
Hyppigt besvarede spørgsmål 

I den overgangsperiode1, der er fastlagt i artikel 10 i forordning 1400/2002, modtog 
Kommissionen en række spørgsmål om anvendelsen af forordningen. Hvis disse 
spørgsmål er blevet stillet hyppigt eller formodes at være af større interesse, gengives 
de nedenfor med svar. Det er tanken, at disse spørgsmål og svar skal være et 
supplement til den forklarende brochure til forordningen2, og ikke erstatte den. 

Spørgsmål om salg af nye motorkøretøjer 

FORBRUGERE, DER KØBER EN BIL I UDLANDET 

1. Skal en forbruger, der har købt sin bil i en anden medlemsstat, vente, før 
vedkommende kan få foretaget reparationer i henhold til garantien i sit eget land 
eller andre steder i EU? 

Nej. I henhold til forordningen skal fabrikanternes garantier i en medlemsstat være 
gyldige på samme betingelser i alle andre medlemsstater. Fabrikanterne kan føre dette 
krav ud i livet efter eget skøn på forskellige måder og kan f.eks. operere med en 
enkelt europæisk garantidatabase eller en særskilt database i hver medlemsstat. Hvis 
fabrikanten vælger at operere med separate nationale databaser, skal forbrugeren med 
en garantibog, der er udfyldt af en forhandler i en anden medlemsstat, ikke vente på, 
at denne garanti opfyldes i hans eget land. En forhandler eller et autoriseret værksted, 
hvortil forbrugeren bringer sin bil, må heller ikke kræve en afgift eller forlange 
yderligere dokumentation, før garantien registreres i den nationale garantidatabase. 

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure. 

2. Hvis en forbruger køber sin bil gennem en formidler (salgsagent), hvornår 
træder garantien da i kraft, og hvornår udløber den? 

I selektive eller eksklusive forhandlersystemer, såsom dem, der almindeligvis 
anvendes i bilindustrien, træder garantien normalt i kraft fra den dato, køretøjet 
forlader det autoriserede netværk. Hvis forbrugeren benytter en formidler (salgsagent) 
til at købe en bil på sine vegne, vil garantien derfor normalt træde i kraft, når den 
autoriserede forhandler leverer køretøjet til formidleren. Dette kan betyde, at når 
forbrugeren får leveret sit køretøj, er en del af garantien allerede udløbet3. 

                                                
1 Som udløb den 30. september 2003. 

2 Offentliggjort af GD Konkurrence og tilgængelig på internettet på 
http://europeu.int/comm/competition/car_sector/distribution/ 

3 Nogle salgsagenter kan beslutte at yde en ekstragaranti, så forbrugeren nyder godt af den fulde 
garantiperiode, som fabrikanten tilbyder. 
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Forordningen foreskriver imidlertid ikke, hvornår en fabrikants garantiperiode 
udløber. Leverandørerne kan frit vælge at føre en mere favorabel garantipolitik, 
hvorefter f.eks. en toårig garanti på et importeret køretøj ikke udløber, før der er gået 
fulde 24 måneder, efter at oplysningerne om bilen er registreret i det officielle 
netværks garantidatabase i den medlemsstat, hvortil køretøjet blev importeret. 

3. Under hvilke omstændigheder kan leverandøren4 kræve, at en forhandler skal 
anmode om yderligere dokumentation, før han sælger et køretøj til en forbruger 
eller en person, der udgiver sig for at være en formidler, der handler på en 
forbrugers vegne? 

Den generelle regel, sådan som det tydeliggøres i den forklarende brochure5, er, at 
leverandørerne ikke må kræve af forhandlerne, at de anmoder om mere end en 
underskrevet bemyndigelse fra den enkelte forbruger. Hvis en leverandør desuden 
normalt kræver af en forhandler, at han anmoder sine lokale kunder om at forelægge 
en kopi af pas eller identitetskort, når de køber et køretøj, så kan han gøre det samme 
over for kunder fra andre dele af EU. Det samme gælder for formidlere, som kan 
anmodes om at forevise lignende dokumentation som bevis på deres kunders identitet. 

Leverandøren kan også kræve af forhandleren, at han træffer yderligere forholdsregler 
i særlige enkeltsager, hvor han har god grund til at nære mistanke om, at forbrugeren 
eller den virksomhed, der optræder som formidler, agter at videresælge køretøjet med 
henblik på fortjeneste, mens det er nyt. 

4. Kan leverandøren kræve af en forhandler, at han får en formidler til at 
underskrive en forpligtelse om, at han ikke agter at sælge et nyt køretøj med 
henblik på fortjeneste? 

Hvis leverandøren har god grund til at nære mistanke om, at en given formidler har 
benyttet sig af falske bemyndigelser til at erhverve sig køretøjer med henblik på 
videresalg, kan han kræve af forhandleren, at han får formidleren til at underskrive en 
forpligtelse om, at vedkommende ikke har til hensigt at videresælge køretøjet. 

Det er imidlertid klart, at hvis formidleren har dokumenteret sin kundes identitet, 
f.eks. i form af kopi af pas eller identitetskort, skulle dette i sig selv være 
tilstrækkeligt bevis på, at bemyndigelsen er gyldig, og at formidleren reelt handler på 
forbrugerens vegne. I sådanne tilfælde, hvor der ikke er klare beviser på forsøg på 
vildledning, ville det være en unødvendig restriktion6, hvis leverandøren skulle 
anmode forhandleren om at få formidleren til at underskrive en forpligtelse. 

Det er også klart, at hvis en virksomhed optræder som en uafhængig videresælger i 
nogle tilfælde og som formidler i andre, og hvis der ikke er tegn på vildledning, gør 

                                                
4  Udtrykket “leverandør” omfatter bilfabrikanter, importører af det pågældende bilmærke og 

engrosdistributionsvirksomheder. 

5  Se afsnit 5.2 i den forklarende brochure. 

6  Se artikel 4, stk. 1, litra b) og c), i forordning 1400/2002, og især betragtning 14. 
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dette det ikke berettiget at kræve af den pågældende virksomhed, at den forelægger 
dokumentation ud over den underskrevne bemyndigelse. 

Hvis forhandleren desuden med jævne mellemrum har handlet med en given 
virksomhed, uden at der har været noget tegn på, at virksomheden har videresolgt 
køretøjer, som den efter eget udsagn har købt som formidler, kan leverandøren ikke 
anmode forhandleren om systematisk at få formidleren til at underskrive 
forpligtelser7. Hvis leverandøren gør dette, ville det kunne betragtes som en indirekte 
restriktion ved salg til forbrugere og en alvorlig konkurrencebegrænsning. 

Se også svar på spørgsmål 29 i den forklarende brochure, som drejer sig om et krav 
om, at en forbruger underskriver en forpligtelse til ikke at videresælge køretøjet. 

MULTIBRANDING (FLERMÆRKESALG) 

5. Hvilke praktiske krav kan en leverandør pålægge en forhandler, der ønsker at 
sælge mærker fra konkurrerende fabrikanter? 

Hvis en leverandørs forhandlingsnetværk er fritaget i henhold til forordningen, skal 
forhandlerne have en reel og uindskrænket mulighed for at sælge konkurrerende 
fabrikanters bilmærker. Den nye forordning søger imidlertid ikke at give en detaljeret 
definition af, hvad en leverandør kan kræve af en forhandler af flere mærker, som 
sælger et eller flere af leverandørens mærker. For det første ville dette have været 
upraktisk på grund af de mange elementer, der indgår. For det andet, og dette er det 
vigtigste, ville man med en sådan fremgangsmåde ikke have taget hensyn til de 
forskellige forhandlerkarakteristika, især med hensyn til beliggenhed og størrelse. 

Hvad der kan være et acceptabelt krav for en forhandler, der ønsker at sælge flere 
mærker, kunne være en ikke-fritagen konkurrenceklausul i forhold til en anden. 

Selv om leverandøren kan kræve visse faciliteter, såsom parkeringspladser, 
kundetoiletter, siddepladser og kaffemaskiner, bør disse aldrig være reserveret et 
bestemt mærke. 

Det kan være nødvendigt at slække på eller helt dispensere fra visse krav, hvis de gør 
salg af flere mærker vanskeligt ud fra praktiske eller omkostningsbestemte 
overvejelser, under hensyntagen til de særlige karakteristika ved forhandlerens 
forretning. Der skal kunne dispenseres fra et krav om, at der skal være en særlig 
modtagelse for hvert enkelt mærke, hvis f.eks. pladsmangel eller andre praktiske 
overvejelser gør det unødigt vanskeligt at indrette en modtagelse for hvert mærke. Der 
bør måske også slækkes på krav med hensyn til, hvor stort udstillingslokalet skal være 
for det enkelte mærke, eller hvor mange biler af det pågældende mærke der skal være 
udstillet i dette lokale. 

Leverandørerne vil evt. også skulle tilpasse såkaldte krav om selvstændig 
selskabsidentitet for at sikre, at disse krav ikke udgør en hindring for en forhandler, 

                                                
7  Hvis en leverandør kræver af en forhandler, at han anmoder endelige forbrugere om at underskrive 

forpligtelser til ikke at videresælge et køretøj, kan han dog stille samme krav til formidlerne. 
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som ønsker at tage konkurrerende fabrikanters bilmærker med i sit salgssortiment. 
Hvad dette indebærer i den konkrete situation, vil afhænge af de særlige karakteristika 
ved den pågældende forhandlers forretning. Der vil f.eks. klart være forhold, hvor det 
vil være vanskeligt for en forhandler med et begrænset udstillingslokale at udvide 
sortimentet, medmindre der slækkes på mange af kravene8. Hvis leverandøren tilbyder 
finansiering til en forhandler, der ønsker at tage et ekstra mærke med i sortimentet for 
at imødekomme denne leverandørs egne krav til selskabsidentitet, må dette ikke føre 
til, at det bliver vanskeligt for forhandleren at sælge dette ekstra mærke. 

Forhandleraftaler bør indeholde klare bestemmelser om flermærkesalg, og det skal 
gøres klart, at krav, der udgør en hindring for flermærkesalg, vil blive tilpasset eller 
fraveget, hvis en forhandler ønsker at udvide sit sortiment med mærker fra 
konkurrerende leverandører. 

Parterne skal frit kunne forelægge enhver uenighed om dispensation fra et givet krav 
eller tilpasning heraf for en uvildig sagkyndig eller lade sagen afgøre ved voldgift. 

6. Kan en leverandør, der leverer to eller flere bilmærker, kræve, at forhandleren 
udstiller disse mærker i adskilte udstillingslokaler? 

Formålet med forordningen, hvad flermærkesalg angår, er at øge konkurrencen 
mellem forskellige leverandørers mærker9. Selvfølgelig bør fabrikanter generelt frit 
kunne vælge, hvordan deres egne mærker relaterer til hinanden, og forordningen 
tillader dem derfor at opstille som betingelse, at deres egne mærker ikke må sælges i 
det samme udstillingslokale. Hvis bilfabrik A fremstiller mærkerne A1 og A2, kan 
den opstille som betingelse, at disse skal sælges i adskilte udstillingslokaler. Den kan 
imidlertid ikke opstille som betingelse, at hverken A1 eller A2 må sælges i det samme 
udstillingslokale som andre leverandørers mærker. 

Med hensyn til de praktiske forpligtelser, der kan pålægges en forhandler af flere 
mærker, henvises der til spørgsmål 5. 

7. Kan det kræves af en forhandler i et selektivt distributionssystem, at han køber 
30 % af sine motorkøretøjer direkte fra fabrikken eller fra den nationale 
importør? 

Mens en forhandler i et selektivt distributionssystem kan forpligtes til at sikre, at 
30 %10 af hans samlede salg af motorkøretøjer er af en bestemt bilfabriks mærker, skal 

                                                
8  F.eks. skal der kunne dispenseres fra kravet om kundeindgang præget af et enkelt mærke. Der skal 

også kunne slækkes på krav med hensyn til antallet og placeringen af skilte uden for 
udstillingslokalet eller med hensyn til mærkespecifikke udstillingsområder. 

9  For at være omfattet af forordningen må en forpligtelse til at sælge en bestemt fabrikants mærker 
ikke vedrøre mere end 30 % af alle de køretøjer, der købes og sælges af forhandleren – se artikel 1, 
stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra a), i forordning 1400/2002. Disse bestemmelser gælder også 
for eksklusive forhandleraftaler. 

10  Ifølge artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning 1400/2002 skal denne procentdel baseres på køberens 
samlede køb af kontraktmæssige varer, tilsvarende varer og varer, der på det relevante marked er 
substituerbare hermed. Hvis forhandleren f.eks. sælger både lette erhvervskøretøjer og lastvogne, 
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han være frit stillet med hensyn til at indkøbe disse køretøjer fra andre autoriserede 
forhandlere eller nationale importører (krydsleverancer). Enhver forpligtelse for en 
sådan forhandler til at købe 30 % af samtlige motorkøretøjer fra en given bilfabrik 
eller national importør, vil derfor ikke være omfatter af forordningen11. 

Hvis leverandør A pålagde forhandler X en forpligtelse, der gik ud på, at 30 % af de 
køretøjer, som X købte, skulle være A’s mærker, ville X være frit stillet med hensyn 
til at købe disse køretøjer fra andre forhandlere, grossister eller importører af 
leverandør A’s mærker, og han ville også frit kunne købe op til 70 % af sit samlede 
antal køretøjer fra leverandører af andre mærker. Hvis alle leverandører pålagde den 
samme 30 %-købsforpligtelse, ville X frit kunne føre et sortiment af mærker fra 
maksimalt tre leverandører. X kunne derfor f.eks. sælge mærkerne A og A212 fra 
leverandør A, plus B1 fra leverandør B og C1 fra leverandør C. Det er også muligt, at 
små leverandører eller nye leverandører på markedet ikke ville pålægge 30 %-
forpligtelsen, og at X som følge heraf kunne føre mere end tre leverandørers mærker. 

Se også afsnit 4.5.1 i den forklarende brochure. 

SALGSMÅL/BONUS 

8. Hvis en leverandør yder bonus til en forhandler for salg af biler, der er købt 
direkte hos leverandøren, skal han så også yde bonus for salg af køretøjer af 
samme mærke, der er købt hos andre medlemmer af det autoriserede netværk 
(f.eks. krydsleverede køretøjer)? 

Leverandørerne skal sikre sig, at manglende udbetaling af bonus ikke bliver til en 
indirekte begrænsning af krydsleverancer af køretøjer mellem autoriserede 
forhandlere. Bonusser, der kan udbetales til en forhandler for salg til endelige 
forbrugere, bør derfor også kunne udbetales i forbindelse med salg til andre 
forhandlere, der er autoriseret til at sælge køretøjer af det pågældende mærke13. Hvis 
forhandler X imidlertid har modtaget bonus i forbindelse med salg til forhandler Y, vil 
der ikke efterfølgende opstå en restriktion på krydsleverancer, hvis forhandler Y ikke 
modtager en (anden) bonus for efterfølgende videresalg af samme køretøj til en 
endelig forbruger. 

                                                                                                                                       
skal 30 %-grænsen beregnes for hver enkelt at disse køretøjskategorier, eftersom de tilhører 
forskellige produktmarkeder. 

11  Det ville være en begrænsning af krydsleverancer, som er en særdeles alvorlig 
konkurrencebegrænsning i henhold til artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning 1400/2002. 

12  30 %-købsforpligtelsen gælder for produkterne fra hver enkelt leverandør. Hvis en forhandler 
sælger mærkerne A1 og A2 fra leverandør A, så gælder 30 %-salgsforpligtelsen for det samlede 
indkøbe af køretøjer af begge mærker. 

13  I et eksklusivt distributionssystem skal sådanne bonusser også kunne udbetales i forbindelse med 
salg til uafhængige videreforhandlere. 
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9. Kan en leverandør bringe forhandlerkontrakten til ophør, hvis en forhandler 
ikke kan opfylde et aftalt mål for salg i sit lokalområde? 

I henhold til forordning 1400/2002 kan leverandørerne frit aftale salgsmål med 
forhandlerne. Disse salgsmål skal være generelle eller kan være fastsat med reference 
til et lokalområde. 

Forordningen forhindrer ikke en leverandør i at bringe en kontrakt med en forhandler 
til ophør, hvis denne ikke har gjort sit yderste for at nå et aftalt salgsmål. Imidlertid 
må en leverandør ikke bringe forhandlerkontrakten til ophør, hvis forhandlerens 
manglende evne til at opfylde salgsmålet skyldes manglende muligheder for at skaffe 
sig et tilstrækkeligt antal køretøjer til at imødekomme efterspørgslen, herunder 
efterspørgslen fra kunder uden for lokalområdet14. 

Forhandlere skal have ret til at forelægge sagen for voldgift, hvis der er stridigheder 
om fastsættelse eller opnåelse af salgsmål, herunder lokale salgsmål. 

Se også svar på spørgsmål 43 i den forklarende brochure. 

SALGSAGENTER 

10. Kan en leverandør forhindre en forhandler i at udpege salgsagenter15 til at sælge 
motorkøretøjer på forhandlerens vegne? 

Ja, en leverandør kan bestemme, om en forhandler må udpege salgsagenter og kan 
fastsætte kriterierne for, hvordan disse agenter gennemfører deres salgsaktiviteter. 

BLANDING AF DISTRIBUTIONSSYSTEMER 

11. Kan en leverandør anvende eksklusiv distribution og selektiv distribution i 
forskellige områder i den samme medlemsstat? 

Forordning 1400/2002 forpligter ikke en bilfabrikant til at anvende samme 
distributionssystem inden for hele en medlemsstats område. I teorien kunne en 
bilfabrikant eller en importør i en medlemsstat have et eksklusivt distributionssystem i 
region X1 og et selektivt system i region X2. Imidlertid ville en sådan leverandør ikke 
kunne begrænse strømmen af køretøjer fra et område til et andet, især eftersom 
forordningen ikke tillader leverandørerne at forbyde forhandlere med 
                                                
14  Hvis en forhandler f.eks. skal opfylde et lokalt salgsmål på 200 køretøjer, men kun sælger 180 i 

lokalområdet og yderligere 40 til kunder andre steder fra, men hans leverandør efterfølgende er 
ude af stand til at levere alle de 240 køretøjer, som han har brug for til at opfylde både sit lokale 
salgsmål og salget uden for lokalområdet, kan denne leverandør ikke bringe forhandlerens kontrakt 
til ophør, eftersom dette ville svare til en indirekte salgsrestriktion, som ikke er accepteret i 
forordningens artikel 4, stk. 1, litra d) og e). 

15  En salgsagent er ikke det samme som en indkøbsagent eller en formidler. Mens en formidler køber 
motorkøretøjer på individuelle forbrugeres vegne, handler en salgsagent på en eller flere 
forhandleres vegne. 
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eksklusivområder at sælge til uafhængige videreforhandlere (dvs. virksomheder, der 
ikke er medlemmer af fabrikantens netværk). 

I eksemplet ovenfor ville fabrikanten eller importøren således ikke kunne forhindre 
(eksklusiv)forhandlere i region X1 i at sælge køretøjer direkte til forbrugere i region 
X2 eller til uafhængige videreforhandlere. Disse videreforhandlere ville så 
selvfølgelig frit kunne videresælge køretøjer i region X2 og for den sags skyld i alle 
andre områder i EU. Desuden kunne det ikke forbydes (selektive) forhandlere i region 
X2 at sælge til uafhængige videreforhandlere i region X116 eller for den sags skyld til 
eventuelle forbrugere i region X1, som måtte rette henvendelse til dem17. 

Spørgsmål om service og reparationer 

OPFYLDELSE AF GARANTIFORPLIGTELSE 

Se spørgsmål 1 og 2 ovenfor. 

KVALITETSSTANDARDER 

12. Hvilke standarder kan en leverandør bede autoriserede værksteder om at 
opfylde? 

De fleste leverandører vil etablere kvalitative, selektive distributionssystemer for 
reparation og vedligeholdelse, eftersom deres netværks markedsandel med hensyn til 
reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer vil være højere end 30 %. I et sådant 
system kan en leverandør frit definere de kvalitetskriterier, som kandidaterne skal 
opfylde for at blive medlemmer af hans reparationsnetværk. 

Mens det er klart, at mange kvalitetskriterier indirekte vil begrænse antallet af 
kandidater, der kan opfylde dem, må ægte kvalitetskriterier ikke direkte begrænse 
antallet af autoriserede værksteder og må ikke gå ud over, hvad der kræves som følge 
af arten af det reparations- og vedligeholdelsesarbejde, der er genstand for kontrakten 
mellem leverandøren og værkstedet.  

Leverandører kan med rette kræve af autoriserede værksteder, at de er i stand til at 
foretage reparationer og vedligeholdelse af en på forhånd defineret kvalitet og inden 
for fastlagte tidsgrænser. Hvis leverandørerne imidlertid skulle fastsætte krav, som 
ikke ville gøre det muligt for en forhandler at bevare en vis fleksibilitet med hensyn 
til, hvordan et defineret resultat skal opnås, ville dette komme til at svare til et 
kvantitativt udvælgelseskriterium, som ikke kan omfattes af gruppefritagelsen, især 
hvis dette uden grund øgede omkostningerne ved at levere en ydelse. 

                                                
16  Se begrundelse 13 i forordning 1400/2002. 

17 Dvs. foretage ”passivt salg”. 
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Følgende eksempler, der er taget fra eksisterende distributionsaftaler, illustrerer dette 
princip: 

F En fabrikant kan med rette specificere, at autoriserede værksteder skal være i 
stand til at foretage en lang række reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Hertil 
har værkstedet måske brug for at have adgang til specialværktøj og -udstyr, som 
det kun har brug for lejlighedsvis. Mens der ikke kan rettes indvendinger mod en 
forpligtelse til at have adgang til sådant sjældent benyttet udstyr, ville et krav om, 
at værkstedet skal eje sådant udstyr, og at det skal være til stede på værkstedet, 
ikke være et ægte kvalitetskriterium, eftersom det ikke kan kræves som følge af 
arten af det pågældende reparations- og vedligeholdelsesarbejde. I stedet bør 
leverandøren f.eks. give autoriserede værksteder tilladelse til at leje sådant 
værktøj. 

F Et krav om at købe eller benytte mærkespecifikt diagnostisk udstyr, hvis der 
findes tilsvarende ikke-specifikt udstyr, vil heller ikke være et ægte kvalitativt 
kriterium og vil derfor ikke være omfattet af forordningen. Desuden ville et sådant 
krav formodes at være en indirekte begrænsning af multibranding med hensyn til 
reparations- og vedligeholdelsesarbejde, eftersom et værksted i så fald skulle være 
i besiddelse af specifikt diagnostisk udstyr for hvert mærke, hvilket ville mindske 
stordriftsfordelene for et værksted, der reparerer og vedligeholder flere forskellige 
mærker. 

F Et krav om, at hvert autoriseret værksted skal have et bilvaskeanlæg, ville heller 
ikke være et ægte kvalitetskriterium. Mens en bilfabrikant kan have en legitim 
interesse i, at værkstedet kan tilbyde sine kunder bilvask, hvis de ønsker det, bør 
det være op til værkstedet at afgøre, hvordan dette skal gøres, og det kan f.eks. 
bringe køretøjet hen til den nærmeste tankstation med vaskeanlæg. 

F En leverandør har en legitim interesse i at sikre, at enhver form for elektronisk 
udstyr, som et værksted benytter til at kommunikere med leverandøren, udfører 
denne funktion effektivt og sikkert, og at det er kompatibelt med leverandørens 
egne it-systemer. Et krav om at benytte en stramt specificeret løsning for sådan 
kommunikation ville ikke være et ægte kvalitetskriterium, hvis forhandleren 
kunne opnå samme mål med andre billigere eller mere fleksible midler. Hvis et 
værksted behøver visse tekniske oplysninger for at kunne forbinde sit it-system 
med leverandørens, bør disse oplysninger stilles til rådighed. 

F Et krav om at stille midlertidige erstatningskøretøjer til rådighed for kunder, hvis 
egne køretøjer er til reparation eller serviceeftersyn, ville være et gyldigt 
kvalitetskriterium. Mens en forpligtelse til at tilbyde en sådan service normalt er 
legitim, ville et krav om reelt at eje erstatningsbiler imidlertid ikke være et ægte 
kvalitetskriterium, eftersom dette ikke ville kunne kræves på grund af arten af det 
pågældende reparations- og vedligeholdelsesarbejde. Leverandøren bør f.eks. give 
værkstederne mulighed for at opfylde deres kunders behov for en erstatningsbil 
ved at skaffe dem en udlejningsbil. Parterne skal være frit stillede med hensyn til 
at forelægge stridigheder om vurderingen af sådanne krav for en uvildig ekspert 
eller lade dem afgøre ved voldgift.18. 

                                                
18  Artikel 3, stk. 6, i forordning 1400/2002. 
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13. Kan en leverandør kræve, at ansøgere, som søger godkendelse som autoriseret 
værksted, skal opfylde kriterier ud over dem, der kræves af eksisterende 
medlemmer af reparationsnetværket? 

Generelt nej. De fleste leverandører vil etablere kvalitative, selektive 
distributionssystemer til reparationer og vedligeholdelse, eftersom deres netværks 
markedsandel med hensyn til reparation og vedligeholdelse af køretøjer af deres 
mærker vil være højere end 30 %. Hvis man krævede, at ansøgere skulle opfylde 
ekstra kriterier ud over dem, der kræves af de eksisterende medlemmer af 
distributionssystemet, ville det ikke være kompatibelt med arten af et kvalitativt 
system og ville ikke være omfattet af forordningen. 

14. Skal en leverandør fastsætte identiske kriterier for alle medlemmer af det 
autoriserede netværk? 

Ikke nødvendigvis. En leverandør skal fastsætte identiske kvalitetskriterier og 
anvende dem på samme måde over for alle værksteder i ens situationer (princippet om 
ikke-forskelsbehandling). Imidlertid kan en leverandør f.eks. kræve af værksteder i 
velstående byområder at opfylde andre standarder end dem, der gælder i landområder, 
eller han kan kræve, at store værksteder overholder andre kriterier end små 
værksteder. 

15. Kan en leverandør nægte at indrømme autorisation til et værksted, som kun 
udfører pladearbejde (pladeværksted) og ikke udfører andre former for 
reparationsarbejde, som f.eks. på mekanikerværksteder? 

Svaret afhænger af, om leverandøren opererer med et kvantitativt eller udelukkende 
kvalitativt selektivt system for udpegelse af autoriserede værksteder. (En leverandør, 
der anvender et kvantitativt system, kan kun nyde godt af forordningen, hvis hans 
markedsandel med hensyn til reparation og vedligeholdelse af det pågældende mærke 
ligger under 30 %). 

Et krav med hensyn til, hvor mange serviceydelser en virksomhed skal tilbyde, 
betragtes generelt som et gyldigt kvalitetskriterium og kan derfor tillades inden for et 
rent kvalitativt udvælgelsessystem. Derfor kan en leverandør med et kvalitativt 
selektivt system generelt nægte at autorisere rene pladeværksteder. Et karakteristisk 
træk ved et rent kvalitativt system er imidlertid, at leverandører ikke må 
forskelsbehandle medlemmerne i dette system. Hvis en leverandør allerede har rene 
pladeværksteder i sit autoriserede netværk, kan han ikke nægte at udpege yderligere 
pladeværksteder, medmindre disse ikke opfylder kvalitetskriterierne for disse 
værksteder. 

På den anden side kan en leverandør, der opererer med et kvantitativt system, altid 
nægte at udpege et givet pladeværksted, selv om han allerede har udpeget andre 
pladeværksteder, og selv om den nye ansøger opfylder kvalitetskriterierne. 

Det samme princip gælder for ansøgere, der søger at blive autoriserede værksteder, og 
som ønsker at tilbyde andre begrænsede serviceydelser inden for netværket, såsom 
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værksteder, der tilbyder kvikservice og koncentrerer sig om at udskifte, 
udstødningsrør, dæk, bremser og støddæmpere. 

16. Kan en leverandør nægte at autorisere forhandlere af reservedele, som ikke også 
reparerer køretøjer? 

Normalt ikke. I langt de fleste tilfælde vil leverandørerne ligge over markedsgrænsen 
på 30 % for visse kategorier af reservedele og vil derfor for at være omfattet af 
forordningen anvende kvalitativ udvælgelse til at udvælge autoriserede 
reservedelsværksteder. Der opstår derfor det spørgsmål, om en forpligtelse til at 
reparere køretøjer inden for fabrikantens netværk er et gyldigt kvalitetskrav for en 
forhandler af reservedele. For at afgøre dette må man undersøge, om dette krav (om 
også at være autoriseret til at reparere køretøjer) er objektivt og nødvendigt som følge 
af arten af produktet (reservedele). Der er ikke nogen særlige træk ved reservedele, 
der gør, at de udelukkende skal sælges af virksomheder, der er autoriseret til at 
reparere køretøjer af det pågældende mærke, og en sådan forpligtelse er derfor det 
samme som et krav, der ikke kan fritages i henhold til forordningen inden for 
rammerne af et kvalitativt selektivt distributionssystem. 

VÆRKSTEDER TIL REPARATION AF FLERE BILMÆRKER (MULTIBRAND) 

17. Hvilke praktiske krav kan en leverandør pålægge et værksted, der ønsker at 
opnå status som autoriseret værksted for flere forskellige konkurrerende 
fabrikanter? 

De principper, der er forklaret i svaret på spørgsmål 5 om flermærkeforhandlere 
(multibrand dealers), gælder også for værksteder, der reparerer flere bilmærker. 

Generelle spørgsmål 

18. Skal en leverandør anvende separate kontrakter for salg af motorkøretøjer og 
for reparation og vedligeholdelse? 

Nej. Leverandøren kan vælge at anvende separate kontrakter for hver aktivitet, men 
kan også vælge at anvende en enhedskontrakt for forhandlere, der også er autoriserede 
værksteder. 

Uanset om der imidlertid findes en eller flere kontrakter, skal en virksomhed, der er 
beskæftiget med både salg og reparation og vedligeholdelse, kunne opsige19 de 
kontraktmæssige forpligtelser i forbindelse med en af disse aktiviteter uden at skulle 
indgå en ny aftale med sin leverandør om den anden aktivitet. Hvis f.eks. en 
forhandler, der har en aftale, der både dækker salg og reparation, ønsker at trække sig 
ud af salget af nye biler, samtidig med at han bevarer sin autorisation som værksted, 
bør han kunne gøre dette på grundlag af den eksisterende aftale. 

                                                
19  Om end han vil skulle overholde en eventuel opsigelsesfrist i henhold til kontrakten. 
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19. I hvilket omfang må en leverandør få adgang til en forhandlers eller et 
værksteds virksomhedsdata, når forhandleren eller værkstedet også er 
autoriseret til at sælge eller reparere konkurrerende fabrikanters mærker? 

En leverandør kan have en legitim interesse i at sikre, at en forhandlers eller et 
værksteds virksomhed hviler på et finansielt sundt grundlag, og han kan derfor kræve 
indsigt i forhandlerens eller det autoriserede værksteds almindelige regnskaber. 
Leverandøren kan imidlertid ikke kræve adgang til specifikke data, der vedrører salg 
af eller service på andre bilmærker, eftersom andre leverandører kan have 
indvendinger mod, at deres køretøjer sælges eller serviceres af en forhandler eller et 
værksted, som er underkastet en sådan granskning. Desuden kunne udveksling af 
kommercielt følsomme oplysninger om salg og reparation meget vel give anledning til 
andre konkurrenceproblemer. 

Skulle det ske, at en leverandør føler, at det er nødvendigt at gennemgå en 
flermærkeforhandlers eller et autoriseret værksteds regnskaber m.v., bør han betale en 
uvildig person, såsom en revisor, for at foretage en sådan gennemgang, idet en sådan 
person vil respektere den fortrolige karakter af følsomme oplysninger. 

20. Hvis en forhandler eller et værksted, der sælger eller reparerer et givet mærke, 
ønsker at sælge sin forhandling eller sit værksted til en anden forhandler eller 
værksted inden for samme mærke, skal han så først fremsætte sit tilbud over for 
leverandøren? Skal han underrette leverandøren i god tid om det påtænkte salg? 

Forordningen giver enhver forhandler, der ønsker at sælge sin forhandling, ret til at 
sælge den til en anden forhandler efter eget valg inden for fabrikantens netværk. Det 
samme gælder for værksteder, som frit skal kunne sælge til ethvert andet værksted 
inden for samme mærkenetværk. Forordningen dækker derfor ikke nogen forpligtelse, 
der pålægger en forhandler eller et værksted at tilbyde at sælge sin virksomhed til 
leverandøren, før vedkommende tilbyder den til andre forhandlere eller værksteder 
(fortrinsret). 

Forhandleren eller værkstedet kan være forpligtet til at informere leverandøren om det 
forestående salg af forhandlervirksomheden eller værkstedet, men dette må ikke 
forsinke overdragelsen. En frist på fire uger, før overdragelsen bliver effektiv, vil 
derfor være acceptabel. 

  
 

 


