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Korduma kippuvad küsimused

Määruse nr 1400/2002 artiklis 10 määratletud üleminekuperioodil1 esitati Komisjonile
mitmeid määruse kohaldamisega seotud küsimusi. Kuna neid esitatakse sageli ja on
tõenäoline, et need pakuvad laiemat huvi, tuuakse mainitud küsimused alljärgnevalt ära
koos vastustega. Need küsimused ja vastused on mõeldud määruse2 selgitavat bro�üüri
täiendama, mitte seda asendama.

Uute mootorsõidukite müüki puudutavad küsimused

AUTO OSTMINE VÄLISMAALT

1. Kas tarbija, kes on ostnud oma sõiduki mõnest teisest liikmesriigist, peaks enne
ootama, kui saab lasta teha garantiiremonti oma kodumaal või mujal Euroopa
Liidus?

Ei. Määruse järgi peavad ühes liikmesriigis väljastatud tootjate garantiid kehtima samadel
tingimustel kõigis teistes liikmesriikides. Tootjatel on õigus rakendada seda nõuet
erinevatel viisidel, nad võivad näiteks omada ühtset Euroopa garantii andmebaasi või
erinevat andmebaasi igas liikmesriigis. Kui tootja soovib omada erinevaid rahvuslikke
andmebaase, siis teises liikmesriigis väljastatud garantiikirja omav  tarbija ei pea ootama,
et seda garantiid tunnustaks tema koduriik. Samuti ei pea edasimüüja või volitatud
parandaja, kellele tarbija oma sõiduki toob, kehtestama mingit tasu või nõudma
lisadokumente enne garantii sisestamist rahvuslikku garantiiandmebaasi.

Vaata lisaks selgitavas bro�üüris vastust küsimusele 34.

2. Kui tarbija ostab oma sõiduki vahendaja (ostuagendi) kaudu, siis millal garantii
kehtima hakkab ja millal aegub?

Valikulistes või eksklusiivsetes jaotussüsteemides nagu sageli mootorsõidukite sektoris
kasutatakse hakkab garantii kehtima kuupäeval, mil sõiduk lahkub volitatud võrgustikust.
Kui tarbija kasutab vahendajat (ostuagenti), kes tema eest sõiduki ostab, hakkab garantii
tavaliselt kehtima hetkel, mil volitatud edasimüüja sõiduki vahendajale üle annab. See
võib tähendada, et hetkel, kui tarbija sõiduki vastu võtab, on garantii juba mõnda aega
kehtinud3.

                                                          
1 Mis aegus 30. septembril 2003.

2 Välja antud DG Competition�i poolt ja saadaval internetis aadressil:
http://europeu.int/comm/competition/car_sector/distribution/

3 Mõned ostuagendid võivad otsustada garantiid �uuesti täita�, nii et tarbija saab kasu kogu tootja poolt
pakutud garantiiperioodist.
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Määrus ei tee siiski ettekirjutusi selle kohta, millal tootja garantii aegub. Tarnijatele
jäävad vabad käed valimaks meeldivam poliis, mille järgi näiteks imporditud sõiduki
�kaheaastane� garantii ei aegu enne kahte aastat peale seda, kui auto andmed on
sisestatud volitatud võrgustiku garantii andmebaasi liikmesriigis, kuhu sõiduk imporditi.

3. Millistel tingimustel saab tarnija4 nõuda edasimüüjalt lisadokumentide küsimist
tarbijalt või tarbija nimel tegutsevalt arvatavalt vahendajalt enne neile sõiduki
müümist?

Reeglina, nagu selgitav bro�üür teavitab5, ei või tarnijad nõuda edasimüüjatelt enama kui
tarbija poolt allkirjastatud volituse küsimist. Lisaks, kui tarnija tavaliselt palub
edasimüüjal küsida sõidukit ostma tulnud kohalikelt klientidelt koopiat passist või ID-
kaardist, ei pruugi ta teha sama teistest EL-i riikidest pärit tarbijate puhul. Sama kehtib
vahendajate puhul, kellel võidakse paluda esitada sarnaseid dokumente identifitseerimaks
nende kliente.

Tarnija võib paluda edasimüüjal ka võtta tarvitusele lisaabinõud erandlike
üksikjuhtumite korral, kui tal on mõjuv põhjus kahtlustada, et tarbija või end
vahendajana esitlev isik kavatseb sõiduki ärilise kasu eesmärgil uuesti edasi müüa.

4. Kas tarnija võib esitada edasimüüjale nõude paluda vahendajal allkirjastada tagatis
kinnitamaks, et ta ei kavatse sõidukit ärilise kasu eesmärgil edasi müüa?

Kui tarnijal on mõjuv põhjus kahtlustada, et antud vahendaja kasutab sõidukite
omandamiseks edasimüümise eesmärgil võltsitud volitust, võib ta esitada edasimüüjale
nõude paluda vahendajal allkirjastada tagatis tõestamaks, et ta ei müü sõidukit.

On siiski ilmne, et kui vahendaja on oma kliendi identifitseerimiseks esitanud tõendeid
(passi või ID-kaardi koopia) peaks see iseenesest olema piisav tõend, et volitus on kehtiv
ja et vahendaja tõesti tegutseb kliendi huvides. Sellistel juhtudel, selgete pettusetõendite
puudumisel, oleks tagatise allakirjutamine mittevajalik piirang6.

Samuti on ilmne, et kui firma tegutseb teatud juhtudel sõltumatu edasimüüja ja teistel
juhtudel vahendajana, ei õigusta see, ilma tõenditeta moonutamise kohta, nõuet paluda
kõnealusel firmal esitada muid dokumente lisaks allkirjastatud volitusele.

Veelgi enam, kui edasimüüja on regulaarselt kõnealuse firmaga äri ajanud, siis ilma
tõenditeta, et see firma on arvatavalt vahendajana ostetud sõidukeid edasi müünud, ei tohi

                                                          
4 Termin �tarnija� hõlmab sõidukite tootjaid, kõnealuse bändi importijaid ja hulgimüüjaid.

5 Vaata selgitava bro�üüri jagu 5.2.

6 Vaata määruse nr 1400/2002 artikli 4 1. punkti alapunkte b ja c, ja eriti põhjendust 14.
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tarnija esitada edasimüüjale palvet lasta vahendajal süstemaatiliselt tagatisi allkirjastada7.
Kui tarnija peaks seda tegema, peetaks seda tõenäoliselt kaudseks piiranguks tarbijatele ja
tõsiseks piiranguks konkurentsis.

Vaata ka vastust küsimusele 29, mis on seotud nõudega paluda tarbijal allkirjastada
tagatis tõendamaks, et ta ei müü sõidukit edasi.

MITME KAUBAMÄRGI MÜÜK

5. Milliseid praktilisi nõudmisi saab tarnija kehtestada edasimüüjale, kes soovib müüa
konkureerivate tootjate kaubamärke?

Kui tarnija jaotusvõrgustik on määruse alusel vabastatud, peavad edasimüüjad omama
tõelist ja teostatavat võimalust konkureerivate tarnijate kaubamärkide müümiseks. Uus
määrus ei taotle aga detailset määratlemist, mida tarnija võib nõuda mitme kaubamärgi
müügiga tegelevalt vahendusfirmalt, mis müüb üht või rohkemat tema kaubamärkidest.
Esiteks oleks see ebapraktiline, arvestades asjasse segatud elementide mitmekesisust.
Teiseks, ja see on palju tähtsam, selline lähenemine ei arvestaks vahendusfirmade
erinevaid omadusi, eriti asukohta ja suurust.

Mis võib olla vastuvõetav nõue vahendusfirma jaoks, kes soovib müüa mitut kaubamärki,
on mitte-väljaarvamise, mitte-konkureerimise kohutus, kui taotlevad teist.

Ilmselge on see, et kui teatud objekte - parkimiskohad, klientidele mõeldud tualettruumid,
ooteruumid ja kohvimasinad - võib nõuda tarnija, ei tohi neid kunagi reserveerida
konkreetse kaubamärgi jaoks.

Teatud nõudmisi võib lõdvendada või üldse kõrvale jätta, kui nad muudavad mitme
kaubamärgi müümisega tegelemise keeruliseks praktilistes või kuluga seotud küsimustes,
arvestades kõnealuse vahendusfirma omadusi. Nõue omada spetsiaalset vastuvõtulauda
kaubamärgi jaoks peaks jääma kõrvale, kui näiteks ruumipuuduse või teiste praktiliste
põhjuste tõttu ei ole võimalik iga kaubamärgi jaoks eraldi lauda paigaldada. Nõudmisi,
mis on seotud näiteks vastava kaubamärgi esitlusruumi või selles eksponeeritavate
sõidukite arvuga, võib samuti lõdvendada.

Tarnijad peavad ka võib-olla kohandama niinimetatud �ettevõtte identiteedi� nõudeid
tagamaks, et nad ei kujuta endast takistust edasimüüjale, kes soovib hakata müüma
konkureerivate tootjate kaubamärke. Olenevalt kõnealuste vahendusfirmade omadustest
on selle tulemused erinevad. Selge on see, et esineb olukordi, kus piiratud esitluspinnaga
vahendusfirma jaoks on näiteks keeruline võtta juurde lisamudel, ilma et mitmeid

                                                          
7 Kui tarnija laseb edasimüüjal siiski paluda kasutajatel allkirjastada tagatisi kinnitamaks, et nad ei

kavatse sõidukit edasi müüa võib teha sama ka vahendajate puhul.
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nõudmisi8 lõdvendamata. Kui tarnija osutab edasimüüjale rahalist abi, sest see soovib
juurde võtta lisamudeli täitmaks tarnja enda firma poolt esitatud nõudeid, ei tohi see
kuidagi edasimüüja jaoks teise kaubamärgi müümist raskendada.

Vahendusfirmade lepingud peaksid sisaldama selgeid sätteid mitme kaubamärgi müümise
kohta ja selgelt välja tooma, et endast mitme kaubamärgi müümisele takistusi kujutavad
nõudmisi kohandatakse või jäetakse kõrvale kui edasimüüja peaks soovima müügiks
võtta konkureerivate tootjate kaubamärke.

Osapooltel peab olema vabadus edastada lahkarvamused selle kohta, kas antud nõudmist
oleks vaja kohandada või kõrvale jätta, kolmandale osapoolele või arbiitrile.

6. Kas tarnija, kes müüb üht või rohkemat marki sõidukeid võib edasimüüjalt nõuda
nende kaubamärkide esitlemist erinevates esitlusruumides?

Määruse eesmärk mitme kaubamärgi müümise kohalt on kasvatada konkurentsi
erinevate tarnijate hulgas9.  On arusaadav, et tootjatel peaks üldiselt olema vaba
võimalus valida, kuidas nende endi kaubamärgid üksteisega seotud on, ja määrus lubab
neil seega sätestada, et nende kaubamärke ei tohi müüa koos samas esitlusruumis. Kui
autode tootja A toodab kaubamärke A1 ja A2, võib see tähendada, et neid kaubamärke
peab müüma erinevates esitlusruumides. See ei tähenda aga, et nii A1 või A2 tohiks
müüa samas ruumis koos teiste tootjate kaubamärkidega.

Seoses praktiliste kohustustega, mille kohta mitme kaubamärgi edasimüüjale nõudeid
esitada võidakse, palun vaadake küsimust nr 5.

7. Kas valikulise jaotussüsteemi edasimüüjalt võib nõuda 30% mootorsõidukite
ostmist otse tootjalt või riiklikult importijalt?

Kuigi valikulise jaotussüsteemi edasimüüja võib olla kohustatud tagama, et 30%10 kõigist
ostetud mootorsõidukitest on antud tootja kaubamärgid, peab tal olema võimalus hankida
(samaaegselt tarnida) neid sõidukeid teistelt volitatud edasimüüjatelt või riiklikelt

                                                          
8 Näiteks peab loobuma nõudmistest tähistatud kliendisissepääsude kohta. Väljaspool esitluskohta

paiknevate viitade arvu ja asetusega või konkreetse kaubamärgi esitluspindadega seotud nõudmisi võib
samuti lõdvendada.

9 Et määrus seda kataks, ei tohi kohustus müüa teatud tootja kaubamärke seoses olla rohkem kui 30%
kõigi edasimüüja poolt ostetud ja müüdud sõidukitega - vaata määruse nr 1400/2002 1. artikli 1. punkti
lõiku b ja 5. artikli 1. punkti lõiku a. Need sätted kehtivad ka eksklusiivsete edasimüügilepingute
korral.

10 Vastavalt määruse nr 1400/2002 1. artikli 1. punkti lõigule b peab see protsent põhinema ostja kõigil
lepingulistel ostudel, vastavatel ostudel ja nende asendustel asjakohastel turgudel. Kui edasimüüja
müüb näiteks nii kergeid ärisõidukeid kui raskeid veoautosid, arvutatakse 30% lävi mõlemate sõidukite
kategooria jaoks eraldi, kuna nad kuuluvad erinevatesse tooteturgudesse.
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importijatelt. Iga sellise edasimüüja kohustust osta 30% oma kõigist ostetud
mootorsõidukitest otse antud tootjalt või riiklikult importijalt määrus11 seega ei kata.

Kui tarnija A kehtestas edasimüüjale X kohustuse, et 30% sõidukitest, mis X ostab
peavad olema tema kaubamärgid, peaksid X-il olema vabad käed ostmaks neid sõidukeid
teistelt edasimüüjatelt, hulgimüüjatelt või tarnija A kaubamärkide importijatelt, samuti
peaks tal olema vabadus osta kuni 70% oma koguostudest teiste kaubamärkide tootjatelt.
Kui kõik teised tarnijad kehtestaksid samasuguse 30% kohustuse, oleks X-il vabadus
võtta müügiks kaubamärke maksimum kolmelt tarnijalt. X võiks seega näiteks müüa
tarnija A kaubamärke A1 ja A212, lisaks tarnijalt B kaubamärki B1 ja tarnijalt C
kaubamärki C1. Samuti on võimalik, et väikesed tarnijad või selles ametis alustajad ei
kehtesta 30% kohustust ja et tulemusena võiks X võtta müügiks rohkem kui kolme tarnija
kaubamärke.

Vaata ka selgitava bro�üüri jagu 4.5.1.

MÜÜGINORM/PREEMIA

8. Kui tarnija annab edasimüüjale preemiat seoses nende autode müügiga, mis on
ostetud otse tarnijalt, kas ta peab siis andma preemiat ka seoses sama kaubamärgi
sõidukitega, mis on ostetud teistelt volitatud võrgustiku liikmetelt (s.t samaaegselt
tarnitud sõidukid)?

Tarnijad peavad tagama, et preemiate mittemaksmine ei küüni kaudse piiranguni
sõidukite samaaegses tarnes volitatud edasimüüjate vahel. Edasimüüjale saadaolevad
preemiad müügi eest lõplikule kasutajale peaksid seega olema samuti saadaval seoses
müükidega teistele edasimüüjatele, kes on volitatud müüma kõnealuse kaubamärgi
sõidukeid13. Kui edasimüüja X on siiski saanud preemiat seoses müügiga edasimüüjale Y,
mingit piirangut samaaegses tarnes järgnevalt ei esine, juhul kui edasimüüja Y ei saa
(teist) preemiat seoses sama sõiduki järgneva müügiga lõplikule kasutajale.

                                                          
11 See oleks samaaegse tarne piirang, mis on määruse nr 1400/2002 4. artikli  1. punkti lõigu c kohaselt

�tõsine� konkurentsipiirang.

12 30% ostukohustust kehtib kõigi tarnijate toodete kohta. Kui edasimüüja müüb tarnija A kaubamärke
A1 ja A2, kehtib 30% müügikohustus kõigi mõlemat marki sõidukite müükide kohta.

13 Eksklusiivses jaotussüsteemis peavad sellised preemiad olema samuti saadaval seoses müükidega
sõltumatutele edasimüüjatele.
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9. Kas tarnija võib lõpetada edasimüüja lepingu, kui nimetatud edasimüüja ei suuda
täita kokkulepitud müüginormi oma kohalikus piirkonnas?

Vastavalt määrusele nr 1400/2002 on tarnijatel õigus edasimüüjatega kokku leppida
müüginormid. Sellised normid võivad olla üldised või koostatud viidates kohalikule
piirkonnale.

Määrus ei keela tarnijal lõpetada lepingut edasimüüjaga, kelle püüdlused kokkulepitud
müüginormi täitmiseks on ebaõnnestunud. Tarnija ei tohi siiski lõpetada edasimüüja
lepingut juhul,  kui edasimüüja ebaõnnestumine müüginormi saavutamise suhtes on
tulenenud võimetusest omandada nõudluse rahuldamiseks piisavalt sõidukeid,
kaasaarvatud nõudlus väljaspool tema kohalikku piirkonda asuvatelt klientidelt14.

Edasimüüjatele peab jääma õigus pidada müüginormide, kaasa arvatud kohalike
müüginormide täitmise üle läbirääkimisi.

Vaata ka vastust küsimusele nr 43 selgitavas bro�üüris.

MÜÜGIAGENDID

10. Kas tarnija võib takistada edasimüüjat nimetamast edasimüüja nimel sõidukeid
müüvaid müügiagente15?

Jah, tarnija võib otsustada, kas edasimüüja võib määrata müügiagente või mitte ning võib
kehtestada kriteeriumid sellistele agentidele müügitegevuse läbiviimiseks.

JAOTUSSÜSTEEMIDE SEGAMINE

11. Kas tarnija võib ühe liikmesriigi erinevates osades kasutada eksklusiivset jaotust ja
valikulist jaotust?

Määrus nr 1400/2002 ei kohusta tootjat kasutama sama jaotussüsteemi üle kogu
liikmesriigi. Teoreetiliselt võib tootja või importja liikmesriigis X omada eksklusiivset
jaotussüsteemi piirkonnas X1 ja valikulist süsteemi piirkonnas X2. Selline tarnija ei oleks
siiski võimeline piirama sõidukite voolu ühest piirkonnast teise, eriti kuna määrus ei luba
tarnijatel keelata eksklusiivsete piirkondade edasimüüjatel müüa sõltumatutele
edasimüüjatele (s.t firmadele, mis ei kuulu tootja võrgustikku).
                                                          
14 Näiteks kui edasimüüja, kelle kohalik müüginorm on 200 sõidukit, müüb kohalikus piirkonnas 180

sõidukit ja veel 40 sõidukit mujalt pärit klientidele, aga tema tarnija on võimetu varustama teda kõigi
240 sõidukiga, mida on vaja nii kohaliku kui �välimise� müüginormi täitmiseks, ei pruugi see tarnija
lõpetada edasimüüja lepingut põhjusel, et see ei suutnud kohalikku müüginormi täita, kuna see
tähendaks müügi kaudset piirangut, mis on määruse artikli 4(1)(d) ja (e) mustas nimekirjas.

15 Müügiagent kõrvutatakse ostuagendi või �vahendajaga�. Kui vahendaja ostab sõidukeid üksiktarbijate
huvides, siis müügiagent tegutseb ühe või rohkema edasimüüja nimel.
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Seega ei saa eespool toodud näites ei tootja ega importija takistada X1 piirkonna
(eksklusiivsel) distribuutoril müüa sõidukeid otse tarbijatele piirkonnas X2 või
sõltumatutele edasimüüjatele. Nendel edasimüüjatel oleks siis loomulikult võimalus
sõidukeid piirkonnas X2 ja ka mujal EL-s edasi müüa. Enamgi veel, X2 piirkonna
(valikulistel) distribuutoritel ei tohi keelata müümist sõltumatutele edasimüüjatele
piirkonnas X116 või ükskõik, millistele tarbijatele piirkonnas X1, kes nendega ühendust
võtavad17.

Teeninduse ja parandustöödega seotud küsimused

GARANTII TUNNUSTAMINE

Palun vaadake küsimusi 1 ja 2 eespool.

KVALITEEDISTANDARDID

12. Milliseid standarditele võib tarnija paluda volitatud parandajatel vastata?

Enamik tarnijatest kehtestavad paranduse ja hoolduse jaoks kvalitatiivsed valikulised
jaotussüsteemid, kuna nende nende sõidukite kaubamärkide parandamise ja hooldusega
seotud võrgustiku turuosa on kõrgem kui 30%. Sellises süsteemis on tarnijal vabadus
määratleda kvaliteedikriteeriumid, mille kandidaadid peavad täitma, et saada volitatud
parandusvõrgustiku liikmeks.

Kui on ilmne, et suur osa kvaliteedikriteeriumidest piirab kaudselt nendeni küündivate
kandidaatide arvu, ei tohi õiged kvaliteedikriteeriumid otseselt piirata volitatud
parandajate arvu ega olla nõudlikumad kui on nõutud parandus- ja hooldustöökodadelt,
mis on tarnija ja parandaja vahel sõlmitava lepingu objektiks.

Tarnijad võivad seaduslikult nõuda volitatud parandajatel olla kohal teostamaks
kindlaksmääratud parandus- ja hooldustöid kindlaksmääratud ajavahemikus. Kui tarnija
peaks siiski esitama nõudmisi, mis ei luba edasimüüjale paindlikkust määratletud
tulemuse saavutamiseks, kuuluks see kvantitatiivse kriteeriumi alla, mida ei kata
väljaarvamine, eriti kui see tarbetult tõstab osutatud teenuse hinda.

Järgnevad näited on võetud tegelikest jaotuslepingutest ja illustreerivad eelmist
põhimõtet:

                                                          
16 Vaata määruse nr 1400/2002 põhjendust 13.

17 s.t tegeleda �passiivse müügiga�
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! Tootja võib seaduslikult täpsustada, et volitatud parandajad peavad olema võimelised
osutama laialdasel valikul parandus- ja hooldusteenuseid. Selle saavutamiseks vajab
parandaja juurdepääsu spetsiaalsetele tööriistadele ja varustusele, mida läheb vaja
vaid aeg-ajalt. Kui kohustus omada juurdepääsu sellisele harva kasutatavale
varustusele on selgelt seaduslik, siis nõue tegelikult sellist varustust omada ja seda
töökojas hoida ei kuulu õige kvaliteedikriteeriumi alla, kuna kõne all olevatelt
parandus- ja hooldusteenustelt seda üldiselt ei nõutaks. Selle asemel peaks tarnija
sellistel puhkudel lubama volitatud parandajatel selliseid tööriistu rentida.

! Nõue osta või kasutada teatud kaubamärgi diagnostilist varustust kui samaväärne
üldine varustus on kättesaadaval ei ole samuti õige kvalitatiivne kriteerium ja ei kuulu
seega määruse alla. Enamgi, selline nõue piirab tõenäoliselt kaudselt mitme
kaubamärgi müümisega tegelemist parandus- ja hooldusteeninduse alal, kuna
parandaja peaks siis omama spetsiaalset diagnostilist varustust iga kaubamärgi jaoks
ja see vähendaks mitme kaubamärgi parandamisega tegelevale töökojale lisanduvat
automatiseeritud suurtootmist.

! Nõue, et iga volitatud parandaja omaks autopesulat ei ole samuti õige
kvaliteedikriteerium. Kui tootjal võib olla seaduslik huvi täpsustada, et parandajal on
ligipääs nende klientide autode pesemiseks tarvilikule varustusele, kes seda soovivad,
peaks jääma volitatud parandaja otsustada, kuidas selle tulemuseni jõuda ja ta võib
näiteks teha seda viies sõiduki lähedalasuvasse autopesulaga bensiinijaama.

! On selge, et tarnijal on seaduslik huvi tagada, et igasugune elektrooniline varustus,
mida parandaja kasutab temaga suhtlemiseks, töötab hästi ja turvaliselt ja on ühilduv
tarnija enda IT-süsteemidega. Nõue kasutada selliseks suhtlemiseks kitsalt piiritletud
tehnilist lahendust ei ole siiski õige kvaliteedikriteerium kui edasimüüja saavutaks
sama tulemuse teiste, odavamate ja paindlikumate vahendite abil. Kui parandaja vajab
teatud tehnilist informatsiooni, et olla võimeline ühendama oma IT-süsteem tarnija
omaga, peaks see tehtama kättesaadavaks.

! Nõue teha klientidele, kelle enda sõidukid on paranduses või hoolduses,
kättesaadavaks ajutised asendussõidukid on paikapidav kvaliteedikriteerium. Kui
kohustus olla võimeline selliseid teenuseid pakkuma on siiski tavaliselt seaduslik, siis
nõue tegelikult asendusautosid omada ei ole õige kvaliteedikriteerium, kuna see ei käi
kõnealuse parandus- ja hooldusteeninduse olemuse alla. Tarnija peaks näiteks lubama
volitatud parandajatel rahuldada oma klientide liikumisvajadust sellega, et pakuvad
neile võimalust auto rentida. Osapooltel peab olema võimalus üle anda selliste
nõudmiste hindamise vaidlused sõltumatule eksperdile või arbiitrile18.

                                                          
18 Määruse nr  1400/2002 artikli 3 lõik 6.
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13. Kas tarnija võib nõuda volitatud parandaja kandidaadilt vastamist muudele
kriteeriumidele lisaks neile, mida nõutakse parandusvõrgustikku juba kuuluvatelt
liikmetelt?

Üldiselt mitte. Enamik tarnijatest kehtestab paranduse ja hoolduse jaoks kvalitatiivse
valikulise jaotussüsteemi, kuna nende võrgustiku turuosa oma kaubamärgi sõidukite
parandamisel ja hooldamisel on rohkem kui 30%. Nõudes kandidaatidelt rohkematele
kriteeriumidele vastamist, kui nõutakse jaotussüsteemi liikmetelt ei ole kooskõlas
kvalitatiivsüsteemi olemusega ja ei kuulu määruse alla.

14. Kas tarnija peab kehtestama identsed kriteeriumid kõigile volitatud
parandusvõrgustiku liikmetele?

Mitte tingimata. Tarnija peab kehtestama identsed kvaliteedikriteeriumid ja rakendama
neid samal viisil kõigi sarnases olukorras olevate parandajate puhul
(mittediskrimineerimise põhimõte). Tarnija võib siiski nõuda jõukates linnapiirkondades
tegutsevatelt parandajatelt vastamist teistsugustele standarditele kui maapiirkondades või
esitada suurtele töökodadele teistsuguseid nõudmisi kui väiksematele.

15. Kas tarnija võib keelduda andmast volitust parandajale, kes teeb ainult keretöid
(autoremonditöökoda) ja ei tee teistsuguseid parandustöid, nagu näiteks
mehaaniline töö?

Vastus sõltub sellest, kas tarnijal on volitatud parandajate määramiseks kvantitatiivne
või ainult kvalitatiivne valikusüsteem. (Kvantitatiivset süsteemi kasutav tarnija saab
määrusest kasu vaid siis, kui selle kaubamärgi paranduse ja hooldusega seotud turuosa on
alla 30%.)

Nõuet, mis on seotud teenuste valikuga, mida firma peab pakkuma peetakse tavaliselt
paikapidavaks kvalitatiivkriteeriumiks ja on seega lubatud ainult kvalitatiivses
valikusüsteemis. Seega, üldiselt rääkides, võib kvalitatiivse valikulise süsteemiga tarnija
keelduda volitamast �vaid autoremonditöökodasid�. Üks ainult kvalitatiivse valikulise
süsteemi omadusi on siiski, et tarnijad ei tohi süsteemi erinevate liikmete suhtes
diskrimineerivalt käituda. Seega, kui tarnijal on juba volitatud võrgustikus mõned
�autremonditöökojad� olemas, ei tohi ta keelduda määramast ka uusi, kuni need ei ole
vastuolus taoliste teeninduste kvalitatiivkriteeriumidega.

Teisest küljest võib kvantitatiivse süsteemiga tarnija alati keelduda määramast antud
�autoremonditöökodasid�, isegi kui tal on juba mõned �autoremonditöökojad� tööl ja uus
kandidaat vastab igati kvalitatiivkriteeriumidele.

Samad põhimõtted kehtivad volitatud parandajate kandidaatidele, kes soovivad varustada
võrgustiku teisi limiteeritud teenusepiirkondi, nagu näiteks �kiiresti korda� poekesed, mis
keskenduvad väljalasketorude, rehvide, pidurite ja amoritsaatorite vahetamisele.
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16. Kas tarnija võib keelduda määramast varuosade distribuutorit, kes ei paranda
sõidukeid?

Reeglina mitte. Enamikul juhtudest on tarnijad teatud varuosade kategooriates üle 30%
turuosa piiri ja et määruse alla kuuluda kasutavad seega kvalitatiivset valikut, et valida
volitatud varuosade poode. Seega kerkib üles küsimus, kas kohustus parandada sõidukeid
tootja võrgustiku sees on varuosade distribuutorile paikapidav kvalitatiivnõue või mitte.
Selle kindlakstegemiseks peab vaatlema, kas see nõue (olla volitatud ka kui sõidukite
parandaja) on objektiivne ja toote olemuses (varuosad) vajalik või ei. Varuosade
olemuses ei ole midagi, mis nõuaks, et seda müüdaks eksklusiivselt firmade poolt, mis on
volitatud kõnealuse kaubamärgi sõidukeid parandama ja selline kohustus küünib seega
nõudeni, mida ei või välja arvata määruse all kvalitatiivse valikulise jaotussüsteemi
kontekstis.

MITME KAUBAMÄRGI PARANDAMISEGA TEGELEVAD TÖÖKOJAD

17. Milliseid praktilisi nõudmisi võib tarnija esitaja parandajale, kes soovib omandada
volitatud parandaja staatust teistelt konkureerivatelt tootjatelt?

Küsimuse nr 5 vastuses äratoodud põhimõtted mitme kaubamärgi edasimüüjate kohta
kehtivad ka mitme kaubamärgi parandamisega tegelevate töökodade puhul.

Üldised küsimused

18. Kas tarnija on kohustatud kasutama erinevaid lepinguid sõiduki müügi ning
parandamise ja hoolduse korral?

Ei. Tarnija võib soovi korral erinevate tegevuste jaoks kasutada erinevaid lepinguid, kuid
võib kasutada ka ühtainsat lepingut edasimüüjatele, kes on samas ka volitatud parandajad.

Samas, on siis tegemist ühe lepinguga või mitmega, peab nii müügi kui parandusega
tegelev firma olema võimeline lõpetama19 ühega nendest tegevustest seotud lepingulisi
kohustusi, ilma et peaks sõlmima uut lepingut oma tarnijaga teise tegevuse kohta. Näiteks
edasimüüja, kellel on leping nii müügi- kui parandusteenuste kohta ja kes soovib uute
autode jaemüügist tagasi tõmbuda, säilitades samas volitatud parandusteenuse õiguse,
peaks seda tegema oma kehtiva lepingu baasil.

                                                          
19 Kuigi ta peab järgima lepingulisi etteteatamise nõudeid.
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19. Mil määral võib tarnija omada juurdepääsu sellise edasimüüja või parandaja
ärilistele andmetele, kes on volitatud ka müüma või parandama konkureerivate
tootjate kaubamärke?

Tarnijal võib olla seaduslik huvi tagada, et vahendusfirma või volitatud parandusettevõte
on rahanduslikult kindlustatud ja ta võib seega nõuda ülevaadet edasimüüja või volitatud
parandaja üldistest arvetest. Tarnija ei tohi siiski nõuda juurdepääsu teiste kaubamärkide
sõidukite müügi või teenindusega seotud andmetele, kuna teised tarnijad võivad vastu
olla sellele, et nende sõidukeid müüb või hooldab edasimüüja või parandaja, kes on
allutatud sellisele põhjalikule uurimisele. Enamgi veel, äriliselt tundliku müügi või
hooldusega seotud informatsiooni vahetamine võib tekitada teisi konkurentsiprobleeme.

Olukorras, kus tarnija peab vajalikuks üksikasjalikult uurida mitme kaubamärgi
vahendusfirma või volitatud parandaja dokumente, peab ta maksma sellise uurimise eest
seda läbi viivale sõltumatule osapoolele, näiteks raamatupidajale, kes respekteerib
tundliku informatsiooni konfidentsiaalset olemust.

20. Kui antud kaubamärgi edasimüüja või parandaja soovib oma vahendusfirmat või
parandusettevõtet müüa teisele edasimüüjale, kas ta peab seda esmalt pakkuma
selle kaubamärgi tarnijale? Kas ta peab tarnijat piisavalt ette informeerima
plaanitud müügist?

Määrus annab igale edasimüüjale, kes soovib oma vahendusfirmat müüa, õiguse müüa
see omal valikul teisele edasimüüjale tootja võrgustikus. Sama kehtib parandajate puhul,
kellel on õigus müüa omal valikul ükskõik millisele teisele parandajale sama kaubamärgi
võrgustikus. Määrus ei kata seega ühtki kohustust, mis kohustab edasimüüjat või
parandajat pakkuma oma vahendusfirmat või parandusettevõtet tarnijale enne kui
pakuvad seda teistele edasimüüjatele või parandajatele (esimese keeldumise õigus).

Edasimüüjalt või parandajalt võib nõuda tarnija informeerimist oma kavatsusest müüa
vahendusfirma või parandusettevõte, kuid see ei tohi takistada üleminekut. Seega oleks
vastuvõetav nõue teatada sellest ette neli nädalat enne kui üleminek lõplikuks saab.


