylegesen vásárolnak is ezen az alapon, a nemzeti piacot tekintik a
megállapodás által érintett földrajzi piacnak.

A rendelet hatálya akkor terjed ki a hálózatot létrehozó megállapodásokra, ha a szállító
piaci részesedése nem haladja meg a 30%-ot egyik érintett szolgáltatási vagy
termékpiacon sem. A hálózat nem márkához kötődő szolgáltatásokat nyújt, és a
fogyasztóknak � a hálózat által kínált szolgáltatáscsalád tekintetében � megvan a
választási lehetősége az érintett szolgáltatás alternatív szolgáltatói, például gépkocsi-
gyártók javítóműhely-hálózatai, más gyorsjavító hálózatok, egyedi független
javítóműhelyek között. A rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében megállapított általános
feltétel így teljesül, ha a versenytársak adják az érintett javítási és karbantartási piacok
legalább 70%-át az adott tagállamban az összes személygépkocsira, és ha minden egyes
tartalék alkatrész kategóriában a szállító által a hálózatnak eladott tartalék alkatrészek
                                                
202 Lásd még fent a 6.1 szakasz (2) bekezdését, és a 8. cikk (1) bekezdés utolsó albekezdését. A nyújtott

szolgáltatások értékének becsléseit egy adott területen üzemeltetett járműpark alapján lehet
kiszámítani.

203 Lásd a 8. cikk (1) bekezdését, különösen a b) és c) pontot, és a 6.1 szakasz (2) bekezdését.
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értéke legfeljebb 30%-a az ilyen javításoknál használt tartalék alkatrészek beszerzési
értékének az egész piacon.
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7. FORGALMAZÁS ÉS HOZZÁFÉRÉS A TARTALÉK ALKATRÉSZEKHEZ

Az 1400/2002 rendelet a tartalék alkatrész piac versenyének biztosítására törekszik.
Ebből a célból felsorol számos különösen súlyos korlátozást, és nem engedi meg a
szállítóknak, különösen a gépjármű-gyártóknak és importőreiknek, hogy korlátozzák
forgalmazóiknak és szerződéses javítóműhelyeiknek azt a jogát, hogy választásuk szerint
szerezhessenek be eredeti tartalék alkatrészeket vagy ennek megfelelő minőségű tartalék
alkatrészeket bármilyen harmadik vállalkozástól, és ezeket gépjárművek javítására és
karbantartására használhassák204. Nem korlátozhatják a gépjármű-gyártók a tartalék
alkatrész gyártók jogát sem, hogy eredeti tartalék alkatrészeket, vagy ennek megfelelő
minőségű tartalék alkatrészeket adhassanak el szerződéses vagy független
javítóműhelyeknek205. Az 1400/2002 rendelet nem teszi lehetővé továbbá a szállítóknak,
hogy korlátozzák forgalmazóik és szerződéses javítóműhelyeik azon jogát, hogy tartalék
alkatrészeket adhassanak el független javítóműhelyeknek, amelyek ezeket gépjárművek
javítására és karbantartására használják206.

A hatásos verseny feltételeinek javítása érdekében az 1400/2002 rendelet új fogalmat
vezet be, az �eredeti tartalék alkatrész� fogalmát207. Ezek olyan tartalék alkatrészek,
amelyek az új gépjármű összeszereléséhez használt elemekkel azonos minőségűek. Az
eredeti tartalék alkatrészeket a gépjárműgyártó is előállíthatja, de legtöbbjét
alkatrészgyártók gyártják a gépjárműgyártóval kötött szállítási megállapodások alapján.
Gyártásuk a gépjárműgyártó által megadott előírások és gyártási szabványok szerint
történik, és sok esetben ugyanazon a gyártósoron készülnek, mint a gépjármű
összeszereléséhez használt elemek.

A �megadott� kifejezés azt jelenti, hogy ezeket az előírásokat és gyártási szabványokat
alkalmazza a kérdéses tartalék alkatrész gyártó a gépjárműgyártó jóváhagyásával,
tekintettel arra, hogy az ezeknek az előírásoknak és szabványoknak megfelelő
alkatrészeket a gépjárműgyártó beépíti járműveibe. Nem szükségszerű azonban, hogy
ezeket az előírásokat és szabványokat a gépjárműgyártó maga fejlessze ki; ezek közös
fejlesztési programból is származhatnak, vagy az alkotóelem- és alkatrészgyártó saját
maga is kifejleszthette őket. Az utóbbi esetben az előírásokat és a gyártási szabványokat
úgy tekintik, hogy a tartalék alkatrész gyártónak a gépjárműgyártó hozzájárulásával
adták meg, és a tartalék alkatrész gyártója felhasználhatja őket az eredeti tartalék
alkatrészek gyártásához. Az 1400/2002 rendelet hatálya alatt szintén nem szükséges,
hogy a gépjárműgyártó kifejezetten engedélyt adjon az alkotóelemeket előállító
alkatrészgyártónak, hogy ezeket az előírásokat és szabványokat eredeti tartalék
alkatrészek gyártására használja: pusztán az a tény, hogy ezek a szabványok a tartalék
alkatrész gyártó rendelkezésére állnak, már lehetővé teszi számára, hogy ezeket olyan
eredeti tartalék alkatrészek gyártásához használja, amelyeket nem a gépjárműgyártónak
                                                
204  4. cikk (1) bekezdés k) pontja.

205 4. cikk (1) bekezdés j) pontja.

206 A 4. cikk (1) bekezdés j) pontja tisztázza ezt a tartalék alkatrészek szelektív forgalmazási rendszereire,
egy kizárólagos forgalmazási rendszerben ez a 4. cikk (1) bekezdés b) pontjának i. alpontjából
következik, amely megakadályozza, hogy egy kizárólagos forgalmazást alkalmazó szállító
korlátozhassa a bármilyen vevőnek történő passzív eladásokat.

207 A meghatározást lásd az 1. cikk (1) bekezdés t) pontjában.
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szállítanak, hanem közvetlenül eladnak tartalék alkatrész forgalmazóknak és
javítóműhelyeknek208.

Mivel szinte minden esetben ugyanaz az alkatrészgyártó állítja elő ugyanazon előírások
és gyártási szabványok használatával mind az alkotóelemeket, mind pedig a tartalék
alkatrészeket egy gépjárműhöz, ezért a kérdéses alkatrészek nyilvánvalóan �eredetiek�.
Ugyanakkor bizonyos esetekben a gyártók olyan alkatrészgyártókkal kötnek szállítási
megállapodást, amelyek csak egy gépjárműhöz gyártanak és szállítanak tartalék
alkatrészeket, de nem gyártanak hozzá alkotóelemeket. Ha ezeket az alkatrészeket a
gépjárműgyártó által megadott ugyanolyan előírások és gyártási szabványok szerint
állítják elő, mint amelyeket az alkotóelemek gyártásakor használnak, akkor ezek szintén
�eredeti tartalék alkatrészek�.

Az �eredeti tartalék alkatrészek�-et meg kell különböztetni az �ezeknek megfelelő
minőségű tartalék alkatrészek�-től209. A megfelelő minőségű alkatrészek minősége
megfelel a vonatkozó gépjármű összeszereléséhez használt alkotó elemek minőségének,
de ezeket nem a gépjárműgyártó által megadott előírások és gyártási szabványok szerint
gyártják. Ez azt jelenti, hogy az ilyen alkatrészek ugyanolyan vagy éppen még jobb
minőségűek, de például más anyagból készültek, vagy más színűre festették őket.

95. kérdés: Tartalék alkatrész-e egy tartozék?  

Az 1. cikk (1) bekezdésének s) pontjában megadott meghatározásból következik, hogy a
kérdéses gépjármű használatához nem szükséges, általában tartozéknak nevezett áruk,
mint például egy rádiókészülék vagy egy CD-játszó, egy GSM kihangosító, egy
navigációs rendszer, vagy egy csomagtartó nem tekinthető tartalék alkatrésznek. Ha
azonban az ilyen árukat egy új gépjármű gyártósorán szerelik fel, és a gépjármű más
részeibe beépítik, akkor ezek az áruk a gépjármű alkotóelemeivé válnak, és a
javításukhoz vagy kicserélésükhöz szükséges alkatrészek tartalék alkatrésznek
minősülnek (pl. egy gépkocsi kormánykerekébe beépített hi-fi kezelőszervek). A
teherautóba vagy buszba szerelt légkondicionáló vagy hőmérsékletszabályozó
berendezés, vagy a személygépkocsiba szerelt riasztó rendszer vagy hi-fi rendszer � ha a
felszerelés azután történt, hogy a gépjármű elhagyta a gépjárműgyártó gyártósorát � ezért
tartozéknak tekintendő.

 Az 1400/2002 rendelet nem alkalmazható a tartozékok forgalmazására, javítására, és
javítására. Forgalmazásuk a 2790/1999 rendelet hatálya alá eshet.

96. kérdés: A kenőanyagok vagy más folyadékok tartalék alkatrészek-e, és ha igen, akkor
ennek mik a következményei?

Kérjük, nézze meg a 2. kérdést.

                                                
208 Valóban, ennek a képességnek bármilyen korlátozása különösen súlyos korlátozást jelentene a 4. cikk

(1) bekezdés k) pontja szerint.

209 A meghatározást lásd az 1. cikk (1) bekezdés u) pontjánál.
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97. kérdés: Mik az �eredeti tartalék alkatrészek�?

Az �eredeti tartalék alkatrészeknek� három csoportja van.

Az eredeti tartalék alkatrészek első csoportja olyan alkatrészekből áll, amelyeket a
gépjárműgyártó gyárt. Ezekre az eredeti tartalék alkatrészekre a következő szabályok
vonatkoznak:

� a gépjárműgyártó megkövetelheti szerződéses javítóműhelyeitől, hogy az eredeti
tartalék alkatrészeknek ezt a csoportját használja a szavatossági idő alatt végzett
javításokhoz, a díjmentes szervizeléshez, és a gépjármű visszahívásával kapcsolatos
munkákhoz210;

� a gépjárműgyártó nem korlátozhatja forgalmazóinak jogát, hogy az ebbe a csoportba
tartozó alkatrészeket a körülményektől függően aktívan vagy passzívan eladhassa
független javítóműhelyeknek, amelyek ezeket gépjárművek javítására és
karbantartására használják fel211; ebben a tekintetben lényegtelen, hogy ezek a
javítóműhelyek az alkatrészeket saját műhelyükben használják fel, vagy országúti
segélyszolgálatoknak adják át.

Az eredeti tartalék alkatrészek második csoportjának azokat a tartalék alkatrészeket
nevezik, amelyeket a tartalék alkatrész gyártók szállítanak a gépjárműgyártónak, aki
ezeket forgalmazóinak adja el. Az ilyen tartalék alkatrészekre a következő szabályok
vonatkoznak:

� A tartalék alkatrész gyártóját nem szabad korlátozni abban, hogy védjegyét vagy
logóját ténylegesen és könnyen látható módon elhelyezhesse ezeken az
alkatrészeken212. Ez a jog azt a jogot is magába foglalja, hogy a védjegyet vagy logót
a csomagoláson és bármilyen kísérő dokumentumon is elhelyezheti;

� a gépjárműgyártó szintén elhelyezheti a védjegyét vagy logóját ezeken az
alkatrészeken;

� a tartalék alkatrész gyártóját nem szabad abban korlátozni, hogy ezeket a tartalék
alkatrészeket bármelyik szerződéses vagy független tartalék alkatrész forgalmazónak,
vagy bármelyik szerződéses vagy független javítóműhelynek szállíthassa213, a
szerződéses javítóműhelyt pedig nem szabad korlátozni ezeknek az alkatrészeknek a
használatában214;

� a gépjárműgyártó megkövetelheti szerződéses javítóműhelyeitől, hogy az ebbe a
csoportba tartozó eredeti tartalék alkatrészeket használja a szavatossági idő alatt

                                                
210 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés k) pontját.

211 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés i) pontját vagy a 4. cikk (1) bekezdés b) pontjának i. alpontját.

212 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés l) pontját.

213 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés j) pontját.

214 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés k) pontját.
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végzett javításokhoz, a díjmentes szervizhez, és a gépjármű visszahívásával
kapcsolatos munkához215;

� a gépjárműgyártó nem korlátozhatja forgalmazóinak jogát, hogy az ebbe a csoportba
tartozó alkatrészeket a körülményektől függően aktívan vagy passzívan eladhassa
független javítóműhelyeknek, amelyek ezeket gépjárművek javítására és
karbantartására használják fel216; ebben a tekintetben lényegtelen, hogy ezek a
javítóműhelyek az alkatrészeket saját műhelyükben használják fel, vagy országúti
segélyszolgálatoknak adják át.

Az �eredeti tartalék alkatrészek� harmadik csoportjába azok az alkatrészek tartoznak,
amelyeket nem a vonatkozó gépjárműgyártónak szállítanak, azonban mégis az általa
megadott előírások és gyártási szabványok szerint gyártanak. A tartalék alkatrész gyártó
ezeket az alkatrészeket vagy független tartalék alkatrész forgalmazóknak szállítja, vagy
közvetlenül a javítóműhelyeknek. Az ilyen tartalék alkatrészekre a következő szabályok
vonatkoznak:

� A tartalék alkatrész gyártóját nem szabad korlátozni abban, hogy védjegyét vagy
logóját ténylegesen és könnyen látható módon elhelyezhesse ezeken az alkatrészeken.
Ez a jog azt a jogot is magába foglalja, hogy a védjegyet vagy logót a csomagoláson is
elhelyezheti217;

� a tartalék alkatrész gyártóját nem szabad abban korlátozni, hogy ezeket a tartalék
alkatrészeket bármelyik szerződéses vagy független tartalék alkatrész forgalmazónak,
vagy bármelyik szerződéses vagy független javítóműhelynek szállíthassa218, a
szerződéses javítóműhelyt pedig nem szabad korlátozni ezeknek az alkatrészeknek a
használatában219.

98. kérdés: Megkövetelheti-e a szállító a szerződéses javítóműhelyeitől, hogy csak az
általa szállított eredeti tartalék alkatrészeket használják a gépjárművek rendes
karbantartáshoz vagy javításához?

Nem. Egy szerződéses javítóműhelyre rótt olyan kötelezettség, hogy csak a
gépjárműgyártó által szállított eredeti tartalék alkatrészeket használhatja egy gépjármű
rendes karbantartásához220 vagy javításához221 a javítóműhely azon joga korlátozásának

                                                
215 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés k) pontját.

216 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés i) pontját vagy a 4. cikk (1) bekezdés b) pontjának i. alpontját

217 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés l) pontját.

218 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés j) pontját.

219 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés k) pontját.

220 Például a rutinszerviz.

221 Például egy baleset után..
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minősülne, hogy az általa választott más szállítóktól beszerzett eredeti tartalék
alkatrészeket vagy ezeknek megfelelő minőségű tartalék alkatrészeket használhasson222.

99. kérdés: Hatást gyakorol-e a szállítótól eltérő forrásokból beszerzett eredeti tartalék
alkatrészek, vagy ezekkel megegyező minőségű tartalék alkatrészek használata a
gépjárműgyártó szavatosságvállalására?

Ha a gépjárműgyártó szavatosságvállalása a szerződéses vagy független
javítóműhelyektől megkövetelné az általa szállított eredeti tartalék alkatrészek
használatát a szavatossági idő tartama alatt végzett rendes javításhoz vagy
karbantartáshoz (de amire a szavatosság nem vonatkozik), akkor ez különösen súlyos
korlátozás lenne a 4. cikk (1) bekezdésének k) pontja szerint, és a gyártó forgalmazási
rendszere már nem tartozna az 1400/2002 rendelet hatálya alá.

100. kérdés: Eladhatnak-e a szerződéses javítóműhelyek vagy tartalék alkatrész
forgalmazók független javítóműhelyeknek olyan tartalék alkatrészeket, amelyeket a
gépjárműgyártó szállított a számukra?

Igen. Egy kizárólagos forgalmazási rendszer tagjainak korlátozása abban, hogy tartalék
alkatrészeket adjanak el független javítóműhelyeknek, amelyek ezeket javítási és
karbantartási szolgáltatásokhoz használják, a verseny súlyos korlátozása223. A
gépjárművekhez való tartalék alkatrészeknek egy kizárólagos forgalmazási rendszer
tagjai általi passzív értékesítésére vonatkozó korlátozás is súlyos korlátozás224. A gyártó
forgalmazási rendszere már egyik esetben sem tartozna az 1400/2002 rendelet hatálya
alá.

101. kérdés: Hogyan szemléltetik az eredeti tartalék alkatrészek minőségét?

A gépjárműgyártó által neki megadott előírások és gyártási szabványok alapján tartalék
alkatrészeket gyártó alkatrészgyártónak ki kell adnia egy tanúsítványt, amely megerősíti,
hogy a tartalék alkatrészeket ezeknek megfelelően gyártották, valamint megerősíti, hogy
az alkatrészek minősége ugyanolyan, mint a kérdéses gépjármű összeszereléséhez
használt alkotóelemeké225. Az alkatrészgyártó ilyen értelmű nyilatkozata kinyomtatható a
csomagolásra vagy az alkatrészhez adott papírra, vagy pedig közzé lehet tenni az
Interneten. Az alkatrészgyártónak kell eldöntenie, hogy saját maga akar-e ilyen
tanúsítványt kibocsátani, vagy pedig ennél továbbmegy, és egy olyan független testület
által elvégzett tanúsításra hivatkozik, mint pl. egy tanúsító szervezet. A független testület
által elvégzett tanúsítás azonban nem szükséges ahhoz, hogy az alkatrészek eredeti
tartalék alkatrésznek minősüljenek.

                                                
222 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés k) pontját.

223 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés i) pontját, a 3. cikk (10) bekezdés b) pontját és a 1475/95 rendelet 6. cikk
(1) bekezdésének 3. pontját.

224 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés b) pontját.

225 Lásd az 1. cikk (1) bekezdés t) pontjának 3. mondatát.
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Ha ilyen nyilatkozatot adtak ki, akkor fel kell tételezni, hogy ezek a tartalék alkatrészek
eredeti tartalék alkatrészek, és egy szerződéses javítóműhely felhasználhatja ezeket a
javításhoz és a karbantartáshoz. Ugyanakkor, ha a gépjárműgyártó vagy bármilyen
harmadik fél, például a fogyasztók szövetsége vagy egy autóklub be tudná bizonyítani,
hogy egy bizonyos tartalék alkatrész vagy az ugyanabba a gyártási sorozatba tartozó
bizonyos számú alkatrész gyengébb minőségű, vagy nem a gépjárműgyártó előírásai és
gyártási szabványai szerint gyártották, akkor ezek a tartalék alkatrészek nem adhatók el
eredeti tartalék alkatrészként.

102. kérdés: Hogyan szemléltetik az eredeti tartalék alkatrészeknek megfelelő minőségű
tartalék alkatrészek minőségét?

Ha egy tartalék alkatrésznek az eredetinek megfelelő minőségűnek kell lennie, akkor a
tartalék alkatrész gyártónak bármikor tanúsítania kell tudnia, hogy minősége megfelel a
kérdéses gépjármű megfelelő alkotóeleme minőségének226. A tartalék alkatrész
gyártójának kell ilyen értelmű nyilatkozatot tennie, és neki kell ezt a felhasználó
tudomására hoznia ugyanúgy, mint az eredeti tartalék alkatrészeknél (lásd fent). Az ilyen
tanúsításnak bármikor rendelkezésre kell állnia, vagyis nem csak akkor, amikor az
alkatrészt eladják, hanem egy későbbi fázisban is, például akkor, amikor az alkatrészről
azt állítják, hogy hibás.

103. kérdés: Megakadályozhatja-e a gépjárműgyártó vagy importőre szerződéses
javítóműhelyeit abban, hogy a független eladás utáni piacról beszerzett �Economy
Line�(�utángyártott�) tartalék alkatrészeivel megegyező minőségű tartalék alkatrészeket
használjon.

Manapság maguk a gépjárműgyártók is árulnak �Economy Line� (�utángyártott�)
tartalék alkatrészeket saját forgalmazási hálózataikon keresztül. Ezek a tartalék
alkatrészek (az alkotóelemek szabványaitól különböző) újonnan meghatározott
szabványoknak megfelelően készülnek olyan gépjárművekhez, amelyek sorozatgyártása
már megszűnt. Az ilyen korlátozás nem tartozna a rendelet hatálya alá, mert
versenytilalmi kötelezettségnek minősülne227.

104. kérdés: Ha egy gépjárműgyártó megállapodást köt egy tartalék alkatrész gyártóval,
amely úgy rendelkezik, hogy a tartalék alkatrész gyártó által kifejlesztett minden szellemi
tulajdonjogot (SZTJ) vagy know how-t át kell ruházni a gépjárműgyártóra, akkor a
gépjárműgyártó felhasználhatja-e ezeket a jogokat a tartalék alkatrész gyártó azon
jogának korlátozására, hogy az e jogok felhasználásával gyártott tartalék alkatrészeket
forgalmazza?

Nem. Még akkor is, ha a rendelet nem zárja ki a jogok ilyen átruházását, az SZTJ-ket
vagy know-how-t nem használhatja a szállító (gépjárműgyártó vagy importőr) a tartalék
alkatrész gyártó azon jogának korlátozására, hogy a kérdéses alkatrészeket szerződéses
és független javítóműhelyeknek értékesíthesse228. Ha a szállító ilyen módon használná a
                                                
226 Lásd az 1. cikk (1) bekezdés u) pontját.

227 Lásd az 5. cikk (1) bekezdés a) pontját.

228 Lásd a 4. cikk (1) bekezdés j) és k) pontját.
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SZTJ-ket vagy a know-how-t, akkor az 1400/2002 rendelet nem lenne alkalmazható a
forgalmazási rendszerére.
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8. I. MELLÉKLET � HIVATKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜLI
GÉPJÁRMŰ-FORGALMAZÁSRA VONATKOZÓ VERSENYSZABÁLYOKKAL
KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB DOKUMENTUMOKRA

Ezeknek a dokumentumoknak egy része hozzáférhető a Bizottság honlapján
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector

Gépjárművek csoportmentességére vonatkozó rendelet

• A Bizottság 2002. július 31-i 1400/2002/EK rendelete a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének
a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások és összehangolt magatartások egyes
csoportjaira történő alkalmazásáról. Közzétették a Hivatalos Lapban: HL L 203., 2002.8.1.,
30. o.

• Az EGT-Vegyesbizottság 2002. szeptember 27-i 136/2002 határozata az EGT-megállapodás
XIV. mellékletének (verseny) módosításáról, amely beilleszti a Bizottság 2002. július 31-i
1400/2002/EK rendeletét az EGT-megállapodásba. (a Hivatalos lapban még nem tették
közzé).

Korábbi rendeletek és közlemények

• A Bizottság 1995. június 28-i 1475/95/EK rendelete a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a
gépjármű-forgalmazási és szervizmegállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról.
Közzétették a Hivatalos lapban :HL L 145., 1995.6.29., 25. o.

• Magyarázó brosúra a Bizottság 1995. június 28-i 1475/95/EK rendeletéhez a Szerződés 85.
cikke (3) bekezdésének a gépjármű-forgalmazási és szervizmegállapodások egyes csoportjaira
történő alkalmazásáról. Közzétette a IV. (Versenypolitikai) Főigazgatóság, IV/9509/95.

• A Bizottság 1984. december 12-i 123/85/EGK rendelete a Szerződés 85. cikke (3)
bekezdésének a gépjármű-forgalmazási és szervizmegállapodások egyes csoportjaira történő
alkalmazásáról. Közzétették a Hivatalos lapban: HL L 15., 1985.1.18., 16. o.

• A Bizottság közleménye a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-forgalmazási és
szervizmegállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 1984. december 12-i
123/85/EGK rendeletről. Közzétették a Hivatalos lapban: HL C 17., 1985.1.18., 4. o.

• Tájékoztatás a Bizottságtól � Pontosítás a gépjármű-közvetítők tevékenységéről. Közzétették a
Hivatalos lapban: HL C 329., 1991.12.18., 20. o.

Általános rendelet és közlemények a vertikális korlátozásokról

• A Bizottság 1999. december 22-i 2790/1999/EK rendelete a Szerződés 81. cikke (3)
bekezdésének a vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő
alkalmazásáról. Közzétették a Hivatalos lapban: L 336., 1999.12.29., p. 21. o.

• A Bizottság közleménye � A vertikális korlátozásokról szóló iránymutatás. Közzétették a
Hivatalos lapban: HL C 291., 2000.10.13., 1. o.

• A Bizottság közleménye az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke (1) bekezdése
szerint a versenyt érzékelhetően nem korlátozó, csekély jelentőségű megállapodásokról (de
minimis). Közzétették a Hivatalos lapban: HL C 368., 2001.12.22., 13. o.
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Tanulmányok

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

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

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

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

• The Natural Link between Sales and Service by Autopolis, 2000. november

Legutóbbi határozatok (81. cikk)

• A Bizottság 2001.10.10-i határozata a DaimlerChrysler AG ellen. Sajtóközlemény: IP/01/1394
(2001.10.10) Közzétették a Hivatalos lapban :HL L 257., 2002.9.25., 1. o.

• A Bizottság 2001.6.21-i határozata a Volkswagen AG ellen. Sajtóközlemény: IP/01/760
(2001.5.30) Közzétették a Hivatalos lapban: HL L 262., 2001.10.2., 14. o.

• A Bizottság 2000.9.20-i határozata az Opel Nederland BV / General Motors Nederland BV
ellen. Sajtóközlemény: IP/00/1028 (2000.9.29.) Közzétették a Hivatalos lapban :HL L 59.,
2001.2.8., 1. o.

• A Bizottság 1998.1.28-i határozata a Volkswagen AG ellen. Sajtóközlemény: IP/98/94
(1998.1.28) Közzétették a Hivatalos lapban: HL L 124., 1998.4.25., 60. o.

A Bizottság 1998.1.28-i határozatát a Volkswagen AG ellen nagyban igazolta az Európai
Elsőfokú Bíróság 2000.7.6-i ítélete a T-62/98, Volkswagen kontra Bizottság ügyben. A
Bizottság 2000.7.6-i IP/00/725 sajtóközleménye. Az Elsőfokú Bíróság 2000.7.6-i 50/00
sajtóközleménye.  EBHT  2000,  II-02707 o.

Egyéb dokumentumok

• A Bizottság értékelése a Szerződés 85. cikke [most 81. cikke] (3) bekezdésének gépjármű-
forgalmazási és szervizmegállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló
1475/95/EK rendeletről, 2000.11.15. � COM(2000)743 végleges.

• 2001. február 13-14-i nyilvános meghallgatás a gépjármű-forgalmazásról � Előadói jegyzetek
és prezentációs diák.

• Jelentés a gépkocsi-árakról, közzéteszi évente kétszer az Európai Bizottság Versenypolitikai
Főigazgatósága.
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9. II. MELLÉKLET � AZ 1400/2002 RENDELET SZÖVEGE

Hivatalos Lap L 203, 2002.8.1., 30. o.

Megtalálható az Interneten a Közösség összes hivatalos nyelvén:

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