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Pratarme 

 

Motoriniu transporto priemoniu paskirstymas ir remontas – Europos vartotojui 
labai svarbios sritys. Šis sektorius siejamas su specifinemis konkurencijos 
problemomis – ypac su vartotoju bendrosios rinkos teisemis pirkti automobili bet 
kurioje Europos Sajungos vietoje, kur jiems patogu. Šiame leidinyje aiškinamas 
naujasis Reglamentas 1400/2002 buvo sudarytas šioms problemoms 
sureguliuoti, suvokiant specifines motoriniu transporto priemoniu sektoriaus 
savybes. 

Naujasis reglamentas taip pat apima su remontu ir technine priežiura bei 
atsarginiu daliu tiekimu susijusius klausimus, kadangi per automobilio gyvavimo 
laika su šiomis paslaugomis susijusios išlaidos beveik siekia pradine pacios 
transporto priemones pirkimo kaina. 

Naujasis reglamentas buvo sudarytas siekiant padidinti konkurencija ir teikti 
apciuopiama nauda Europos vartotojams. Jis suteikia galimybe didesniam nauju 
platinimo budu, kaip antai prekyba internetu ir prekyba skirtingu prekiu ženklu 
produkcija, naudojimui. Jis padidins prekiautoju konkurencija, ženkliai palengvins 
nauju transporto priemoniu pirkima užsienyje ir padidins kainu konkurencija. 
Automobiliu savininkai tures daugiau galimybiu rinktis, kur remontuoti automobili 
ir atlikti jo technine priežiura bei kokias atsargines dalis naudoti. 

Šis aiškinamasis leidinys, sudarytas Konkurencijos generalinio direktorato, yra 
teisiškai neprivalomas Reglamento vadovas. Juo siekiama patarti ir suteikti 
informacijos skirtingoms suinteresuotuju šaliu grupems, ypac vartotojams, 
prekiautojams ir remontininkams. Tokia informacija tampa dar svarbesne turint 
omenyje esminius Reglamente pateikiamus pokycius. Šioms šalims skiriamos 
atskiros leidinio dalys, kuriose atsakoma i galincius iškilti klausimus. Tokia 
struktura pades skaitytojui lengviau surasti reikiama informacija.  

Konkurencijos generalinis direktoratas akylai stebes šio svarbaus Reglamento 
igyvendinama ir, jei butina, nedvejodamas imsis veiksmu užtikrinti, kad butu 
paisoma konkurencijos taisykliu ir kad Reglamentas veiktu Europos vartotoju 
naudai. 

 

        Philip Lowe 
    Konkurencijos generalinio direktorato direktorius  
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1. IVADAS 

Europos Sajungos valstybese narese motoriniu transporto priemoniu ir atsarginiu 
daliu gamintojai savo produktus platina per platintoju tinklus. Motoriniu transporto 
priemoniu platintojai paprastai žinomi kaip prekiautojai, taip jie vadinami ir šiame 
leidinyje. Motoriniu transporto priemoniu gamintojai ir kitos imones taip pat naudoja 
igaliotuju remontininku tinklus. Toki platintoju ar remontininku tinkla sudaro 
pluoštas panašiu susitarimu, sudarytu tarp gamintojo ir individualiu platintoju ar 
remontininku. Konkurencijos istatyme šie susitarimai vadinami vertikaliais 
susitarimais, kadangi gamintojai ir platintojai arba remontininkai veikia skirtinguose 
gamybos ar platinimo grandines lygmenyse. 

EB sutarties 81 straipsnis taikomas susitarimams, kurie gali daryti poveiki prekybai 
tarp valstybiu nariu ir kurie trukdo konkurencijai, ja riboja arba iškraipo. Pirmoji 
salyga tam, kad butu taikomas 81 straipsnis yra tai, kad šie susitarimai gali daryti 
juntama poveiki prekybai tarp valstybiu nariu. Paprastai toks poveikis prekybai 
daromas tada, kai tinklas apima visa valstybes nares teritorija. Jei išpildoma pirmoji 
salyga, 81 straipsnio 1 dalis draudžia susitarimus, kurie juntamai riboja arba iškraipo 
konkurencija2. Taip gali buti tokiu atveju, kai vertikaliuose susitarimuose ne tik 
apibrežiami konkretaus pardavimo ir pirkimo sandorio kaina ir kiekis, bet ir apimami 
tiekejo arba pirkejo suvaržymai (toliau – vertikalus apribojimai). 81 straipsnio 3 dalis 
nurodo, jog šis draudimas netaikomas tiems susitarimams, kurie atneša pakankama 
nauda, kaip, pvy., padidejes efektyvumas, antikonkurenciniam poveikiui viršyti. 
Teigiama, jog tokiems susitarimams taikoma išimtis pagal 81 straipsnio 3 dali. 
Susitarimams gali buti taikoma išimtis tik tuo atveju, jei vartotojai gali sažiningai 
dalytis iš pagerinimu gaunama nauda3.  

                                                

2  81 straipsnio 1 dalyje numatyta: 

Kaip nesuderinami su bendraja rinka yra draudžiami: visi imoniu susitarimai, imoniu asociaciju 
sprendimai ir suderinti veiksmai, kurie gali paveikti valstybiu nariu tarpusavio prekyba ir kuriu 
tikslas ar padarinys yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas bendrojoje rinkoje, 
butent tie, kuriais:  

a) tiesiogiai ar netiesiogiai nustatomos pirkimo ar pardavimo kainos arba kokios nors kitos prekybos 
salygos;  

b) ribojama arba kontroliuojama gamyba, rinkos, technikos raida arba investicijos;  
c) dalijamasi rinkomis arba tiekimo šaltiniais;  
d) lygiaverciams sandoriams su kitais prekybos partneriais taikomos nevienodos salygos, del ko jie 

patenka i konkurencijos atžvilgiu nepalankia padeti;  
e) sutartys sudaromos tik kitoms šalims priimant papildomus isipareigojimus, kuriu pobudis arba 

komercine paskirtis neturi nieko bendra su tokiu sutarciu dalyku. 
 
3  81 straipsnio 3 dalis numato: 

„Taciau šio straipsnio 1 dalies nuostatos gali buti paskelbtos netaikytinomis  
- imoniu susitarimams arba tokiu susitarimu rušims; 
- imoniu asociaciju sprendimams arba tokiu sprendimu rušims; 
- suderintiems veiksmams arba tokiu veiksmu rušims,  

kurie padeda tobulinti prekiu gamyba ir paskirstyma arba skatinti technikos ir ekonomikos pažanga, 
kartu sudarydami salygas vartotojams sažiningai dalytis gaunama nauda <...>“ 
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Ar vertikalus susitarimas faktiškai riboja konkurencija ir ar tokiu atveju nauda viršija 
antikonkurencini poveiki, dažnai priklauso nuo rinkos strukturos. Iš esmes tam reikia 
atskiro ivertinimo. Taciau Komisija reglamentu gali suteikti išimti visai susitarimu 
kategorijai. Tokie reglamentai paprastai vadinami „bendrosios išimties reglamentais“. 
Pavyzdžiui, Komisija prieme bendrosios išimties reglamenta, skirta susitarimams del 
tiekimo ir paskirstymo, žinoma kaip Komisijos reglamentas 2790/19994. Šis 
bendrosios išimties reglamentas iš esmes taikomas visu pramones ir prekybos 
sektoriu vertikaliems susitarimams. Taciau Reglamentas 2790/1999 netaikomas, jei 
Komisija yra priemusi konkreciam sektoriui skirta bendrosios išimties reglamenta5. 

Kuri laika motoriniu transporto priemoniu sektorius turejo konkreciai jam skirta 
bendrosios išimties reglamenta. Komisijos reglamentas 1475/956, ankstesnis 
motoriniu transporto priemoniu sektoriui skirtas reglamentas, nustojo galioti 2002 m. 
rugsejo 30 d., ir buvo pakeistas 2002 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentu 
1400/2002 del Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliu susitarimu ir 
suderintu veiksmu rušims motoriniu transporto priemoniu sektoriuje7 (toliau – 
Reglamentas arba Naujasis reglamentas). 

Naujasis reglamentas taikomas Europos Sajungoje. Jis taikomas ir EEE8.  

Naujasis reglamentas, kuris isigaliojo 2002 m. spalio 1 d., pateikia daug esminiu 
pakeitimu del nauju motoriniu transporto priemoniu ir atsarginiu daliu paskirstymo 
susitarimams taikomu išimciu. Jis pateikia ir dideliu pakeitimu del igaliotuju ir 
nepriklausomu remontininku ir kitu nepriklausomu operatoriu, tokiu kaip keliu 
priežiuros tarnybos, atsarginiu daliu platintojai ir remontininku apmokymo imones, 
remonto ir technines priežiuros paslaugu teikimo susitarimams taikomu išimciu. 

Taciau Komisija laikosi bendros politikos interesu grupems suteikti pakankamai laiko 
prisitaikyti prie naujos teisines sistemos, todel Naujasis reglamentas bus taikomas 
visas tik pasibaigus pereinamiesiems laikotarpiams9. 

                                                

4  1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2790/1999 del Sutarties 81 straipsnio 3 
dalies taikymo vertikaliu susitarimu ir suderintu veiksmu rušims (OL L 336, 1999 12 29, p. 21). 

5  Žr. Reglamento 2790/1999 2 straipsnio 5 dali. 

6  1995 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1475/95 del Sutarties 81 straipsnio 3 dalies 
taikymo tam tikroms motoriniu transporto priemoniu paskirstymo ir technines priežiuros susitarimu 
rušims (OL L 145, 1995 6 29, p. 25). 

7  OL L 203, 2002 8 1, p. 30. 

8  Žr. 2002 m. rugsejo 27 d. EEE Jungtinio komiteto sprendima 136/2002, iš dalies pakeicianti EEE 
susitarimo (dar nepublikuoto OL) XIV prieda (Konkurencija); taip pat žr. 1996 m. liepos 19 d. EEE 
Jungtinio komiteto sprendima 46/96, iš dalies pakeicianti EEE susitarimo (OL L 291, 1996 11 14, p. 
39) XIV prieda (Konkurencija), pagal kuri Reglamentas 1475/95 buvo taikomas ir EEE valstybese 
narese. 

9  Žr. toliau 4.8 skirsni ir Reglamento 10 ir 12 straipsnius. Reglamento 1475/95 reikalavimus 
atitinkantiems susitarimams išimtys taikomos iki 2003 9 30. Be to, nauju motoriniu transporto 
priemoniu prekiautojams pasirinktinio paskirstymo sistemoje iki 2005 9 30 gali buti uždrausta 
atidaryti papildomas pardavimo vietas kitose Europos Sajungos vietose. 
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Šis leidinys bus naudingas vartotojams10 ir kitiems operatoriams kaip Reglamento 
vadovas. Jis taip pat turetu padeti bendrovems pacioms ivertinti, ar ju vertikalus 
susitarimai atitinka EB konkurencijos taisykles. Jame pateikiami techniniai tyrimai ir 
paaiškinimai, atsakoma i klausimus, su kuriais, tiketina, praktiškai susidurs 
gamintojai, prekiautojai, atsarginiu daliu gamintojai ir platintojai, igaliotieji ir 
nepriklausomi remontininkai ir kiti nepriklausomi operatoriai, susije su motoriniu 
transporto priemoniu pardavimu ir (arba) remontu ir technine priežiura. Taciau šiame 
leidinyje nepateikiami išsamus kiekvienos Reglamento nuostatos komentarai, ir jis 
nera teisiškai privalomas.  

                                                

10  Vienas iš pagrindiniu šio leidiniu tikslu – padeti vartotojams ir ju tarpininkams sužinoti, kaip pagal 
bendrosios rinkos principus Reglamentas garantuoja laisve pirkti automobili bet kurioje Europos 
Sajungos vietoje. 
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2. LEIDINIO STRUKTURA 

Leidinio struktura: 

3 skyriuje aiškinama Reglamento filosofija ir tikslai, susije su motoriniu transporto 
priemoniu paskirstymu ir su remonto bei technines priežiuros paslaugomis. 

4 skyriuje aiškinama Reglamento struktura ir tam tikri teisiniai kiekvienos jo 
nuostatos aspektai. Jis gali buti ypac idomus teisininkams ir kitiems asmenims, 
pageidaujantiems geriau suprasti ivairiu šio Reglamento išlygu taikymo sriti ir turini.  

5 skyrius visu pirma skirtas vartotojams, iskaitant ju tarpininkus, ir prekiautojams 
naujomis transporto priemonemis bei ju remontininkams. Jame kiekvienai interesu 
grupei skirtuose atskiruose skirsniuose atsakoma i galincius jiems iškilti klausimus. 
Atsakymai i šiuos klausimus gali buti aktualus ir transporto priemoniu ir atsarginiu 
daliu gamintojams bei ju didmenininkams. Pavyzdžiui, vartotojams ar 
nepriklausomiems remontininkams suteikiamos teises gali atitikti ir kitiems 
operatoriams, tokiems kaip transporto priemoniu gamintojai, priklausancias pareigas.  

6 skyriuje nagrinejami su rinkos apibrežimu susije specialus klausimai. 

7 skyriuje nagrinejamas atsarginiu daliu paskirstymas techniniu požiuriu. 

Šio leidinio gale pridedamas su naujuoju režimu susijusiu dokumentu sarašas ir pilnas 
Naujojo reglamento tekstas, kuriuos galite rasti ir Konkurencijos generalinio 
direktorato tinklalapyje11. 

                                                

11  http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/ 
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3. REGLAMENTO (EB) NR. 1400/2002 FILOSOFIJA  

3.1. Bendras požiuris  

Reglamentas 1400/2002 yra bendrosios išimties reglamentas, skirtas motoriniu 
transporto priemoniu sektoriui. Jis taikomas su nauju motoriniu transporto priemoniu 
ir atsarginiu daliu paskirstymu susijusiems susitarimams ir paskirstymo susitarimams, 
reguliuojantiems igaliotuju remontininku teikiamas remonto ir technines priežiuros 
paslaugas. Jame taip pat sprendžiamas su motoriniu transporto priemoniu remontu ir 
technine priežiura tiesiogiai arba netiesiogiai susijusiu nepriklausomu operatoriu, 
tokiu kaip nepriklausomi remontininkai, galimybes gauti technine informacija 
klausimas ir galimybe gauti atsarginiu daliu.  

Reglamentas 1400/2002 yra griežtesnis už savo pirmtaka, Reglamenta 1475/95, ir už 
Reglamenta 2790/1999, siekiant panaikinti šiame sektoriuje nustatytas konkurencijos 
problemas12. 

Taciau Reglamentas 1400/2002 yra pagristas bendraja Komisijos politika del 
vertikaliu apribojimu vertinimo, kaip nustatyta Reglamente 2790/1999 ir Vertikaliuju 
apribojimu gairese13. Taigi jis yra pagristas labiau ekonominiu požiuriu ir principu, 
kad ekonominiams operatoriams (gamintojams, prekeiviams) priklauso organizuoti 
paskirstyma pagal ju paciu poreikius. Taigi Naujasis reglamentas yra mažiau 
nurodantis negu Komisijos reglamentas 1475/95, siekiant išvengti „tramdomuju 
marškiniu“ poveikio14, pastebeto taikant Reglamenta 1475/95, ir leisti vystytis 
naujoviškoms platinimo formoms. 

Naujasis reglamentas atsižvelgia i bendraja politika, kad bendrosios išimties 
reglamentai butu taikomi apribojantiems susitarimams tik iki tam tikru rinkos daliu 
ribu, šiuo atveju riba paprastai yra 30 %, nors ji yra 40 % nauju motoriniu transporto 
priemoniu kiekybiniam pasirinktiniam paskirstymui. Be to, Naujasis reglamentas 
taikomas susitarimams tik tada, kai ivykdomos tam tikros bendrosios salygos15, 
pavyzdžiui, susijusios su arbitro vykdomu ginco sprendimu. Svarbi Reglamento dalis 
apima konkurencija bendrojoje rinkoje rimtai ribojancia praktika ir elgesi, kurie yra 
nuostolingi vartotojams. Del to ir suderinamai su bendruoju Komisijos požiuriu i 
bendrosios išimties reglamentus16, jame pateikiamas labai rimtu apribojimu sarašas 

                                                

12  Žr. 2000 m. lapkricio 15 d. Komisijos ataskaita del Reglamento (EB) Nr. 1475/95 del Sutarties 85 
straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms motoriniu transporto priemoniu paskirstymo ir technines 
priežiuros susitarimu rušims ivertinimo. Dokumentas KOM(2000)743 galutinis, skelbiamas 
internete:  

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

13  Komisijos pranešimas Vertikaliuju apribojimu gaires (OL C 291, 2000 10 13, p. 1). 

14  Tai poveikis, kai pagal Reglamenta išimtis taikant tik vienam paskirstymo modeliui visi tiekejai 
skatinami naudoti beveik identiškas paskirstymo sistemas, taip vedant prie nelankstumo. 

15  Žr. 3 straipsni apie bendrasias salygas. 

16 Komisijos reglamentas 2790/1999; 2000 m. lapkricio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 
2658/2000 del Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo specializacijos susitarimu grupems (OL L 304, 
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(dažnai vadinamas „juodosiomis salygomis“ arba „pagrindiniais apribojimais“), 
išaiškinantis, kas paprastai nera leistina17. Šis sarašas buvo sudarytas siekiant ištaisyti 
Reglamento 1475/95 trukumus bei siekiant atsižvelgti i specifines motoriniu 
transporto priemoniu sektoriaus problemas, ypac susijusias su remontu ir technine 
priežiura. Kur yra taikomi šie apribojimai, susitarimui ne tik nebebus jokios naudos iš 
bendruju išimciu taikymo, bet ir atskirosios išimtys nera tiketinos. Be pagrindiniu 
apribojimu sarašo, Naujajame reglamente yra nustatytos konkrecios tam tikru 
vertikaliu apribojimu salygos, ypac ipareigojimai nekonkuruoti ir išlygos vietos 
atžvilgiu18. Jei nevykdomos šios konkrecios salygos, šiems vertikaliems apribojimams 
bendroji išimtis netaikoma. Taciau jei likusi susitarimo dalis gali veikti 
nepriklausomai nuo vertikalaus apribojimo, kuriam netaikoma išimtis, Reglamentas ir 
toliau taikomas likusiai vertikalaus susitarimo daliai. Vertikalus apribojimas, kuriam 
netaikoma išimtis, tures buti atskirai ivertintas pagal 81 straipsni.  

3.2. Naujo bendro požiurio i motoriniu transporto priemoniu 
paskirstyma ir technine priežiura rezultatas  

Turimi skaiciai rodo19, jog automobilio pirkimo kaina ir jo remonto bei technines 
priežiuros išlaidos sudaro maždaug po 40 % bendros nuosavybes kainos20. Taigi 
konkurencija paskirstymo ir remonto bei technines priežiuros rinkose klientams yra 
vienodai svarbi, ir todel Reglamente nagrinejami su abiem sritimis susije 
konkurencijos klausimai. 

2000 m. lapkricio 15 d. Komisijos pateiktoje ivertinimo ataskaitoje daroma išvada, 
kad Reglamentas 1475/95 nepasieke tam tikru esminiu tikslu21. Bendrojo vertikaliu 
bendruju išimciu reglamento (Reglamentas 2790/1999) taikymas irgi neišsprestu 
ivertinimo ataskaitoje nustatytu problemu. Todel Reglamente 1400/2002, nors jis 
remiasi tuo paciu nenurodanciu požiuriu kaip Reglamentas 2790/1999, pateikiamas 
griežtesnis požiuris. 

Kalbant apie nauju motoriniu transporto priemoniu paskirstyma, Reglamentas 
grindžiamas šiais principais: 

– uždrausti pasirinktinio ir išskirtinio paskirstymo derinima, leista 
Reglamentu 1475/95. Kad butu taikomas Naujasis reglamentas, skirdami 

                                                                                                                                            

2000 12 5, p. 3); 2000 m. lapkricio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2659/2000 del Sutarties 81 
straipsnio 3 dalies taikymo moksliniu tyrimu ir technologiju pletros susitarimu grupems (OL L 304, 
2000 12 5, p. 7). 

17  Žr. 4 straipsni apie pagrindinius apribojimus. 

18  Žr. 5 straipsni apie konkrecias salygas. 

19 Andersen, Study on the impact of possible future legislative scenarios for motor vehicle distribution 
on all parties concerned, p. 43, II.2.1.B skyrius; publikuojama internete: 
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/. 

20  Like 20 % – išlaidos už finansines operacijas, draudimas ir kiti kaštai. 

21 Žr. Komisijos ataskaita apie Reglamento 1475/95 ivertinima. 
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savo platintojus gamintojai turi pasirinkti, ar kurti pasirinktinio, ar išimtinio 
paskirstymo sistema;  

– stiprinti skirtingu valstybiu nariu prekiautoju konkurencija (prekes ženklo 
vidaus konkurencija) ir gerinti rinkos integracija ypac netaikant išimciu 
paskirstymo susitarimams, kurie riboja pasyvu pardavima, netaikant išimciu 
paskirstymo susitarimams pasirinktinio paskirstymo sistemose, kurie riboja 
aktyvu pardavima, ir netaikant išimciu išlygoms (paprastai vadinamoms 
„išlygomis vietos atžvilgiu“), pasirinktinio paskirstymo sistemose 
draudžiancioms prekiautojams steigti papildomas pardavimo vietas kitose 
bendrosios rinkos vietose22;  

– pašalinti imones ipareigojima ir parduoti, ir atlikti technine priežiura23 
netaikant išimciu susitarimams, kurie prekiautojams neleidžia sudaryti 
subrangos sutarciu del technines priežiuros ir remonto su igaliotaisiais 
remontininkais, kurie priklauso to prekes ženklo igaliotuju remontininku 
tinklui ir kurie todel atitinka gamintojo kokybes standartus24; 

– palengvinti keliu prekes ženklu naudojima netaikant išimciu apribojimams, 
taikomiems vienam prekiautojui parduodant skirtingu prekes ženklu 
motorines transporto priemones25. Taciau tiekejai gali nustatyti 
ipareigojima skirtingu prekes ženklu motorines transporto priemones 
išstatyti skirtingose tos pacios demonstravimo sales vietose;  

– išlaikyti „išlyga prieinamumo atžvilgiu“ netaikant išimciu susitarimams, 
ribojantiems prekiautojo galimybes parduoti tokiu paciu modeliu 
automobilius su skirtingomis specifikacijomis pagal prekiautojo sutarties 
apimti. Tai turetu leisti vartotojui iš kitoje valstybeje nareje veikiancio 
prekiautojo isigyti automobilius su valstybes nares, kurioje vartotojas dabar 
gyvenam, specifikacijomis, pavyzdžiui, leidžiant Jungtines Karalystes ir 
Airijos vartotojams žemynineje Europos dalyje nusipirkti naujus 
automobilius su vairu dešineje puseje26; 

– remti vartotoju naudojimasi tarpininku ar pirkimo agentu paslaugomis27. 
Šie operatoriai yra svarbus irankis padedant vartotojams nusipirkti 
transporto priemone kitoje bendrosios rinkos vietoje; 

– stiprinti prekiautoju nepriklausomuma nuo gamintoju skatinant pardavineti 
keliu prekes ženklu produktus ir stiprinant minimalius sutartines apsaugos 

                                                

22 Po 2005 m. rugsejo 30 d. Žr. 5 straipsnio 2 dalies b punkta ir 12 st raipsnio 2 dali. Išlygos vietos 
atžvilgiu atveju gamintojas ipareigoja prekiautoja veikti tik iš konkrecios isisteigimo vietos – pastato, 
miesto ar teritorijos.  

23  Tai paprastai vadinama pardavimu-paslaugu sasaja. 

24  4 straipsnio 1 dalies g punktas. 

25  5 straipsnio 1 dalies a ir c punktai.  

26  4 straipsnio 1 dalies f punktas. 

27  14 konstatuojamoji dalis. 
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standartus (iskaitant esamu minimaliu ispejimo laikotarpiu, numatytu 
Reglamentu 1475/95, išlaikyma) bei leidžiant prekiautojams suvokti ju 
sukurta verte suteikiant laisve parduoti savo versla kitiems prekiautojams, 
igaliotiems pardavineti to paties prekes ženklo produktus28. 

Apskritai, Reglamentu 1400/2002 nustatomas režimas, kuris skatina naujovišku 
platinimo metodu vystyma ir taip didina konkurencija. 

Motoriniu transporto priemoniu remonto ir technines priežiuros atžvilgiu 
Reglamentas 1400/2002 remiasi tuo paciu griežtesniu požiuriu išlaikydamas tam 
tikrus ankstesnio Reglamento 1475/95 elementus, kadangi Reglamente 2790/1999 
nera pakankamai nuostatu, pritaikytu motoriniu transporto priemoniu remontui ir 
techninei priežiurai. Atsižvelgiant i vartotojo išlaidas remontui ir techninei priežiurai, 
svarbu užtikrinti, kad jie turetu ivairias galimybes rinktis ir kad visi operatoriai 
(prekiautojai, igaliotieji remontininkai, nepriklausomi remontininkai, iskaitant kebulu 
parduotuves, greito remonto grandines ir technines priežiuros centrus) galetu 
pasiulyti geros kokybes paslaugas bei taip prisideti prie transporto priemones 
saugumo ir patikimumo. 

Todel remonto ir technines priežiuros atžvilgiu Reglamente 1400/2002 siekiama šiu 
tikslu: 

– leisti gamintojams nustatyti igaliotuju remontininku atrankos kriterijus, jei tik 
jie netrukdo praktikuoti Reglamente puoselejamu teisiu;  

– užtikrinti, kad jei nauju motoriniu transporto priemoniu tiekejas nustato 
kokybinius kriterijus jo tinklo igaliotiesiems remontininkams, visi šiuos 
kriterijus atitinkantys operatoriai galetu prisijungti prie tinklo. Šis požiuris 
padidins igaliotuju remontininku konkurencija užtikrindamas, kad butina 
technine kompetencija turintys operatoriai gales isitvirtinti bet kur, kur yra 
galimybe vystyti versla; 

– pagerinti igaliotuju remontininku galimybes gauti atsargines dalis, kurios 
konkuruoja su transporto priemones gamintojo parduodamomis dalimis; 

– išsaugoti ir sutvirtinti nepriklausomu remontininku konkurencine padeti; šiuo 
metu jie vidutiniškai atlieka apie 50 % visu motoriniu automobiliu remonto 
darbu29. Reglamentas gerina ju padeti padidindamas galimybes gauti atsargines 
dalis ir technine informacija neatsiliekant nuo technikos progreso, ypac 
elektroniniu itaisu ir diagnostines irangos srityse. Išplesta prieinamumo teise 
apima ir mokyma bei visu rušiu irankius, kadangi tam, kad operatorius galetu 
suteikti garantini aptarnavima, prieinamumas prie visu šiu keturiu elementu yra 
butinas. Pageidautina ir svarbi šio platesnio priejimo puse – skatinti 
nepriklausomus remontininkus tobulinti savo techninius sugebejimus keliu 
saugumo ir apskritai vartotoju naudai. 

                                                

28  3 straipsnio 3 ir 5 dalys. 

29 Andersen tyrimas, p. 254, 8 priedas; Accenture, Study on the Impact of Legislative Scenarios on 
Motor Vehicle Distribution, 2001 m. rugsejis, igaliotas ACEA, p. 11. 
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Atsižvelgiant i visus šiuos elementus, Reglamentu 1400/2002 stiprinama 
konkurencija nauju motoriniu transporto priemoniu ir garantinio remonto paslaugu 
teikimo rinkose.  
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4. REGLAMENTO TURINYS  

Šiame skyriuje apžvelgiami ivairiu Reglamento straipsniu turiniai ir siekiama pailiustruoti 
tam tikras nuostatas, kurioms gali buti reikalinga interpretacija. Jame išvardijami ir 
paaiškinami straipsniai, kiek imanoma iliustruojant nuorodomis i Reglamento 
konstatuojamaja dali, pateikiami pavyzdžiai ir atsakoma i klausimus, kurie gali iškilti 
praktikuojantiems teisininkams ir paskirstymo tinkla organizuojantiems motoriniu 
transporto priemoniu arba atsarginiu daliu tiekejams. Šioje dalyje taip pat pateikiamos 
nuorodos i kitus Komisijos pranešimus, kuriuose pateikiama bendru patarimu vykdymo 
klausimais. 

4.1. Reglamente naudojamos savokos (1 straipsnis) 

1 straipsnyje pateikiamas savoku, paaiškinanciu reikšme, kuri turi buti suteikta tam 
tikriems kitu Reglamento straipsniu tekstuose vartojamiems žodžiams ar žodžiu 
junginiams, saraša. Tam tikrais atvejais tiksli savoka pateikiama toliau kartu su straipsnio(-
iu) tekstu(-ais), kur tokie žodžiai ar posakiai vartojami. 

4.2. Reglamento taikymo sritis (2 straipsnis)  

2 straipsnis  

Taikymo sritis 

1. Pagal Sutarties 81 straipsnio 3 dali ir atsižvelgiant i šio reglamento nuostatas, pareiškiama, kad 81 
straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos vertikaliems susitarimams, jeigu juose nustatomos salygos, 
pagal kurias šalys gali pirkti, parduoti ar perparduoti naujas motorines transporto priemones, ju 
atsargines dalis arba motoriniu transporto priemoniu remonto ar technines priežiuros paslaugas. 

Šio straipsnio 1 dalis taikoma tiek, kiek tuose vertikaliuose susitarimuose yra nustatyta vertikaliu 
apribojimu. 

Šioje dalyje numatyta išimtis šiame reglamente vadinama „išimtimi“. 

(…) 
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4.2.1. Produktai ir paslaugos, kuriuos apima reglamento taikymo sritis  

1 straipsnis  

Savokos  

1. Šiame Reglamente: 

(…) 

n) „motorine transporto priemone“ – tai tris arba daugiau važiuokles turinti savaeige 
transporto priemone, skirta naudoti viešuosiuose keliuose ; 

(…) 

s) „atsargines dalys“ – tai motorineje transporto priemoneje sumontuotos arba prie jos 
pritvirtintos prekes, pakeiciancios tos transporto priemones sudetines dalis, iskaitant 
tepalus, ir kurios butinos naudojant motorine transporto priemone, išskyrus kura; 

(…) 

 

1 klausimas: Kuo Naujasis reglamentas 1400/2002 skiriasi nuo Reglamento 2790/1999 
vertikaliu susitarimu atžvilgiu?  

Reglamento 2790/1999 del vertikaliu susitarimu 2 straipsnio 5 dalyje pareiškiama, kad jis 
netaikomas vertikaliems susitarimams, kuriu esme patenka i bet kurio kito bendrosios 
išimties reglamento taikymo sriti. Iš to matyti, kad Reglamentas 2790/1999 netaikomas 
vertikaliems susitarimams, susijusiems su naujomis motorinemis transporto priemonemis, 
motoriniu transporto priemoniu remonto ir technines priežiuros paslaugomis bei 
atsarginemis motoriniu transporto priemoniu dalimis, kaip nustatyta Reglamente. 
Susitarimas, kurio dalykas patenka i Reglamento taikymo sriti30, bet kuris neatitinka kitu 
jame nustatytu reikalavimu31, i Reglamento 2790/1999 taikymo sriti nepatenka.  

2 klausimas: Ar Reglamentas taikomas visiems susitarimams del transporto priemoniu ir 
atsarginiu daliu?    

Ne. Reglamentas netaikomas, inter alia, transporto priemonems, kurios nera motorines 
transporto priemones32, motorinems transporto priemonems, kurios nera naujos33, banko 
paskoloms, finansuojancioms galutinio vartotojo transporto priemones pirkima, ar 
prekems, kurios nera atsargines dalys, kaip apibrežta Reglamente34.  

                                                

30  Žr. 2 straipsni Taikymo sritis. 

31  Pavyzdžiui, 3, 4 ar 5 straipsniai. 

32  Motoriniu transporto priemoniu savoka yra tokia pati kaip Reglamente 1475/95. Kai kuriu transporto 
priemoniu ši savoka neapima, nes jos nera savaeiges, kaip arkliu traukiami vežimai, turi mažiau negu 
tris ratus, kaip motociklai, arba nera skirtos naudoti vieškeliuose, nors retkarciais gali juose 
pasirodyti, kaip traktoriai ar žemrauses. 

33  Pavyzdžiui, panaudotu automobiliu rinka.  

34  Nes jos, pavyzdžiui, nebutinai skirtos motorinei transporto priemonei, nors gali buti joje pritaikytos, 
kaip antai tokie priedai kaip kasete, kompaktinis diskas ar kiti parduodami priedai (paaiškinima žr. 
toliau 7 skyriuje). 
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Daug pakeitimui naudojamu produktu yra skirti konkreciai motorinems transporto 
priemonems, kaip nustatyta Reglamente, ir todel aiškiai patenka i 1 straipsnio 1 dalies s 
punkte pateikiama atsarginiu daliu savoka. Taciau tam tikras prekes, tokias kaip tepalai, 
dažai ir tokius bendrus produktus kaip sraigtai, movos ir varžtai galima naudoti keliais 
arba daugeliu atveju. Nors jos gali buti sumontuotos motorineje transporto priemoneje 
arba prie jos pritvirtintos, pakeiciant tos transporto priemones sudetines dalis, jos gali buti 
skirtos naudoti ir tose transporto priemoniu rušyse (pvz., motocikluose, traktoriuose), 
kurioms Reglamentas netaikomas, arba netgi ivairesniais tikslais. Todel tokios prekes turi 
buti laikomos atsarginemis dalimis tik 1 straipsnio 1 dalies s punkto prasme, o ju 
paskirstymo vertikalus susitarimai patenka i Reglamento taikymo sriti, kai yra pakankamai 
tikra, jog jos yra skirtos sumontuoti motorineje transporto priemoneje arba prie jos 
pritvirtinti. Praktiškai taip bus, kai pirkejas veiks motoriniu transporto priemoniu remonto 
sektoriuje arba to sektoriaus tiekime.  

Tai iš Reglamento taikymo srities pašalintu, viename prekybos lygmenyje, vertikalius 
susitarimus, pagal kuriuos didmenininkai tokius produktus perka tam, kad toliau platintu 
ivairiems pirkejams, ir, kitame prekybos lygmenyje, susitarimus del produktu, skirtu 
tiesiogiai parduoti galutiniams vartotojams, kadangi abiem atvejais galutinio vartojimo 
aplinkybes nera aiškios. Pavyzdžiui, vertikalus susitarimas tarp sraigtu gamintojo ir 
„pasidaryk pats“ parduotuves nepatenka i Reglamento taikymo sriti, netgi jei gamintojas 
tokius pacius sraigtus tiekia motoriniu transporto priemoniu gamintojui arba motoriniu 
transporto priemoniu remonto sektoriui. Taip pat i Reglamento taikymo sriti nepatenka ir 
susitarimas su, pavyzdžiui, dažu ir tepalu platintoju, nebent jo veiklos pobudis leidžia 
pakankamai patikimai teigti, kad tokios prekes bus naudojamos tik sumontuoti motorineje 
transporto priemoneje arba pritvirtinti prie jos, pagal Reglamento nuostatas. Taip 
pakankamai patikimai teigti negalima apie dažu ar tepalu pardavima mažmeninei prekybai 
degalinems, prekybos centrams arba „pasidaryk pats“ parduotuvems. Vertikalus 
susitarimai, kurie siejasi su transporto priemonemis, prekemis arba paslaugomis, kurioms 
Reglamentas netaikomas, iš esmes patenka i Reglamento 2790/1999 taikymo sriti.  
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4.2.2. I Reglamento taikymo sriti patenkanciu susitarimu rušys  

1 straipsnis  

Savokos 

1. Šiame reglamente: 
(…) 
c) „vertikalus susitarimai“ – tai dvieju ar daugiau imoniu sudaryti susitarimai arba 

suderinti veiksmai, kuriuos sudaro arba kuriu imasi skirtinguose gamybos arba 
platinimo grandines lygiuose veikiancios imones; 

(…). 

2 straipsnis  

Taikymo sritis 

(…) 

2. Išimtis taip pat taikoma šioms vertikaliu susitarimu rušims: 
a) vertikaliems susitarimams, kuriuos imoniu asociacija sudare su savo nariais arba ta 

asociacija su savo tiekejais, jeigu visi jos nariai yra motoriniu transporto priemoniu ar ju 
atsarginiu daliu platintojai arba remontininkai ir jeigu ne vieno atskiro asociacijos nario 
metine apyvarta kartu su juo susijusiomis imonemis neviršija 50 milijonu euru; 
vertikaliems susitarimams, kuriuos sudaro tokios asociacijos, šis reglamentas taikomas 
nepažeidžiant 81 straipsnio nuostatu, kurios taikomos tarp asociacijos nariu sudarytiems 
horizontaliems susitarimams arba asociacijos priimtiems sprendimams, taikymo; 

b) vertikaliems susitarimams, i kuriuos itrauktos intelektines nuosavybes teisiu perdavima 
pirkejui arba jo naudojimasi tomis teisemis reglamentuojancios nuostatos, numatant, kad 
tos nuostatos nera pirminis tu susitarimu objektas ir yra tiesiogiai susijusios su pirkejo 
arba vartotoju prekiu ar paslaugu naudojimu, pardavimu arba perpardavimu. Išimtis 
taikoma su salyga, kad tomis nuostatomis nebutu nustatyta su sutarties prekemis arba 
paslaugomis susijusiu konkurencijos apribojimu, kuriais butu siekiama to paties tikslo ar 
ju poveikis butu toks pats, kaip ir vertikaliu apribojimu, kuriems pagal ši reglamenta 
nera taikoma išimtis. 

3. Išimtis netaikoma tarp konkuruojanciu imoniu sudarytiems vertikaliems susitarimams. 
Taciau išimtis taikoma, jeigu konkuruojancios imones sudaro ne abipusi vertikalu 
susitarima ir: 

a) pirkejo bendra metine apyvarta neviršija 100 milijonu euru, arba 
b) tiekejas yra prekiu gamintojas ir platintojas, o pirkejas yra platintojas, negaminantis 

prekiu, kurios konkuruotu su sutarties prekemis, arba 
c) tiekejas paslaugas teikia keliuose prekybos lygiuose, o pirkejas neteikia konkuruojanciu 

paslaugu prekybos lygyje, kuriame jis perka sutarties paslaugas. 

 

3 klausimas: Kokiu rušiu vertikaliems susitarimams Reglamentas yra taikomas?    

Reglamentas taikomas visu lygiu vertikaliems motoriniu transporto priemoniu sektoriaus 
susitarimams – nuo naujos motorines transporto priemones gamintojo pirmojo tiekimo iki 
galutinio perpardavimo galutiniams vartotojams ir nuo atsarginiu daliu gamintojo pirmojo 
tiekimo iki remonto ir technines priežiuros paslaugu teikimo galutiniams vartotojams. 
Reglamentas taikomas, inter alia, vertikaliems susitarimams tarp: 

– motoriniu transporto priemoniu gamintojo arba dukterines bendroves ir nepriklausomu 
importuotoju arba didmenininku, kurie nera gamintojo dukterines bendroves ir kuriems 
gali buti patiketas gamintojo paskirstymo ir remonto tinklo tiekimas ir valdymas vienoje 
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arba keliose valstybese narese, netgi kai gamintojas turi iregistruotas importo ir 
didmenos dukterines bendroves tose arba kitose valstybese narese35; 

– motoriniu transporto priemoniu gamintojo arba dukterines bendroves ir individualiu jo 
igaliotojo platintoju ir remontininku tinklo nariu, iskaitant leidimo naudoti gamintoju 
turimas intelektines nuosavybes teises išdavima ir panaikinima36;  

– motoriniu transporto priemoniu gamintojo, pagrindinio platintojo ir subplatintojo arba 
agento dvieju arba triju pakopu paskirstymo tinkluose37. Reglamentas taikomas 
tokiems susitarimams nepriklausomai nuo to, ar transporto priemones gamintojas 
pasirinko subplatintojus ir sutartimi susiejo save su jais, ar pagrindiniai platintojai 
pasirenka subplatintojus ir sudaro su jais sutartis remdamiesi gamintojo nustatytais 
kriterijais38; 

– motoriniu transporto priemoniu arba atsarginiu daliu gamintojo ir igaliotuju arba 
nepriklausomu prekiautoju arba remontininku, bendrai perkanciu motorines transporto 
priemones arba atsargines dalis, asociacijos, jeigu ne vieno individualaus asociacijos 
nario bendra metine apyvarta neviršija 50 milijonu euru39; 

– atsarginiu daliu tiekejo ir nepriklausomu arba igaliotuju remontininku, naudojanciu šias 
atsargines dalis remonto ir technines priežiuros paslaugoms teikti, tinklo atskiru nariu.  

Taigi Reglamento taikymo sritis yra platesne negu Reglamento 1475/95, apimdama 
susitarimus, pavyzdžiui, su garantinio aptarnavimo neteikianciais motoriniu transporto 
priemoniu importuotojais arba didmenininkais, su automobiliu neparduodanciais 
remontininkais ir su atsargines dalis remontininkams tiekianciais tiekejais.  

4 klausimas: Ar vertikalus susitarimai patenka i Reglamento taikymo sriti, kai 
konkuruodamas su savo paskirstymo tinklu tiekejas tiesiogiai parduoda motorines 
transporto priemones ir galutiniams vartotojams?  

Iš esmes Reglamentas netaikomas konkuruojanciu imoniu sudarytiems vertikaliems 
susitarimams. Taciau tam tikri konkurentu vertikalus susitarimai patenka Reglamento 
taikymo sriti. Pirmiausia 2 straipsnio 3 dalis praplecia Reglamento taikymo sriti dvigubo 
paskirstymo situacijoms, ir jis taikomas ivairiems vertikaliems susitarimams, kuriuos 
tiesiogiai galutiniams vartotojams transporto priemones parduodantis motoriniu transporto 
priemoniu gamintojas gali sudaryti su individualiais jo igaliotuju platintoju tinklo(-u) 
nariais. Reglamente nenustatomi jokie konkretus reikalavimai del gamintoju turimu 
                                                

35  2 straipsnio 3 dalies a ir b punktai. 

36  2 straipsnio 2 dalies b punktas, pvz., naudoti prekes ženkla, ji pritvirtinant demonstravimo saleje, kur 
parduodamos transporto priemones, arba atskleisti komercine paslapti, kad butu teikiamos konkretaus 
prekes ženklo transporto priemoniu remonto paslaugos. 

37  3 konstatuojamoji dalis.  

38  Reglamentas netrukdo naudoti vienpakopes paskirstymo sistemas. Ar organizuoti sistemas ir kaip jas 
sistemas, renkasi gamintojas arba tiekejas, kurio motorines transporto priemones ir atsargines dalys 
yra tiekiamos per tinkla. Pagal Reglamento 1475/95 3 straipsnio 6 dali, prekiautojo sudarytiems 
paskirstymo susitarimams su kitomis imonemis taip pat buvo reikalingas tiekejo sutikimas. 

39  2 straipsnio 2 dalies a punktas.  
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pardavimo vietu ir igaliotuju platintoju turimu bei valdomu pardavimo vietu bendro 
egzistavimo.  

5 klausimas: Ar atstovavimo sutartys patenka i Reglamento taikymo sriti?  

Atstovavimo sutartys motoriniu transporto priemoniu sektoriuje yra iprastos. EB 
konkurencijos istatyme Komisija nubrežia skiriamaja linija tarp „tikru“ ir „netikru“ 
atstovavimo sutarciu ir Vertikaliuju apribojimu gairese nustato vertinimo kriterijus, 
taikomus nepriklausomai nuo to, kaip šias sutartis skirsto nacionaliniai civilines teises 
aktai40. Tikros atstovavimo sutartys, tai yra tos, kai atstovas prisiima nereikšminga 
atstovaujamojo vardu suderetos arba sudarytos sutarties ir tos veiklos srities investiciju i 
konkrecia rinka finansine ir komercine rizika arba neprisiima jokios finansines ir 
komercines rizikos, nera uždrausti pagal 81 straipsnio 1 dali ir nepatenka i Reglamento 
taikymo sriti. Netikros atstovavimo sutartys, kita vertus, i Reglamento taikymo sriti 
patenka41.  

6 klausimas: Kokius reikalavimus susitarimai apskritai privalo atitikti, kad igyvendintu 
Reglamenta, ir kokios yra šio igyvendinimo pasekmes?    

Kad Reglamentas butu taikomas i jo taikymo sriti patenkantiems susitarimams, turi buti 
igyvendintos 3 straipsnyje nustatytos bendros salygos, o išlygos arba salygos, del kuriu 
šalys susitare, neturi nei tiesiogiai, nei netiesiogiai prilygti 4 straipsnyje išvardytiems 
pagrindiniams apribojimams. 5 straipsnyje išvardytu salygu neatitinkantiems konkretiems 
ipareigojimams išimtis netaikoma, taciau pagal nacionaline sutarciu teise gali buti imanoma 
tokius ipareigojimus atskirti nuo likusios susitarimo dalies ir pastarajai taikyti bendraja 
išimti. Pagal ši Reglamenta išimtis netaikoma spaudimo naudojimui, finansiniam skatinimui 
arba neskatinimui, komerciniu patalpu nuomai ir kitoms priemonems42, kurios riboja arba 
siekia riboti nepriklausoma platintojo arba remontininko vykdoma ivairia prokonkurencine 
veikla, kuriai pritariama pagal 4 ir 5 straipsnius arba kuri kenkia 3 straipsnyje 
puoselejamoms teisems. Visiems kitiems šiuos reikalavimus atitinkantiems susitarimu 
apimamiems apribojimams arba salygoms gali buti taikoma bendroji išimtis, nes 2 
straipsnis nurodo 81 straipsnio 1 dalyje nustatyta draudima esant netaikoma tokiems 
susitarimams.  

Reglamentu šalys atleidžiamos nuo pareigos parodyti, kad ju konkreciame ekonominiame 
ir teisiniame kontekste susitarimai atitinka 81 straipsnio 3 dalies salygas. Reglamentas, 
kuris yra privalomas ir tiesiogiai taikomas visose valstybese narese, visoje Europos 
Sajungoje užtikrina, kad tokie susitarimai negali buti laikomi negaliojanciais pagal 81 

                                                

40  Vertikaliuju apribojimu gaires, II.2 dalis Atstovavimo sutartys, 12–20 dalys.  

41  Tokios netikros atstovavimo sutartys gali patekti i 81 straipsnio 1 dalies ir patekdavo i Reglamento 
1475/95 taikymo sriti, t. p. žr. 2001 10 10 Komisijos sprendima – DaimlerChrysler – (byla 
COMP/36.264 – Mercedes-Benz), OL L 257, 2002 9 25, p. 1. 

42  Pavyzdžiui, jeigu gamintojas yra vieno iš jo prekiautoju smulkus akcininkas ir susitaria su kitais 
akcininkais, kad prekiautojas daugiau nebenaudos keliu prekes ženklu arba neatidarys daugiau 
pardavimo arba pristatymo vietu po 2005 m. rugsejo 30 d., tai butu laikoma aptartu vertikaliu 
susitarimu, kuris atitiktu 1 straipsnio 1 dalies c punkte pateikta apibrežima ir kuriam nebutu taikoma 
išimtis pagal 5 straipsnio 1 dalies a punkta arba 5 straipsnio 2 dalies b punkta.  
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straipsnio 2 dali. Pagal Bendrijos teises pirmumo principa, jokia priemone, kurios pagal 
nacionalinius konkurencijos teises aktus imtasi nacionalines valdžios institucijos arba 
teismai, neturi pažeisti vieningo Reglamento taikymo bendrojoje rinkoje.  

4.3. Bendros taikymo salygos (3 straipsnis)   

Reglamento 3 straipsnyje nustatytos penkios bendros salygos, kurias susitarimai turi 
ivykdyti, kad jiems butu taikoma bendroji išimtis. Pirmoji salyga riboja išimties taikyma – 
pagal ja išimtis taikoma, kai neviršijamos tam tikros rinkos dalies ribos ir galima daryti 
saugia prielaida, kad ju nepasiekus iš esmes bus ivykdytos 81 straipsnio 3 dalies salygos. 
Kitos salygos reikalauja i susitarima itraukti kelias sutarties stabiluma skatinancias 
nuostatas, taip leidžiant platintojams arba remontininkams smarkiai konkuruoti ir 
vartotojams perduoti pagerinto platinimo teikiama nauda.  

4.3.1. Rinkos dalies ribos  

3 straipsnis  

Bendros salygos  

1. Atsižvelgiant i šio straipsnio 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 dalis, išimtis taikoma su salyga, kad tiekejo 
užimama tam tikros rinkos, kurioje jis parduoda naujas motorines transporto priemones, ju 
atsargines dalis arba teikia remonto ir technines priežiuros paslaugas, dalis neviršytu 30 %. 
Taciau susitarimams, nustatantiems kiekybines pasirinktines paskirstymo sistemas naujoms 
motorinems transporto priemonems parduoti, kad butu taikoma išimtis, rinkos dalies riba yra 
40 %. 
Tos ribos netaikomos kokybines pasirinktinio paskirstymo sistemas nustatantiems 
susitarimams. 

2. Jei tai yra vertikalus susitarimai, kuriuose nustatyti išimtinio tiekimo ipareigojimai, išimtis  
taikoma su salyga, kad pirkejo užimama rinkos dalis neviršija 30 % atitinkamos rinkos, kurioje 
jis perka sutarties prekes arba paslaugas. 

(…) 

 

1 straipsnis  

Savokos 

1. Šiame reglamente: 
(…) 
e) „išskirtinio tiekimo ipareigojimas“ – tai bet koks tiesioginis arba netiesioginis 

ipareigojimas, verciantis tiekeja parduoti sutarties prekes arba paslaugas specialiam 
naudojimui arba perpardavimui tik vienam pirkejui bendrojoje rinkoje; 

f) „pasirinktinio paskirstymo sistema“ – tai platinimo sistema, kurioje tiekejas imasi 
sutarties prekes arba paslaugas tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti tik pagal konkrecius 
kriterijus pasirinktiems platintojams arba remontininkams, ir jeigu tie platintojai arba 
remontininkai isipareigoja tu prekiu arba paslaugu neparduoti neigaliotiesiems 
platintojams ar nepriklausomiems remontininkams, taciau nepažeidžiant galimybes 
atsargines dalis parduoti nepriklausomiems remontininkams arba ipareigojimo 
nepriklausomiems operatoriams pateikti visa technine informacija, diagnostine iranga, 
irankius ir organizuoti mokyma, butina motorinems transporto priemonems remontuoti 
ir ju techninei priežiurai atlikti arba aplinkos apsaugos priemonems igyvendinti; 

g) „kiekybine pasirinktinio paskirstymo sistema“ – tai pasirinktinio paskirstymo sistema, 
kurioje rinkdamasis platintojus arba remontininkus tiekejas taiko tiesiogiai ju skaiciu 
ribojancius kriterijus; 
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h) „kokybine pasirinktinio paskirstymo sistema“ – tai pasirinktinio paskirstymo sistema, 
kurioje rinkdamasis platintojus arba remontininkus tiekejas taiko tik kokybinio 
pobudžio, atsižvelgiant i sutarties prekes arba paslaugas butinus ir visiems platintojams 
arba remontininkams, kurie pateikia prašymus dalyvauti paskirstymo sistemoje, vienodai 
nustatytus kriterijus ir kurie netaikomi diskriminuojant bei tiesiogiai neriboja platintoju 
arba remontininku skaiciaus;  

(…) 
 

 

Kaip ir Reglamento 2790/1999 atveju, taikant Reglamenta iš esmes reikia apibrežti 
atitinkama(-as) produktu rinka(-as) ir atitinkama(-as) geografine(-es) rinka(-as), kurioms 
daro poveiki vertikalus susitarimai („atitinkama rinka“). Išskyrus tuos atvejus, kai 
taikomas kokybinis pasirinktinis paskirstymas43, vertikaliems susitarimams bendroji išimtis 
gali buti taikoma tik tada, kai neviršijamos tam tikros rinkos dalies ribos; bendrai 
atitinkama riba yra 30 %, nors nauju motoriniu transporto priemoniu pardavimo 
kiekybinio pasirinktinio paskirstymo susitarimu rinkos dalies riba yra 40 %. Vadinasi, kad 
Reglamentas butu taikomas paskirstymo susitarimams, išskyrus kokybini pasirinktini 
paskirstyma numatancius susitarimus, pirmiausia reiškia apibrežti atitinkama(-as) rinka(-
as), kuriai(-ioms) susitarimai daro poveiki, antra, apskaiciuoti rinkos dalis. 

Apskaiciuodama savo rinkos dali, bendrove turi atsižvelgti i su ja susijusias imones44. 
Jeigu bendrove arba su ja susijusios imones tiekia tai paciai produktu rinkai priklausancias 
skirtingu prekes ženklu transporto priemones, apskaiciuodama savo rinkos dali ji turi 
atsižvelgti i visas šias imones. Jei jos rinkos dalis viršija nustatyta riba, Reglamentas nebus 
taikomas nei vienam paskirstymo susitarimui, netgi jei nei vienas iš šiu prekes ženklu 
atskirai šiu ribu neviršija. Panašiai, jei tas pats susitarimas naudojamas skirtingose 
geografinese vietose motorinems transporto priemonems arba atsarginems dalims platinti 
arba ivairiose atitinkamose rinkose remonto ir technines priežiuros paslaugoms teikti ir yra 
viršijamos kai kuriu rinku dalies ribos, susitarimams Reglamentas taikomas tik tose 
atitinkamose rinkose, kuriose ribos neviršijamos.  

Vertikaliuju apribojimu gairese nurodoma politika, kurios Komisija laikosi tokiais 
atvejais45. Kiti rinkos apibrežimo ir rinkos daliu apskaiciavimo klausimai nagrinejami 6 
skyriuje.  

7 klausimas: Ar motoriniu transporto priemoniu sektoriaus susitarimams gali buti 
taikomas de minimis pranešimas46?  

Taip. Kadangi Reglamentas numato 81 straipsnio 1 dalies draudimo išimti teigiamam 
susitarimo poveikiui viršijant neigiama poveiki, naudojantis žemesnemis rinkos dalies 

                                                

43  Žr. savokos apibrežima 1 straipsnio 1 dalies h punkte.  

44  Žr. savoka „susijusios imones“ 1 straipsnio 2 dalyje ir toliau 6.2. skirsnyje. 

45  Vertikaliuju apribojimu gaires, 62, 68–69 dalys. Bendrai apie atskiru atveju analize žr. 100–229 dalis 
ir ypac 184-198 dalis apie pasirinktini paskirstyma. 

46 Komisijos pranešimas del nedideles svarbos susitarimu, kurie nežymiai riboja konkurencija pagal 
Europos bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dali, OL C 368, 2001 12 22, p.13. 
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ribomis de minimis pranešime nustatoma, kas, visu pirma, Komisijos vertinimu nera 
pastebimas konkurencijos ribojimas, ir del to 81 straipsnio 1 dalis tokiu susitarimu 
nedraudžia. Paprastai laikoma, kad vertikalus susitarimas, jei jis neapima pagrindinio 
apribojimo47, tarp konkurentais nesanciu operatoriu, kuriu atitinkamos rinkos dalis 
neviršija 15 %, nedaro pastebimo antikonkurencinio poveikio. Tas pats galioja 
vertikaliems susitarimams tarp konkurentu, pavyzdžiui, dvigubo paskirstymo atveju48 ju 
rinkos daliai neviršijant 10 %. Kai kelioms bendrovems taikant lygiavercius panašiu 
vertikaliu susitarimu tinklus prekyba uždraudžiama, nustatoma 5 % de minimis riba. 
Pavyzdžiui, bendra poveiki galima pasiekti, kai daugiau kaip 30 % konkuruojanciu 
motoriniu transporto priemoniu parduodama per pasirinktinio paskirstymo sistemas, 
kurios savo kriterijais trukdo patekti i rinka šias transporto priemones atitinkamai parduoti 
pajegioms platintoju rušims49. Bendras poveikis taip pat pasiekiamas, jei platintoju arba 
remontininku ipareigojimai nekonkuruoti tam tikriems tiekejams uždaro priejima prie 
rinkos. Šios de minimis ribos yra svarbios pagal Reglamento 3 ir 5 straipsniu apimamas 
salygas. De minimis ribu nesiekiantiems susitarimams šios salygos netaikomos. 

Praktiškai del prieinamos informacijos de minimis rinkos dalies ribos, matyt, bus 
viršijamos motoriniu transporto priemoniu gamintojui ir jo igaliotajam remonto tinklui 
sudarant susitarimus del konkretaus prekes ženklo atsarginiu daliu tiekimo ir remonto bei 
technines priežiuros paslaugu teikimo50.  

                                                

47 Griežti antikonkurenciniai apribojimai, tai yra išdestytieji Reglamento 4 straipsnyje (pagrindiniai 
apribojimai), paprastai pastebimai riboja konkurencija netgi rinkos dalims esant mažesnems; žr. 12 
konstatuojamaja dali.  

48  Reglamento 1 straipsnio 1 dalies a punkte konkurentai apibrežiami kaip „tikrieji arba potencialus 
tiekejai toje pacioje produkto rinkoje“ nepaisant to, kur jie tiekia produktus. Pagal savokos 
apibrežima, tiekejai, kurie parduoda transporto priemones arba teikia paslaugas ir galutiniams 
vartotojams, yra laikomi ju parskirstymo arba remonto tinklo, kuris parduota tokias pacias transporto 
priemones arba teikia tokias pacias paslaugas, konkurentais.  

49  1 straipsnio 1 dalies f, g ir h punktai. Taip pat žr. Komisijos ataskaitos del Reglamento 1475/95 
ivertinimo 20 ir 82 dalis, ir Vertikaliuju apribojimu gairiu 82 ir 104-114 dalys.  

50  Žr. toliau 6 skyriu apie rinkos apibrežima. 
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4.3.2. Bendros salygos del konkreciu nuostatu, kurios turi buti itrauktos i 
susitarimus   

3 straipsnis  

Bendros salygos  

(…) 

3. Išimtis taikoma su salyga, kad su platintoju arba remontininku sudarytame vertikaliame 
susitarime butu numatyta, jog tiekejas sutinka vertikaliu susitarimu nustatytas teises ir pareigas 
perduoti kitam toje paskirstymo sistemoje dalyvaujanciam platintojui arba remontininkui, kuri 
pasirenka buves platintojas arba remontininkas. 

4. Išimtis taikoma su salyga, kad su platintoju arba remontininku sudarytame vertikaliame 
susitarime butu numatyta, jog pageidaujantis pranešti apie sutarties nutraukima tiekejas turi 
apie tai pranešti raštu ir nurodyti išsamias, objektyvias ir aiškias sutarties nutraukimo 
priežastis, siekiant užkirsti kelia, kad tiekejas vertikalaus susitarimo su platintoju arba 
remontininku nenutrauktu veiksmais, kurie nebutu apriboti šiuo reglamentu. 

5. Išimtis taikoma su salyga, kad nauju motoriniu transporto priemoniu tiekejo su platintoju arba 
remontininku sudarytame vertikaliame susitarime butu numatyta, kad: 

a) susitarimas sudarytas bent penkeriems metams; šiuo atveju kiekviena šalis turi 
isipareigoti, kad kitai šaliai bent prieš šešis menesius praneš apie ketinima nepratesti 
susitarimo;  

b) arba susitarimas sudarytas neribotam laikui; šiuo atveju, abiem šalims pranešimui apie 
susitarimo nutraukima numatytas dvieju metu laikotarpis; šis laikotarpis trumpinamas 
bent iki metu, kai: 

i) istatymu arba specialiu susitarimu tiekejas yra ipareigotas atitinkamai 
kompensuoti už susitarimo nutraukima, arba  

ii) tiekejas nutraukia susitarima del to, kad butina iš naujo pertvarkyti visa tinkla 
arba didele jo dali.  

6. Išimtis taikoma su salyga, kad vertikaliame susitarime kiekvienai šaliai butu numatyta teise 
gincus del sutartiniu isipareigojimu vykdymo perduoti nepriklausomam ekspertui arba  arbitrui. 
Tie gincai inter alia gali kilti del visu toliau išvardintu dalyku: 

a) tiekimo isipareigojimu; 

b) planiniu pardavimo užduociu nustatymo arba ju ivykdymo; 

c) atsargu reikalavimu igyvendinimo; 

d) isipareigojimo pateikti parodomasias transporto priemones arba naudoti jas; 

e) skirtingu prekes ženklu pardavimo salygu; 

f) klausimo, ar draudimas vykdyti veikla neteisetoje isisteigimo vietoje apriboja motoriniu 
transporto priemoniu, išskyrus lengvuosius automobilius arba mažos keliamosios galios 
komercines transporto priemones, platintojo galimybes plesti versla, arba 

g) klausimo, ar susitarimo nutraukimas pateisinamas del  pranešime nurodytu priežasciu.  

Šio punkto pirmame sakinyje nurodyta teise nepažeidžia kiekvienos šalies teises kreiptis i 
nacionalini teisma.  

(…)  

 

Kitomis keturiomis Reglamento 3 straipsnio bendromis salygomis siekiama apsaugoti 
palyginti stabilia sutarciu sistema, kurioje nauju transporto priemoniu pardavejai arba 
remonto paslaugu tiekejai gali smarkiai konkuruoti. Reglamentas reikalauja, kad 
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egzistuotu teise prekybos arba igaliotojo remonto versla drauge su visomis atitinkamomis 
teisemis ir pareigomis perduoti kitam prekes ženklo tinklo nariui51, ipareigojimas pateikti 
sutarties nutraukimo priežastis52, teise gincus del sutarciu perduoti spresti arbitrui53 ir 
minimalus i) terminuotu sutarciu, ii) ispejimo apie sutarties nepratesima arba nutraukima 
laikotarpis54. Ipareigojimo pateikti sutarties nutraukimo priežastis ir galimybes perduoti 
teises ir pareigas Reglamentas 1475/95 nenumate. 

8 klausimas: Ar gali buti suteikta atskiroji išimtis susitarimui, kuris neatitinka bendru 
Reglamento salygu del sutarties apsaugos?   

Jei vertikalu šio sektoriaus susitarima apima 81 straipsnio 1 dalis55, ir Reglamentas jam 
nera taikomas, išvengti susitarimo negaliojimo pagal 81 straipsnio 2 dali šalys gali tik 
susitarimui patenkinus atskirosios išimties pagal 81 straipsnio 3 dali salygas. Kai 
Reglamentas nera taikomas, taikant 81 straipsni reikia atsižvelgti i visa susitarime 
numatytu ribojanciu nuostatu derini. 

Bendru sutarties apsaugos salygu itraukimas yra konkreciu, griežtesniu šiam sektoriui, 
palyginti su kitais ekonominiais sektoriais, Komisijos suformuluotu taisykliu dalis. Tai 
remiasi Komisijos patirtimi, kad stabili sutarciu sistema leidžia paskirstymo ir išlaidu 
mažinimo teikiama nauda perduoti vartotojams56. Todel prašyma gauti atskiraja išimti 
teikianti šalis turetu parodyti, kodel konkreciu atveju atitinkamu sutarties apsaugos 
nuostatu jos vertikaliuose susitarimuose nebuvimas padeda pasiekti teigiama 81 straipsnio 
3 dalyje nurodoma poveiki arba netrukdo jo pasiekti.  

9 klausimas: Ar visi i Reglamento taikymo sriti patenkantys vertikalus susitarimai turi 
patenkinti visas su sutartiniais klausimais susijusias salygas, kad jiems galetu buti 
pritaikyta bendroji išimtis? 

Teise gincus del sutartiniu isipareigojimu vykdymo perduoti nepriklausomam ekspertui 
arba arbitrui, kaip nustatyta 3 straipsnio 6 dalyje, taikoma visiems i Reglamento taikymo 
sriti patenkantiems vertikaliems susitarimams. 3 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytos 
sutarties apsaugos salygos taikomos apribojantiems susitarimams, kuriuose susitariancioji 
šalis yra platintojai arba remontininkai. 3 straipsnio 5 dalyje nustatyta atitinkama bendra 
salyga del minimalios sutarciu trukmes ir minimalaus ispejimo laikotarpio taikoma tik 
susitarimams tarp nauju motoriniu transporto priemoniu tiekeju ir ju platintoju arba 
igaliotuju remontininku.  

                                                

51  3 straipsnio 3 dalis. 

52 3 straipsnio 4 dalis. 

53 3 straipsnio 6 dalis. 

54 3 straipsnio 5 dalis. 

55  Žr. pirmiau, 7 klausima.  

56 1 ir 4 konstatuojamosios dalys.  
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10 klausimas: Ar tiekejas gali apriboti teisiu ir pareigu perdavima kitam tiekejo tinklo 
nariui, jei tas narys nevykdo tokios pacios veiklos, kaip savo versla parduodantis narys?  

Taip. Reglamentas skatina konkurencija ir rinkos integracija sudarydamas lengvesnes 
salygas paskirstymo arba remonto tinklo nariais esantiems galimiems pirkejams isigyti 
verslus57. Tokie galimi pirkejai atitinka tiekejo kitur nustatytus kriterijus, ir galima daryti 
prielaida, kad jie šiuos kriterijus atitinka ir parduodanciojo tinklo nario verslo operaciju 
atžvilgiu. Pavyzdžiui, atrankos arba pardavimo kriteriju skirtumu tarp tokia pacia veikla, 
net ir kitose valstybese narese, vykdanciu tinklo nariu negalima naudoti siekiant užkirsti 
kelia teisiu ir pareigu perdavimui. Taciau, jei pirkejo ir pardavejo veikla, tokia kaip nauju 
motoriniu transporto priemoniu pardavimas ir remontas, visiškai skiriasi, tokios prielaidos 
daryti negalima. Todel tokiais atvejais Reglamentas tiekejams nedraudžia užkirsti kelia 
perdavimams.  

                                                

57 3 straipsnio 3 dalis. Žr. 10 konstatuojamaja dali apie perdavimus „tos pacios rušies imonems… 
paskirstymo sistemoje“.  
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4.4. Pagrindiniai apribojimai (4 straipsnis)  

4 straipsnis  

Pagrindiniai apribojimai 

(Pagrindiniai apribojimai parduodant naujas motorines transporto priemones arba 
remonto ar technines priežiuros paslaugas arba atsargines dalis) 

1. Išimtis netaikoma vertikaliems susitarimams, kuriais tiesiogiai arba netiesiogiai, pavieniui ar 
bendrai su kitais veiksniais, kontroliuojant šalims, siekiama: 

a) apriboti platintojo arba remontininko galimybe nustatyti savo pardavimo kaina, 
nepažeidžiant tiekejo galimybes nustatyti didžiausia pardavimo kaina arba rekomenduoti 
ja, jeigu ta kaina neprilygsta nustatytai arba mažiausiai pardavimo kainai, kuria šalys 
reikalavo nustatyti ar siule, kad ji butu nustatyta; 

b) apriboti teritorija, kurioje ar kurios vartotojams platintojas arba remontininkas gali 
parduoti sutarties prekes arba paslaugas; taciau išimtis netaikoma: 

i) aktyviu pardavimu apribojimams, taikomiems išskirtineje teritorijoje arba 
išskirtinei vartotoju grupei, kuri buvo palikta tiekejui arba kuria tiekejas paskyre 
kitam platintojui ar remontininkui, jeigu tas apribojimas neapriboja pardavimu 
platintojo arba remontininko klientams; 

ii) platintojo didmenininko pardavimu galutiniams vartotojams apribojimui; 

iii) jeigu ribojamas nauju motoriniu transporto priemoniu ir atsarginiu daliu 
pardavimas, kai jas pasirinktinio paskirstymo sistemos nariai neigaliotiesiems 
platintojams parduoda rinkose, kuriose pagal b punkto i papunkcio nuostatas 
naudojamas pasirinktinis paskirstymas; 

iv) jeigu ribojamos pirkejo galimybes parduoti sudetines dalis, skirtas inkorporuoti, 
tiems vartotojams, kurie jas panaudotu gaminti to paties tipo prekems, kokias yra 
pagamines tiekejas; 

c) kryžminiu tiekimu tarp platintoju arba remontininku, iskaitant tarp skirtinguose 
prekybos lygiuose veikianciu platintoju arba remontininku, dalyvaujanciu pasirinktinio 
paskirstymo sistemoje, apribojimui; 

d) jeigu apribojamas nauju lengvuju automobiliu arba mažos keliamosios galios komerciniu 
transporto priemoniu, visu transporto priemoniu atsarginiu daliu arba visu motoriniu 
transporto priemoniu remonto ar techninio aptarnavimo aktyvus ar pasyvus pardavimas 
galutiniams vartotojams, kuri vykdo pasirinktinio paskirstymo sistemos nariai 
mažmenininkai, veikiantys rinkose, kuriose naudojamas pasirinktinis paskirstymas. 
Išimtis taikoma susitarimams, draudžiantiems pasirinktinio paskirstymo sistemos nariui 
vykdyti veikla iš neteisetos isisteigimo vietos. Taciau išimtis tokiam draudimui taikoma 
pagal 5 straipsnio 2 dalies b punkta;  

e) jeigu apribojamas nauju motoriniu transporto priemoniu, išskyrus lengvuosius 
automobilius arba mažos keliamosios galios komercines transporto priemones, aktyvus 
ar pasyvus pardavimas galutiniams vartotojams, kuri vykdo pasirinktinio paskirstymo 
sistemos nariai mažmenininkai, veikiantys rinkose, kuriose naudojamas pasirinktinis 
paskirstymas, nepažeidžiant tiekejo galimybes uždrausti tos sistemos nariui veikla 
vykdyti iš neteisetos isisteigimo vietos; 

(Pagrindiniai apribojimai, taikomi tik nauju motoriniu transporto priemoniu pardavimui) 

f) platintojo galimybes parduoti visas naujas motorines transporto priemones, atitinkancias 
jo sudarytos sutarties apimamoms grupes modelius, apribojimas; 

g) platintojo galimybes apribojimas sudaryti subrangos sutarti su igaliotaisiais 
remontininkais remonto ir technines priežiuros paslaugoms teikti, nepažeidžiant tiekejo 
galimybes reikalauti, kad iki pardavimu sutarties sudarymo platintojas galutiniams 
vartotojams nurodytu atitinkamo(-u) igaliotojo(-uju) remontininko(-u) pavadinima(-us) 
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ir adresa(-us), ir, jeigu greta pardavimu vietos nera ne vieno iš tu igaliotoju 
remontininku, galutiniams vartotojams taip pat nurodytu, kaip nutolusi(-ios) 
atitinkama(-os) remonto dirbtuve(-es) nuo pardavimu vietos; taciau tokia pareiga gali 
buti nustatyta tik tada, jeigu panašios pareigos nustatytos platintojams, kuriu remonto 
dirbtuves nera tose pacios patalpose kaip ju turima pardavimo vieta; 

 

(Pagrindiniai apribojimai taikomi parduodant arba teikiant remonto ar technines 
priežiuros paslaugas arba atsargines dalis) 

h) igaliotoju remontininku galimybes siaurinti savo veikla teikiant remonto ir technines 
priežiuros paslaugas bei platinant atsargines dalis apribojimas; 

i) motoriniu transporto priemoniu atsarginiu daliu, kurias pasirinktinio paskirstymo 
sistemos nariai parduoda nepriklausomiems remontininkams, kurias pastarieji naudoja 
motorinems transporto priemonems remontuoti ir ju techninei priežiurai atlikti, 
pardavimu apribojimas; 

j) apribojimas, del kurio originaliu atsarginiu daliu arba tos pacios  kokybes atsarginiu 
daliu, remonto irankiu ar diagnostines arba kitokios irangos tiekejas susitaria su 
motoriniu transporto priemoniu gamintoju ir kuriuo ribojamos tiekejo galimybes 
parduoti tas prekes arba paslaugas igaliotiesiems arba nepriklausomiems platintojams 
arba igaliotiesiems ar nepriklausomiems remontininkams arba galutiniams vartotojams;  

k) platintojo arba igaliotojo remontininko galimybes apribojimas iš treciuju imoniu, kurias 
jie pasirinko, gauti originaliu atsarginiu daliu arba tos pacios kokybes atsarginiu daliu ir 
pastarasias naudoti motorinems transporto priemonems remontuoti arba ju techninei 
priežiurai atlikti, nepažeidžiant nauju motoriniu transporto priemoniu tiekejo galimybes 
reikalauti, kad jo tiekiamos originalios atsargines dalys butu naudojamos garantiniam 
transporto priemones remontui, jos garantines priežiuros darbams atlikti i r 
nemokamoms technines priežiuros paslaugoms teikti; 

l) pradiniam motoriniu transporto priemoniu surinkimui sudetines dalis naudojancio 
gamintojo ir tokiu sudetiniu daliu tiekejo susitarimas, kuriuo apribojama pastarojo 
galimybe savo prekes ženkla arba identifikavimo ženkla efektyviai ir matomai deti ant 
tiekiamu sudetiniu daliu arba atsarginiu daliu. 

2. Išimtis netaikoma, jeigu motoriniu transporto priemoniu tiekejas nepriklausomiems 
operatoriams nesuteikia priejimo prie technines informacijos, diagnostines arba kitokios 
irangos, irankiu, iskaitant visa atitinkama programine iranga, arba neužtikrina toms 
motorinems transporto priemonems remontuoti arba atlikti ju technines priežiuros ar aplinkos 
apsaugos priemonems igyvendinti butino apmokymo. 

Toks priejimas – tai, pirmiausia, motorines transporto priemones elektronines kontroles ir 
diagnostiniu sistemu neribojamas naudojimas, tu sistemu programavimas pagal tiekejo 
nustatyta standartine procedura, remonto ir apmokymo instrukcijos bei diagnostiniams ir 
technines priežiuros instrumentams bei irangai naudoti butina informacija.  

Priejimas turi buti suteikiamas nediskriminuojant nepriklausomu operatoriu, greitai ir 
proporcingai, bei informacija turi buti pateikta taip, kad butu galima ja naudotis. Jeigu kokiam 
nors dalykui taikomos intelektines nuosavybes teises arba jis laikytinas komercine paslaptimi, 
neturi buti piktnaudžiaujama atsisakant suteikti priejima prie informacijos.  

Šioje straipsnio dalyje „nepriklausomas operatorius“ – tai imones, kurios tiesiogiai arba 
netiesiogiai dalyvauja remontuojant motorines transporto priemones arba atliekant ju technine 
priežiura, pirmiausia nepriklausomi remontininkai, remontui butinos irangos arba irankiu 
gamintojai, nepriklausomi atsarginiu daliu platintojai, technines informacijos leidejai, 
automobiliu klubai, keliu priežiuros tarnybos, patikrinimo ir bandymo paslaugas bei 
remontininku apmokymo paslaugas siulantys operatoriai.  
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Reglamento 4 straipsnyje pateikiamas 13 griežtai antikonkurenciniu apribojimu 
(pagrindiniu apribojimu) sarašas. Jei susitarime bus vienas arba daugiau iš šiu apribojimu, 
automatiškai visam susitarimui, o ne tik susijusiam vertikaliam apribojimui, nebebus 
taikoma bendroji išimtis. Reikalaudama vykdyti EB konkurencijos taisykles, Komisija 
laiko, kad vertikaliems susitarimams su pagrindiniais apribojimais atskirosios išimtys yra 
netaikytinos58.  

11 klausimas: Ar ta pati pagrindini apribojima galima pasiekti skirtingais budais?  

Kad butu išvengta teises aktu pažeidimo, Reglamente pagrindiniai apribojimai apibrežiami 
kaip nuostatos, kuriomis tiesiogiai arba netiesiogiai, pavieniui ar bendrai su kitais 
veiksniais, kontroliuojant šalims, siekiama apriboti tam tikra galimybe59 arba tam tikra 
pardavimu ruši60. Šis platus savokos apibrežimas parodo, jog kiekviena pagrindini 
apribojima galima sukelti vienu arba daugiau netiesioginiu budu, ir kad praktiškai tai gali 
atnešti antikonkurencines pasekmes, panašias i pasekmes, gaunamas i raštiška sutarti 
aiškiai itraukiant toki apribojima. Žinoma, pagrindiniai apribojimai gali buti akivaizdžiu 
draudimu formos, taciau jais gali buti ir apribojimai, finansinis neskatinimas, spaudimas 
arba kliutys vykdyti tam tikra veikla arba sudaryti sandorius. Šio Reglamento 12–26 
konstatuojamosiose dalyse nustatomi keli iš daugelio imanomu susitarimu arba veiksmu 
pavyzdžiu, galinciu netiesiogiai sudaryti pagrindinius apribojimus61. 

Pavyzdžiui, kelios 16 ir 17 konstatuojamosiose dalyse išvardytos nuostatos arba veiksmai 
gali sudaryti pagrindinius apribojimus netiesiogiai apribodami platintojo vykdomus 
aktyvius arba pasyvius pardavimus. 

(…) 

KADANGI: 

(…) 

16)    ribos, kurias tiekejai nustato savo platintoju vykdomiems pardavimams, skirtiems bet kuriam 
galutiniam vartotojui kitose valstybese narese, pvz., jeigu platintojo atlyginimas arba pardavimo 
kaina priklauso nuo transporto priemoniu paskirties vietos ar galutiniu vartotoju gyvenamosios 
vietos, sudaro netiesiogini pardavimu apribojima. Kiti netiesioginio pardavimu apribojimo 
pavyzdžiai – tai pardavimu teritorija, išskyrus bendraja rinka, pagristos tiekimo kvotos, kurios 
taikomos kartu su pardavimo užduotimis arba atskirai nuo pastaruju. Premiju sistema, pagrista 
transporto priemoniu paskirties vieta arba bet kokia kita diskriminuojancia produkto tiekimo 
platintojui forma, jeigu truksta produkto ar kitais atvejais, taip pat sudaro netiesiogini pardavimu 
apribojima; 

(…) 

17) vertikalus susitarimai, kurie neipareigoja igaliotuju remontininku  tiekejo paskirstymo sistemoje 
vykdyti garantijos salygu, teikti nemokamas technines priežiuros paslaugas ir atlikti bendrojoje 
rinkoje parduotu visu atitinkamos markes motoriniu transporto priemoniu garantines priežiuros 
darbu, sudaro netiesiogini pardavimu apribojima ir tiems susitarimams neturetu buti taikoma 
išimtis. […] Be to, siekiant užtikrinti, kad platintojai galetu parduoti motorines transporto 

                                                

58  Vertikaliuju apribojimu gairiu 46 dalis. 

59  4 straipsnio 1 dalies a, f, g, h, j, k ir l punktai.  

60  4 straipsnio 1 dalies b, c, d, e ir i punktai.  

61  Taip pat žr. prie 6 klausimo pateiktus pavyzdžius.  
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priemones galutiniams vartotojams bendrojoje rinkoje, išimtis turetu buti taikoma tik tiems 
paskirstymo susitarimams, kuriuos vykdydami tiekejo tinkle remontininkai privaletu atlikti 
sutarties prekiu remonto ir technines priežiuros darbus neatsižvelgdami i tai, ar tos prekes buvo 
parduotos bendrojoje rinkoje;  

(…) 

12 klausimas: Kas yra aktyvus ir pasyvus pardavimai?   

„Aktyvus pardavimai“ reiškia aktyvu priejima prie individualiu pirkeju, pavyzdžiui, 
siunciant reklamines siuntas paštu arba lankantis pas vartotojus, reklamuojantis 
žiniasklaidoje arba vykdant kitas paprastai ne visiems prieinamas akcijas arba vykdomas 
igaliotoje prekiautojo ar remontininko isisteigimo vietoje62; arba atidarant sandeli, 
pardavimo arba pristatymo vieta kitoje isisteigimo vietoje, siekiant palengvinti sanderius 
su vartotojais arba ju tarpininkais. 

„Pasyvus pardavimai“ reiškia atsakineti i neužsakytus pirkeju arba ju tinkamai igaliotu 
tarpininku prašymus, iskaitant motoriniu transporto priemoniu arba atsarginiu daliu 
tiekima tokiems pirkejams arba tarpininkams. Bendro pobudžio reklama arba akcijos 
žiniasklaidoje, kurios yra visiems prieinamos arba vykdomos prekiautojo arba 
remontininko igaliotoje isisteigimo vietoje arba internete, – pasyvaus pardavimo metodai. 

                                                

62  Teritoriniu išskirtinumu pagristoje paskirstymo sistemoje isisteigimo vieta laikoma jo išskirtine 
teritorija. 
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4.5. Specialios salygos (5 straipsnis)  

5 straipsnis  

Specialios salygos 

1. Kalbant apie nauju motoriniu transporto priemoniu pardavima, remonto arba technines 
priežiuros paslaugos ar atsargines dalis, išimtis netaikoma jokiems vertikaliuose susitarimuose 
nustatytiems toliau nurodytiems ipareigojimams: 

a) jokiam tiesioginiam arba netiesioginiam ipareigojimui nekonkuruoti; 

b) jokiam tiesioginiam arba netiesioginiam ipareigojimui, ribojanciam igaliotojo 
remontininko galimybe teikti konkuruojanciu tiekeju tiekiamu transporto priemoniu 
remonto ir technines priežiuros paslaugas; 

c) jokiam tiesioginiam arba netiesioginiam ipareigojimui, vercianciam paskirstymo 
sistemos narius nepardavineti tam tikru konkuruojanciu tiekeju motoriniu transporto 
priemoniu arba atsarginiu daliu arba neteikti tam tikru konkuruojanciu tiekeju tiekiamu 
motoriniu transporto priemoniu remonto ir technines priežiuros paslaugu; 

d) jokiam tiesioginiam arba netiesioginiam isipareigojimui, po susitarimo nutraukimo 
vercianciam platintoja arba igaliotaji remontininka negaminti, neparduoti ar 
neperparduoti motoriniu transporto priemoniu arba neteikti remonto ar technines 
priežiuros paslaugu. 

2. Kalbant apie nauju motoriniu transporto priemoniu pardavima, išimtis netaikoma jokiems 
vertikaliuose susitarimuose nustatytiems toliau nurodytiems ipareigojimams: 

a) jokiam tiesioginiam arba netiesioginiam ipareigojimui, vercianciam mažmenininka 
neparduoti lizingo paslaugu, susijusiu su sutartyje nurodytomis arba lygiavertemis 
prekemis; 

b) lengvuju automobiliu arba mažos keliamosios galios komerciniu transporto priemoniu 
visiems platintojams, pasirinktines paskirstymo sistemos nariams, tiesioginiam arba 
netiesioginiam ipareigojimui, kuris riboja tu platintoju galimybe steigti papildomas 
pardavimo arba pristatymo vietas kitose bendrosios rinkos vietose, kuriose naudojama 
pasirinktinio paskirstymo sistema.  

3.  Kalbant apie remonto arba technines priežiuros paslaugas arba atsarginiu daliu pardavima, 
išimtis netaikoma jokiam tiesioginiam arba netiesioginiam ipareigojimui del igaliotojo 
remontininko isisteigimo vietos, jeigu naudojama pasirinktinis paskirstymas. 

 

5 straipsnyje pateikiamas septyniu konkreciu ipareigojimu, kuriems išimtis pagal 
Reglamenta netaikoma, sarašas. Kai tokie ipareigojimai gali buti atskirti nuo likusios 
susitarimo dalies, likusiai susitarimo daliai ir toliau taikoma bendroji išimtis. Konkrecios 
salygos neapima nei tiesioginiu, nei netiesioginiu budu pasiekti antikonkurencini tokiu 
ipareigojimu rezultata. 

4.5.1. Keliu prekes ženklu naudojimas   

Reglamentu siekiama užtikrinti priejima prie rinku bei tiekejams ir ypac remontininkams 
sudaryti galimybes parduoti ir remontuoti skirtingu tiekeju tiekiamas transporto 
priemones, t. y. naudoti kelis prekiu ženklus. Pagal 5 straipsni, šiam tikslui 
prieštaraujantiems ipareigojimams bendroji išimtis netaikoma. Kalbant apie transporto 
priemoniu pardavima, remonto ir technines priežiuros paslaugas arba atsargines dalis, 
Reglamentas netaikomas jokiems tiesioginiams arba netiesioginiams ipareigojimams 
nekonkuruoti. Daugeliu atveju vieno prekes ženklo motoriniu transporto priemoniu 
remonto ir technines priežiuros paslaugu teikimo veikla iš tikruju nekonkuruoja su tokiu 
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paslaugu teikimu kito prekes ženklo transporto priemonems. Todel siekiant igaliotiesiems 
remontininkams leisti remontuoti skirtingu prekes ženklu transporto priemones, konkrecia 
salyga netaikyti ipareigojimu nekonkuruoti papildo kita salyga – netaikyti bendrosios 
išimties jokiam ipareigojimui, ribojanciam igaliotuju remontininku galimybe tokias 
paslaugas teikti konkuruojanciu tiekeju tiekiamoms transporto priemonems63.  

1 straipsnis  

Savokos 

1. Šiame reglamente:  

(…) 

b) „ipareigojimas nekonkuruoti“ – tai bet koks tiesioginis arba netiesioginis ipareigojimas, 
kad pirkejas negamintu, nepirktu, neparduotu arba neperparduotu prekiu ar paslaugu, 
kurios konkuruoja su sutarties prekemis arba paslaugomis, arba bet koks tiesioginis ar 
netiesioginis ipareigojimas pirkejui pirkti iš tiekejo arba kitos jo nustatytos imones 
daugiau kaip 30 % bendro sutartyje numatyto prekiu kiekio, atitinkancio prekes arba 
paslaugas ir ju pakaitalus atitinkamoje rinkoje, apskaiciuoto atsižvelgiant i to pirkejo 
pirkimu verte ankstesniais kalendoriniais metais. Ipareigojimas platintojui, kad kitu 
tiekeju motorines transporto priemones jis pardavinetu atskirose demonstravimo sales 
vietose, siekiant, jog nebutu supainioti modeliai, šiame reglamente nelaikomas 
ipareigojimu nekonkuruoti. Ipareigojimas platintojui tureti specialu personala, kuris 
pardavinetu skirtingus prekes ženklus turincias motorines transporto priemones, šiame 
reglamente laikomas ipareigojimu nekonkuruoti, jeigu platintojas nusprendžia netureti 
tik tam tikrus skirtingus prekes ženklus turincias motorines transporto priemones 
pardavinejancio specialaus personalo ir jeigu tiekejas neapmoka visu papildomu iš to 
kylanciu išlaidu. (…) 

 

Ipareigojimai nekonkuruoti – tai visu pirma tokie ipareigojimai, del kuriu nauda arba 
paskatinimai tampa aiškiai priklausomi nuo tinklo nario, kuris tik parduoda tiekejo prekes 
arba neparduoda prekiu, kurios konkuruoja su sutarties prekemis.  

Reglamentas netaikomas tiesioginiams arba netiesioginiams ipareigojimams, verciantiems 
platintojus arba remontininkus pirkti daugiau kaip 30 % tai paciai atitinkamai rinkai 
priklausanciu transporto priemoniu arba atsarginiu daliu iš vieno tiekejo. Taciau, tai 
nereiškia, kad iš platintojo arba remontininko gali buti reikalaujama nustatyta kieki (iki 30 
% prekiu) pirkti tiesiogiai iš tiekejo. Tas pacias prekes jis gali pirkti ir iš kitu tiekejo 
paskirtu šaltiniu, tokiu kaip bet kuri kita toje pacioje paskirstymo sistemoje dalyvaujanti 
imone. Bendriems ipareigojimams arba reikalavimams, kurie objektyviai kalbant netrukdo 
tiekejo tinklo nariams pirkti 70 % jiems reikalingu pakaitalu turinciu prekiu arba paslaugu 
iš kitu konkuruojancias prekes gaminanciu tiekeju, taikoma bendroji išimtis64. Jei 
konkuruojantiems tiekejams priejimas prie rinkos neuždarytas, tokie ipareigojimai negali 
sukelti konkurencijos problemu. Pavyzdžiui, konkrecia pirkejo pirktu prekiu dalimi 
(daugiau kaip 30 %) pagristos nuolaidos nuolatiniams klientams butu netiesioginis 
ipareigojimas nekonkuruoti, tuo tarpu absoliuciu pirktu prekiu kiekiu pagrista ir su 
masines gamybos ekonominiais privalumais susijusi kainu mažinimo sistema tokiu 
ipareigojimu nebutu. Gincai, ar konkreciais atvejais tiesioginiai arba netiesioginiai 
                                                

63  5 straipsnio 1 dalies a ir b punktai.  
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ipareigojimai trukdo parduoti skirtingus prekes ženklus, gali buti perduoti nepriklausomai 
treciajai šaliai arba arbitrui65. 

13 klausimas: Ar maksimali 30 % metiniu pirkimu riba užkerta kelia pirkejams pirkti 
prekes tik iš vieno tiekejo?  

Ne. Ipareigojimas nekonkuruoti siejamas su prekiautojo arba remontininko laisve pirkti ir 
perparduoti konkuruojancius produktus. Reglamente numatyta tik tai, kad bendroji išimtis 
netaikoma tiesioginiams arba netiesioginiams ipareigojimams, kurie platintoja skatina arba 
ipareigoja daugiau kaip 30 % jam reikalingu konkrecios rušies produktu pirkti iš vieno 
tiekejo. Todel 30 % tiesioginiu arba netiesioginiu ipareigojimu nekonkuruoti riba turetu 
leisti tiems tinklo nariams, kurie pageidauja tai daryti, pirkti prekes bent iš triju skirtingu 
konkuruojanciu tiekeju ir parduoti jas. Jei platintojas arba remontininkas laisvai pasirenka 
pardavineti vieno tiekejo prekes, tai nekliudo taikyti išimti.  

14 klausimas: Ar tiekejas gali nustatyti specifines jo motoriniu transporto priemoniu 
pardavimo keliu prekes ženklu platintojui salygas?  

Bendroji išimtis nebetaikoma konkuruojanciu motoriniu transporto priemoniu pardavimu 
ipareigojimams, kurie buvo leidžiami pagal Reglamenta 1475/95, tokiu kaip tureti atskiras 
kiekvieno prekes ženklo pardavimo patalpas ir vadovybe arba pardavineti kiekviena 
prekes ženkla per atskira juridini asmeni66. Nepaisant to, Reglamentas taikomas 
reikalavimams skirtingu prekes ženklu transporto priemones pardavineti atskirose tos 
pacios demonstravimo sales vietose. Jis apima ir situacijas, kai prekiautojas nusprendžia 
tureti tam tikrus skirtingus prekes ženklus turincias motorines transporto priemones 
pardavinejanti specialu personala, ir tiekejas apmoka visas papildomas iš to kylancias 
išlaidas67. Taciau, Reglamentas netaikomas jokiu privalumu priejimui prie tikruju išlaidu, 
patiriamu turint toki personala, suteikimui. Reglamentas taikomas ir ipareigojimui 
demonstravimo saleje pateikti visu motoriniu transporto priemoniu tipus, jeigu del tokio 
ipareigojimo nera trukdoma pateikti arba parduoti kitu tiekeju motorines transporto 
priemones arba del to netampa labai sunku eksponuoti arba parduoti tokias transporto 
priemones68.  

                                                                                                                                            

64  4 straipsnio 1 dalies b ir c punktai.  

65  3 straipsnio 6 dalies e punktas. 

66  Reglamento 1475/95 3 straipsnio 3 dalis. 

67  1 straipsnio 1 dalies b punktas.  

68  27 konstatuojamoji dalis.  
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15 klausimas: Ar Reglamentas taikomas ipareigojimams nekonkuruoti, del kuriu pirkejas 
susitaria mainais i tiekejo pirkejui suteikiamas prekybos paskolas arba tiesiogines 
investicijas i pirkejo verslo patalpas arba iranga?  

Skirtingai negu Reglamentas 2790/199969, Reglamentas netaikomas nei konkrecios 
trukmes ipareigojimams nekonkuruoti, nei daro išimtis parduodamoms prekems arba 
suteikiamoms paslaugoms tiekejo turimose arba nuomojamose patalpose ir žemeje. Jis 
netaikomas ir dalinems tiekejo investicijoms i tokias patalpas arba iranga ar finansavimui, 
naudojamam siekiant sutrukdyti pardavineti konkuruojancius prekes ženklus arba 
produktus. Taciau prekybos paskolos, pavyzdžiui, tepalams pirkti, kurios gali buti 
gražintos bet kuriuo metu ir kurios pirkejui tiesiogiai arba netiesiogiai netrukdo 
pardavineti konkuruojancias prekes, nera ipareigojimai nekonkuruoti. 

4.5.2. Igaliotuju platintoju arba remontininku vieta pasirinktinio 
paskirstymo sistemose  

Reglamentas netaikomas jokiems igaliotojo remontininko laisves steigti savo dirbtuves 
bendrosios rinkos teritorijoje, kur taikomas kiekybinis ar kokybinis pasirinktinis 
paskirstymas, apribojimams70. Be to, nuo 2005 m. spalio 1 d. Reglamentas nebebus 
taikomas jokiems igaliotiesiems lengvuju automobiliu arba mažos keliamosios galios 
komerciniu transporto priemoniu platintojams taikomiems apribojimams laisvai steigti 
papildomas pardavimo arba pristatymo vietas bendrosios rinkos teritorijoje, kur taikomas 
kiekybinis ar kokybinis pasirinktinis paskirstymas. Taigi i tokiu transporto priemoniu 
paskirstymo susitarimus itraukiamos išlygos vietos atžvilgiu bus nesuderinamos su šiuo 
Reglamentu. 

                                                

69  5 straipsnio a punktas ir 1 straipsnio 1 dalies b punktas. 

70  5 straipsnio 3 dalis. Taip pat žr. „pasirinktinio paskirstymo“ savoku apibrežimus 1 straipsnio 1 dalies 
f, g ir h punktuose.  
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1 straipsnis 

Savokos 

1. Šiame reglamente: 

(…) 

o) „lengvasis automobilis“ – tai be vairuotojo sedimos vietos ne daugiau kaip aštuonias 
sedimas vietas turinti keleiviams vežti skirta motorine transporto priemone; 

p) „mažos keliamosios galios komercine transporto priemone“ – kroviniams arba 
keleiviams vežti skirta motorine transporto priemone, kurios didžiausia mase neviršija 
3,5 tonu; jeigu taip pat parduodamas mažos keliamosios galios komercines transporto 
priemones tam tikras modelis, kurio didžiausia mase viršija 3,5 tonos, visi tos transporto 
priemones modeliai turi buti laikomi mažos keliamosios galios komercinemis transporto 
priemonemis. (…) 

16 klausimas: Kurio tipo transporto priemoniu platinimui pagal Reglamenta vis dar 
leidžiamos išlygos vietos atžvilgiu?              

Laisve kurti papildomas pardavimo vietas siejasi su lengvuju automobiliu ir mažos 
keliamosios galios komerciniu transporto priemoniu, kuriu didžiausia mase yra mažiau 
kaip 3,5 tonos, pardavimu per pasirinktinio paskirstymo tinkla. Jei komerciniu transporto 
priemoniu platintojai pasirinktinio paskirstymo sistemose pardavineja mažos keliamosios 
galios komercines transporto priemones, kuriu vienu modeliu didžiausia mase neviršija, o 
kitu – viršija 3,5 tonas, Reglamentas netaikomas ir išlygoms vietos atžvilgiu šiems 
modeliams. Taciau kitu transporto priemoniu, tokiu kaip sunkvežimiai ir autobusai, 
papildomu pardavimo vietu isteigima ribojancios išlygos vietos atžvilgiu yra leidžiamos71.  

17 klausimas: Ar konkrecioms Reglamento salygoms prieštaraujantys ipareigojimai gali 
atitikti atskirosios išimties taikymo salygas?  

Konkreciu Reglamente nustatytu salygu yra daugiau ir jos yra griežtesnes negu 
atitinkamos Reglamento 2790/1999 nuostatos arba ankstesniu motoriniu transporto 
priemoniu sektoriaus bendrosios išimties reglamentu, Reglamentu 1475/95 ir 123/85, 
nuostatos72. Siekiant užtikrinti, kad butu vykdomi 81 straipsnio 3 dalies reikalavimai, 5 
straipsnyje nustatytos konkrecios salygos pašalina kelis ipareigojimus, kuriems yra arba 
buvo taikoma išimtis pagal šiuos kitus reglamentus. Reikliau teisiškai reglamentuojant 
vertikalius motoriniu transporto priemoniu sektoriaus susitarimus Reglamente nurodoma, 
kad 5 straipsniui prieštaraujantys ipareigojimai gali sukelti rimtu konkurencijos problemu, 
kurias galima ivertinti tik atskirai tiriant. Bendroves yra raginamos pacios atlikti 
ivertinima, ir rekomendacijas, kaip tai atlikti, jos gali rasti Vertikaliuju apribojimu gairese, 
kuriose nurodoma Komisijos politika vertinant atskirus atvejus73. 

                                                

71  4 straipsnio 1 dalies d punktas ir 5 straipsnio 2 dalies b punktas apie lengvuosius automobilius ir 
mažos keliamosios galios komercines transporto priemones bei 4 straipsnio 1 dalies e punktas apie 
kitas motorines transporto priemones. 

72  Žr. 1–4 konstatuojamasias dalis.  

73  Vertikaliuju apribojimu gairiu VI skirsnis Igyvendinimo politika atskirais atvejais.  
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4.6. Bendrosios išimties taikymo atšaukimas (6 straipsnis)  

6 straipsnis 

Reglamentu numatytu išimciu taikymo atšaukimas 

1. Komisija Reglamento (EEB) Nr. 19/65 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka gali atšaukti 
išimtis, jeigu kiekvienu konkreciu atveju nustato, kad vertikaliu susitarimu, kuriems taikomas 
šis reglamentas, poveikis vis delto nesuderinamas su Sutarties 81 straipsnio 3 dalyje 
nustatytomis salygomis, ypac:  

a) jeigu patekimas i atitinkama rinka arba konkurencija toje rinkoje yra labai apribota del 
bendro lygiaverciu tinklu panašiu vertikaliu apribojimu, kuriuos igyvendino 
konkuruojantys tiekejai arba pirkejai, poveikio, arba 

b) jeigu konkurencija yra apribota rinkoje, kurioje tiekejas iš tikruju neturi galimybes 
veiksmingai konkuruoti su kitais tiekejais, arba 

c) jeigu sutarties prekiu arba lygiaverciu prekiu tiekimo kainos ar salygos gerokai skiriasi 
atskirose geografinese rinkose, arba 

d) jeigu geografineje rinkoje taikomos diskriminacines kainos arba pardavimo salygos. 

2. Jeigu kiekvienu konkreciu atveju vertikaliu susitarimu, kuriems taikoma išimtis, poveikis visas 
atskiros geografines rinkos savybes turincioje valstybes nares teritorijoje arba jos dalyje 
nesuderinamas su Sutarties 81 straipsnio 3 dalyje nustatytomis salygomis, atitinkama tos 
valstybes nares institucija gali atšaukti šiuo reglamentu numatyta išimties taikyma toje 
teritorijoje šio straipsnio 1 dalyje nustatytomis salygomis. 

 

Komisija, ir tam tikrais atvejais valstybes nares konkurencijos institucija, gali atšaukti 
atskiriems susitarimams taikoma išimti, jeigu nustato, kad del konkreciu aplinkybiu 81 
straipsnio 3 dalyje nustatytos išimties taikymo salygos nera patenkinamos.   

18 klausimas: Kokiomis aplinkybemis Komisija gali atšaukti Reglamento taikyma?  

6 straipsnyje pateikiamas neišsamus aplinkybiu, kuriomis Komisija gali nuspresti 
pasinaudoti savo prerogatyva atšaukti bendrosios išimties taikyma konkretiems 
vertikaliems susitarimams, sarašas. Jis tiekejams ir platintojams leidžia suprasti, kokios 
aplinkybes arba elgesys gali priversti Komisija atšaukti bendrosios išimties taikyma. Taciau 
tikslus lygmuo, kada, pavyzdžiui, del riboto priejimo prie atitinkamos rinkos arba del 
veiksmingos konkurencijos joje nepatenkinama viena arba daugiau iš keturiu bendru 81 
straipsnio 3 dalyje pateikiamu salygu, gali buti nustatytas tik atskirai kiekvienu atveju. 
Komisijos vertikaliuju apribojimu gairese nurodoma Komisijos ir valstybiu nariu išimties 
taikymo atšaukimo procedura bei turinys74.  

                                                

74  Vertikaliuju apribojimu gairiu IV skirsnio 71-79 dalys. 
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4.7. Netaikymas atitinkamoje rinkoje (7 straipsnis)  

7 straipsnis 

Reglamento netaikymas 

1. Pagal Reglamento (EEB) Nr. 19/65 1a straipsni, Komisija reglamentu gali paskelbti, kad jeigu 
vertikaliu apribojimu lygiagretus tinklai apima daugiau kaip 50 % atitinkamos rinkos, šis 
reglamentas netaikomas vertikaliems susitarimams, nustatantiems konkrecius su ta rinka 
susijusius apribojimus. 

2. Pagal šio straipsnio 1 dali priimtas reglamentas pradedamas taikyti ne anksciau kaip po metu 
nuo jo priemimo dienos. 

 

19 klausimas: Kokiomis aplinkybemis Reglamentas gali buti netaikomas atitinkamoje 
rinkoje? 

Bendro poveikio atveju Reglamentas Komisijai leidžia, bet jos neipareigoja, netaikyti 
bendrosios išimties konkretiems vertikaliems apribojimams. Pats faktas, kad panašiu 
vertikaliu apribojimu lygiagretus tinklai apima daugiau kaip 50 % atitinkamos rinkos, 
neturi buti Reglamento netaikymo priežastimi. Reglamentas taip pat nebutinai bus 
netaikomas vertikaliems susitarimams pilnai. Reglamentas gali buti netaikomas ir 
konkretiems apribojimams arba išlygoms. 

Pavyzdžiui, jei daugiau kaip 50 % tiekeju atitinkamoje rinkoje nustatytu tikslu bendra 
platintoju kieki naudodami kiekybines pasirinktinio paskirstymo sistemas, kuriomis aiškiai 
siekiama i rinka neisileisti platintoju rušiu, galinciu kompetentingai pardavineti konkrecias 
transporto priemones, tai galetu sumažinti prekes ženklo vidaus konkurencija ir skirtingu 
prekes ženklu konkurencija bei padidinti kainas vartotojams. Reglamento netaikymu 
apribojimams, ribojantiems platintoju kieki, gali buti suinteresuoti vartotojai. Jei bendroji 
išimtis butu netaikoma tik šiam kiekybiniam kriterijui, tai reikštu, jog išimtis vis dar 
taikoma pasirinktinio paskirstymo ir kiekybines atrankos kriterijams, tokiems kaip 
minimaliu pardavimu ipareigojimai, kurie platintoju kieki riboja ne tokiais tiesioginiais 
budais. 

Kaip ir pagal Reglamenta 2790/1999, Reglamento netaikymas reikalauja patvirtinti atskira 
reglamenta, pagal kuri bendroji išimtis netaikoma konkretiems vertikaliems apribojimams. 
Komisijos vertikaliuju apribojimu gairese nurodoma netaikymo tvarka ir turinys75. Taciau 
joks toks konkretus reglamentas del Reglamento netaikymo negali buti pradetas taikyti 
anksciau kaip po metu nuo jo priemimo dienos76. 

                                                

75  Vertikaliuju apribojimu gairiu IV skirsnio 80-89 dalys.  

76  Vietoj Reglamente 2790/1999 numatyto šešiu menesiu laikotarpio. 
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4.8. Isigaliojimas ir pereinamasis laikotarpis (12 ir 10 straipsniai)  

12 straipsnis 

Isigaliojimas ir galiojimo pabaiga  

1. Šis reglamentas isigalioja 2002 m. spalio 1 d. 

2. 5 straipsnio 2 dalies b punktas taikomas nuo 2005 m. spalio 1 d.  

3. Šis reglamentas nustoja galioti 2010 m. gegužes 31 d. 

10 straipsnis 

Pereinamasis laikotarpis 

81 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas nuo 2002 m. spalio 1 d. iki 2003 m. rugsejo 30 d. netaikomas 
susitarimams, jau galiojantiems 2002 m. rugsejo 30 d. ir kurie neatitinka šiame reglamente numatytu 
išimties taikymo salygu, taciau atitinka Reglamente (EB) Nr. 1475/95 numatytas išimties taikymo 
salygas. 

 

Reglamentas taikomas nuo 2002 m. spalio 1 d. iki 2010 m. gegužes 31 d. Kad butu 
taikoma bendroji išimtis, nuo 2002 m. spalio 1 d. isigaliojantys nauji susitarimai turi atitikti 
Naujaji reglamenta. Taciau siekiant visiems operatoriams duoti laiko prie Naujojo 
reglamento priderinti esamus vertikalius susitarimus, kurie atitinka Reglamenta 1475/95 ir 
kurie galios, kol 2002 m. rugsejo 30 d. nustos galioti Reglamente 1475/95 numatyta 
išimtis, tokiems susitarimams taikomas pereinamasis laikotarpis iki 2003 m. rugsejo 30 d., 
kurio metu pagal Naujaji reglamenta jiems bus taikoma 81 straipsnio 1 dalyje nustatyto 
draudimo išimtis77. Jei tokie susitarimai egzistuos 2003 m. spalio 1 d. ir prieštaraus 
Reglamento taikymui, jiems nebebus taikoma 81 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo 
išimtis pagal 10 straipsni. Praktiškai tam, kad šiems susitarimams ir visoms susijusioms ju 
nuostatoms butu taikoma bendroji išimtis, 2003 m. spalio 1 d. jie turi atitikti Reglamento 
reikalavimus. 

20 klausimas: Kaip Reglamenta 1475/95 igyvendinanciu sutarciu nutraukimas bus 
paveiktas pereinamuoju laikotarpiu?  

Reglamentas 1475/95 buvo taikomas tik su salyga, be viso kito, kad apie sutarties 
nutraukima prekiautojams butu pranešta ne mažiau prieš du metus arba, kompensacijos 
arba viso tinklo ar dideles jo dalies pertvarkymo atveju, – ne mažiau kaip prieš metus. 
Nesutarimo atveju gincai turejo buti perduodami kvalifikuotai treciajai šaliai arba arbitrui 
arba kompetentingam teismui ir išspresti pagal nacionalines teises aktu nuostatas78. Tai, 
jog 2002 m. rugsejo 30 d. nustoja galioti Reglamentas 1475/95 ir ji pakeicia Naujasis 
reglamentas, savaime nereiškia, kad tinklas turi buti pertvarkytas. Taciau Reglamentui 
isigaliojus transporto priemoniu gamintojas gali nuspresti iš esmes pertvarkyti savo 
tinkla79. Taigi, kad butu igyvendintas Reglamentas 1475/95 ir taikomas pereinamasis 
laikotarpis, apie iprastini sutarties nutraukima turi buti pranešama prieš du metus, jei nera 
                                                

77  Žr. 5.3.8. skirsni. 

78  Reglamento 1475/95 5 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktai.  

79  Žr. 5.3.8. skirsni. 
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nuspresta pertvarkyti tinkla arba jei tiekejas nera ipareigotas kompensuoti už sutarties 
nutraukima.  

21 klausimas: Ar pereinamuoju laikotarpiu Reglamenta igyvendinanciu susitarimu 
suteiktos teises prieštarauja Reglamenta 1475/95 igyvendinanciu susitarimu suteiktoms 
teisems, ypac Reglamento pateikiamu naujoviu atžvilgiu?  

Ne. Pereinamojo laikotarpio suteikiama automatiška apsauga turetu užtikrinti, kad iki 
2003 m. spalio 1 d. Reglamentas neprieštaraus 2002 m. rugsejo 30 d. egzistavusioms 
teisems arba pareigoms. Iki 2003 m. rugsejo 30 d. 81 straipsnio 1 dalyje nustatytas 
draudimas netaikomas „seniems susitarimams“, kurie atitinka dvi bendras salygas, butent 
kad ju atitinkamos aiškios nuostatos: i) galioja 2002 m. rugsejo 30 d. ir ii) patenkina 
Reglamente 1475/95 numatytas išimties taikymo salygas.  

22 klausimas: Ar prekiautojo teises i tam tikra teritorija gali prieštarauti vieno prekes 
ženklo igaliotojo remontininko-kandidato paskyrimui pereinamuoju laikotarpiu?  

Tik esant tam tikroms aplinkybems. Pavyzdžiui, remontininkas gali pageidauti nuo 2002 
m. gruodžio 19 d. buti paskirtas konkretaus prekes ženklo igaliotuoju remontininku 
konkrecioje teritorijoje, kurioje tiekejas taiko kokybini pasirinktini paskirstyma, ir 
pageidauti, kad tiekejas jam tiektu to prekes ženklo atsargines dalis. Jeigu 2002 m. rugsejo 
30 d. galiojes ir 2002 m. gruodžio 19 d. galiojantis susitarimas aiškiai nustato, jog 
konkretaus prekes ženklo atsargines dalys toje teritorijoje bus tiekiamos tik vienam 
prekiautojui paskirstymo sistemoje80, remontininkas negali teigti, kad tokia salyga 
pažeidžia 81 straipsni iki 2003 m. spalio 1 d.  

23 klausimas: Ar galima užkirsti kelia prekiautojams pradeti prekiauti papildomu prekes 
ženklu transporto priemonemis pereinamuoju laikotarpiu?   

Tik esant tam tikroms aplinkybems. Pavyzdžiui, 2003 m. sausio 1 d. prekiautojas prekes 
ženklo „A“ transporto priemonemis gali pageidauti pardavineti kito, prekes ženklo „B“, 
naujas motorines transporto priemones savo esamose ir vienintelese pardavimo patalpose, 
kur pardavineja prekes ženklo „A“ naujas motorines transporto priemones. Jei jo 
susitarimas su gamintoju „A“, galiojes 2002 m. rugsejo 30 d. ir galiojantis 2003 m. sausio 
1 d., aiškiai neleidžia pardavineti skirtingu prekes ženklu transporto priemoniu toje pacioje 
pardavimo vietoje81, platintojas negali teigti, kad tokia salyga pažeidžia 81 straipsni iki 
2003 m. spalio 1 d. Taciau gamintojas „A“ negali prieštarauti tos pacios pardavimo vietos 
naudojimui, jei senajame susitarime nera aiškiu tai numatanciu nuostatu. 

                                                

80  Žr. Naujojo reglamento 5 straipsnio 3 dali ir Reglamento 1475/95 1 straipsni. 

81  Žr. Naujojo reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punkta ir 1 straipsnio 1 dalies b punkta ir Reglamento 
1475/95 3 straipsnio 3 dali. 
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24 klausimas: Ar faktas, kad i Reglamento taikymo sriti yra itraukti papildomi produktai, 
tokie kaip tepalai, ir papildomi susitarimai, tokie kaip sudarytieji su atsarginiu daliu 
didmenininkais, pereinamuoju laikotarpiu prieštarauja anksciau pagal Reglamenta 
2790/1999 tokiems produktams ir susitarimams taikytam režimui?  

Ne. Susitarimams del produktu arba paslaugu, kurie anksciau nepateko i Reglamento 
1475/95 taikymo sriti ir kurie atitinka bendrosios išimties Reglamente 2790/1999 
nustatytas išimties taikymo salygas, normaliomis aplinkybemis nebus suteikiama Komisijos 
Naujojo reglamento igyvendinimo pirmenybe 10 straipsnyje nustatytu pereinamuoju 
laikotarpiu. Tiketina, jog šiuo laikotarpiu tokiems susitarimams galetu buti taikoma 
atskiroji išimtis. 2003 m. rugsejo 30 d. pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, jie atsidurs 
tokioje pacioje situacijoje kaip Reglamento 1475/95 apimami produktai ir susitarimai (žr. 
pirmiau). 

4.9. Priežiura ir ivertinimo ataskaita (11 straipsnis) 

11 straipsnis 

Priežiura ir ivertinimo ataskaita 

1. Komisija nuolat prižiuri, kaip vykdomas šis reglamentas, ypac atkreipdama demesi, koks 
reglamento poveikis: 

a) konkurencijai mažmenineje motoriniu transporto priemoniu prekyboje ir teikiant 
garantinio aptarnavimo paslaugas bendrojoje rinkoje arba atitinkamose jos dalyse; 

b) motoriniu transporto priemoniu platinimo strukturai ir koncentracijos lygiui bei del to 
konkurencijai atsirandanciam poveikiui. 

2. Komisija ne veliau 2008 m. gegužes 31 d. parengia ataskaita apie ši reglamenta, ypac 
atsižvelgdama i 81 straipsnio 3 dalyje nustatytas salygas.  

 

Komisija nuolatos prižiures, kaip vykdomas Reglamentas, ypac atkreipdama demesi, koks 
Reglamento poveikis konkurencijai mažmenineje motoriniu transporto priemoniu 
prekyboje ir teikiant garantinio aptarnavimo paslaugas bendrojoje rinkoje arba 
atitinkamose jos dalyse82. Tai apims nuolatine kainu skirtumu bendrojoje rinkoje priežiura 
ir, prireikus, konkrecius tyrimus Reglamento 6 ir 7 straipsniuose minimomis aplinkybemis. 
Tai apims ir šio Reglamento poveikio motoriniu transporto priemoniu paskirstymo 
strukturai ir koncentracijos lygiui bei del to atsirandancio poveikio konkurencijai priežiura. 
Ateityje decentralizuotai taikant 81 straipsni galima tiketis, kad ši priežiura bus atliekama 
glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinemis konkurencijos institucijomis.  

Kaip ir Reglamento 1475/95 atveju, prieš Reglamentui nustojus galioti Komisija ivertins, 
kaip jis vykdomas, ir ne veliau 2008 m. gegužes 31 d. parengs ataskaita. 

                                                

82  Žr. 38 konstatuojamaja dali. 
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5. REGLAMENTU SUTEIKIAMOS TEISES, PAREIGOS IR GALIMYBES  

Šiame skyriuje Reglamentas nagrinejamas klausimu ir atsakymu forma, žvelgiant iš ivairiu 
rušiu suinteresuotuju šaliu, iskaitant vartotojus, perspektyvos. Jei imanoma, pateikiamos 
nuorodos nagrinejamais klausimais i kitas šio leidinio dalis, kur pateikiamas specialus 
paaiškinimas. 

5.1. Vartotojai: didejantis vartotoju pasirinkimas pagal bendrosios 
rinkos principus   

Motoriniu transporto priemoniu sektoriuje vykdomos Komisijos politikos esme – poreikis 
padidinti paskirstymo sistemu teikiama nauda vartotojui. Skatindamas didesne transporto 
priemoniu pardavimo, technines priežiuros ir remonto bei atsarginiu daliu pardavimo 
konkurencija, Reglamentas 1400/2002 didina vartotoju pasirinkima. 

Nors Reglamentu nesiekiama suderinti kainas, jis apima kelias priemones, padedancias 
vartotojams lengviau praktikuoti bendrosios rinkos teikiama teise pasinaudoti kainu 
skirtumais skirtingose valstybese narese ir nusipirkti transporto priemone ten, kur jiems 
patogu. Pirmiausia, daugumai vartotojams taikomu apribojimu naudotis tarpininkais 
nebebus taikoma bendroji išimtis. Be to, pagal naujas taisykles, kuriomis skatinami 
aktyvus pardavimai ir papildomu pardavimo vietu atidarymas bei išaiškinama pozicija del 
interneto naudojimo, prekiautojams bus lengviau pardavineti produktus vartotojams toje 
bendrosios rinkos vietoje, kur tik jie pageidauja. Išlyga prieinamumo atžvilgiu, kuri pagal 
ankstesni Reglamenta 1475/95 leido vartotojams pirkti automobili kitoje valstybeje nareje 
su šalies, kurioje jie gyvena, specifikacijomis, iskaitant automobilius su vairu dešineje 
puseje žemynineje Europos dalyje, buvo perkelta ir i naujas taisykles. Reglamento 
1400/2002 4 straipsnio 1 dalies f punkte pateikta išlyga prieinamumo atžvilgiu taikoma 
visoms bet kurioje bendrosios rinkos vietoje parduodamoms motorinems transporto 
priemonems, iskaitant mažos keliamosios galios komercines transporto priemones.  

Pagal Reglamenta išimti taikant tik susitarimams, ipareigojantiems igaliotuosius 
remontininkus paskirstymo sistemoje remontuoti bet kurio prekiautojo parduotas 
transporto priemones, užtikrinama, kad vartotojo transporto priemone galetu buti 
suremontuota ir jos technine priežiura atlikta bet kurioje Europos Sajungoje vietoje. 
Reglamentas apima ir priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad vartotoju automobilius 
ir toliau galetu remontuoti bei ju technine priežiura atlikti nepriklausomi remontininkai ir 
kad butu išlaikytas saugumas bei aplinkos apsauga. 

Dauguma šiu priemoniu aptariamos kituose leidinio skirsniuose, kadangi jos daro didesni 
tiesiogini poveiki kitoms operatoriu kategorijoms. Toliau išvardijami vartotojui svarbesni 
klausimai ir problemos. 
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5.1.1. Pardavimai 

25 klausimas: Ar vartotojas gali laisvai pirkti transporto priemone toje bendrosios rinkos 
vietoje, kur, jo nuomone, yra naudingiausia?  

Vartotojo laisve pirkti bet kurioje bendrosios rinkos vietoje yra vienas iš esminiu Europos 
Sajungos pasiekimu, ir Reglamentas sustiprina teise motorine transporto priemone pirkti 
kitoje valstybeje nareje. Gamintojas, importuotojas arba teritorinis platintojas niekada 
negali riboti prekiautojo galimybiu parduoti produktus bet kuriam vartotojui, kuris su juo 
susisiekia tiesiogiai, per tarpininka arba internetu. Jei tiekejas prekiautojui duotu 
nurodymus neparduoti produktu vartotojams iš kitu valstybiu nariu, siektu sulaikyti ji nuo 
to arba apribotu pardavimus tokiems klientams, tai butu sunkus konkurencijos apribojimas 
ir reikštu, jog tiekejo paskirstymo susitarimams nebutu taikoma bendroji išimtis. 
Pastaraisiais metais Komisija atskleide kelis EB konkurencijos taisykliu pažeidimus, kai 
buvo ribojami pardavimai užsienio vartotojams, ir toms imonems skyre baudas83.  

26 klausimas: Ar kitoje valstybeje nareje veikiantis prekiautojas gali atsisakyti parduoti 
vartotojui automobili?  

Verslas paprastai skatins prekiautoja parduoti kaip imanoma daugiau automobiliu, kadangi 
kuo daugiau jis parduos, tuo didesnis bus pelnas. Taciau prekiautojas (Reglamente – 
platintojas), kaip ir kitu prekiu mažmenininkai, gali atsisakyti parduoti produkta bet 
kuriam vartotojui, jei taip nusprendžia savo iniciatyva, o ne tiekejo nurodymu. Taciau jei 
tiekejas84 duotu nurodymus savo prekiautojams neparduoti produktu vartotojams kitose 
valstybese narese arba siektu juos nuo to sulaikyti85, tai butu sunkus konkurencijos 
apribojimas ir greiciausiai butu pažeistas EB Sutarties 81 straipsnis. 

27 klausimas: Ar vartotojas, užsakantis transporto priemone iš kitoje valstybeje nareje 
veikiancio prekiautojo, turetu ilgiau laukti, kol bus ivykdytas jo užsakymas?  

Paprastai uždelsimai neturetu buti ilgesni negu vietinio modelio panašios specifikacijos 
transporto priemones pirkimo atveju. Jei butu irodyta, kad tiekejas vilkino transporto 
priemoniu, skirtu parduoti užsienio vartotojams, pristatyma savo prekiautojams 
siekdamas, kad šie vartotojai nebenoretu pirkti kitoje valstybeje nareje, tai butu sunkus 
konkurencijos apribojimas. Jeigu, pavyzdžiui, klientas Danijoje užsisako tam tikro modelio 
automobili su vairu kaireje puseje, tamsintais stiklais, su 16 vožtuvu varikliu ir stoglangiu 
iš prekiautojo Airijoje, tokio užsakymo igyvendinimo vilkinimas86 prilygtu vilkinimui, 
patiriamam kliento Airijoje, iš tos pacios prekybos imones užsisakiusio to paties modelio 
automobili su vairu dešineje puseje, tamsintais stiklais, su 16 vožtuvu varikliu ir 
stoglangiu. Bet koks papildomas pristatymo laikas turi buti pateisinamas. 
                                                

83  Komisijos sprendimai, kuriais buvo skirtos baudos „Volkswagen“ (1998 ir 2001), „Opel“ (2000) ir 
„DaimlerChrysler“ (2001). Žr. tikslias nuorodas i šiuos sprendimus I priede. 

84  T. y. gamintojas, importuotojas arba teritorinis platintojas. 

85  Pavyzdžiui, ribodamas jiems tiekiamu transporto priemoniu kieki. 

86  Žr. 4 straipsnio 1 dalies f punkta.  
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28 klausimas: Ar tiekejas gali liepti klientui iš kitos valstybes nares laukti, kol bus 
pateiktas atitikties sertifikatas?  

Ne. Tiekejai turi sistemingai pasiekti, kad prekiautojui butu prieinami visi atitikties 
sertifikato dokumentai tuo metu, kai transporto priemone pristatoma vartotojui arba jo 
tarpininkui. To nepadarius klientas negales užregistruoti transporto priemones naudojimui 
kitoje valstybeje nareje. Tai gali sudaryti netiesiogini pardavimu apribojima ir sunku 
konkurencijos apribojima87. 

29 klausimas: Ar pasirinktinio paskirstymo sistemoje dalyvaujantis prekiautojas gali 
liepti savo klientams pasirašyti isipareigojima ar kita dokumenta, kad transporto 
priemone, kol ji nauja, nebus perparduoda siekiant komercines naudos?   

Pasirinktinio paskirstymo sistemoje dalyvaujantis tiekejas gali teisetai užkirsti kelia 
pardavimams perpardavinetojams, kurie nera tos sistemos nariais. Taciau vartotojas gali 
bet kada laisvai parduoti motorine transporto priemone, jei jis nera užsislaptines 
nepriklausomas perpardavinetojas. Jei prekiautojas, veikdamas pagal savo tiekejo 
nurodymus, imtusi priemoniu užkirsti kelia transporto priemones perpardavimui del kitu 
priežasciu, išskyrus siekiant komercines naudos88, arba užkirsti kelia pirkejui parduoti 
transporto priemone, kai ji nebera nauja, tai butu netiesioginis pardavimu apribojimas. 

30 klausimas: Kas butu, jei prekiautojas sakytu kitoje valstybeje nareje automobili 
nusipirkti bandanciam vartotojui arba vartotojui atstovaujanciam tarpininkui, kad jis 
negali užsisakyti konkretaus modelio transporto priemones su vartotojo gimtosios šalies 
esamomis specifikacijomis arba kad negali gauti tokios transporto priemones kainos 
kotiruotes?  

Tiekejai privalo prekiautojus aprupinti motorinemis transporto priemonemis, 
sukonstruotomis pagal esamas kitu valstybiu nariu specifikacijas89. Jei tiekejas to nedarytu, 
tai sudarytu sunku konkurencijos apribojima ir vartotojo bendrosios rinkos teisiu laužyma. 
Taciau tiekejas gali atsisakyti pristatyti tokia transporto priemone, jei prekiautojas 
paprastai nepardavineja konkretaus modelio transporto priemones vietinio varianto, kitaip 
tariant, jei transporto priemone nepatenka i prekiautojo sudarytos sutarties apimama 
transporto priemoniu grupe90. 

Pavyzdžiui, prekiautojas „A“ prekes ženklo transporto priemonemis Nyderlanduose turetu 
galeti užsakyti „X“ modelio automobilius su vairu dešineje puseje Jungtines Karalystes 
vartotojams, nebent:  

1) prekiautojas Nyderlanduose paprastai nepardavineja „X“ modelio automobiliu, arba  

                                                

87  4 straipsnio 1 dalies b, d ir e punktai. 

88  Pavyzdžiui, nuo tada, kai vartotojas pateike užsakyma, pasikeite jo asmenines aplinkybes ir dabar jam 
reikia didesnio automobilio. 

89  Žr. 4 straipsnio 1 dalies f punkta.  

90  Pavyzdžiui, jeigu konkretus modelis dar nepradetas pardavineti toje valstybeje nareje, kurioje yra 
isisteiges prekiautojas. 
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2) „X“ modelio automobiliai paprastai negaminami su vairu dešineje puseje. 

Jei prekiautojas pardavineja konkretu modeli, jis turi galeti gauti to modelio variantu su 
kitu valstybiu nariu esamomis specifikacijomis kainos kotiruote. Jei tokios kainos 
kotiruotes jis negali gauti nedelsiant, tai gali sudaryti tiekejo vykdoma sunku 
konkurencijos apribojima. 

31 klausimas: Ar prekiautojas gali imti papildoma mokesti už varianta su vairu dešineje 
puseje arba kita panašios rušies priemoka?  

Priemokos, tokios kaip papildomi mokesciai už varianta su vairu dešineje puseje, kurios 
priklauso nuo transporto priemoniu specifikaciju skirtumu valstybese narese ir atspindi 
gamybos arba paskirstymo kainos skirtumus, pacios konkurencijos neriboja. Taciau 
priemokos dydis turi buti objektyviai pateisinamas, ypac atsižvelgiant i realia papildoma 
transporto priemones gamybos arba pristatymo kaina. Nera apytikrio budo apskaiciuoti, 
koks priemokos lygis kiekvienu atveju butu objektyviai pateisinamas, kadangi, be viso 
kito, papildoma konkrecios transporto priemones gamybos arba pristatymo kaina skirsis 
priklausomai nuo modelio. 

32 klausimas: Kas butu, jei prekiautojas sakytu, jog jam liepta nedaryti nuolaidu tam 
tikram modeliui?   

Prekiautojai turi galeti laisvai parduoti transporto priemones už mažesne negu tiekejo 
rekomenduojama kaina91. Gamintojai negali nustatyti pardavimo arba minimaliu kainu. Jei 
tiekejas ribotu prekiautojo galimybe daryti nuolaidas, tai butu sunkus konkurencijos 
apribojimas92, kuris reikštu, jog tiekejo paskirstymo susitarimams nebus taikoma bendroji 
išimtis. 

33 klausimas: Ar valstybeje nareje tiekejas gali taikyti specialia sistema, pagal kuria toje 
šalyje registruodami automobili vartotojai gautu nuolaida, taciau savo transporto 
priemones kitose valstybese narese registruojantys vartotojai nuolaidos gauti negaletu?  

Ne. Ši sistema sudaro pardavimu vartotojams iš kitu valstybiu nariu apribojima ir yra 
sunkus konkurencijos apribojimas bei reikštu, kad tiekejo paskirstymo susitarimams nebus 
taikoma bendroji išimtis93. 

                                                

91  Arba, iš tikruju, už didesne kaina, jei tiekejas nera nustates maksimalios kainos. Žr. 4 straipsnio 1 
dalies a punkta.  

92  Žr. 2001 6 29 Komisijos sprendima bylai COMP/36.693 – Volkswagen, OL L 262, 2001 10 2, p. 14, 
taip pat žr. Pranešima spaudai – IP/01/760 – 2001 05 30. Už ši pažeidima sprendimu buvo paskirta 
bauda. 

93  Žr. 4 straipsnio 1 dalies b ir c punktus. 
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5.1.2. Garantinis aptarnavimas     

34 klausimas: Ar vartotojas turi nugabenti savo transporto priemone prekiautojui, iš 
kurio ja nusipirko, kad butu atliktas garantinis aptarnavimas?   

Ne. Taikant Reglamenta, vartotojas turi galeti nugabenti transporto priemone bet kuriam 
igaliotajam remontininkui tiekejo tinkle bet kurioje ES vietoje. Pagal Reglamenta94 išimtis 
taikoma tik tiems susitarimams su igaliotaisiais remontininkais, kuriuose visus savo 
igaliotuosius remontininkus tiekejas ipareigoja remontuoti visas konkretaus prekes ženklo 
transporto priemones, vykdyti garantijos salygas, teikti nemokamas technines priežiuros 
paslaugas ir atlikti garantines priežiuros darbus nepriklausomai nuo to, kur automobilis 
pirktas. Jei igaliotasis remontininkas negales aptarnauti ne jo valstybeje nareje parduoto 
automobilio, jis tures susisiekti su tiekeju arba kitu igaliotuoju remontininku kitoje 
valstybeje nareje. Kad galetu buti atliktas garantinis remontas, vartotojas neturi iš naujo 
iregistruoti garantijos savo valstybeje nareje. Garantijos galiojimo laikas prasideda, kai 
automobili pristato igaliotasis prekiautojas. Jei gamintojas, importuotojas, prekiautojas, 
remontininkas arba kita tinkle veikianti bendrove trukdytu vartotojams pasinaudoti 
gamintojo suteikta visoje ES galiojancia garantija, tai reikštu, jog nevykdoma viena iš 
pagrindiniu išimties taikymo šiems susitarimams salygu. 

35 klausimas: Kas butu, jei vartotojo automobilyje atsirastu garantijos apimamas 
gedimas, kurio jo vietinis igaliotasis remontininkas negali pataisyti?  

Tokiomis aplinkybemis vartotojui gali tekti gražinti transporto priemone prekiautojui, kur 
ji buvo pirkta, kaip jis darytu isigijes bet kuri kita produkta95. Arba, jeigu automobili pirko 
per tarpininka (žr. 5.2 skirsni), gali igalioti tarpininka gražinti transporto priemone 
prekybos imonei, iš kurios ja pirko. 

36 klausimas: Kas butu tuo atveju, jei igaliotasis prekiautojas, iš kurio vartotojas 
nusipirko automobili, technines automobiliu priežiuros neatlieka, o per garantijos 
galiojimo laikotarpi automobilyje atsiranda gedimas, ir remontininkas, su kuriuo 
prekiautojas sudare technines priežiuros paslaugu teikimo subrangos sutarti, negali jo 
pataisyti?   

Vartotojas gali gražinti automobili i vieta, iš kur ji nusipirko, kaip darytu su bet kuriomis 
kitomis plataus vartojimo prekemis. Transporto priemone pardaves prekiautojas tures arba 
pasirupinti, kad butu atlikti remonto darbai, arba vartotojo transporto priemone pakeisti 
kita, nors šios vartotojo teises priklausys nuo nacionalines sutarciu teises ir pardavimo 
sutarties salygu96. 

                                                

94 4 straipsnio 1 dalies b punkto pirmas sakinys ir d punktas bei 17 konstatuojamoji dalis.  

95  Ši problema sprendžiama pagal nacionaline sutarciu teise, o ne pagal EB konkurencijos taisykles.  

96  Žr. 17 konstatuojamaja dali. 
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37 klausimas: Jei garantijos galiojimo laikotarpiu vartotojo transporto priemone 
remontuoja arba jo technine priežiura atlieka nepriklausomas remontininkas, ar 
gamintojas gali atsisakyti vykdyti garantijos salygas?  

Jei gamintojo suteiktu garantijos laikotarpiu vartotojo transporto priemone remontuoja 
arba jo technine priežiura atlieka nepriklausomas remontininkas, garantija gali buti 
prarasta, jei darbas buvo atliktas su trukumais. Taciau bendras ipareigojimas šiuo 
laikotarpiu atlikti technine automobilio priežiura arba ji remontuoti tik igaliotame tinkle 
atimtu iš vartotoju teise pasirinkti, kad ju transporto priemones technine priežiura atliktu 
arba ja remontuotu nepriklausomas remontininkas, ir tai, pirmiausia pratestu garantiju 
atveju, trukdytu tokiems remontininkams veiksmingai konkuruoti su igaliotuoju tinklu. 

38 klausimas: Ka gali daryti vartotojas, jeigu, jo nuomone, jis tapo ribojancio elgesio 
auka?  

Jis gali skustis Europos Komisijai arba nacionaliniai konkurencijos institucijai97. Jis taip 
pat turi galeti pateikti ieškini del patirtos žalos nacionaliniam teismui. Taciau galimybe 
imtis tokiu veiksmu gali priklausyti nuo šalies proceduriniu taisykliu, todel prieš 
pateikdamas ieškini vartotojas turetu pasikonsultuoti su teisininkais. 

Kadangi ne visos problemos, su kuriomis vartotojai susiduria pirkdami transporto 
priemone kitoje valstybeje nareje, iškyla del konkurencijos taisykliu laužymo, siekdama 
paskatinti spresti su transporto priemoniu pirkimu susijusius ivairiu rušiu gincus ir kitokias 
problemas, Komisija savo interneto puslapyje pateike daugumos gamintoju ryšiu vietu 
(specialiojo ryšio liniju) saraša98. 

5.2. Tarpininkai  

Tarpininkas arba pirkimo agentas – tai imone arba asmuo, kuris perka nauja motorine 
transporto priemone vartotojo vardu nebudamas paskirstymo tinklo nariu. Tarpininkus 
reikia skirti nuo nepriklausomu perpardavinetoju, kurie perka transporto priemone tam, 
kad ja perparduotu, ir neveikia nurodyto vartotojo saskaita. Juos reikia skirti ir nuo 
pardavimu agentu, ieškanciu pirkeju vienam ar keliems prekiautojams. Tiekejai gali tik 
ipareigoti savo prekiautojus, kad pastarieji užtikrintu, ar tarpininkas turi išankstini 
galiojanti vartotojo igaliojima99 pirkti ir (arba) pasiimti tiksliai nusakyta transporto 
priemone. Todel sutartyje, kuriai taikomas Reglamentas 1400/2002, leidžiamas vienintelis 
tarpininko veiklos apribojimas – reikalavimas parodyti galiojanti atskiro vartotojo 
igaliojima. Igaliojime turi buti nurodytas vartotojo vardas, pavarde ir adresas bei data, ir 
jis turi buti pasirašytas. Vartotojas pats nusprendžia, kaip tiksliai igaliojime turi buti 
apibudinta transporto priemone100. Jei i naujos motorines transporto priemones pirkima 

                                                

97  Ju saraša galima rasti adresu: http://europa.eu.int/comm/competition/national_authorities/ 

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

99  Igaliojimas gali buti raštiškas arba su elektroniniu parašu. Žr. 14 konstatuojamaja dali. 

100  Pavyzdžiui, igaliojime gali buti nurodyta transporto priemones klase, konkretus modelis, arba jis gali 
buti detalesnis. 
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itraukiamas tarpininkas, negalima kelti jokiu papildomu reikalavimu. Komisija panaikino 
savo du pranešimus101 del tarpininku veiklos. 

39 klausimas: Ar prekiautojas gali paprašyti tarpininko pateikti, be pasirašyto 
igaliojimo, jo kliento asmens liudijimo arba kitu dokumentu102 fotokopijas?  

Taip, tam tikromis aplinkybemis. Reikia tureti mintyje, kad pasirinktinio paskirstymo 
sistemoje dalyvaujantis prekiautojas negali parduoti nauju103 motoriniu transporto 
priemoniu nepriklausomiems perpardavinetojams. Todel tam, kad tarpininkas transporto 
priemones neparduotu nepriklausomiems perpardavinetojams, prekiautojas gali, jei mano 
esant reikalinga, paprašyti jo irodyti pirkejo asmens tapatybe.  

Nors prekiautojas gali savo noru nuspresti prašyti pirkejus pateikti papildomus 
dokumentus, jei tiekejas nurodo prekiautojui metodiškai reikalauti tokiu dokumentu, tam 
Reglamentas nebus taikomas. 

5.3. Igaliotieji nauju motoriniu transporto priemoniu platintojai 
(šiame leidinyje taip pat – prekiautojai)  

Vystant bendraja nauju motoriniu transporto priemoniu rinka pagrindini vaidmeni atlieka 
prekiautojai. Stiprus ir nepriklausomas prekiautoju sektorius greiciau isitrauks i 
prokonkurencine veikla ir labiau diegs naujoves, atnešdamas nauda vartotojams. Todel 
Reglamentu 1400/2002 prekiautojams suteikiama daugiau laisves vystyti savo versla, ju 
nuomone, tinkamu budu. Pirmiausia Naujasis reglamentas žymiai sumažino gamintoju ir ju 
importuotoju galimybes nustatyti poveikio priemones savo prekiautojams, kurios nera 
butinos platinant naujas motorines transporto priemones arba teikiant remonto ir technines 
priežiuros paslaugas. 

Skirtingai negu ankstesnis motoriniu transporto priemoniu bendrosios išimties 
Reglamentas 1475/95, Reglamentas 1400/2002 taikomas tik tada, jeigu: 

– transporto priemones gamintojas arba jos importuotojas neipareigoja prekiautoju 
patiems atlikti remonto ar technines priežiuros darbus arba platinti atsargines dalis. 

                                                

101 Komisijos pranešimas del 1984 m. gruodžio 12 d. Reglamento (EEB) Nr. 123/85 del Sutarties 85 
straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms motoriniu transporto priemoniu paskirstymo ir technines 
priežiuros susitarimu rušims, OL C 17, 1985 1 18, p. 4, ir Komisijos informacinis pranešimas – 
Motoriniu transporto priemoniu tarpininku veiklos paaiškinimas, OL C 329, 1991 12 18, p. 20. 
Remiantis šiais pranešimais tarpininkai galetu buti paprašyti, pavyzdžiui, netureti savo kontoros tose 
paciose patalpose, kuriose yra prekybos centras. Kitas ju veikla varžes veiksnys – tai, jog automobiliu 
prekiautojas galejo buti paprašytas neparduoti daugiau kaip 10 % nauju transporto priemoniu per 
konkretu tarpininka.  

102  Tokiu kaip pasas arba kitu vartotojo asmens tapatybe irodanciu dokumentu (komunaliniu mokesciu 
saskaita ir t. t.).  

103  Ar transporto priemone dar yra nauja, turi buti nuspresta remiantis prekybiniu naudojimusi. Pirkejui 
transporto priemone nebera nauja, kai tik ja iregistruoja ir ja važiuoja kitas vartotojas. Tuo tarpu 
transporto priemone, kuria prekiautojas iregistravo vienai dienai jos nenaudodamas, priešingai, dar 
yra nauja. 
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Prekiautojai turi galeti laisvai sudaryti remonto ir technines priežiuros subrangos 
sutartis su to paties prekes ženklo tinklui priklausanciais igaliotaisiais remontininkais; 

– prekiautojai gali pardavineti ir kitus prekes ženklus;  

– gamintojai arba importuotojai neriboja nauju transporto priemoniu tiekimo 
prekiautojams, jei tokie veiksmai ribotu pastaruju galimybe parduoti transporto 
priemones konkretiems vartotojams Europos Sajungoje; 

– pasirinktinio paskirstymo sistemoje dalyvaujantys prekiautojai gali aktyviai ir pasyviai 
pardavineti bet kokiems galutiniams vartotojams, o po 2005 m. spalio 1 d. gali atidaryti 
papildomas pardavimo arba pristatymo vietas naujiems lengviesiems automobiliams ir 
mažos keliamosios galios komercinems transporto priemonems platinti, kur taikomas 
pasirinktinis paskirstymas; 

– išskirtinio paskirstymo sistemoje dalyvaujantys prekiautojai gali visiškai laisvai aktyviai 
pardavineti savo teritorijoje ir teritorijose, kurios nera pavaldžios išskirtiniam 
paskirstymui, bei pasyviai pardavineti kitu platintoju išskirtinese teritorijose. 

5.3.1. Prekiautoju vykdomas nauju transporto priemoniu pardavimas  

Reglamentu 1400/2002 siekiama prekiautojams suteikti daugiau galimybiu naujomis 
motorinemis transporto priemonemis aprupinti visus vartotojus – tos vietoves, šalies ar iš 
kitos valstybes nares. Tiesioginiu pardavimu, aktyviu arba pasyviu, apribojimams 
Reglamentas netaikomas104. 

Pagal Naujaji reglamenta, bet kokia paskirstymo sistema – pasirinktine arba išskirtine – 
turi buti organizuojama taip, kad visu rušiu vartotojai naujas transporto priemones galetu 
pirkti iš bet kurio prekiautojo, net jei perka daug transporto priemoniu105. 

40 klausimas: Ar Reglamentas taikomas prekiautoju vykdomiems aktyviu ir pasyviu 
pardavimu apribojimams?  

Pasirinktinio paskirstymo sistemoje dalyvaujantys prekiautojai turi galeti aktyviai 
pardavineti bet kuriam galutiniam vartotojui, gyvenanciam toje Europos Sajungos 
teritorijoje, kur taikomas pasirinktinis paskirstymas. Taciau tiekejams leidžiama nustatyti 
ipareigojima prekiautojui neparduoti nauju transporto priemoniu nepriklausomiems 
perpardavinetojams tose teritorijose, kur taikomas pasirinktinis paskirstymas. Jei tiekejas 
taiko išskirtini paskirstyma tam tikrose Europos Sajungos teritorijose, pasirinktinio 
paskirstymo sistemoje dalyvaujantiems prekiautojams turi buti leidžiama tose teritorijose 
pasyviai pardavineti galutiniams vartotojams arba neigaliotiesiems platintojams106. 

                                                

104  Žr. 16 konstatuojamaja dali. 

105  Pavyzdžiui, automobiliu nuomos bendroves arba kiti automobiliu parko operatoriai, tokie kaip lizingo 
bendroves, paprastai perka daug automobiliu iš vieno tiekejo. 

106  Žr. 13 konstatuojamaja dali. Aktyviu ir pasyviu pardavimu savokos apibrežima žr. pirmiau, 12 
klausima. 
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Jei tiekejas idiegia išskirtinio paskirstymo sistema, jo prekiautojai turi galeti laisvai aktyviai 
pardavineti ju išskirtineje teritorijoje arba ju išskirtinei pirkeju grupei. Kalbant apie kitus 
pirkejus išskirtinio paskirstymo sistemoje, ar jie butu galutiniai vartotojai, ar nauju 
motoriniu transporto priemoniu perpardavinetojai, prekiautojai turi galeti juos aprupinti 
pasyviai. Jei tiekejas taiko pasirinktini paskirstyma tam tikrose kitose Europos Sajungos 
teritorijose, išskirtinio paskirstymo sistemoje dalyvaujantiems prekiautojams turi buti 
leidžiama tose teritorijose aktyviai pardavineti galutiniams vartotojams ir neigaliotiesiems 
platintojams107. 

41 klausimas: Kaip Naujasis reglamentas užtikrina, kad prekiautojas gali parduoti 
naujas transporto priemones bet kuriam vartotojui, iskaitant vietinius vartotojus, 
vartotojus iš kitu tos pacios valstybes nares vietu ir iš kitu valstybiu nariu?  

Nauju motoriniu transporto priemoniu tiekimas turi buti organizuojamas taip, kad 
prekiautojas galetu aprupinti visus vartotojus, pageidaujancius iš jo pirkti. Gamintojas turi 
vykdyti nauju motoriniu transporto priemoniu tiekimo vartotojams iš kitu bendrosios 
rinkos vietu užsakymu salygas taip pat, kaip ir parduodamas vietos vartotojams, ypac 
kalbant apie kaina ir pristatymo laika. Todel pagal Naujaji reglamenta gamintojai tures 
idiegti ši reikalavima igyvendinancias užsakymo ir pristatymo sistemas. Pavyzdžiui, jie gali 
idiegti principu „pirmas gautas – pirmas aptarnautas“ paremta užsakymu sistema. 
Paskirstymo sistema, pagrista tiekimo kvotomis mažesnei negu bendroji rinka pardavimu 
teritorijai, sudaro netiesiogini pardavimu apribojima ir Reglamento išimtis jai netaikoma108.  

Reglamentas neipareigoja gamintoju idiegti paskirstymo sistema, užtikrinancia, kad visoje 
bendrojoje rinkoje pristatymo laikas butu toks pats. Taciau jie turi užtikrinti, kad 
prekiautoju padetis jiems leistu tiekti naujas motorines transporto priemones vietiniams, 
šalies ir kitu valstybiu nariu vartotojams tokiomis paciomis salygomis. 

Gali atsitikti, kad tam tikromis aplinkybemis tiekejas bus priverstas riboti produktu tiekima 
prekiautojams, pavyzdžiui, streiko atveju arba bendram produktu poreikiui viršijant 
gamybinius pajegumus. Tokiomis aplinkybemis tiekejas negali transporto priemoniu savo 
prekiautojams skirstyti taip, kad butu išskiriami daug transporto priemoniu vartotojams iš 
kitu valstybiu nariu parduodantys prekiautojai ir tie prekiautojai, kurie tiek neparduoda. 
Pavyzdžiui, isivaizduokite situacija, kai prekiautojas A parduoda penkiasdešimt transporto 
priemoniu per menesi, daugiausia vartotojams tame mieste, kur jis yra isisteiges. Tuo 
tarpu prekiautojas B irgi parduoda penkiasdešimt transporto priemoniu per menesi: 
dvidešimt penkias parduoda vartotojams jo buveines mieste, o kitas dvidešimt penkias – 
vartotojams iš kitu valstybiu nariu. Jei viena menesi iškyla gamybos sunkumu, ir tiekejas 
yra priverstas pristatomu transporto priemoniu kieki sumažinti 40 procentu, jis turi 
pristatyti 30 transporto priemoniu prekiautojui A ir tiek pat – prekiautojui B.  

Siekiant išvengti bet kokio skirtingo vietiniu pardavimu ir pardavimu kitose bendrosios 
rinkos vietose esantiems pirkejams vertinimo, premiju sistemos ar kitokie finansiniai arba 
nefinansiniai skatinimai negali buti grindžiami pirkejo gyvenamaja arba isisteigimo vieta 
arba vieta, kur transporto priemone bus iregistruota, bet turi buti atsižvelgiama i visus 
pardavimus. 
                                                

107  4 straipsnio 1 dalies 1 sakinio dalis ir Vertikaliu apribojimu gairiu 52 dalis.  

108  Žr. 16 konstatuojamaja dali.  
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42 klausimas: Ar nauju transporto priemoniu tiekimo prekiautojui budas turetu skirtis 
priklausomai nuo to, ar tiekejas naudoja pasirinktinio paskirstymo sistema, ar kitokios 
rušies paskirstymo sistema, tokia kaip pagrista teritoriniu išskirtinumu?  

Minetieji principai taikomi nepaisant to, kokia paskirstymo sistema yra idieges tiekejas, 
kadangi pirmaeilis dalykas, kad veiktu bendroji rinka, – kad prekiautojas galetu parduoti 
naujas transporto priemones visiems vartotojams neatsižvelgdamas i naujos motorines 
transporto priemones pirkejo gyvenamaja ar isisteigimo vieta. Tai taikoma nepriklausomai 
nuo to, ar prekiautojui suteikta teise vykdyti aktyvius pardavimus, ar tik pasyvius 
pardavimus tam tikroms vartotoju grupems ir teritorijoms.  

43 klausimas: Ar tiekejas gali susitarti su prekiautoju del planiniu pardavimo užduociu, 
kurias prekiautojas turi stengtis pasiekti tam tikroje teritorijoje?   

Naujasis reglamentas leidžia tiekejui susitarti su prekiautoju del planiniu pardavimo 
užduociu konkrecioje geografineje teritorijoje, kuri gali buti mažesne už bendraja rinka. 
Taciau tokiu susitartu planiniu pardavimo užduociu negalima naudoti siekiant apriboti 
nauju motoriniu transporto priemoniu pristatyma prekiautojams109. Produktu paskirstymo, 
prekiautoju atlyginimo arba premiju planu taip pat negalima gristi tuo, ar transporto 
priemone parduota susitartoje geografineje teritorijoje, ar ne, kadangi tokios priemones 
netiesiogiai ribotu prekiautojo teise pasyviai pardavineti visiems vartotojams bendrojoje 
rinkoje.  

44 klausimas: Ar prekiautojas gali laisvai reklamuotis internete ir internetu pardavineti 
naujas transporto priemones?  

Prekybos imones interneto puslapis yra pasyvaus pardavimo110 priemone, prekiautojas gali 
ja naudoti reklamai bei sandoriu sudarymui, ir tokio interneto naudojimo negalima riboti 
pagal Reglamenta. Taip pat pagal Reglamenta negalima riboti prekiautojo, pardavimu 
sutartims sudaryti naudojancio interneta arba elektronini pašta vietoj tradiciniu metodu, 
tokiu kaip paprastas paštas arba faksas111.  

Prekiautojas taip pat turi galeti laisvai sudaryti susitarimus su internete pateikiamais 
puslapiais, padedanciais vartotojams susisiekti su prekiautoju, kuris gali pristatyti 
transporto priemone. Iš interneta naudojancio prekiautojo transporto priemones 
gamintojas gali pareikalauti vykdyti atitinkamo prekes ženklo motoriniu transporto 
priemoniu reklamos internete kokybes reikalavimus. Vykdyti kokybes reikalavimus 
tiekejas gali pareikalauti ir iš internete pateikiamo puslapio, iš kurio prekiautojas užsako 
reklama. Tokie vieno ar keliu prekes ženklu nauju motoriniu transporto priemoniu 
pardavima reklamuojantys puslapiai gali vienam iš prie pateikiamo puslapio prisijungusiu 
prekiautoju nurodyti ir nauja transporto priemone nusipirkti pageidaujancius vartotojus.  

                                                

109  Žr. 16 konstatuojamaja dali. 

110  Žr. 15 konstatuojamaja dali ir 4 straipsnio 1 dalies e punkta, taip pat Vertikaliuju apribojimu gairiu 
51 dali.  

111  Žr. 15 konstatuojamaja dali. 
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45 klausimas: Ar prekiautojas gali laisvai naudoti elektronini pašta arba personalinius 
laiškus, kad susisiektu su potencialiais pirkejais?  

Elektroninio pašto arba personaliniu laišku naudojimas siekiant aktyviai parduoti 
transporto priemones ir paslaugas galutiniams vartotojams bendrojoje rinkoje yra aktyvaus 
pardavimo metodas. Pagal Reglamenta112, pasirinktinio paskirstymo sistemose 
dalyvaujantys tiekejai negali riboti prekiautoju, drausdami taikyti tokius metodus. 
Išskirtinio paskirstymo sistemose dalyvaujantys prekiautojai turi galeti laisvai aktyviai 
susisiekti su išskirtinai jiems paskirtais vartotojais, ir ju negalima riboti neleidžiant atsakyti 
i neužsakytus pirkeju prašymus, net jei jie yra išskirtinai paskirti kitiems prekiautojams. 
Pavyzdžiui, išskirtinio paskirstymo sistemoje, kur kiekvienam prekiautojui yra paskirta 
tam tikra teritorija, tiekejas gali uždrausti nauju transporto priemoniu prekyba elektroniniu 
paštu arba personaliniais laiškais pirkejams, esantiems kito prekiautojo išskirtiniu 
pardavimu teritorijoje. Šie prekiautojai tokius aktyviu pardavimu metodus gali taikyti 
kitose vietovese, kur taikomas pasirinktinis paskirstymas. 

5.3.1.1.  Nauju motoriniu transporto priemoniu pardavimas 
vartotojams, besinaudojantiems tarpininko paslaugomis  

Klausimai, susije su nauju motoriniu transporto priemoniu tiekimu galutiniams 
vartotojams, kurie yra tarpininkui suteike igaliojima tai atlikti, nagrinejami 5.2. skirsnyje.  

5.3.1.2.  Nauju transporto priemoniu pardavimas lizingo bendrovems   

Reglamentas netaikomas ipareigojimams, ribojantiems prekiautojo galimybes parduoti 
lizingo paslaugas113. Tai apima paties prekiautojo teikiama lizinga, lizinga, teikiama per su 
prekiautoju susijusia lizingo bendrove, arba kaip jo pasirinkto lizingo bendroves agento 
teikiama lizinga. 

46 klausimas: Ar prekiautojas turi teise naujas motorines transporto priemones parduoti 
lizingo bendrovems? 

Taip, nauju transporto priemoniu tiekimas lizingo bendrovems yra teiseta prekiautojo 
veiklos dalis, kadangi lizingo bendroves paprastai yra laikomos galutiniais vartotojais114.  

Taciau, pasirinktine paskirstymo sistema naudojantis tiekejas gali neleisti prekiautojams 
tiekti sutarties prekes lizingo bendrovems iškilus rizikai, kuria galima irodyti, kad dar 
naujas šias motorines transporto priemones lizingo bendrove perparduos. 1 straipsnio 1 
dalies w punkte aiškiai nurodoma, kad lizingo sutartys, numatancios nuosavybes teises 
perdavima arba galimybe nusipirkti transporto priemone nepasibaigus sutarties galiojimo 
laikotarpiui, ir kurios leistu nuomininkui nusipirkti transporto priemone iš lizingo 
bendroves bet kuriuo metu, taip pat ir transporto priemonei dar esant naujai, praktiškai 
lizingo bendrove paverstu nepriklausomu perpardavinetoju. 
                                                

112  Žr. 4 straipsnio 1 dalies d ir e punktus.  

113  Žr. 30 konstatuojamaja dali ir 5 straipsnio 2 dalies a punkta.  

114  Žr. 1 straipsnio 1 dalies w punkta.  
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47 klausimas: Ar pasirinktinio paskirstymo sistema naudojantis tiekejas gali ipareigoti 
lizingo bendrove, kuriai prekiautojas parduoda nauja transporto priemone, pasirašyti 
isipareigojima neperparduoti naujos transporto priemones siekiant komercines naudos?  

Pasirinktinio paskirstymo sistema naudojantis tiekejas teisetai gali imtis atitinkamu 
priemoniu siekdamas užtikrinti, kad jo prekiautojai neparduotu nauju motoriniu transporto 
priemoniu tos sistemos nariais nesantiems perpardavinetojams. Todel jis gali paprašyti 
prekiautoju imtis atitinkamu priemoniu, užkertanciu kelia pirkejams perparduoti 
transporto priemones, kol jos yra naujos. Siekiant, kad lizingo bendrove neperparduotu 
motoriniu transporto priemoniu, kol jos yra naujos, prekiautojas gali pareikalauti iš lizingo 
bendroves pasirašyti pareiškima, kad ji neperparduos nauju automobiliu. 

48 klausimas: Ar tiekejas gali pareikalauti iš prekiautojo gauti ir jam pateikti kiekvienos 
lizingo sutarties kopijas prieš prekiautojui parduodant transporto priemone lizingo 
bendrovei? 

Ne. Tai sudarytu netiesiogini pardavimu apribojima ir sunku konkurencijos apribojima115. 
Be to, tai leistu prekiautojui ir tiekejui gauti informacija apie lizingo sutarties salygas ir 
nuomininko asmeni. Taciau tiekejas gali pareikalauti iš prekiautojo, prieš pirma karta 
parduodamas transporto priemone konkreciai lizingo bendrovei, patikrinti bendras lizingo 
bendroves taikomas salygas, kad išvengtu pardavimu neigaliotajam perpardavinetojui. 

49 klausimas: Ar lizingo bendrove gali pirkti naujus automobilius iš prekiautojo, kuriam 
ji dar nesurado nuomininku? 

Taip, ir tiekejas negali atsisakyti vykdyti atitinkamu užsakymu salygu, net jei lizingo 
bendrove naudoja naujas transporto priemones atsargoms sukaupti116. Bet koks 
reikalavimas iš lizingo bendroves ivardyti pirkeja prieš pirkima laikomas netiesioginiu 
pardavimu apribojimu ir butu sunkus konkurencijos apribojimas117. 

5.3.2. Prekiautojo vykdomas skirtingu prekiu ženklu motoriniu 
transporto priemoniu paskirstymas (keliu prekiu ženklu 
naudojimas)  

Reglamentas 1400/2002 palengvina salygas, kurias tiekejas gali nustatyti prekiautojams, 
pageidaujantiems pardavineti viena arba kelis papildomus prekes ženklus (kartais 
vadinama keliu prekiu ženklu naudojimu). Tiekejas, kuris pageidauja, kad jo susitarimams 
butu taikoma išimtis pagal Reglamenta, turi leisti bet kuriam prekiautojui pardavineti 
konkuruojanciu tiekeju transporto priemones. Vienintelis apribojimas, kuri jis gali 
nustatyti, – tai ipareigoti prekiautoja kitu tiekeju modelius eksponuoti atskirose tos pacios 
demonstravimo sales vietose. Be to, Reglamentas bus taikomas, jeigu prekiautojas nuspres 
idarbinti tik tam tikrus skirtingus prekes ženklus turincias motorines transporto priemones 
                                                

115  4 straipsnio 1 dalies b punktas.  

116  Žr. 2001 10 10 Komisijos sprendimo – DaimlerChrysler – (byla COMP/36.264 – Mercedes-Benz), 
176 bei 201 dalis ir toliau. 

117  Žr. 4 straipsnio 1 dalies b punkta.  
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pardavinejanti specialu personala, ir jeigu tiekejas su tuo sutiks ir apmokes visas 
papildomas iš to kylancias išlaidas.  

Tokiems prekiautojams tiekejas gali nustatyti visus kokybes kriterijus, kuriuos nustato 
prekiautojams vieno prekes ženklo transporto priemonemis, iskaitant demonstravimo sales 
apdailos ir pardavimu personalo apmokymo kriterijus. Taciau, jeigu prekiautojo 
demonstravimo sale nera pakankamai didele visoms transporto priemonems išstatyti arba 
naudoti apdaila, kaip paprastai turi daryti prekiautojas vieno prekes ženklo transporto 
priemonemis, tiekejas turi atitinkamai sumažinti ši ipareigojima del tokioms transporto 
priemonems išstatyti reikalingo ploto, kad turimoje demonstravimo saleje leistu 
prekiautojui išstatyti ir kitu gamintoju transporto priemones118. Ar šios salygos 
igyvendinamos konkreciu atveju, priklauso nuo realios situacijos. Susitarimuose turi buti 
numatyta abieju šaliu teise bet kokius gincus šiuo klausimu perduoti nepriklausomam 
ekspertui arba arbitrui, arba šalies teismui119. 

50 klausimas: Ar prekiautojas gali gauti didesnes garantines imokas arba premija, jei jis 
parduoda tik vieno tiekejo transporto priemones?  

Ne. Tokios priemones sudarytu netiesiogini prekiautojo teises pardavineti konkuruojanciu 
prekes ženklu produkcija apribojima ir Reglamentas nebutu taikomas120. Todel lygiavertes 
garantines imokos arba premijos turi buti prieinamos visiems prekiautojams, 
nepriklausomai nuo to, ar jie parduoda tik vieno, ar keliu tiekeju motorines transporto 
priemones. 

51 klausimas: Kiek tiekejas gali reikalauti atskirti skirtingu prekes ženklu transporto 
priemones, kai jos išstatomos toje pacioje demonstravimo saleje?   

Reglamentu tiekejams leidžiama ipareigoti prekiautojus eksponuoti ju prekes ženklo 
transporto priemones specialiai tam prekes ženklui skirtoje tos pacios demonstravimo 
sales dalyje. Jokiems papildomo atskyrimo ipareigojimams, tokiems kaip atskirti siena ar 
užuolaida arba ipareigoti palikti toki dideli atstuma tarp skirtingu prekiu ženklu transporto 
priemoniu, kad taptu neimanoma išstatyti kitu prekiu ženklu transporto priemones 
(pavyzdžiui, nes demonstravimo sale yra per maža) arba labai sunku tai padaryti 
(pavyzdžiui, nes tiekejas reikalauja išstatyti transporto priemones palei demonstravimo 
sales langus), Reglamentas netaikomas. 

52 klausimas: Ar tiekejas gali ipareigoti prekiautoja demonstravimo saleje tureti tam 
tikram prekes ženklui budingus požymius?  

Tiekejas gali ipareigoti visus savo prekiautojus naudoti prekes ženklo ivaizdi 
reklamuojancias dekoracijas, jei tai neriboja kitu prekes ženklu transporto priemoniu 
pardavimo. Pavyzdžiui, tiekejas galetu ipareigoti savo prekiautojus patiesti prabangu 

                                                

118  Žr. 27 konstatuojamaja dali. 

119  3 straipsnio 6 dalis.  

120  Žr. 5 straipsnio 1 dalies a punkta ir 1 straipsnio 1 dalies b punkta.  
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kilima toje demonstravimo sales dalyje, kuri naudojama jo prekes ženklu transporto 
priemonems išstatyti, arba sumontuoti su prekes ženklu susijusi iš lauko matoma 
ženklinima. Jis galetu ir ipareigoti prekiautoja eksponuoti jo transporto priemones tik 
aukštos kokybes pastate. Taciau tiekejas negaletu reikalauti iš prekiautojo, kuris 
pageidauja pardavineti papildomo prekes ženklo transporto priemones, tureti atskirtus 
iejimus kiekvieno prekes ženklo transporto priemoniu pirkejams. Taip pat jis negaletu, 
pavyzdžiui, reikalauti iš prekiautojo, kuris parduoda ir konkuruojanciu tiekeju prekes 
ženklu transporto priemones, pakeisti visa demonstravimo sales vidu arba išore taip, kad ji 
butu susijusi su specifiniu prekes ženklu. 

5.3.3. Teise atidaryti papildomas pardavimo vietas (išlygos vietos atžvilgiu 
draudimas)  

Po 2005 m. spalio 1 d. Reglamentas 1400/2002121 nebus taikomas ipareigojimams, 
neleidžiantiems lengvuju automobiliu ir mažos keliamosios galios komerciniu transporto 
priemoniu prekiautojams pasirinktinio paskirstymo sistemose atidaryti papildomas 
pardavimo arba pristatymo vietas kitose bendrosios rinkos vietose, kur taikomas 
pasirinktinis paskirstymas. Tai leidžia prekiautojams išnaudoti naujas verslo galimybes 
isikuriant fiziškai arti potencialiu pirkeju, esanciu toliau nuo pradines pardavimo vietos, 
iskaitant pirkejus kitose valstybese narese. Ši laisve sustiprins konkurencija tarp to paties 
prekes ženklo transporto priemoniu prekiautoju visoje Europoje vartotoju naudai ir, be to, 
leis prekiautojams plesti versla ir tapti labiau nepriklausomiems nuo tiekeju. Ji taip pat leis 
tokiems prekiautojams tapti paneuropietiškais nauju motoriniu transporto priemoniu 
platintojais. 

Taciau Reglamentas 1400/2002 taikomas papildomu pardavimo vietu atidarymo 
apribojimams, taikomiems motoriniu transporto priemoniu, išskyrus lengvuosius 
automobilius ir mažos keliamosios galios komercines transporto priemones, t. y. vidutines 
ir dideles keliamosios galios sunkvežimiu, autobusu ir tarpmiestiniu autobusu, 
prekiautojams122. Daroma prielaida, kad dauguma šiu transporto priemoniu pirkeju jas 
naudoja komercijai, ir todel jiems paprasciau jas pirkti iš kitoje bendrosios rinkos vietoje 
isikurusio prekiautojo bei pirkimo salygos yra palankesnes negu privatiems klientams.  

Reglamentu tiekejams leidžiama uždrausti išskirtinese paskirstymo sistemose 
dalyvaujantiems prekiautojams atidaryti papildomas pardavimo vietas tokiu sistemu 
apimamose rinkose. Taciau, kadangi tokie prekiautojai gali pardavineti naujas transporto 
priemones visiems pirkejams, taip pat ir neigaliotiesiems perpardavinetojams, visoje 
bendrojoje rinkoje, daroma prielaida, kad šie perpardavinetojai suorganizuos arbitraža tarp 
skirtingu rinku ir pasinaudos papildomomis kitose bendrosios rinkos srityse iškylanciomis 
verslo galimybemis. 

                                                

121  Žr. 5 straipsnio 2 dalies b punkta ir 12 straipsnio 2 dali.  

122  Taip pat žr. atsakyma i 16 klausima.  
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53 klausimas: Kokias pardavimo vietas po 2005 m. spalio 1 d. gales atidaryti 
prekiautojas, dalyvaujantis pasirinktinio paskirstymo sistemoje, kuriai taikomas 
Reglamentas?    

Po 2005 m. spalio 1 d. pasirinktinio paskirstymo sistemoje, kuriai taikomas Reglamentas, 
dalyvaujantis prekiautojas gales atidaryti papildomas pardavimo arba pristatymo vietas 
kitose bendrosios rinkos vietose, kur tiekejas naudoja pasirinktini paskirstyma. 

Pardavimo vieta apima demonstravimo sale ir naujoms motorinems transporto 
priemonems parduoti butina infrastruktura. Tai apima, pavyzdžiui, demonstravimo sale 
naujoms motorinems transporto priemonems eksponuoti, butinas kontoras, pardavejus ir 
parodomasias transporto priemones. Pardavimo vieta valdantis prekiautojas sprendžia, ar 
naujus automobilius pristatys i pardavimo vieta, ar kur nors kitur.  

Pristatymo vieta – tai vieta, kur kitur parduotos transporto priemones perduodamos 
(pristatomos) galutiniam vartotojui. Ji gali apimti kontorai reikalinga vieta, saugojimo 
patalpa arba vieta paruošti automobilius pristatymui ir pristatymams atlikti reikalingus 
darbuotojus. Prekiautojui turi buti leista pristatymo vieta sujunti su pardavimo vieta, jei 
jos abi atitinka atitinkamus kokybes kriterijus. Pagal Reglamenta, pasirinktinio 
paskirstymo sistemoje dalyvaujantiems prekiautojams turetu buti leista aktyviai pardavineti 
naujas motorines transporto priemones123. Todel prekiautojui negali buti trukdoma statyti 
reklaminius stendus pristatymo vietoje arba dalinti lankstinukus apie prekybos imones 
siulomas transporto priemones ar paslaugas. 

54 klausimas: Jei pasirinktinio paskirstymo sistemoje dalyvaujantis prekiautojas nuspres 
atidaryti papildoma pardavimo vieta, kokius standartus tures atitikti naujoji pardavimo 
vieta?  

Ji tures atitikti tokius pacius standartus, kokie yra keliami panašioms toje teritorijoje, kur 
ji bus atidaryta, esancioms pardavimu vietoms. Pavyzdžiui, jei kaimo vietoveje veikiantis 
prekiautojas nuspres atidaryti papildomas pardavimo patalpas pagrindineje didmiescio 
gatveje, tiekejas gali ji ipareigoti laikytis tu paciu ženklinimo ir transporto priemoniu 
pateikimo kokybes standartu, kokie keliami esamoms pardavimu vietoms toje teritorijoje 
arba panašiose miesto vietovese. 

Jei vienoje teritorijoje veikiantis prekiautojas mano esant tikslinga atidaryti pristatymo 
punkta kitoje teritorijoje, tas pristatymo punktas tures atitikti tuos kokybes standartus, 
kuriuos atitinka kiti toje teritorijoje arba panašiose teritorijose esantys pristatymo 
punktai124. Taciau tiekejas negali reikalauti, pavyzdžiui, kad pristatymo punkte butu tokio 
paties lygio personalas, kaip demonstravimo saleje, kadangi tai reikštu netiesiogini aktyviu 
pardavimu apribojima ir butu netiesiogine išlygos vietos atžvilgiu pakartotinio ivedimo 
priemone. 

                                                

123  4 straipsnio 1 dalies b ir d punktai. 

124  Žr. 29 konstatuojamosios dalies pabaiga. 
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55 klausimas: Ar pasirinktinio paskirstymo sistemoje dalyvaujantis prekiautojas gali 
uždaryti pradine pardavimo vieta, kurioje veikti jis yra igaliotas tiekejo, ir atidaryti kita 
pardavimo vieta?  

Be tiekejo, kuris ir toliau gales sudaryti susitarimus su prekiautoju jo pradineje pardavimo 
vietoje, pritarimo negali. Taigi nauju motoriniu transporto priemoniu tiekejai taip gali 
užtikrinti, kad ju tinklai apimtu visas geografines teritorijas bendrojoje rinkoje. 

56 klausimas: Jeigu pasirinktinio paskirstymo sistemoje dalyvaujantis prekiautojas 
pageidauja atidaryti papildoma pardavimo arba pristatymo vieta, ar jis turi gauti tiekejo 
sutikima ir ar turi sudaryti papildoma paskirstymo susitarima su tiekeju del tos 
pardavimo ar pristatymo vietos atidarymo?  

Kad butu taikomas Reglamentas, pasirinktinio paskirstymo sistemoje dalyvaujanciam 
prekiautojui turi buti leidžiama atidaryti papildomas pardavimo ar pristatymo vietas 
neprašant tiekejo leidimo. Todel jokiu papildomu susitarimu sudarineti nereikia. Taciau 
tiekejas gali reikalauti, kad papildoma pardavimo ar pristatymo vieta atitiktu tos pacios 
rušies toje pacioje geografineje teritorijoje esancioms pardavimo ar pristatymo vietoms 
taikomus kokybes standartus. 

57 klausimas: Iš kur prekiautojas gali apsirupinti transporto priemonemis, kurias 
parduoda papildomoje pardavimo vietoje?  

Transporto priemones savo papildomai pardavimo vietai prekiautojas gali parupinti iš to 
paties tiekejo ar tu paciu tiekeju, kuris ar kurie tiekia transporto priemones jo pradinei 
(pagrindinei) pardavimo vietai. Be to, jis gales laisvai apsirupinti transporto priemonemis 
iš bet kurio kito prekiautojo arba didmenininko, parduodancio konkretaus prekes ženklo 
transporto priemones, bet kurioje bendrosios rinkos vietoje. 

Tiekejas tures imtis reikiamu priemoniu užtikrinti, kad prekiautojas galetu nusipirkti 
pakankama nauju motoriniu transporto priemoniu kieki paklausai jo pradineje 
(pagrindineje) pardavimo vietoje ir papildomoje(-se) pardavimo vietoje(-se) patenkinti. 
Bet koks tiekimo apribojimas sudarytu netiesiogini prekiautojo teises atidaryti papildomas 
pardavimo vietas kitose bendrosios rinkos teritorijose apribojima. Ši teise taip pat butu 
ribojama, jei didmenines kainos arba kitos finansines skatinamosios priemones priklausytu 
nuo to, ar transporto priemone parduota prekiautojo pradineje (pagrindineje) pardavimo 
vietoje, ar papildomoje.  
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5.3.4. Nauju transporto priemoniu tiekimas prekiautojui  

58 klausimas: Ar gali pasirinktinio paskirstymo sistemoje dalyvaujanciam prekiautojui 
buti užkertamas kelias isigyti transporto priemones iš kito toje pacioje arba kitoje 
valstybeje nareje isikurusio igaliotojo prekiautojo to paties prekes ženklo transporto 
priemonemis?  

Ne. Pagal Reglamenta, pasirinktinio paskirstymo sistemoje dalyvaujantiems prekiautojams 
negali buti užkertamas kelias pirkti iš kitu bet kurioje bendrosios rinkos vietoje isikurusiu 
igaliotuju prekiautoju125. 

59 klausimas: Ar tiekejas gali imtis priemoniu, kad motorinems transporto priemonems, 
kurios turi buti parduotos galutiniam vartotojui užsienyje arba papildomoje pardavimo 
vietoje, butu taikomas ilgesnis pristatymo laikas?   

Tokia sistema apribotu (aktyvius arba pasyvius) pardavimus galutiniams vartotojams ir 
butu sunkus konkurencijos apribojimas. 

5.3.5. Gincai sutarties klausimais   

Siekiant, kad butu užtikrintas greitas paskirstymo susitarimo šaliu gincu, kurie galetu 
trukdyti veiksmingai konkurencijai, sprendimas, tokiems susitarimams išimtis taikoma tik 
tada, jei juose numatyta kiekvienos šalies teise kreiptis i nepriklausoma eksperta arba 
arbitra. Ši teise nedaro poveikio abieju šaliu teisei kreiptis i nacionalini teisma126. 

60 klausimas: Kokioms aplinkybems esant, pagal Reglamenta, numatoma tarp tiekejo ir 
prekiautojo iškylancius gincus perduoti kvalifikuotai treciajai šaliai arba arbitrui?   

Reglamente nustatyta, jog bet kuriame vertikaliame susitarime turi buti numatyta 
kiekvienos šalies teise gincus del sutartiniu isipareigojimu vykdymo perduoti 
nepriklausomam ekspertui, tokiam kaip tarpininkas, arba arbitrui. Tokie gincai gali kilti, 
inter alia, del tiekimo isipareigojimu, atsargu reikalavimu arba susitartu planiniu 
pardavimo užduociu nustatymo ir igyvendinimo, isipareigojimo patiekti parodomasias 
transporto priemones arba naudoti jas vykdymo, skirtingu prekes ženklu pardavimo (keliu 
prekes ženklu naudojimo) salygu, del klausimo, ar draudimas vykdyti veikla neteisetoje 
isisteigimo vietoje apriboja motoriniu transporto priemoniu, išskyrus lengvuosius 
automobilius arba mažos keliamosios galios komercines transporto priemones, platintojo 
galimybe plesti versla127 arba pranešimo apie susitarimo nutraukima atveju ypac del 
klausimo, ar susitarimo nutraukimas yra pateisinamas pranešime nurodytu priežasciu128. 

                                                

125  4 straipsnio 1 dalies c punktas. 
126  Žr. 11 konstatuojamaja dali ir 3 straipsnio 6 dali.  

127  Žr. 18 konstatuojamaja dali. 

128  Žr. 11 konstatuojamaja dali ir 3 straipsnio 6 dali.  
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61 klausimas: Kas gali veikti kaip kvalifikuota trecioji šalis arba arbitras ir kaip 
kvalifikuota trecioji šalis arba arbitras turetu buti paskiriami? 

Bet kuris asmuo, abieju šaliu laikomas kvalifikuotu šiam darbui atlikti, gali buti paskirtas 
kvalifikuota treciaja šalimi arba arbitru. Susidarius tokiai situacijai, šalys gali laisvai 
nuspresti, ka pageidauja paskirti ekspertu(-ais) arba arbitru(-ais) ir ar pageidauja paskirti 
viena, du, tris ar daugiau žmoniu. Taciau ne viena šalis negali vienašališkai nuspresti, kad 
bus ekspertas arba arbitras. Nesutarimo atveju šalys turi patvirtinti paprastai tokiais 
atvejais taikoma paskyrimo tvarka, pavyzdžiui, kad eksperta arba arbitra paskiria teismo 
pirmininkas arba komercijos ir pramones rumu prezidentas. Patartina, kad vertikaliame 
susitarime butu apibrežta, kokia paskyrimo tvarka šalys noretu taikyti susidarius tokiai 
situacijai.  

5.3.6. Prekiautojo teise pasirinkti, ar jis teiks remonto ir technines 
priežiuros paslaugas  

Skirtingai negu pagal Reglamenta 1475/95129, pagal Naujaji reglamenta gamintojams 
neleidžiama ipareigoti savo prekiautojus siulyti remonto ir technines priežiuros paslaugas. 
Todel pagal ji prekiautojams leidžiama specializuotis kurioje nors transporto priemoniu 
paskirstymo srityje, o tai butu ypac patraukli galimybe tiems prekiautojams, kurie 
pageidauja pardavineti skirtingu gamintoju naujas transporto priemones. 

Prekiautojui nusprendus paciam neatlikineti remonto ir technines priežiuros darbu, tiekejas 
gali iš jo pareikalauti sudaryti subrangos sutarti del šiu paslaugu su to paties prekes ženklo 
tinklui priklausanciu igaliotuoju remontininku130. Kad veikla vartotojams atrodytu 
skaidresne, gamintojas taip pat gali iš prekiautojo pareikalauti iki pardavimo sutarties 
sudarymo nurodyti atitinkamo igaliotojo remontininko pavadinima ir adresa. Be to, jei 
remonto dirbtuve nera greta demonstravimo sales, tiekejas gali iš prekiautojo pareikalauti 
ir nurodyti pirkejams, kaip nutolusi remonto dirbtuve nuo demonstravimo sales; taciau to 
reikalauti jis gali tik tada, jei panašius ipareigojimus nustato prekiautojams, kuriu remonto 
dirbtuves nera greta pardavimo vietos.  

Pagal subrangos sutarti, igaliotasis remontininkas apsiima bendradarbiauti kaip tam tikras 
privilegijuotas prekiautojo paslaugu tiekimo partneris ir siulyti visu rušiu garantini 
aptarnavima prekiautojo klientams. Tai apima ne tik paprasta remonta ir technine 
priežiura, bet ir garantiju salygu vykdyma, transporto priemones garantines priežiuros arba 
nemokamas technines priežiuros paslaugas, siulomas transporto priemones gamintojo per 
igaliotaji remontininka131. 

62 klausimas: Ar pagal Reglamenta gali buti užkertamas kelias konkretaus prekes ženklo 
igaliotajam prekiautojui kartu buti ir nepriklausomam to prekes ženklo transporto 
priemoniu remontininku?  

Ne. Taciau, kaip nepriklausomas remontininkas, jis negali tureti tos pacios naudos kaip 
igaliotasis remontininkas. Ypac jis negali tureti teises iš tiekejo gauti kompensacija už 
                                                

129  Ypac žr. 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktus ir 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto a ir b papunkcius. 
130  4 straipsnio 1 dalies g punktas. 
131  Žr. 17 konstatuojamaja dali. 
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garantijos laikotarpiu atliktus remonto darbus. Be to, jam gali tekti sudaryti subrangos 
sutarti su igaliotuoju gamintojo tinklo remontininku del remonto ir technines priežiuros 
paslaugu teikimo naujoms jo parduodamoms transporto priemonems garantijos 
laikotarpiu.    

5.3.7. Prekybos arba igaliotojo remonto verslo perdavimas ir pardavimas  

Siekiant skatinti rinkos integracija ir leisti platintojams bei igaliotiesiems remontininkams 
pasinaudoti papildomomis verslo galimybemis ir išplesti savo verslus bei tapti labiau 
nepriklausomais, Reglamente 1400/2002 numatyta, kad jiems turi buti leista pirkti kitas 
tos pacios rušies imones, kurios parduoda arba remontuoja to paties prekes ženklo 
motorines transporto priemones. Del to bet kuriame vertikaliame susitarime tarp tiekejo ir 
platintojo arba igaliotojo remontininko turi buti numatyta pastarojo teise visas savo teises 
ir pareigas perduoti bet kuriai pasirinktai tos pacios rušies imonei, kuri paskirstymo 
sistemoje atitinkamai parduoda arba remontuoja to paties prekes ženklo motorines 
transporto priemones132. 

63 klausimas: Ar tiekejas gali užkirsti kelia prekiautojui parduoti savo prekybos versla 
kitam prekiautojui, veikianciam tame paciame gamintojo tinkle? 

Kad butu taikomas Reglamentas 1400/2002, nauju motoriniu transporto priemoniu 
paskirstymo susitarimuose turi buti numatyta išlyga, pagal kuria tiekejas susitaria perduoti 
prekybos verslo nuosavybes teises su visomis susijusiomis teisemis ir pareigomis kitam 
gamintojo tinklo prekiautojui133. 

Pavyzdžiui, isivaizduokite, kad automobiliu gamintojas A yra sudares Reglamenta 
atitinkancius prekybos susitarimus su „Dupont“ Paryžiuje ir „Smith“ Londone. Imones 
„Dupont“ ir „Smith“ atitinkamai priklauso ir yra valdomos imoniu „Franco S.A.“ ir 
„Anglo Plc“. Jeigu imone „Anglo“ pageidauja imone „Smith“134 parduoti imonei „Franco“, 
nei gamintojas A, nei jo importuotojas negali priešintis pardavimui135. Šiame pavyzdyje ir 
„Franco“, ir „Anglo“ pagal Reglamenta laikomos platintojais, kadangi jos yra imoniu 
„Dupont“ ir „Smith“ susijusios imones. 

64 klausimas: Ar tiekejas gali užkirsti kelia prekiautojui parduoti savo prekybos versla 
kitam prekiautojui, gavusiam pranešima apie susitarimo nutraukima? 

Kad paskirstymo susitarimui butu taikomas Reglamentas, jei pranešima gaves prekiautojas 
atitinka visus tiekejo nustatytus kokybes kriterijus, tiekejas negali užkirsti kelio prekybos 
verslo perdavimui.  

                                                

132  10 konstatuojamoji dalis ir 3 straipsnio 3 dalis. 
133  Iskaitant gamintojo igaliotus prekiautojus kitose ES valstybese narese.  
134  Nesvarbu, ar „Smith“ yra ribotos atsakomybes bendrove ir perduodamas jos kontrolinis akciju 

kapitalo paketas, ar ji veikia pagal paprastesne teisine forma ir yra parduodama kaip verslas drauge 
su visu jo turtu, teisemis ir pareigomis. 

135  Pavyzdžiui, taikydamas tokia sutartine išlyga kaip „savininko pasikeitimo“ išlyga, pagal kuria 
priešingu atveju tiekejui butu leista vetuoti toki nuosavybes teises perdavima.  
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65 klausimas: Ar tiekejas, kurio paskirstymo susitarimui taikomas Reglamentas, gali 
užkirsti kelia prekiautojui, gavusiam pranešima apie susitarimo nutraukima, perduoti 
savo prekybos versla kitam prekiautojui? 

Ne. Tokiam apribojimui Reglamentas netaikomas. Taciau šis perdavimas nepakeis fakto, 
kad perduotas prekybos susitarimas pasibaigs pasibaigus ispejimo laikotarpiui. Todel 
papildoma prekybos versla prekiautojas isigys tik ribotam laikotarpiui iki ispejimo 
laikotarpio pabaigos.  

66 klausimas: Ar pagal Reglamenta prekiautojui gali buti užkirstas kelias parduoti savo 
prekybos versla igaliotajam remontininkui? 

Taip. Suteikiama teise parduoti versla tik tos pacios rušies tinklo nariams, t. y. 
prekiautojas – prekiautojui, igaliotasis remontininkas – igaliotajam remontininkui136. 

5.3.8. Prekiautojo susitarimo pabaiga   

67 klausimas: Ar Reglamente numatytas minimalus prekybos verslo susitarimo galiojimo 
laikas? 

Pagal Reglamenta susitarimas gali buti sudarytas neribotam laikotarpiui137 arba nustatytam 
laikotarpiui138. Jei susitarimas sudarytas nustatytam laikui, šis laikas negali buti trumpesnis 
kaip penki metai. Šiame Reglamente susitarimas penkiems metams, kuriame numatoma 
kiekvienos šalies teise nutraukti susitarima nepasibaigus terminui139, laikomas mažiau kaip 
penkiu metu terminuotu susitarimu. 

68 klausimas: Ar Reglamente numatyti minimalus pranešimo apie susitarimo nutraukima 
laikotarpiai? 

Šalis, nepageidaujanti atnaujinti terminuoto susitarimo, prieš šešis menesius iki susitarimo 
pabaigos turi kitai šaliai pranešti apie ketinima neatnaujinti susitarimo140.  

Neterminuota susitarima nutraukti pageidaujanti šalis paprastai turi bent prieš du metus 
pranešti apie ketinima nutraukti susitarima. Taciau, jei istatymu arba specialiu susitarimu 
tiekejas yra ipareigotas atitinkamai kompensuoti už susitarimo nutraukima arba jei jis 
pageidauja nutraukti susitarima, kai butina iš naujo pertvarkyti visa jo tinkla arba didele jo 
dali, turi apie tai pranešti bent prieš metus141. 

                                                

136  3 straipsnio 3 dalis ir 10 konstatuojamoji dalis. 

137  Kitaip tariant, susitarime nenumatoma, kada jis nustos galioti.  
138  3 straipsnio 5 dalis. 
139  Jei ivykdomas pagrindinis ipareigojimas. 
140  3 straipsnio 5 dalies a punktas. Pasekmes, sukeliamos tokiu budu nepranešus apie susitarimo 

nutraukima, vertinamos pagal nacionalines teises aktus.  
141  3 straipsnio 5 dalies b punktas. 
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Poreikis iš naujo pertvarkyti tinkla gali kilti del konkurentu veiksmu arba del kitu 
ekonominiu veiksniu, nepriklausomai nuo to, ar juos skatina vidiniai gamintojo 
sprendimai, ar išorine itaka, pavyzdžiui, daug darbo jegos konkrecioje vietoveje 
idarbinusios bendroves uždarymas. Turint omenyje daugybe ivairiu galimu situaciju, butu 
neimanoma išvardyti visas galimas pertvarkymo priežastis. 

Ar butina iš naujo pertvarkyti tinkla – objektyvus klausimas, ir faktas, jog, tiekejo 
nuomone, toks pertvarkymas yra butinas, ginco atveju šio klausimo neišsprendžia. Tokiu 
atveju remiantis aplinkybemis klausima sprendžia nacionalinis teisejas arba arbitras.   

Ar paveikta didele tinklo dalis, turi buti nuspresta kiekvienu atveju atsižvelgiant i 
konkrecia gamintojo tinklo organizacija. „Didele“ reiškia didele dali ir ekonominiu, ir 
geografiniu atžvilgiu – tai gali buti tinklas arba jo dalis tam tikroje valstybeje nareje. 

69 klausimas: Ar tam tikromis išimtinemis aplinkybemis Reglamenta atitinkancio 
vertikalaus susitarimo šalis gali ji nutraukti iš anksto nepranešusi?  

Nuo nacionalines teises aktu nuostatu priklauso, ar susitarimo šalys turi teise ji bet kada 
nutraukti iš anksto nepranešusios, jei kita šalis nevykdo vieno iš pagrindiniu ipareigojimu. 
Ar išankstinio nutraukimo priežastys yra pakankamos, šalys turi nustatyti bendru sutarimu 
arba, nesutarimo atveju, kreipdamosi i kvalifikuota treciaja šali arba arbitra ir (arba) 
kreipdamosi i atitinkama teisma, kaip numatyta nacionalines teises aktuose142. 

70 klausimas: Ar Reglamentu tiekejas ipareigojamas pateikti pateisinamas susitarimo su 
prekiautoju arba igaliotuoju remontininku nutraukimo priežastis?  

Kad butu taikomas Reglamentas, susitarima nutraukti pageidaujantis tiekejas turi raštu 
nurodyti išsamias, objektyvias ir aiškias nutraukimo priežastis143. Ši salyga buvo itraukta 
siekiant užkirsti kelia tiekejui nutraukti susitarima platintojui arba remontininkui isitraukus 
i prokonkurencine veikla, tokia kaip aktyvus arba pasyvus pardavimai užsienio pirkejams, 
kitu tiekeju prekiu ženklu pardavimas arba remonto ir technines priežiuros subranga.  

Iškilus gincui arbitras arba nacionalinis teismas sprendžia, ar pateiktos priežastys pateisina 
prekiautojo susitarimo nutraukima, ir, be viso kito, parenka tinkama teises gynimo 
priemone, jei pateiktos priežastys nutraukimo nepateisina. Priimdamas sprendima, ar 
susitarimo nutraukimo priežastys yra pagristos, arbitras arba teisejas gali atsižvelgti i kelis 
veiksnius, iskaitant pati prekiautojo susitarima, nacionalines sutarciu teises reikalavimus 
bei Reglamento teksta. 

Reglamente nustatytos kelios prekiautojo veiklos rušys, kuriu tiekejas negali uždrausti. 
Jei, užuot uždraudes šias veiklos rušis, tiekejas siektu užkirsti joms kelia arba jas užbaigti 
nutraukdamas prekiautojo susitarima, tai sudarytu sunku netiesiogini konkurencijos 
apribojima ir reikštu, kad paskirstymo susitarimui daugiau nebebus taikoma išimtis. 
Klausima, ar tiekejas pasirinko nutraukti susitarima del pranešime nurodytu priežasciu, ar 
noredamas užbaigti prokonkurencinius prekiautojo veiksmus, gali išspresti nepriklausoma 
trecioji šalis arba arbitras arba nacionalinis teisejas.  
                                                

142  3 straipsnio 6 dalis. 

143  3 straipsnio 4 dalis. 
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71 klausimas: Ar tiekejas turi nurodyti priežastis, kodel pateikia pranešima, kad 
terminuota sutartis nebus atnaujinta? 

Ne. Reglamente nereikalaujama iš tiekejo nurodyti priežastis, kodel jis nepageidauja 
atnaujinti terminuotos sutarties144.  

5.4. Igaliotieji remontininkai 

Savoka „Igaliotasis remontininkas“ yra apibrežta Reglamento 1 straipsnio 1 dalies l 
punkte. Tai tiekejo (transporto priemoniu gamintojo arba jo importuotojo) idiegtam 
„oficialiu“ remonto ir technines priežiuros paslaugu tiekeju tinklui priklausanti imone. 
Savoka „igaliotasis remontininkas“ yra nauja, kadangi pagal Reglamenta 1475/95 ir 
automobiliu mažmeninis pardavimas, ir remontas bei technine priežiura paprastai budavo 
vykdomi tiekejo tinkle tos pacios rušies verslo imoniu, paprastai vadinamu prekiautojais. 
Tuo tarpu Reglamentas 1400/2002 yra pagristas kitokia koncepcija: nauju motoriniu 
transporto priemoniu paskirstymas ir remonto bei technines priežiuros paslaugu teikimas 
nebera nejudamai susije, ir šia veikla gali vykdyti skirtingos imones.   

Todel pagal Reglamenta 1400/2002 tiekejai negali nustatyti ipareigojimo prekiautojams 
atlikti remonto ir technines priežiuros paslaugas145. Pagal ji tiekejas negali ir ipareigoti 
igaliotuosius remontininkus platinti naujas motorines transporto priemones146. 

Reglamentas taikomas tiekejo naudojamam kiekybiniam pasirinktiniam paskirstymui arba 
išskirtiniam paskirstymui jo igaliotuju remontininku tinklui iki 30 % rinkos dalies147. 
Igaliotuju remontininku tinklams viršijant šia riba, Reglamentas taikomas tik kokybiškai 
pasirinktiems igaliotiesiems remontininkams148.  

5.4.1. Kaip tapti igaliotuoju remontininku   

72 klausimas: Ar nauju motoriniu transporto priemoniu tiekejas turi leisti bet kuriam 
remontininkui tapti jo igaliotuju remontininku tinklo nariu?  

Iš esmes tiekejas gali laisvai pasirinkti savo tinko narius. Taciau, jei tiekejas nori, kad jo 
susitarimams butu taikomas Reglamentas, atsakymas i ši klausima priklauso nuo tiekejo 
igaliotuju remontininku turimos rinkos dalies, kalbant apie visu konkretaus prekes ženklo 
motoriniu transporto priemoniu atliekama remonta. Jei ši rinkos dalis neviršija 30 %, 
tiekejas gali gristi savo igaliotuju remontininku tinkla kiekybiniu pasirinktiniu paskirstymu 

                                                

144  Taciau kai kuriu valstybiu nariu civilines teises nuostatos gali reikalauti nurodyti šias priežastis.  
145  Žr. 4 straipsnio 1 dalies g punkta. Taip pat žr. 22 konstatuojamaja dali, kuri paaiškina svarbu labai 

rimtu 4 straipsnio 1 dalies g ir h punktuose nustatytu apribojimu aspekta ir kuri aiškiai nurodo bet 
koki tiesiogini arba netiesiogini ipareigojima arba skatinamaja priemone, skatinancia pardavimus 
susieti su paslaugu tiekimu arba viena iš šiu veiklu darancia priklausoma nuo kitos.  

146  4 straipsnio 1 dalies h punktas. 

147  3 straipsnio 1 dalies 1 papunktis. 

148  3 straipsnio 1 dalies 3 papunktis. 
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arba išskirtiniu paskirstymu ir gali pasirinkti neskirti tam tikru remontininku, netgi jei jie 
atitinka paskyrimui keliamus kokybes kriterijus. 

Jeigu konkretaus prekes ženklo igaliotojo remonto tinklo rinkos dalis viršija 30 %, 
Reglamentas taikomas tik kokybiniam pasirinktiniam paskirstymui. Jei tiekejas pageidauja, 
kad Reglamentas butu taikomas jo paskirstymo susitarimui, savo igaliotiesiems 
remontininkams jis gali nustatyti tik kokybinius kriterijus bei turi leisti visiems šiuos 
kriterijus atitinkantiems remontininkams veikti kaip igaliotiesiems remontininkams, 
iskaitant igaliotuosius prekiautojus, kuriu sutartys buvo nutrauktos, bet kurie noretu testi 
veikla kaip igaliotieji remontininkai. 

73 klausimas: Ar tiekejas turi leisti visiems suinteresuotiesiems remontininkams žinoti 
šiuos kriterijus, jei jis taiko kokybini pasirinktini paskirstyma?   

Taip. Jei tiekejas neatskleistu kokybes kriteriju, remontininkai negaletu žinoti, kaip juos 
igyvendinti, ir negaletu parodyti, kad juos atitinka. Patartina, kad tiekejai galetu suteikti 
informacija apie šias salygas bet kuriam remontininkui paprašius arba netgi viešai ja 
paskelbtu, pavyzdžiui, internete. 

74 klausimas: Kaip tiekejas, kurio igaliotojo remonto tinklas remiasi vien kokybiniais 
kriterijais, turi taikyti šiuos kriterijus? 

Kokybinius kriterijus savo igaliotuju remontininku tinklui nustatantis tiekejas turi taikyti 
tuos pacius kriterijus vienodai visiems remontininkams. Pirmiausia tai reiškia:  

– kai tik remontininkas atitinka šiuos kriterijus, jis turi buti priimtas kaip igaliotasis 
remontininkas. Taciau prieš sudarydamas susitarima su remontininku tiekejas turi 
teise patikrinti, ar remontininkas šiuos kriterijus atitinka; 

– turi buti taikomi vienodi kriterijai igaliotiesiems remontininkams, kurie yra naujas 
konkretaus prekes ženklo motorines transporto priemones parduodantys prekiautojai, 
ir tiems, kurie tokiais nera. Ypac tiekejas turi leisti visiems igaliotiesiems 
remontininkams vykdyti visu konkretaus prekes ženklo bendrojoje rinkoje parduotu 
motoriniu transporto priemoniu garantiju salygas, teikti nemokamas ju technines 
priežiuros paslaugas ir atlikti garantines priežiuros darbus149. 

                                                

149  Žr. 17 konstatuojamaja dali. 
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5.4.2. Igaliotiesiems remontininkams nera išlygos vietos atžvilgiu   

75 klausimas: Ar Reglamentas taikomas pasirinktinio paskirstymo sistemoje 
dalyvaujancio igaliotojo remontininko galimybes laisvai spresti, kur isteigti remonto 
dirbtuve arba papildoma(-as) pardavimo vieta(-as), apribojimui?  

Ne. Tokiam apribojimui Reglamentas netaikomas. Igaliotasis remontininkas turi galeti 
laisvai spresti, kur isteigti remonto dirbtuve ir papildoma pardavimo vieta, kuriose teikia 
remonto ir technines priežiuros paslaugas150. 

5.4.3. Atsargines dalys ir igaliotasis remontininkas  

Taip pat prašome žiureti šio leidinio 7 skyriu. 

76 klausimas: Ar transporto priemoniu tiekejas gali siekti užkirsti kelia igaliotajam 
remontininkui apsirupinti originaliomis atsarginemis dalimis tiesiogiai iš daliu 
gamintojo?   

Ne. Tai butu sunkus konkurencijos apribojimas151.  

77 klausimas: Ar tiekejas gali ipareigoti igaliotaji remontininka informuoti klientus, ar 
jis naudoja originalias atsargines dalis, ar tokios pacios kokybes atsargines dalis?   

Atliekant ne garantinio remonto darbus, kur tiekejas gali primygtinai reikalauti naudoti jo 
tiekiamas atsargines dalis, remontininkui taikomas tiekejo ipareigojimas informuoti 
klientus apie originaliu arba tokios pacios kokybes atsarginiu daliu naudojima, kaip 
priemone tiesiogiai arba netiesiogiai riboti igaliotojo remontininko teise pirkti ir naudoti 
tokias atsargines dalis, laikomas pagrindiniu apribojimu. Tiekejas ypac negali taikyti tokio 
ipareigojimo siekdamas suformuoti klientu nuomone, kad šios dalys yra prastesnes 
kokybes negu transporto priemoniu gamintojo tiekiamos originalios atsargines dalys.  

78 klausimas: Ar igaliotasis remontininkas gali buti ipareigotas atlikti garantini 
remonta, teikti nemokamas technines priežiuros paslaugas ir atlikti transporto priemones 
garantines priežiuros darbus naudojant transporto priemoniu tiekejo pristatytas 
originalias atsargines dalis?   

Taip. 4 straipsnio 1 dalies k punkte numatyta, jog transporto priemoniu tiekejas gali kelti 
salyga, kad jo tiekiamos dalys butu naudojamos minetiesiems remonto darbams152 atlikti. 
Taciau transporto priemones tiekejas negali reikalauti naudoti jo tiekiamas originalias 
atsargines dalis atliekant paprasta motorines transporto priemones remonta ir technine 
priežiura, kuri klientui nera nemokama (pavyzdžiui, 30000 km nuvažiavusio automobilio 

                                                

150  5 straipsnio 3 dalis. 

151  Žr. 4 straipsnio 1 dalies k punkta. 

152  Garantinis remontas reiškia sulužusiu arba defektuotu transporto priemones daliu pakeitima. 



67 

technine priežiura), nes tai sudarytu igaliotojo remontininko laisves atliekant tokias 
technines priežiuros paslaugas naudoti iš kitu tiekeju gautas originalias arba tokios pacios 
kokybes atsargines dalis apribojima153.  

79 klausimas: Ar tiekejas gali ipareigoti igaliotaji remontininka išimtinai naudoti šio 
tiekejo prekes ženklo atsargines dalis?  

Tokioms priemonems, žinomoms kaip ipareigojimai nekonkuruoti154, kuriu imtusi 
igaliotasis remontininkas ir transporto priemoniu tiekejas arba igaliotasis remontininkas ir 
atsarginiu daliu tiekejas, bendroji išimtis nebutu taikoma. Taciau ipareigojimas naudoti 
konkretaus prekes ženklo atsargines dalis iki 30 %155 igaliotojo remontininko 
konkuruojanciu atsarginiu daliu pirkimu nera laikomas ipareigojimu nekonkuruoti ir jam 
Reglamentas butu taikomas156, jei igaliotasis remontininkas gali laisvai pirkti šias prekes iš 
tiekejo arba iš kitu tiekejo nurodytu šaltiniu, t. y. kitiems platintojams arba 
remontininkams vykdant kryžmini tiekima157. 

80 klausimas: Ar Reglamentas taikomas susitarimui, kuriame transporto priemoniu 
tiekejas ipareigoja igaliotaji remontininka skirtingu prekes ženklu transporto priemoniu 
atsargines dalis laikyti skirtingose jo remonto dirbtuves vietose?  

Ne. Tai butu netiesioginis igaliotojo remontininko teises remontuoti kitu prekes ženklu 
transporto priemones apribojimas. Tokiam apribojimui Reglamentas netaikomas158. Taciau 
tiekejas galetu igaliotaji remontininka ipareigoti atsargines dalis laikyti pagal tam tikra 
tvarkinga sistema. 

81 klausimas: Ar transporto priemoniu tiekejas gali siekti užkirsti kelia igaliotajam 
remontininkui parduoti originalias atsargines dalis nepriklausomiems remontininkams?  

Ne. Tai butu sunkus konkurencijos apribojimas159.  

5.4.4. Igaliotuju remontininku ipareigojimai nekonkuruoti   

82 klausimas: Ar Reglamentas taikomas, kai transporto priemoniu tiekejas neleidžia 
igaliotiesiems remontininkams toje pacioje dirbtuveje remontuoti skirtingu prekes ženklu 
transporto priemones? 

                                                

153  Žr. 4 straipsnio 1 dalies k punkta. 

154  Žr. 1 straipsnio 1 dalies b punkta ir 5 straipsnio 1 dalies a punkta. 

155  Apskaiciuota remiantis praejusiu kalendoriniu metu konkuruojanciu prekiu pirkimu verte. 

156  Žr. 1 straipsnio 1 dalies b punkta. 

157  4 straipsnio 1 dalies b ir c punktai.  

158  Žr. 5 straipsnio 1 dalies b punkta. 

159 Žr. 4 straipsnio 1 dalies i papunkti. 
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Ne. Tokiam apribojimui, tiesioginiam arba netiesioginiam, Reglamentas netaikomas160. 

5.4.5. Igaliotojo remonto verslo perdavimas   

83 klausimas: Ar igaliotasis remontininkas turi teise parduoti savo remonto dirbtuve 
prekybos arba platinimo imonei? 

Kad susitarimui tarp tiekejo ir platintojo arba igaliotojo remontininko butu taikomas 
Reglamentas, susitarime turi buti numatyta platintojo arba remontininko teise visas savo 
teises ir pareigas perduoti kitai tos pacios rušies imonei, išrinktai buvusio platintojo arba 
remontininko, kuri paskirstymo sistemoje parduoda arba remontuoja to paties prekes 
ženklo motorines transporto priemones161.  

Todel igaliotasis remontininkas turi galeti laisvai parduoti savo remonto versla kitam 
remontininkui, igaliotam remontuoti to paties prekes ženklo transporto priemones162. 
Taciau tiekejas neprivalo leisti igaliotajam remontininkui parduoti savo remonto dirbtuve 
prekiautojui, kadangi prekiautojas nera tos pacios rušies imone. Taciau, jei prekiautojas, 
kuriam remontininkas pageidauja parduoti savo igaliotaji remonto versla, taip pat yra to 
paties prekes ženklo igaliotasis remontininkas, tiekejas negali priešintis pardavimui. 

5.5. Nepriklausomi operatoriai atsarginiu daliu rinkoje     

Vienas iš pagrindiniu Reglamentu 1400/2002 siekiamu tikslu – sukurti salygas veiksmingai 
konkuruoti motoriniu transporto priemoniu remonto ir technines priežiuros rinkose bei 
leisti visiems tose rinkose veikiantiems operatoriams, iskaitant nepriklausomus 
remontininkus, siulyti aukštos kokybes paslaugas. Veiksminga konkurencija yra 
suinteresuoti klientai, ji jiems leidžia rinktis iš keliu remonto ir technines priežiuros 
paslaugu tiekeju, iskaitant transporto priemoniu gamintojo igaliotuosius remontininkus ir 
nepriklausomame sektoriuje veikiancius remontininkus. 

5.5.1. Priejimas prie technines informacijos  

Kad konkurencija butu veiksminga, visi remonto ir technines priežiuros darbus atliekantys 
nepriklausomi operatoriai turi tureti priejima prie tos pacios technines informacijos, 
apmokymu, irankiu ir irangos, kaip igaliotieji remontininkai. Reglamente 1400/2002163 
placiau negu Reglamente 1475/95164 traktuojami operatoriai, kuriems leidžiama tureti 
priejima, ir tai, prie ko jiems turi buti suteiktas priejimas.  

                                                

160  5 straipsnio 1 dalies b punktas. 

161  3 straipsnio 3 dalis ir 10 konstatuojamoji dalis. 

162  3 straipsnio 3 dalis. 

163  Žr. 4 straipsnio 2 dali. 

164  Žr. Reglamento 1475/95 6 straipsnio 1 dalies 12 punkta. 
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Priejimas turi buti suteiktas nediskriminuojant165, greitai ir atitinkamu budu, atsižvelgiant i 
konkretaus nepriklausomo operatoriaus poreikius; jis taip pat turi buti patogus naudoti. 

Atsisakymas leisti prieiti prie informacijos, kuriai taikomos intelektines nuosavybes teises 
arba kuri laikytina komercine paslaptimi, aplinkybemis, kai toks atsisakymas prilygtu 
piktnaudžiavimui dominuojancia padetimi pagal 82 straipsni, butu laikomas 
piktnaudžiavimu. 

84 klausimas: Kas pagal Reglamenta turi teise buti nepriklausomu operatoriumi?   

Reglamento 4 straipsnio 2 dalyje pateikiamas negalutinis sarašas tu, kurie laikytini 
nepriklausomais operatoriais. Apskritai imant, šiame Reglamente nepriklausomas 
operatorius – tai imone166, tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvaujanti remontuojant motorines 
transporto priemones ir atliekant ju technine priežiura167. Prie nepriklausomu operatoriu, 
tiesiogiai dalyvaujanciu remontuojant motorines transporto priemones arba atliekant ju 
technine priežiura, priskiriami nepriklausomi remontininkai (pavyzdžiui, kebulo 
remontininkai, nepriklausomi autoservisai, greito remonto grandines), keliu priežiuros 
tarnybos ir automobiliu klubai. Prie tu, kurie laikomi tiesiogiai dalyvaujanciais 
remontuojant motorines transporto priemones ir atliekant ju technine priežiura, priskiriami 
technines informacijos leidejai, atsarginiu daliu platintojai, remontui butinos irangos arba 
irankiu gamintojai ir bandymo paslaugas bei remontininku apmokymo paslaugas siulantys 
operatoriai, kadangi ši veikla palengvina remontininku darba. 

85 klausimas: Kas turi suteikti priejima prie technines informacijos?  

Nauju motoriniu transporto priemoniu tiekejas168 yra atsakingas už tai, kad 
nepriklausomiems operatoriams butu leista tureti butina priejima. Taciau šis ipareigojimas 
ivykdomas, jei tiekejas atsakomybe suteikti priejima prie informacijos perduoda imonei, 
kuriai transporto priemoniu gamintojas patikejo platinti technine informacija, tokiai kaip 
nacionalinis konkretaus prekes ženklo importuotojas. 

86 klausimas: Prie kokios technines informacijos nepriklausomas operatorius turetu 
tureti priejima?  

Nepriklausomi operatoriai privalo tureti priejima prie tos pacios technines informacijos, 
kaip ir igaliotieji remontininkai. Tai apima visa informacija, butina remonto ir technines 
priežiuros darbams atlikti169, iskaitant informacija, butina norint prieiti prie elektroniniu 
                                                

165  Nepriklausomi ir igaliotieji remontininkai neturi buti traktuojami skirtingai. 

166  Terminas „imone“ apima asmeni, ukine bendrija, asociacija ir bendrove. 

167 Tai neapima, pavyzdžiui, eismo ivykius tirianciu ekspertu arba atsargines dalis gaminti 
pageidaujanciu gamintoju. 

168  Žr. 4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa. 

169  Kalbama tik apie priejima prie informacijos, butinos remonto ir technines priežiuros darbams atlikti. 
Todel priejimas neturi buti suteiktas prie mokymo medžiagos, susijusios su, pavyzdžiui, remonto 
verslo valdymu arba apskaitos sistemos tvarkymu. 
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transporto priemoneje sumontuotu sistemu, taip pat ir diagnostiniu sistemu, bei jas 
aptarnauti. Tai apima kalbine forma pateikta informacija170 bei elektroninius duomenis. Jei 
savo igaliotiesiems remontininkams gamintojas teikia technine pagalba telefonu arba 
interneto pagalbos linija, nepriklausomiems operatoriams irgi turi buti teikiama tokia 
pagalba. 

87 klausimas: Kokius irankius ir iranga nepriklausomas operatorius turetu galeti gauti?  

Nepriklausomi operatoriai turi galeti gauti tuos pacius irankius, kaip ir igaliotieji 
remontininkai. Jiems priskiriami rankiniai irankiai ir stakles, programine ir technine 
iranga171, diagnostine ir kita iranga, butina remonto ir technines priežiuros darbams atlikti. 
Jei tiekejas igaliotiesiems remontininkams nuomoja irankius, ta pati paslauga turi buti 
prieinama ir nepriklausomiems operatoriams. 

88 klausimas: Ar nepriklausomas operatorius turi teise i apmokymus?  

Nepriklausomi operatoriai turi galeti gauti tuos pacius remonto ir technines priežiuros 
paslaugoms atlikti butinus techninius apmokymus, kaip igaliotieji remontininkai. Tai apima 
ir apmokymus internetu, ir apmokymus, kuriuose mechanikas arba technikas turi dalyvauti 
asmeniškai. 

89 klausimas: Ar tiekejas gali imti pinigus už technines informacijos, irankiu tiekima 
arba apmokymus?  

Taip. Taciau kaina neturetu viršyti tos, kuri nustatyta igaliotiesiems remontininkams. Jeigu 
tam tikras daiktas ar paslauga igaliotiesiems remontininkams teikiama nemokamai, tai 
turetu buti nemokamai tiekiama ir nepriklausomiems operatoriams. 

90 klausimas: Ar tiekejas gali imti pinigus iš nepriklausomo operatoriaus už dideli 
informacijos paketa, kai pastarajam reikia tik konkreciam darbui atlikti butinos 
informacijos?  

Ne172. Informacijos kaina turetu priklausyti nuo to, kam nepriklausomas operatorius ketina 
informacija panaudoti173, ir neturetu buti tokia didele, kad trukdytu ja isigyti. Nors 
paprastai igaliotiesiems remontininkams informacija gali buti prieinama dideliais paketais, 
nepriklausomiems operatoriams turi buti leista pirkti mažesnius paketus arba atskiras jos 
dalis. Pavyzdžiui, jei remontininkas pageidauja teikti tam tikro modelio transporto 
priemoniu technines priežiuros paslaugas, jis neturetu moketi už informacija apie visu tipu 
transporto priemoniu technine priežiura. Panašiai, jei greito remonto operatorius 
pageidauja žinoti visu transporto priemoniu tipu teisinga slegi padangose, jis neturetu 
privaleti pirkti su padangomis nesusijusios informacijos.  

                                                

170  Spausdinta, irašyta garso takelyje arba saugoma elektroniniu formatu.  

171  Iskaitant programine ir technine iranga, butina sasajai su transporto priemoneje sumontuotomis 
sistemomis ir ju perprogramavimu.  

172  4 straipsnio 2 dalis ir 26 konstatuojamoji dalis. 

173  26 konstatuojamoji dalis. 
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91 klausimas: Kaip greitai nepriklausomas operatorius turetu gauti informacija?  

Nepriklausomiems operatoriams informacija turi buti suteikta taip pat greitai, kaip greitai 
ji tampa prieinama igaliotiesiems remontininkams174. Todel tiekejams nera leistina 
nepriklausomiems operatoriams suteikti informacija tik po to, kai ji suteikiama ju 
igaliotiesiems remontininkams. Tiekejai turi pasitelkti reikiamas priemones – infrastruktura 
ir personala – kad galetu tai pasiekti. Ten, kur informacija jau pateikta visiems 
igaliotiesiems remontininkams, nepriklausomi operatoriai, pateike prašyma, ja turi galeti 
gauti pakankamai greitai, kad galetu nepagristai neatideliodami imtis remontuoti kliento 
transporto priemone. Ten, kur technine informacija igaliotiesiems remontininkams 
paprastai teikiama per asmeniniais duomenu perdavimo kanalais, kokiu nepriklausomi 
operatoriai paprastai nenaudoja, nepriklausomi operatoriai, pateike prašyma, ja turi galeti 
gauti kitomis sparciomis elektroninemis priemonemis, tokiomis kaip elektroninis paštas 
arba parsisiunciant iš interneto. 

Informacija apie naujus modelius turi tapti prieinama nepriklausomiems operatoriams tuo 
paciu metu, kai ji tampa prieinama igaliotiesiems remontininkams. 

92 klausimas: Ar technines informacijos leidejai gali iš naujo platinti iš motoriniu 
transporto priemoniu tiekejo gauta informacija?  

Technines informacijos leidejai paprastai renka informacija iš skirtingu tiekeju ir ja leidžia 
standartizuotu formatu, kuriuo gali lengvai naudotis nepriklausomi remontininkai, taip 
palengvindami priejima prie informacijos. Tai ypac svarbu mažiems nepriklausomiems 
operatoriams, kurie remontuoja skirtingu gamintoju motorines transporto priemones ir 
kuriems gali buti per daug sudetinga ir painu tiesiogiai prieiti prie ivairiu transporto 
priemoniu gamintoju sistemu.  

93 klausimas: Ar nepriklausomas atsarginiu daliu platintojas pagal Reglamenta gali 
prašyti gamintojo suteikti jam teise perparduoti informacija?  

Kaip ir technines informacijos leidejai, nepriklausomi atsarginiu daliu perpardavinetojai 
turi teise prieiti prie technines informacijos, butinos jiems patiems naudoti; kitaip tariant, 
kad jie galetu veiksmingai pardavineti reikiamas atsargines dalis. Neturedami tokio 
priejimo jie negaletu informuoti savo klientu, remontininku, kokiu atsarginiu daliu reikia 
konkreciam darbui atlikti. 

Jei tokia informacija butu neprieinama pardavimo metu, nepriklausomi remontininkai 
turetu ja veliau gauti iš motoriniu transporto priemoniu tiekejo. Tai pareikalautu daugiau 
laiko ir butu sudetingiau, o nepriklausomi remontininkai atsidurtu nepalankioje 
konkurencineje padetyje, palyginti su igaliotaisiais remontininkais, kurie iš to paties 
šaltinio gauna ir dalis, ir technine informacija. Jei tiekejas atsisakytu nepriklausomiems 
atsarginiu daliu platintojams suteikti teise perparduoti technine informacija, tai užkirstu 
kelia veiksmingai nepriklausomu ir igaliotuju remontininku konkurencijai bei sudarytu 
sunku netiesiogini konkurencijos apribojima175. 

                                                

174  26 konstatuojamoji dalis. 

175  Reglamento 4 straipsnio 2 dalis.  
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94 klausimas: Ar tam tikromis išimtinemis aplinkybemis tiekejas gali atsisakyti suteikti 
priejima prie technines informacijos?  

Kaip bendros taisykles išimtis, Reglamente apibrežiama176, kad tiekejas turi teise ir tai 
pateisinama, nesuteikti priejimo prie technines informacijos, kuria pasinaudojusios 
treciosios šalys galetu apeiti arba išjungti transporto priemoneje sumontuotus nuo 
vagystes apsaugancius itaisus, perkalibruoti elektroninius itaisus177 arba suklastoti itaisus, 
pavyzdžiui, transporto priemones greiti ribojancius itaisus. 

Taciau aišku, jog daugelis nepriklausomu operatoriu reguliariai susidurs su situacijomis, 
kai priejimas prie tokios informacijos bus butinas ju užduotims atlikti. Keliu priežiuros 
tarnyboms178, pavyzdžiui, turi buti leista dirbti savo darba be nepagristu apsunkinimu. 
Komisijos turima informacija rodo, jog didele dalis iškvietimu gaunami iš klientu, kurie 
negali užvesti transporto priemones, nors ir turi uždegimo rakteli. Kita dažna problema – 
tai transporto priemone užrakine ir viduje rakteli palike klientai. Aišku, jog tokiomis 
aplinkybemis keliu tarnybos turi tureti informacija, reikalinga atlikti viska, kas butina, kad 
klientas vel galetu sestis už savo transporto priemones vairo, net jei joje sumontuoti 
elektroniniai nuo vagystes apsaugantys itaisai. Panašiai nepriklausomi remontininkai gali 
susidurti su situacijomis, kai neturedami tokios informacijos negales atlikti transporto 
priemones technines priežiuros. Pavyzdys galetu buti, kai akumuliatoriaus arba 
elektronines detales išemimas eilines technines priežiuros metu ijungia itaisa, skirta 
imobilizuoti transporto priemone vagystes atveju. 

Todel išimtis turi buti interpretuojama siaurai, ir tiekejai gali nesuteikti informacijos tik 
apie šios rušies itaisus, jei nera kitu, mažiau ribojanciu priemoniu apsaugoti nuo vagysciu, 
perkalibravimo arba klastojimo. Vienas iš mažiau ribojanciu budu butu apsaugoti greicio 
ribojimo itaisa naudojant atskirus priejimo kodus arba užšifravima, kurie užkirstu kelia bet 
kokiai atitinkamos technines arba programines irangos modifikacijai, taciau 
nepriklausomam remontininkui atliekant remonto ir technines priežiuros darbus leistu 
atnaujinti programine iranga. 

Kalbant apie apsauga nuo vagysciu, aišku, jog keliu priežiuros tarnyboms ir 
nepriklausomiems remontininkams galetu buti prieinama informacija, kuria naudotusi tik 
tas asmuo, kuris turetu ir vartotojo uždegimo rakteli. Alternatyvus saugus informacijos, 
butinos atlikti motorines transporto priemones technines priežiuros arba remonto darbus, 
perdavimo budas galetu buti standarto ISO DIS 15764 del duomenu perdavimo kanalu 
saugumo reikalavimus atitinkantys duomenu perdavimo kanalai arba vadinamieji 
„perdavimo programavimo“ metodai, kai transporto priemone tiesiogiai sujungiama su jos 
gamintoju, kuris atlieka perprogramavima motorineje transporto priemoneje. 

5.5.2. Nepriklausomu ir igaliotoju remontininku santykis   

Nepriklausomas remontininkas, kaip apibrežiama Reglamento 1 straipsnio 1 dalies m 
punkte, – tai nepriklausomas operatorius, remontuojantis tam tikro prekes ženklo 

                                                

176  Žr. 26 konstatuojamaja dali. 

177  Paprastai vadinama lustu sureguliavimu.  

178  Tokioms kaip automobiliu klubai. 
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transporto priemones ir atliekantis ju technine priežiura, nepaskirtas to prekes ženklo 
gamintojo. Nepriklausomi remontininkai sudaro sveika konkurencija igaliotajam remonto 
tinklui. Remontininkas gali veikti kaip nepriklausomas vienu prekiu ženklu remontininkas 
ir kaip igaliotasis kitu prekes ženklu remontininkas. Nepriklausomas remontininkas gali 
buti ir vieno ar keliu prekes ženklu nauju motoriniu transporto priemoniu igaliotuoju 
platintoju (t. y. prekiautoju). 
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6. RINKOS APIBREŽIMAS IR RINKOS DALIU APSKAICIAVIMAS   

6.1. Rinkos apibrežimo principai   

Teisingas atitinkamos rinkos ribu apibrežimas priklauso nuo konkrecios situacijos ir laikui 
begant gali kisti, be viso kito, kaip nauju Reglamento suteikiamu galimybiu pasekme. 
Motoriniu transporto priemoniu vertikalus susitarimai apima daug ir labai skirtingu 
produktu. Kaip pasekme, nepaisant fakto, kad Reglamentas yra skirtas konkreciam 
sektoriui, susitarimuose nenustatoma, kokiems produktams ir kokioms geografinems 
rinkos dalims jis taikomas. Kalbant apie rinkos apibrežima, Komisija laikosi jos Pranešime 
šiuo klausimu179 apibrežto požiurio. Ji atsižvelgia ir i ankstesnius sprendimus, kuriuose 
tiksliai apibrežtos atitinkamos rinkos180, atsižvelgdama i nuo sprendimo priemimo galimai 
ivykusiu pasikeitimu ivertinima ir i prekybos lygi, kuris buvo sprendime apibrežiant 
rinka181. Komisijos vertikaliuju apribojimu gairese irgi aiškinami konkretus klausimai, 
kurie gali iškilti taikant vertikalius susitarimus182.  

Toliau iliustruojami keli šiuose pranešimuose, kuriais galima vadovautis pagal Reglamenta 
apibrežiant rinkas, principai. Pavyzdžiai pateikiami skaitytojo patogumui, jie šiu pranešimu 
nedaro nereikalingais nei iš anksto nusprendžia, kaip Komisija rinkas apibrežtu konkreciu 
atveju.  

1) Reglamente nurodoma, kad apibrežiant rinka produktu pakeiciamumas turi buti 
vertinamas pirkejo požiuriu183. Tas pats nurodoma ir rinkos apibrežimo Pranešime, 
kuriame pabrežiamas paklausos pakeiciamumas reaguojant, be kitu veiksniu, i 
maža, bet ilgalaiki kainu augima. Paklausos pakeiciamumo ivertinimas lemia 
produktu tipo arba geografiniu teritoriju, kurias pirkejas laiko pakaitalu, nustatyma 
bei ivertinima, kiek paklausa paveiks nedidelis, tarkime, 5–10 %, ilgalaikis kainu 
augimas184.  

                                                

179 Komisijos pranešimas del atitinkamos rinkos apibrežimo Bendrijos konkurencijos teises tikslams, OL 
C 372, 1997 12 9, p.5. 

180  Pavyzdžiui, 2000 3 14 Komisijos sprendime del bylos Nr. COMP/M.1672 – Volvo/Scania (OL L 143, 
2001 5 29, p. 74) sunkvežimiai buvo toliau suskirstyti i mažo galingumo (mažiau 5 tonu), vidutinio 
galingumo (nuo 5 iki 16 tonu) ir didelio galingumo (daugiau 16 tonu) segmentus ir rinkos apibrežtos 
kaip nacionalines. Komisijos patvirtintu sprendimu taikant EB konkurencijos taisykles saraša galima 
rasti: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html 

181  Iš to išplaukia, jog atitinkamos produktu ir geografines rinkos apibrežimas sprendime, kuriame 
ivertinamas, tarkime, automobiliu detaliu gamintoju susijungimas, ne visada gali buti tinkamas 
siekiant nustatyti atitinkama produktu rinka, kuriai itakos turi paskirstymo ir technines priežiuros 
susitarimas, kuris siejasi su ta pacia detale, naudojama kaip atsargine dalis drauge su visomis kitomis 
atsarginemis dalimis, butinomis remonto paslaugoms teikti.  

182 Vertikaliuju apribojimu gairiu V skirsnio 88–99 dalys. 

183 8 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai.  

184  Nedidelis, bet reikšmingas, ir ne trumpalaikis pardavimo kainu augimas, SSNIP testas. Apibrežiant 
rinka Komisijos pranešime paklausos pakeiciamumui taikoma pirmenybe tiekimo pakeiciamumo 
atžvilgiu.   
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2) Kaip bendra taisykle, pagal Reglamente daroma išskyrima, reiketu atskirai ištirti 
nauju motoriniu transporto priemoniu pardavimo veikla ir atsarginiu daliu 
pardavimo bei remonto ir technines priežiuros paslaugu teikimo veikla185. 
Atsarginiu daliu atveju reikia kruopšciai ivertinti, kokie tikri pakaitalai yra rinkoje. 
Kai kuriais atvejais jie gali buti pakaitalais186, kai kuriais atvejais – ne187. 

3) Tam, kad butu ivertintas pakeiciamumas, taigi, ir apibrežta(-os) rinka(-as), kuriai(-
ioms) daro poveiki vertikalus susitarimas, reikia atsižvelgti i sudarant susitarima 
buvusi prekybos lygi188. Pavyzdžiui, negalima neatsižvelgti i tai, jog ta pati 
atsargine dalis priklauso skirtingoms atitinkamoms rinkoms, priklausomai nuo to, 
kuriame gamybos arba paskirstymo grandines etape susitarimas buvo sudarytas, t. 
y. tiesioginis tiekimas iš imones, didmenine prekyba ar mažmenine prekyba189.  

4) Kiek galutiniu prekiu, tokiu kaip motorines transporto priemones, paskirstymas 
arba remonto ir technines priežiuros paslaugu teikimas galutiniams vartotojams yra 
pakeiciamas pirkeju, aktyviai veikianciu kaip mažmenininkai, tokie kaip igaliotieji 
platintojai arba remontininkai, kurie yra paskirstymo sistemos nariai, požiuriu, 
paprastai apspres galutiniu vartotoju nuomone. Jei galutiniams vartotojams 
skirtingos motorines transporto priemones yra nepakeiciamos, šias transporto 
priemones nepakeiciamomis laikys ir jas mažmenomis pardavinejantys 
platintojai190. Taciau, galutiniu vartotoju nuomone apie tarpinius produktus, 

                                                

185  Atskiros rinkos, kurios drauge apimtu motorines transporto priemones ir atsargines dalis, gali buti 
apibrežtos atsižvelgiant i, inter alia, motorines transporto priemones gyvavimo trukme bei kam 
vartotojai teikia pirmenybe ir kokia ju pirkimo elgsena, žr. Pranešimo del rinkos apibrežimo 56 dali. 
Praktiškai reikia nuspresti, ar didele pirkeju dalis renkasi atsižvelgdami i viso transporto priemones 
gyvavimo laiko išlaidas, ar ne. Gali labai skirtis, pavyzdžiui, sunkvežimiu pirkeju, kurie perka ir 
naudoja daug transporto priemoniu ir jas pirkdami atsižvelgia i technines priežiuros išlaidas (pvz., 
pirkimas urmu ir sunkvežimiu naudojimo sutartys, pateikiant saskaita pagal kilometro kaina), 
pirkimo elgsena nuo asmeniniu transporto priemoniu pirkeju pirkimo elgsenos.  

186  Pavyzdžiui, atliekant nesudetingus remonto arba technines priežiuros darbus naudojami produktai. 
Tuo tarpu keli rinkoje esantys akumuliatoriu variantai gali buti saugiai pritaikyti konkretaus modelio 
automobiliui.  

187  Kadangi rinkoje gali nebuti daugelio konkretaus prekes ženklo atsarginiu daliu alternatyviu atsargu 
šaltiniu, galutiniu vartotoju automobiliai nebus suremontuoti naudojant kitokia atsargine dali. Todel, 
nesant pakaitalu, konkretaus prekes ženklo atsargines dalys gali buti apibrežtos kaip atitinkama 
produktu rinka, kuriai daro itaka tiekejo ir jo igaliotojo remonto tinklo susitarimas. 

188 Vertikaliu apribojimu gairiu 91–94 dalys.  

189  Tiekimo arba didmenines prekybos susitarimai del detaliu arba atsarginiu daliu gali buti sudaromi 
tarp šaliu, kuriu geografine veiklos sritis yra visos arba kelios valstybes nares, vadinasi, atitinkamai 
turi buti apibrežtos geografines rinkos (žr., pavyzdžiui, 2002 1 25 Komisijos sprendima del atvejo Nr. 
COMP/M.2696 – TMD/MENETA/MAST, kuriame Komisija laikosi nuomones, kad automobiliu 
diskiniu stabdžiu antivibraciniu tarpiniu gamybos atitinkama geografine rinka yra bent visa ES). 
Tolesni vertikalus susitarimai platinimo etape gali daryti poveiki siauriau apibrežtoms rinkoms. Prieš 
pat mažmenines prekybos etapa sudaryti susitarimai paprastai gali apimti pirkejus, kuriems yra 
tinkamos nacionalines arba regionines atitinkamos rinkos ribos. 

190  Pavyzdžiui, dvieju skirtingu motoriniu transporto priemoniu, tarkime, lengvos keliamosios galios 
komercines transporto priemones ir prabangaus limuzino, pirkejas nelaikys pakeiciamomis, jei ju 
pakeiciamomis nelaikys galutinis vartotojas, nepriklausomai nuo to, ar tas pats platintojas iš tikruju 
jas abi pirks perpardavimui. 
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neatpažistamus galutineje prekeje, nelems pirkejo, pavyzdžiui, transporto 
priemoniu gamintojo, nuomones191.  

5) Turi buti ivertintos esamos produktu, kurie nera tiesiogiai pakeiciami, pakeitimo 
grandines. Jei nera gerai žinomo atitinkamos rinkos apibrežimo precedento, 
galimos pakeitimo grandines yra ypac svarbios ir turi buti ištirtos skirtingu 
motoriniu transporto priemoniu tipu atveju192.  

6) Kalbant apie garantini aptarnavima ir atsargines dalis, vertikalus susitarimas tarp 
motoriniu transporto priemoniu tiekejo ir jo prekes ženklo igaliotuju remontininku 
tinklo dažnai taikomas sutarties prekiu paketui, taip pat ir intelektines nuosavybes 
teisiu aptarnavimui, palaikymui ir leidimo jomis naudotis išdavimui. Šis paketas, 
drauge su didelemis tam tikram prekes ženklui skirtomis investicijomis, leidžia 
igaliotajam tinklui teikti šio prekes ženklo transporto priemoniu remonto 
paslaugas. Tokiais atvejais savo rinkos dalis tiekejas apskaiciuoja pagal prekiu, 
ypac atsarginiu daliu, kurias tiekia savo tinklui, verte, tai yra pagal rinka tarp 
tiekeju ir remontininku, ir pagal tinklo teikiamu paslaugu verte, tai yra pagal 
tolimesne rinka tarp remontininku ir galutiniu vartotoju193.  

                                                

191  Pavyzdžiui, sudetines dalies naudojimas surenkant transporto priemone gali lemti, kad produkto 
rinka bus apibrežta pagal transporto priemones gamintojo nuomone. Tarp pastarojo ir sudetines 
dalies tiekejo sudarytas vertikalus susitarimas darytu poveiki hipotetinei, tarkime, „mažos 
keliamosios galios transporto priemoniu, iskaitant keleivinius automobilius ir mažos keliamosios 
galios komercines transporto priemones, dyzelinio kuro ipurškimo sistemu“, rinkai (žr., pavyzdžiui, 
1996 7 11 Komisijos sprendima del bylos Nr. IV/M.768 – Lucas/Varity).  

192  Pranešimo del rinkos apibrežimo 57 dalis. Pavyzdžiui, esant trims transporto priemoniu kategorijoms 
(t. y. segmentams) A, B ir C, iš kuriu A laikoma pakeiciama B, bet ne C, taciau B laikoma 
pakeiciama C, atitinkama produkto rinka gali apimti visu – A, B ir C – kategoriju transporto 
priemones. Nepaisant to, kad kraštutines kategorijos A ir C nera tiesiogiai pakeiciamos, ju 
pakeiciamumas su „kaimynine“ kategorija B gali pakankamai suvaržyti A ir C tiekeju konkurencine 
elgsena.  

193 7 konstatuojamoji dalis. Vertikaliuju apribojimu gairiu 95 dalis. 
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6.2. Rinkos apibrežimo ir rinkos daliu apskaiciavimo pavyzdžiai   

8 straipsnis  

Rinkos dalies apskaiciavimas  

1. Šiame reglamente numatytos rinkos dalys apskaiciuojamos taip: 

a) platinant naujas motorines transporto priemones – atsižvelgiama i tiekejo parduota 
sutarties prekiu ir lygiaverciu prekiu kieki, kartu su visomis kitomis tiekejo parduotomis 
prekemis, kurias pirkejas laiko lygiavertemis arba pakeiciamomis del prekes savybiu, 
kainu ir numatytos paskirties; 

b) platinant atsargines dalis – atsižvelgiama i tiekejo parduotu sutarties prekiu ir kitu 
prekiu verte, kartu su visomis kitomis tiekejo parduotomis prekemis, kurias pirkejas 
laiko lygiavertemis arba pakeiciamomis del prekes savybiu, kainu ir numatytos 
paskirties; 

c) teikiant remonto ir technines priežiuros paslaugas – atsižvelgiama i tiekeju platinimo 
tinklo nariu parduotu sutarties paslaugu verte, kartu su visomis kitomis tu nariu 
parduotomis paslaugomis, kurias pirkejas laiko lygiavertemis arba pakeiciamomis del ju 
savybiu, kainu ir numatytos paskirties.  

Jeigu tiems apskaiciavimams neprieinami butini duomenys apie kieki, galia naudoti duomenis 
apie verte ir atvirkšciai. Jeigu tokia informacija neprieinama, galima naudoti vertinius 
duomenis, paremtus kita patikima rinkos informacija. 3 straipsnio 2 dalyje nurodytam tikslui 
rinkos daliai apskaiciuoti atitinkamai naudojamas rinkos pirkimu kiekis arba rinkos pirkimu 
verte ar ju vertiniai duomenys.  

1 straipsnis   

Savokos 

(…) 

2. Savokos „imone“, „tiekejas“, „pirkejas“, „platintojas“ ir „remontininkas“ apima atitinkamas su 
jais susijusias imones. 

„Susijusios imones“ – tai: 

a)  imones, kuriose susitarimo šalis tiesiogiai arba netiesiogiai: 

 i)  turi  daugiau kaip puse balsavimo teisiu, arba 

ii)  turi teise skirti daugiau kaip puse priežiuros tarnybos, valdanciosios tarybos 
arba imonei juridiškai  atstovaujanciu organu nariu, arba 

 iii)  turi teise tvarkyti imones reikalus; 

b)  imones, kurios per susitarimo šali tiesiogiai arba netiesiogiai turi a punkto papunkciuose 
išvardintus igaliojimus ar teises; 

c)  imones, kuriose b punkte nurodytos imones tiesiogiai arba netiesiogiai turi a punkto 
papunkciuose išvardintus igaliojimus ar teises; 

d)  imones, kuriose susitarimo šalis kartu su viena arba daugiau a, b arba c punktuose 
nurodytomis imonemis arba kuriose dvi ar daugiau pastaruju imones kartu turi a punkto 
papunkciuose išvardintus igaliojimus ar teises; 

e)  imones, kuriose a punkto papunkciuose išvardintas teises arba igaliojimus kartu turi: 

i)  susitarimo šalys arba atitinkamos a-d punktuose nurodytos su jomis susijusios 
imones, arba 

ii)  viena arba daugiau susitarimo šaliu ar viena arba daugiau a-d punktuose 
nurodytu su jomis susijusiu imoniu ir viena ar daugiau treciuju šaliu. 
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Taikant Reglamenta atitinkamos rinkos dalys – tai tiekejo užimamos rinkos dalys, išskyrus 
išskirtinio tiekimo ipareigojimus194 numatancius susitarimus, su kuriais siejasi pirkejo 
rinkos dalys. Savokos „tiekejas“ ir „pirkejas“ Reglamente nera susiaurinamos iki juridinio 
asmens, kuris yra susitarimo šalis. Prie ju priskiriamos ir kitos susijusios bendroves, kurios 
drauge suformuoja imone pagal 81 straipsnio 1 dalyje pateikta savokos apibrežima. Šiame 
Reglamente, kaip pasekme, apskaiciuojant vieno prekes ženklo, kuris yra atskiras juridinis 
asmuo, sudaryto susitarimo rinkos dalis turetu buti sudedami visi kitu prekes ženklu, kurie 
yra tos pacios imones, iskaitant su ja susijusias imones, dalis, pardavimai atitinkamoje 
rinkoje.  

Rinkos daliu apskaiciavima galima pailiustruoti keturiais tipiškais, taciau hipotetiniais 
pavyzdžiais. Ši iliustracija pateikiama skaitytojo patogumui ir nepateikia sprendimo, kaip 
Komisija apibrežtu rinkas konkreciu atveju. 

A pavyzdys: Konkretaus automobilio modelio rinkos daliu apskaiciavimas, kai tarp 
kandidatuojanciu produktu rinku yra pakeitimo grandine  

Tiekejui rupi jo naujojo automobilio modelio, numatyto miesto vartotojams (C segmentui 
pagal, pavyzdžiui, Komisijos naudojama klasifikacija dukart per metus išleidžiamose 
automobiliu kainu ataskaitose arba pagal panašias pramones tyrimuose naudojamas 
klasifikacijas), sekme jo buveines valstybeje nareje. Ankstesniuose Komisijos 
sprendimuose lengvuju automobiliu rinka(-os) tiksliai apibrežtos nebuvo195. Tiekejas nori 
išanalizuoti, ar šio modelio užimama didele rinkos dalis, palyginti su kitais su tuo paciu 
segmentu susijusiais modeliais, turi kokiu nors pasekmiu Reglamento taikymui tiekejo 
paskirstymo susitarimams. Darykime prielaida, kad mažmenines prekybos rinkos paprastai 
laikomos nacionalinemis, nes platintojai perka prekes savo šalyje, skirtingose valstybese 
narese stipriai skiriasi kainos ir isiskverbimas i rinka, o lygiagrecioji prekyba yra nedidele. 

Pagrindinis automobilio modelis parduodamas už 15000 euru, taciau papildomos modelio 
galimybes kaina gali padidinti 33 %, iki 20000 euru – i aukštesnio segmento D pagrindiniu 
modeliu pardavimo kainas panašaus lygio kainos. Rinkos tyrimas rodo, jog panašiai kainos 
persidengia su žemesniu segmentu B. Esant tokiai situacijai triju galimu produktu rinku 
pakeitimo grandine gali pateisinti vienos atitinkamos produkto rinkos, apimancios visus 

                                                

194  Žr. apibrežima 1 straipsnio 1 dalies e punkte. 

195  Lengvuosius automobilius galima smulkiau suskirstyti i skirtingus segmentus pagal tokius 
objektyvius veiksnius kaip arklio jega, kebulas ir kaina. Ne viename ankstesniame Komisijos 
sprendime nebuvo tiksliai apibrežta lengvuju automobiliu atitinkama pardavimu rinka pagal 81 
straipsni arba pagal 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamenta (EEB) Nr. 4064/89 del koncentraciju 
tarp imoniu kontroles (OL L 395, 1989 12 30; pataisytas variantas OL L 257, 1990 9 21, p. 13). 
Netgi siauriausiai rinka apibrežusiu, atsižvelgiant i skirtingu automobiliu skirtinguose segmentuose 
pramonine klasifikacija, automobiliu gamintoju susijungimu atveju tikslus rinkos apibrežimas atvejo 
ivertinimo nepakeite. Taikant 81 straipsni, cia pat esantys pažeidimai siejosi su konkurencijos del 
objekto apribojimais, pastebimais alternatyviuose rinkos apibrežimuose, ir tikslaus apibrežimo 
klausimas liko neišsprestas. Apie susijungimus žr., pavyzdžiui, bylas 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.  Ne viena iš šiu gamybos koncentraciju nerode susirupinimo 
esant siauriausiam imanomam rinkos apibrežimui. Apie 81 straipsnio taikyma žr., pavyzdžiui, bylas 
Volkswagen I (1998) ir II (2001), Opel (2000), DaimlerChrysler (2001).  
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tris segmentus, idiegima, jei galima sukurti pakankama segmentu pakeiciamuma196. Taigi 
savo rinkos dali tiekejas apskaiciuoja visu B, C ir D segmentams priklausanciu jo 
automobiliu, pristatytu jo paskirstymo tinklui ir parduotu atitinkamoje geografineje 
rinkoje, tai yra valstybeje nareje, kieki padalijus iš bendro šioje rinkoje parduotu B, C ir D 
segmentams priklausanciu modeliu kiekio. 

B pavyzdys: Paskirstymo susitarimai del lengvuju automobiliu mažmenines prekybos, 
sudaryti tarp transporto priemoniu gamintojo ir jo igaliotuju platintoju tinklo  

Lengvuju automobiliu tiekejas pelnosi iš savo produkto tipo per igaliotuju platintoju tinkla 
penkiolikoje Europos Sajungos valstybiu nariu taikydamas kiekybinio pasirinktinio 
paskirstymo sistema. Tokiai sistemai Reglamentas taikomas, jei tiekejas užima mažiau 
kaip 40 % paskirstymo susitarimais apimamu atitinkamu rinku. Pagal Komisijos 
vertikaliuju apribojimu gaires ir ankstesnius sprendimus, mažmenine prekyba automobiliais 
paprastai laikoma atskira rinka negu gamybos ir didmenines prekybos rinka197. Dabar 
atrodo, kad mažmenines prekybos rinkos laikomos nacionalinemis, nes platintojai iš 
tikruju perka prekes savo šalyje, skirtingose valstybese narese stipriai skiriasi kainos ir 
isiskverbimas i rinka, o lygiagrecioji prekyba yra nedidele. Produktu tipui priskiriami keli 
automobilio modeliai, kuriuos daugiausiai perka vartotojai, kuriu nuomone apie konkretu 
automobiliu tipa lemia igaliotojo platintojo nuomone198. Tinklo parduodami automobiliu 
modeliai yra suskirstyti i B, C ir D segmentus.  

Tada tiekejas apskaiciuoja savo rinkos dali(-is) praejusiais kalendoriniais metais 
kiekvienoje iš šiu triju produktu rinku „kandidaciu“ pagal, pavyzdžiui, automobiliu 
registracijos kiekvienoje valstybeje nareje viešus duomenis. I apskaiciavima itraukiama ir 
per tiesiogiai valdomus pardavimo punktus tiekejo vykdyta mažmenine prekyba199.  

Jei bendras visu tam paciam tiekejui priklausanciu prekes ženklu pardavimas yra mažesnis 
negu 40 % kiekvienoje galimoje produktu rinkoje B, C ir D ir kiekvienoje valstybeje 
nareje, susitarimai patenkina bendra Reglamento 3 straipsnio 1 dalyje numatyta salyga200. 

                                                

196  Komisijos tirto suskirstymo i segmentus pavyzdys: A: mini automobiliai (pvz., Smart), B: maži 
automobiliai (Fiat Punto), C: vidutiniai automobiliai (VW Golf), D: dideli automobiliai (Volvo S-70), 
E: limuzinai (Audi A6), F: prabangus automobiliai (Mercedes Class S), S: sportiniai automobiliai 
(Ferrari), M: bendrosios paskirties automobiliai (arba bendrosios paskirties transporto priemones-
furgonai, Renault Espace), J: sportiniai universalus automobiliai (iskaitant automobilius su keturiais 
varomaisiais ratais, Suzuki Vitara). Žr. bylas M.416 BMW/Rover ir M. 1452 Ford/Volvo. Esant 
pakeitimo grandinei, kai kurie iš šiu segmentu gali buti sujungti i atskiras produktu rinkas, kad 
atitinkamu rinku butu mažiau negu segmentu. Taciau abejotina, ar tokia pakeitimu grandine galima 
butu išplesti tiek, kad ji apimtu visus segmentus. 

197  Vertikaliuju apribojimu gairiu 91-92 skirsniai. Apie automobiliu platinima žr., pavyzdžiui, bylas 
M.182 Inchape/IEP, M.1592 Toyota Motor/Toyota Denmark, M.1036 Chrysler/Distributors 
(BeNeLux, Germany), M.1761 Toyota Motor/Toyota France. 

 
198  Žr. pirmiau 6.1 skirsnio 4 punkta.  

199  8 straipsnio 2 dalies b punktas. 

200  Šiame pavyzdyje butu nesvarbu, kad skirtingas sportiniu automobiliu prekes ženklas užima dideles 
rinkos dalis, kontroliuojant tai paciai imonei, jeigu tokie automobiliai nebutu itraukti i ta pacia 
atitinkama rinka, kuria apima paskirstymo susitarimai. Tas pats butu, jei kitose valstybese narese, 
kurios nera susitarimo apimamos atitinkamos rinkos dalis, butu užimamos dideles rinkos dalys arba 
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Jei vienoje arba keliose valstybese narese riba viršijama vienoje galimoje rinkoje, turi buti 
išnagrinetas klausimas, ar pakeitimu grandine lemtu platesnes produktu rinkos, apimancios 
šias tris galimas produktu rinkas, apibrežima.  

C pavyzdys: Technines priežiuros susitarimai tarp transporto priemoniu gamintojo ir jo 
igaliotuju remontininku tinklo   

Lengvuju automobiliu gamintojas sukuria jo prekes ženklo igaliotuju remontininku tinkla, 
kuriam patiki vykdyti jo garantijos salygas. Savo tinkla gamintojas aprupina atsarginemis 
dalimis ir suteikia priejima prie tiekimo grandines logistikos, programines irangos ir 
intelektines nuosavybes teisiu saugomu daiktu. Sistemos nariams leidžiama remtis savo 
kaip to prekes ženklo igaliotuju remontininku padetimi ir naudoti prekes ženkla remonto 
dirbtuvese bei reklamoje. Igaliotieji remontininkai turi daug investuoti i tam tikro prekes 
ženklo produktus, kad galetu teikti kuo daugiau visu to prekes ženklo transporto 
priemoniu remonto ir technines priežiuros paslaugu. Kadangi prekiu tiekimas tinklui 
organizuojamas nacionaliniu pagrindu ir tinklo nariai jas gali pirkti ir perka panašiomis 
prekybos salygomis, nacionaline rinka laikoma geografine rinka, kuriai susitarimas daro 
poveiki. 

Atsarginiu daliu tiekimas, remonto ir technines priežiuros paslaugos laikomos atskira rinka 
negu šiu nauju transporto priemoniu pardavimo rinka201. Tarkime, šio pavyzdžio rinkos 
tyrimai rodo, jog nors kiti remontininkai veiksmingai atlieka konkretaus prekes ženklo tam 
tikro senumo automobiliu technine priežiura arba atlieka nesudetingus technines priežiuros 
arba remonto darbus, pvz., išmetamojo vamzdžio, akumuliatoriu, padangu remonta, tik 
igaliotasis tinklas gali atlikti ir iš tikruju atlieka daugumos kiekvienoje geografineje rinkoje 
eksploatuojamu šio prekes ženklo automobiliu technine priežiura. Jei automobiliu 
savininkai konkretaus prekes ženklo transporto priemoniu remonto paslaugu nelaiko 
pakeiciamomis nespecializuotomis remonto paslaugomis ir jei atliekant šias paslaugas 
daugelio konkretaus prekes ženklo atsarginiu daliu negalima pakeisti kitomis dalimis, 
bendra rinkos verte igaliotajam tinklui yra praejusiais kalendoriniais metais nacionalineje 
rinkoje suteiktu konkretaus prekes ženklo transporto priemoniu technines priežiuros 
paslaugu verte arba jos vertiniai duomenys202. 

Šioje situacijoje savo rinkos dali(-is) nacionalineje(-se) rinkoje(-se) tiekejas turetu 
apskaiciuoti pagal tinklo teikiamu remonto ir technines priežiuros paslaugu verte ir pagal 
atsarginiu daliu, kurias jis parduoda tinklui ir iš kuriu kai kurios yra specifines prekes 
ženklo dalys, verte203. I apskaiciavima neitraukiamos atsargines dalys, kurios buvo 
nemokamai suteiktos vykdant teisines garantijos salygas. Tiketina, kad šiame pavyzdyje 
                                                                                                                                            

jei butu prekiaujama su lengvaisiais automobiliais nekonkuruojanciais produktais, kuriems 
Reglamentas taikomas, pvz., tarpmiestiniais autobusais, arba ne, pvz., motociklais.  

201  Žr. pirmiau 6.1 skirsnio 4 punkta, pvz., šiuos automobilius daugiausia perka galutiniai vartotojai, ju 
vidutinis naudojimo laikas yra 12 metu, ir ju savininkai pasikeicia kelis kartus. Technines priežiuros 
kainos nedaro dideles itakos renkantis, kuria iš konkuruojanciu transporto priemoniu pirkti. Taip pat 
žr. byla M.416 BMW/Rover. 

202  Žr. pirmiau 6.1 skirsnio 2 dali ir 8 straipsnio 1 dalies paskutine pastraipa. Suteiktu paslaugu vertes 
ivertiniai duomenys gali buti apskaiciuojami pagal konkrecioje teritorijoje eksploatuojamu transporto 
priemoniu kieki. 

203  Žr. 8 straipsnio 1 dali, ypac b ir c punktus, ir 6.1 skirsnio 2 punkta. 
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tiekejo ir jo tinklo rinkos dalis(-ys) viršys Reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta 30 % 
riba jos produktu asortimente esanciu atsarginiu daliu, kuriu negalima pakeisti kitu prekes 
ženklu atsarginemis dalimis, ir igaliotojo tinklo teikiamu remonto paslaugu, kuriu neteikia 
nepriklausomi remontininkai, atžvilgiu. Ar riba bus viršyta, priklausys nuo nepriklausomu 
konkretaus prekes ženklo originaliu atsarginiu daliu ir tokios pacios kokybes daliu tiekeju 
paplitimo rinkoje.  

D pavyzdys: Francizes paslaugas teikianciu nepriklausomu remontininku tinklo rinkos 
daliu apskaiciavimas  

Motoriniu transporto priemoniu negaminantis tiekejas sukuria remontininku tinkla kaip 
išskirtinio paskirstymo sistema, tai yra sistema, kurioje kiekvienam remontininkui yra 
priskirta išskirtine geografine teritorija. Taip pat tiekejas taiko kokybes standartus 
remonto paslaugu teikimui, leidžia tinklui naudotis intelektines nuosavybes teisemis bei 
teikia technine ir komercine pagalba jam naudojant ir itvirtinant išskirtini prekes ženklo 
ivaizdi. Jis taip pat tiesiogiai aprupina atsarginemis dalimis arba nustato atsarginiu daliu, 
kurias tinklas turi naudoti teikdamas remonto ir technines priežiuros paslaugas, standartus. 
Tinklas teikia tik nesudetingas visu prekes ženklu motoriniu transporto priemoniu 
remonto ir technines priežiuros paslaugas. Kadangi prekiu tiekimas tinklui organizuojamas 
nacionaliniu pagrindu ir tinklo nariai jas gali pirkti ir iš tikruju perka panašiomis prekybos 
salygomis, nacionaline rinka laikoma geografine rinka, kuriai susitarimas daro poveiki.  

Reglamentas taikomas tinkla diegiantiems susitarimams, jei tiekejo rinkos dalis neviršija 30 
% ne vienoje apimamoje produkto arba paslaugos rinkoje. Tinklas neteikia konkretaus 
prekes ženklo technines priežiuros paslaugu, ir vartotojai gali rinktis iš keliu atitinkamos 
paslaugos, iš visu tinklo siulomu paslaugu, tiekeju, pvz., automobilio gamintoju remonto 
tinklu, kitu greito remonto tinklu, nepriklausomu individualiu remontininku. Taigi bendra 
Reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta salyga yra ivykdoma, jei konkurentai teikia 
paslaugas 70 % arba daugiau visu lengvuju automobiliu atitinkamose remonto ir technines 
priežiuros rinkose toje valstybeje nareje ir jei kiekvienos kategorijos atsarginiu daliu, 
kurias tiekejas parduoda tinklui, verte sudaro 30 % arba mažiau tokiems remonto darbams 
rinkoje apskritai naudojamu atsarginiu daliu pirkimo vertes. 
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7. ATSARGINIU DALIU PASKIRSTYMAS IR PRIEJIMAS PRIE JU  

Reglamentu 1400/2002 siekiama užtikrinti konkurencija atsarginiu daliu rinkoje. To 
siekiant jame pateikiamas daugelio pagrindiniu apribojimu sarašas ir tiekejams, pirmiausia 
transporto priemoniu gamintojams ir ju importuotojams, neleidžiama riboti ju platintoju ir 
igaliotuju remontininku teises isigyti originalias atsargines dalis ir panašios kokybes 
atsargines dalis iš bet kurios ju pasirinktos treciosios imones bei jas naudoti motoriniu 
transporto priemoniu remontui ir techninei priežiurai204. Transporto priemoniu gamintojai 
negali riboti ir atsarginiu daliu gamintoju teises parduoti originalias atsargines dalis arba 
tokios pacios kokybes atsargines dalis igaliotiesiems arba nepriklausomiems 
remontininkams205. Dar daugiau, Reglamentas 1400/2002 tiekejams neleidžia riboti ju 
platintoju ir igaliotuju remontininku teises parduoti atsargines dalis nepriklausomiems 
remontininkams, kurie šias naudoja motoriniu transporto priemoniu remontui ir techninei 
priežiurai206.  

Siekiant pagerinti veiksmingos konkurencijos salygas, Reglamente 1400/2002 pateikiama 
nauja savoka – „originali atsargine dalis“207. Tai tokios pacios kokybes atsargines dalys, 
kaip ir surenkant nauja motorine transporto priemone naudojamos sudetines dalys. 
Originalias atsargines dalis gali gaminti transporto priemones gamintojas, taciau dauguma 
ju pagamina daliu gamintojai pagal tiekimo susitarimus su transporto priemones 
gamintoju. Jos gaminamos pagal transporto priemones gamintojo pateiktas specifikacijas 
ir gamybos standartus, ir daugeliu atveju jos gaminamos toje pacioje gamybos linijoje kaip 
ir surenkant motorine transporto priemone naudojamos sudetines dalys.  

Žodis „pateiktas“ reiškia, kad šias specifikacijas ir gamybos standartus taiko konkretus 
atsarginiu daliu gamintojas transporto priemones gamintojo sutikimu, siekiant šias 
specifikacijas ir standartus atitinkancias dalis panaudoti jo transporto priemonems. Taciau 
transporto priemones gamintojas nebutinai turi suformuoti šias specifikacijas ir standartus; 
jie gali buti suformuoti bendros pletros programos metu arba netgi gali buti suformuoti 
išimtinai detaliu arba atsarginiu daliu gamintojo. Pastaruoju atveju laikoma, kad 
specifikacijos ir gamybos standartai turi buti pateikti atsarginiu daliu gamintojui transporto 
priemones gamintojo sutikimu, ir atsarginiu daliu gamintojas gali juos naudoti originaliu 
atsarginiu daliu gamyboje. Taip pat pagal Reglamenta 1400/2002 transporto priemones 
gamintojui nera butina sudetines dalis gaminanciam daliu gamintojui aiškiai suteikti 
leidima naudoti šias specifikacijas ir standartus gaminant ir platinant originalias atsargines 
dalis: faktas, kad šie standartai atsarginiu daliu gamintojui yra prieinami, leidžia jam juos 
naudoti ir gaminant originalias atsargines dalis, kurios ne tiekiamos transporto priemones 

                                                

204  4 straipsnio 1 dalies k punktas. 

205  4 straipsnio 1 dalies j punktas. 

206  4 straipsnio 1 dalies i punkte išaiškinama, kaip tai veikia atsarginiu daliu pasirinktinio paskirstymo 
sistemose; kaip tai veikia išskirtinio paskirstymo sistemoje matyti iš 4 straipsnio 1 dalies b punkto i 
papunkcio, kuriuo išskirtinio paskirstymo sistema naudojanciam tiekejui užkertamas kelias riboti 
pasyvius pardavimus bet kurios rušies pirkejams. 

207  Žr. savokos apibrežima 1 straipsnio 1 dalies t punkte. 



83 

gamintojui, bet tiesiogiai parduodamos atsarginiu daliu platintojams arba 
remontininkams208. 

Kadangi beveik visais atvejais tas pats daliu gamintojas gamina ir sudetines, ir atsargines 
transporto priemones dalis naudodamas tas pacias specifikacijas ir gamybos standartus, 
šios atsargines dalys akivaizdžiai yra „originalios“. Taciau kai kuriais konkreciais atvejais 
gamintojai yra sudare tiekimo susitarimus su daliu gamintojais, kurie gamina ir tiekia tik 
atsargines transporto priemones dalis ir jos sudedamuju daliu negamina. Jei šios dalys 
gaminamos pagal transporto priemones gamintojo pateiktas specifikacijas ir gamybos 
standartus, kurie naudojami gaminant sudetines dalis, jos irgi laikomos „originaliomis 
atsarginemis dalimis“.  

„Originalias atsargines dalis“ reikia skirti nuo „tokios pacios kokybes atsarginiu daliu“209. 
Tokios pacios kokybes daliu kokybe atitinka surenkant atitinkama transporto priemone 
naudojamu sudetiniu daliu kokybe, taciau jos nera gaminamos pagal transporto priemones 
gamintojo pateiktas specifikacijas ir gamybos standartus. Tai reiškia, kad šios dalys yra 
tokios pacios arba netgi aukštesnes kokybes, bet gali buti, pavyzdžiui, pagamintos iš 
kitokios medžiagos arba nudažytos kita spalva.  

95 klausimas: Ar priedas yra atsargine dalis?   

Iš 1 straipsnio 1 dalies s punkte pateikto savokos apibrežimo išplaukia, kad nebutinai 
konkrecioje motorineje transporto priemoneje naudoti skirtos prekes, tokios kaip radijas 
arba kompaktiniu disku grotuvas, GSM laisvu ranku iranga, navigacine sistema arba 
regztis bagažui, kurios paprastai vadinamos priedais, atsarginemis dalimis nelaikomos. 
Taciau, jei tokios prekes sumontuojamos naujos transporto priemones gamybos linijoje ir 
sujungiamos su kitomis transporto priemones dalimis arba sistemomis, jos tampa tos 
transporto priemones sudetinemis dalimis, ir šioms prekems suremontuoti arba pakeisti 
reikalingos dalys yra atsargines dalys (pvz., automobilio vairaratyje sumontuotas garso 
aparaturos valdymas). Todel sunkvežimyje arba autobuse sumontuoti oro kondicionavimo 
arba temperaturos kontroles irengimai arba garsine signalizacija arba stereo sistema, 
sumontuota ant automobilio ne transporto priemones gamintojo gamybos linijoje, laikytini 
priedais.  

Reglamentas 1400/2002 netaikomas priedu platinimui, remontui ir techninei priežiurai. Ju 
platinima reglamentuoja Reglamentas 2790/1999. 

96 klausimas: Ar tepalai arba kiti skysciai yra atsargines dalys ir jeigu taip, kokios to 
pasekmes?  

Žiurekite 2 klausima.  

                                                

208  Iš tikruju bet koks šios galimybes apribojimas butu laikomas pagrindiniu apribojimu pagal 4 
straipsnio 1 dalies k punkta.  

209  Žr. savokos apibrežima 4 straipsnio 1 dalies u punkte.  
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97 klausimas: Kas yra originalios atsargines dalys?  

Yra trys originaliu atsarginiu daliu kategorijos. 

Pirmoji originaliu atsarginiu daliu kategorija – tai transporto priemones gamintojo 
pagamintos dalys. Šioms originalioms atsarginems dalims taikomos šios taisykles: 

– transporto priemones gamintojas gali reikalauti iš savo igaliotuju remontininku, kad 
šios kategorijos originalios atsargines dalys butu naudojamos garantiniam transporto 
priemones remontui, jos garantines priežiuros darbams atlikti ir nemokamoms technines 
priežiuros paslaugoms teikti210;  

– transporto priemones gamintojas negali riboti savo platintoju teises parduoti šios 
kategorijos dalis, aktyviai arba pasyviai, nepriklausomiems remontininkams, kurie jas 
naudoja motoriniu transporto priemoniu remontui ir techninei priežiurai211; šiuo 
atžvilgiu nesvarbu, ar šie remontininkai dalis naudoja savo dirbtuvese, ar teikdami 
paslaugas keliuose.  

Antroji originaliu atsarginiu daliu kategorija – tai dalys, kurias atsarginiu daliu gamintojas 
tiekia transporto priemones gamintojui, o šis jas parduoda savo platintojams. Šioms 
originalioms atsarginems dalims taikomos šios taisykles: 

– atsarginiu daliu gamintojas negali buti ribojamas efektyviai ir matomai deti savo prekes 
ženkla arba identifikavimo ženkla ant šiu daliu212. Ši teise apima ir teise deti perkes 
ženkla arba identifikavimo ženkla ant ipakavimo arba bet kokio lydinciojo dokumento;  

– transporto priemones gamintojas irgi gali deti savo prekes ženkla arba identifikavimo 
ženkla ant šiu daliu; 

– atsarginiu daliu gamintojas negali buti ribojamas tiekti šias atsargines dalis bet kuriam 
igaliotajam arba nepriklausomam atsarginiu daliu platintojui arba bet kuriam igaliotajam 
arba nepriklausomam remontininkui213, ir igaliotasis remontininkas negali buti 
ribojamas naudoti šias dalis214;  

– transporto priemones gamintojas gali reikalauti iš savo igaliotuju remontininku, kad 
šios kategorijos originalios atsargines dalys butu naudojamos garantiniam transporto 
priemones remontui, jos garantines priežiuros darbams atlikti ir nemokamoms technines 
priežiuros paslaugoms teikti215; 

                                                

210  Žr. 4 straipsnio 1 dalies k punkta. 

211  Žr. 4 straipsnio 1 dalies i punkta arba 4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunkti.  

212  Žr. 4 straipsnio 1 dalies l punkta.  

213 Žr. 4 straipsnio 1 dalies j punkta. 

214  Žr. 4 straipsnio 1 dalies k punkta. 

215  Žr. 4 straipsnio 1 dalies k punkta. 



85 

– transporto priemones gamintojas negali riboti savo platintoju teises parduoti šios 
kategorijos dalis, aktyviai arba pasyviai, nepriklausomiems remontininkams, kurie jas 
naudoja motoriniu transporto priemoniu remontui ir techninei priežiurai216; šiuo 
atžvilgiu nesvarbu, ar šie remontininkai dalis naudoja savo dirbtuvese, ar teikdami 
paslaugas keliuose. 

Trecioji originaliu atsarginiu daliu kategorija – tai dalys, kurios nera tiekiamos 
atitinkamam transporto priemones gamintojui, bet vis tiek yra gaminamos pagal gamintojo 
pateiktas specifikacijas ir gamybos standartus. Atsarginiu daliu gamintojas šias dalis tiekia 
nepriklausomiems atsarginiu daliu platintojams arba tiesiogiai tiekia remontininkams. Šiai 
originaliu daliu kategorijai taikomos šios taisykles: 

– atsarginiu daliu gamintojas negali buti ribojamas efektyviai ir matomai deti savo prekes 
ženkla arba identifikavimo ženkla ant šiu daliu. Ši teise apima ir teise deti perkes ženkla 
arba identifikavimo ženkla ant ipakavimo217; 

– atsarginiu daliu gamintojas negali buti ribojamas tiekti šias atsargines dalis bet kuriam 
igaliotajam arba nepriklausomam atsarginiu daliu platintojui arba bet kuriam igaliotajam 
arba nepriklausomam remontininkui218, ir igaliotasis remontininkas negali buti 
ribojamas naudoti šias dalis219. 

98 klausimas: Ar tiekejas gali reikalauti iš savo igaliotuju remontininku paprastiems 
motoriniu transporto priemoniu remonto arba technines priežiuros darbams naudoti tik 
jo tiekiamas originalias atsargines dalis?  

Ne. Igaliotojo remontininko ipareigojimas paprastiems motorines transporto priemones 
technines priežiuros220 arba remonto221 darbams naudoti tik transporto priemones 
gamintojo jam tiekiamas originalias atsargines dalis sudarytu remontininko laisves naudoti 
iš kitu jo pasirinktu tiekeju gautas originalias atsargines dalis arba tokios pacios kokybes 
atsargines dalis apribojima222.  

99 klausimas: Ar iš kitu šaltiniu, išskyrus tiekeja, gautu originaliu atsarginiu daliu arba 
tokios pacios kokybes atsarginiu daliu naudojimas gali tureti itakos transporto 
priemones gamintojo garantijai?  

Jei transporto priemones gamintojo garantija reikalautu iš igaliotuju arba nepriklausomu 
remontininku paprastiems remonto ir technines priežiuros darbams garantijos laikotarpiu 
                                                

216  Žr. 4 straipsnio 1 dalies i punkta arba 4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunkti.  

217  Žr. 4 straipsnio 1 dalies l punkta.  

218 Žr. 4 straipsnio 1 dalies j punkta. 

219  Žr. 4 straipsnio 1 dalies k punkta. 

220  Pavyzdžiui, eiline technine priežiura. 

221  Pavyzdžiui, po eismo ivykio. 

222  Žr. 4 straipsnio 1 dalies k punkta. 
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naudoti gamintojo tiekiamas originalias atsargines dalis (taciau netaikant garantijos), tai 
butu pagrindinis apribojimas, kaip nustatyta 4 straipsnio 1 dalies k punkte, ir gamintojo 
paskirstymo sistemai Reglamentas 1400/2002 nebebutu taikomas. 

100 klausimas: Ar igaliotiesiems remontininkams arba atsarginiu daliu platintojams 
leidžiama atsargines dalis, kurias jiems tiekia transporto priemones gamintojas, parduoti 
nepriklausomiems remontininkams?  

Taip. Pasirinktines paskirstymo sistemos nariu vykdomu atsarginiu daliu pardavimu 
nepriklausomiems remontininkams, kurie jas naudoja remonto ir technines priežiuros 
paslaugoms teikti, ribojimas yra sunkus konkurencijos apribojimas223. Išskirtines 
paskirstymo sistemos nariu vykdomu motoriniu transporto priemoniu atsarginiu daliu 
pasyviu pardavimu ribojimas taip pat yra sunkus apribojimas224. Abiem atvejais gamintojo 
paskirstymo sistemai Reglamentas 1400/2002 nebebutu taikomas. 

101 klausimas: Kaip irodoma originaliu daliu kokybe?  

Daliu gamintojas, kuris atsargines dalis gamina pagal jam transporto priemones gamintojo 
pateiktas specifikacijas ir gamybos standartus, turi išduoti pažymejima, patvirtinanti, kad 
atsargines dalys buvo atitinkamai pagamintos ir kad daliu kokybe atitinka surenkant 
konkrecia transporto priemone naudotu sudedamuju daliu kokybe225. Toks daliu 
gamintojo patvirtinimas gali buti atspausdintas ant ipakavimo arba ant dali lydincio 
dokumento arba paskelbtas internete. Daliu gamintojas sprendžia, ar nori pats išduoti toki 
pažymejima, ar pageidauja nurodyti nepriklausomo organo, tokio kaip pažymejimu 
išdavimo organizacija, išduota pažymejima. Taciau tam, kad dalys butu laikomos 
originaliomis atsarginemis dalimis, nepriklausomo organo išduotas pažymejimas nera 
butinas. 

Paskelbus toki pranešima laikoma, kad šios atsargines dalys yra originalios atsargines 
dalys, ir igaliotasis remontininkas jas gali naudoti remonto ir technines priežiuros darbams 
atlikti. Taciau, jei transporto priemones gamintojas arba bet kuri trecia šalis, pavyzdžiui, 
vartotoju asociacija arba automobiliu klubas, galetu irodyti, kad tam tikra atsargine dalis 
arba tai paciai gaminiu partijai priklausantis tam tikras atsarginiu daliu kiekis yra 
prastesnes kokybes arba nebuvo pagamintas pagal transporto priemones gamintojo 
specifikacijas ir gamybos standartus, šios atsargines dalys negaletu buti parduodamos kaip 
originalios atsargines dalys.   

102 klausimas: Kaip irodoma tokios pacios kokybes atsarginiu daliu kokybe?  

Kad atsargine dalis butu laikoma tokios pacios kokybes, atsarginiu daliu gamintojas turi 
galeti bet kuriuo metu patvirtinti, jog jos kokybe atitinka konkrecios motorines transporto 

                                                

223  Žr. 4 straipsnio 1 dalies i punkta; Reglamento 1475/95 3 straipsnio 10 dalies b punkta ir 6 straipsnio 
1 dalies 3 punkta. 

224  Žr. 4 straipsnio 1 dalies b punkta. 

225  Žr. 1 straipsnio 1 dalies t punkto 3 sakini.  
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priemones atitinkamos sudetines dalies kokybe226. Atsarginiu daliu gamintojas turi išleisti 
toki pranešima ir padaryti ji žinoma vartotojui tokiu paciu budu, kaip ir originaliu 
atsarginiu daliu atveju (žr. pirmiau). Toks pažymejimas turi buti prieinamas bet kuriuo 
metu, tai yra ne tik tada, kai dalis parduodama, bet ir veliau, pavyzdžiui, itarus, kad dalis 
defektuota.   

103 klausimas: Ar transporto priemones gamintojas arba jo importuotojas gali užkirsti 
kelia savo igaliotiesiems remontininkams apsirupinti atsarginemis dalimis iš 
nepriklausomos atsarginiu daliu rinkos, kurios yra tokios pacios kokybes kaip jos 
„Economy Line“ atsargines dalys, ir jas naudoti?  

Šiais laikais transporto priemoniu gamintojai per savo paskirstymo tinklus patys 
pardavineja ir „Economy Line“ atsargines dalis. Šios atsargines dalys gaminamos pagal 
transporto priemonems, kuriu nebera serijineje gamyboje, naujai nustatytus standartus 
(kurie skiriasi nuo sudetiniu daliu standartu). Tokiam apribojimui Reglamentas nebutu 
taikomas, kadangi tai sudarytu ipareigojima nekonkuruoti227.   

104 klausimas: Jei transporto priemones gamintojas su atsarginiu daliu gamintoju 
sudaro susitarima, kuriame numatyta, kad bet kokios atsarginiu daliu gamintojo igytos 
intelektines nuosavybes teises arba komercines paslaptys turi buti perduotos transporto 
priemones gamintojui, ar transporto priemones gamintojas gali naudoti šias teises 
atsarginiu daliu gamintojo teisei platinti šiomis teisemis naudojantis pagamintas 
atsargines dalis riboti?   

Ne. Nors Reglamentas neatmeta tokios teisiu perdavimo galimybes, tiekejas (transporto 
priemones gamintojas arba jo importuotojas) negali naudoti intelektines nuosavybes teisiu 
arba komerciniu paslapciu atsarginiu daliu gamintojo teisei parduoti šias atsargines dalis 
igaliotiesiems ir nepriklausomiems remontininkams riboti228. Jei tiekejas taip naudotu 
intelektines nuosavybes teises arba komercines paslaptis, jo paskirstymo sistemai 
Reglamentas 1400/2002 nebutu taikomas. 

     

 

                                                

226  Žr. 1 straipsnio 1 dalies u punkta. 

227  Žr. 5 straipsnio 1 dalies a punkta. 

228  Žr. 4 straipsnio 1 dalies j ir k punktus. 
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8. I PRIEDAS – NUORODOS I SVARBIAUSIUS DOKUMENTUS, SUSIJUSIUS 

SU MOTORINIU TRANSPORTO PRIEMONIU PASKIRSTYMO EUROPOS 
SAJUNGOJE KONKURENCIJOS TAISYKLEMIS  

 

Kai kuriuos iš šiu dokumentu galite rasti ir Komisijos interneto puslapyje: 
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector  

 

Motoriniu transporto priemoniu bendrosios išimties reglamentas  

• 2002 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1400/2002 del Sutarties 81 straipsnio 
3 dalies taikymo vertikaliu susitarimu ir suderintu veiksmu rušims motoriniu transporto 
priemoniu sektoriuje. Paskelbta Oficialiajame leidinyje L 203, 2002 8 1, p. 30.   

• 2002 m. rugsejo 27 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 136/2002, iš dalies keiciantis 
EEE susitarimo, i EEE susitarima itraukiancio 2002 m. liepos 31 d. Komisijos reglamenta (EB) 
Nr. 1400/2002, XIV prieda (Konkurencija) (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 

 

Ankstesni reglamentai ir pranešimai   

• 1995 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1475/95 del Sutarties 85 straipsnio 3 
dalies taikymo tam tikroms motoriniu transporto priemoniu paskirstymo ir technines 
priežiuros susitarimu rušims. Paskelbta Oficialiajame leidinyje L 145, 1995 6 29, p. 25. 

• 1995 m. birželio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1475/95 del Sutarties 85 straipsnio 3 
dalies taikymo tam tikroms motoriniu transporto priemoniu paskirstymo ir technines priežiuros 
susitarimu rušims aiškinamasis leidinys. Paskelbta Konkurencijos generalinio direktorato 
(IV), IV/9509/95.  

• 1984 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 123/85 del Sutarties 85 straipsnio 3 
dalies taikymo tam tikroms motoriniu transporto priemoniu paskirstymo ir technines priežiuros 
susitarimu rušims. Paskelbta Oficialiajame leidinyje L 15, 1985 1 18, p. 16. 

• Komisijos pranešimas del 1984 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 123/85 del 
Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms motoriniu transporto priemoniu 
paskirstymo ir technines priežiuros susitarimu rušims. Paskelbta Oficialiajame leidinyje C 17, 
1985 1 18, p.4.  

• Komisijos informacinis pranešimas – Motoriniu transporto priemoniu tarpininku veiklos 
išaiškinimas. Paskelbta Oficialiajame leidinyje C 329, 1991 12 18, p. 20. 

 

Vertikaliu apribojimu bendras reglamentas ir pranešimai apie vertikalius 
apribojimus  

• 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2790/1999 del Sutarties 81 
straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliuju susitarimu ir suderintu veiksmu grupems. 
Paskelbta Oficialiajame leidinyje L 336, 1999 12 29, p. 21.  

• Komisijos pranešimas – Vertikaliuju apribojimu gaires. Paskelbta Oficialiajame leidinyje C 
291, 2000 10 13, p. 1. 
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• Komisijos pranešimas del nedideles svarbos susitarimu, kurie nežymiai riboja 
konkurencija pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dali (de 
minimis). Paskelbta Oficialiajame leidinyje C 368, 2001 12 22, p. 13.  

 

Moksliniai tyrimai  

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

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

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

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

• Autopolis, The Natural Link between Sales and Service, 2000 m. lapkricio  men. 

 

Paskutiniai sprendimai (81 straipsnis) 

• 2001 10 10 Komisijos sprendimas prieš DaimlerChrysler AG. 2001 10 10 pranešimas spaudai 
IP/01/1394. Paskelbta Oficialiajame leidinyje L 257, 2002 9 25, p. 1. 

• 2001 6 29 Komisijos sprendimas prieš Volkswagen AG. 2001 5 30 pranešimas spaudai 
IP/01/760. Paskelbta Oficialiajame leidinyje L 262, 2001 10 2, p. 14. 

• 2000 9 20 Komisijos sprendimas prieš Opel Nederland BV / General Motors Nederland BV. 
200 9 20 pranešimas spaudai IP/00/1028. Paskelbta Oficialiajame leidinyje L 59, 2001 2 28, 
p. 1. 

• 1998 1 28 Komisijos sprendimas prieš Volkswagen AG. 1998 1 28 pranešimas spaudai 
IP/98/94. Paskelbta Oficialiajame leidinyje L 124, 1998 4 25, p. 60. 

1998 1 28 Komisijos sprendimas prieš Volkswagen AG buvo žymia dalimi patvirtintas 2000 7 
6 Europos pirmosios instancijos teismo sprendimu del atvejo T-62/98, Volkswagen v 
Commission. 2000 7 6 Komisijos pranešimas spaudai IP/00/725. 2000 7 6 Pirmosios 
instancijos teismo pranešimas spaudai 50/00. Paskelbta Europos teismo 2000 m. ataskaitose, 
p. II-02707. 

 

Kiti dokumentai  

• Komisijos ataskaita del Reglamento (EB) Nr. 1475/95 del Sutarties 85 straipsnio 3 dalies 
[dabar 81 straipsnio 3 dalis] taikymo tam tikroms motoriniu transporto priemoniu 
paskirstymo ir technines priežiuros susitarimu rušims ivertinimo, 2000 11 15 – 
KOM(2000)743 galutine. 

• 2001 m. vasario 13-14 d. viešas svarstymas del motoriniu transporto priemoniu paskirstymo – 
Kalbos užrašai ir pristatymo skaidres. 

• Automobiliu kainu ataskaita, du kartus per metus skelbiama Europos Komisijos Konkurencijos 
generalinio direktorato. 
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9. II PRIEDAS – REGLAMENTO 1400/2002 TEKSTAS 

 

Oficialusis leidinys L 203, 2002 8 1, p. 30 

Taip pat galite rasti internete visomis oficialiomis Bendrijos kalbomis:  

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