
Usein esitettyjä kysymyksiä 

Komissiolle esitettiin asetuksen (EY) N:o 1400/2002 10 artiklassa tarkoitettuna 
siirtymäkautena1 useita kysymyksiä asetuksen soveltamisesta. Usein esitetyt tai 
yleisesti kiinnostavat kysymykset sekä niihin annetut vastaukset on koottu alle. Nämä 
kysymykset ja vastaukset eivät korvaa asetusta käsittelevää esitettä2, vaan ne 
täydentävät sitä. 

Kysymyksiä uusien moottoriajoneuvojen myynnistä 

AUTON OSTAMINEN ULKOMAILTA 

1. Tarvitseeko ajoneuvonsa toisesta jäsenvaltiosta ostaneen kuluttajan odottaa, että 
hän voi teettää takuukorjauksen kotimaassaan tai muualla EU:ssa? 

Ei. Asetuksen mukaan valmistajien yhdessä jäsenvaltiossa antamien takuusitoumusten 
on oltava voimassa samoin edellytyksin kaikissa jäsenvaltioissa. Valmistaja voi valita, 
miten se toteuttaa tämän vaatimuksen, ja sillä voi olla esimerkiksi yhteinen 
eurooppalainen takuutietokanta tai erillinen tietokanta kussakin jäsenvaltiossa. Jos 
valmistajalla on erillisiä kansallisia tietokantoja, kuluttajan, jolla on toisen 
jäsenvaltion jälleenmyyjän antama takuutodistus, ei pitäisi joutua odottamaan 
takuusitoumuksen noudattamista kotimaassaan. Jälleenmyyjä tai valtuutettu korjaamo, 
johon kuluttaja vie ajoneuvonsa, ei myöskään saa periä maksua eikä vaatia 
lisäasiakirjoja, ennen kuin takuu kirjataan kansalliseen takuutietokantaan. 

Ks. myös vastaus esitteen kysymykseen 34. 

2. Jos kuluttaja ostaa autonsa välittäjän (ostoasiamiehen) kautta, milloin takuuaika 
alkaa ja milloin se päättyy? 

Moottoriajoneuvoalalla yleisissä valikoivissa tai yksinomaisissa jakelujärjestelmissä 
takuuaika alkaa yleensä siitä päivästä, jolloin ajoneuvo poistuu valtuutetusta 
verkostosta. Jos välittäjä (ostoasiamies) ostaa auton kuluttajan puolesta, takuuaika 
alkaa yleensä siitä hetkestä, jolloin valtuutettu jälleenmyyjä toimittaa ajoneuvon 
välittäjälle. Kun kuluttaja saa ajoneuvon, takuuajasta on siis jo saattanut kulua pieni 
osa.3 

Asetuksessa ei kuitenkaan säädetä, milloin valmistajan takuuaika päättyy. Toimittajat 
voivat päättää edullisemmista takuuehdoista, joiden mukaan esimerkiksi 
                                                
1 Siirtymäkausi päättyi 30. syyskuuta 2003. 

2 Tämä kilpailun PO:n julkaisema esite on saatavilla Internetissä seuraavassa osoitteessa: 
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/. 

3 Jotkin ostoasiamiehet voivat jatkaa takuuta siten, että kuluttaja hyötyy valmistajan tarjoamasta 
täysimääräisestä takuuajasta. 
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tuontiajoneuvon kaksi vuotta kestävä takuuaika päättyy vasta sitten, kun autoa 
koskevien tietojen kirjaamisesta tuontijäsenvaltion valtuutetun verkoston 
takuutietokantaan on kulunut kaksi täyttä vuotta. 

3. Milloin toimittaja4 voi vaatia jälleenmyyjää pyytämään lisäasiakirjoja, ennen 
kuin tämä myy ajoneuvon kuluttajalle tai henkilölle, joka väittää olevansa 
kuluttajan puolesta toimiva välittäjä? 

Kuten esitteessä5 selvitetään, pääsääntöisesti toimittajat eivät voi vaatia jälleenmyyjiä 
pyytämään muuta kuin allekirjoitetun valtakirjan yksittäiseltä kuluttajalta. Lisäksi jos 
toimittaja yleensä vaatii jälleenmyyjää pyytämään paikallisilta asiakkailta kopiota 
passista tai henkilötodistuksesta näiden ostaessa ajoneuvon, toimittaja voi vaatia tätä 
myös muualta EU:sta tulevilta kuluttajilta. Sama koskee välittäjiä, joita voidaan 
pyytää esittämään vastaavia todisteita asiakkaidensa henkilöllisyydestä. 

Toimittaja voi myös vaatia jälleenmyyjää hankkimaan lisätietoja yksittäisissä 
poikkeustapauksissa, jos toimittajalla on hyvä syy epäillä, että kuluttaja tai 
välittäjänä esiintyvä yritys aikoo myydä ajoneuvon edelleen uutena taloudellisen 
voiton saamiseksi. 

4. Voiko toimittaja vaatia, että jälleenmyyjä pyytää välittäjää allekirjoittamaan 
sopimuksen, jossa taataan, ettei välittäjä aio myydä uutta ajoneuvoa 
taloudellisen voiton saamiseksi? 

Jos toimittajalla on hyvä syy epäillä, että tietty välittäjä on väärien valtakirjojen avulla 
hankkinut ajoneuvoja edelleen myytäviksi, toimittaja voi vaatia, että jälleenmyyjä 
pyytää välittäjää allekirjoittamaan sopimuksen, jossa taataan, ettei välittäjä myy 
ajoneuvoa edelleen. 

On kuitenkin selvää, että jos välittäjä on esittänyt asiakkaansa henkilöllisyydestä 
todisteita, kuten kopion passista tai henkilötodistuksesta, tämän pitäisi olla riittävä 
osoitus siitä, että valtakirja on pätevä ja että välittäjä todellakin toimii kuluttajan 
puolesta. Ellei petoksesta ole selvää näyttöä, tarpeettomana kilpailunrajoituksena6 on 
kuitenkin pidettävä toimittajan vaatimusta, että jälleenmyyjä pyytää välittäjää 
allekirjoittamaan sopimuksen. 

On niin ikään selvää, että jos yritys toimii toisinaan riippumattomana jälleenmyyjänä 
ja toisinaan välittäjänä ilman, että harhaanjohtamisesta olisi näyttöä, ei ole perusteltua 
vaatia kyseiseltä yritykseltä muita asiakirjoja allekirjoitetun valtakirjan lisäksi. 

Lisäksi jos jälleenmyyjä on säännöllisesti asioinut tietyn yrityksen kanssa ilman 
näyttöä siitä, että kyseinen yritys olisi myynyt edelleen ajoneuvoja, jotka se väitti 

                                                
4  "Toimittajilla" tarkoitetaan ajoneuvojen valmistajia, kyseisen merkin maahantuojia ja tukkumyyjiä. 

5  Ks. esitteen 5.2 kohta. 

6  Ks. asetuksen (EY) N:o 1400/2002 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta ja erityisesti johdanto-osan 
14 kappale. 
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ostaneensa välittäjänä, toimittaja ei voi vaatia, että jälleenmyyjä pyytää 
järjestelmällisesti välittäjää allekirjoittamaan sopimuksen.7 Jos toimittaja vaatisi tätä, 
sen todennäköisesti katsottaisiin rajoittavan välillisesti myyntiä kuluttajille, ja 
kyseessä olisi vakava kilpailunrajoitus. 

Ks. myös vastaus esitteen kysymykseen 29, joka koskee kuluttajalle asetettua 
vaatimusta allekirjoittaa sopimus, jonka mukaan hän ei myy ajoneuvoa edelleen. 

USEIDEN AJONEUVOMERKKIEN MYYNTI ("MULTI-BRANDING") 

5. Mitä käytännön vaatimuksia toimittaja voi asettaa jälleenmyyjälle, joka haluaa 
myydä kilpailevien valmistajien merkkejä? 

Jotta toimittajan jakeluverkko saisi asetuksen mukaisen poikkeuksen, jälleenmyyjillä 
on oltava tosiasiallinen mahdollisuus myydä kilpailevien toimittajien merkkejä. 
Uudessa asetuksessa ei kuitenkaan määritellä yksityiskohtaisesti, mitä toimittaja voi 
edellyttää yhtä tai useampaa sen merkkiä myyvältä useiden ajoneuvomerkkien 
jälleenmyyjältä. Ensiksikään tämä ei olisi ollut mahdollista asiaan liittyvien 
monenlaisten seikkojen takia. Toiseksi tällaisessa lähestymistavassa ei olisi otettu 
huomioon jälleenmyyjien erilaisia ominaisuuksia varsinkaan sijainnin ja koon osalta. 

Vaatimus voi olla hyväksyttävä yhden useiden ajoneuvomerkkien jälleenmyyjän 
osalta, mutta toisen jälleenmyyjän kohdalla se voikin olla kilpailukieltovelvoite, johon 
poikkeusta ei sovelleta. 

Toimittaja voi vaatia tiettyjä palveluja, kuten pysäköintialueita, asiakaskäymälöitä, 
istuimia ja kahvinkeittimiä, mutta näitä ei saa varata tietylle merkille. 

Tiettyjä vaatimuksia voidaan joutua lieventämään tai niistä voidaan joutua luopumaan 
kokonaan, jos ne vaikeuttavat useiden ajoneuvomerkkien myyntiä käytännön syistä tai 
kustannussyistä, kun otetaan huomioon kyseisen jälleenmyyjän ominaisuudet. 
Vaatimuksesta, jonka mukaan merkillä on oltava oma vastaanottopöytä, on 
luovuttava, jos esimerkiksi tilanpuutteen takia tai muista käytännön syistä erillisten 
pöytien järjestäminen kullekin merkille on kohtuuttoman vaikeaa. Myös vaatimuksia, 
jotka koskevat merkille varattua aluetta liikkeessä tai liikkeeseen näytteille 
asetettavien tietyn merkkisten ajoneuvojen määrää, voidaan joutua lieventämään. 

Toimittajat voivat joutua muuttamaan myös ns. yrityskuvaa koskevia vaatimuksia, 
jotta ne eivät muodostaisi estettä jälleenmyyjälle, joka haluaa ryhtyä myymään 
kilpailevien valmistajien merkkejä. Seuraukset vaihtelevat jälleenmyyjän 
ominaisuuksien mukaan. Selvästikin on tilanteita, joissa jälleenmyyjän on esimerkiksi 
tilarajoitusten takia vaikea ryhtyä myymään uutta merkkiä, ellei monia vaatimuksia8 
                                                
7  Jos toimittaja kuitenkin vaatii, että jälleenmyyjä pyytää loppukäyttäjiä allekirjoittamaan 

sopimuksia, joissa taataan, että nämä eivät myy ajoneuvoa edelleen, toimittaja voi vaatia tätä myös 
välittäjiltä. 

8  Esimerkiksi merkkikohtaisia asiakassisäänkäyntejä koskevista vaatimuksista on luovuttava. Myös 
vaatimuksia, jotka koskevat liikkeen ulkopuolella olevien kylttien määrää ja sijoitusta tai 
merkkikohtaisia näyttelyalueita, voidaan joutua lieventämään. 
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lievennetä. Jos toimittaja antaa taloudellista tukea jälleenmyyjälle, joka haluaa ryhtyä 
myymään uutta merkkiä, jotta tämä voisi täyttää toimittajan omaa yrityskuvaa 
koskevat vaatimukset, tämä ei saa vaikeuttaa jälleenmyyjän muun merkin myyntiä. 

Jälleenmyyntisopimuksissa olisi oltava selkeitä määräyksiä useiden 
ajoneuvomerkkien myynnistä, ja niissä olisi sanottava selvästi, että useiden 
ajoneuvomerkkien myynnin esteitä muodostavia vaatimuksia muutetaan tai niistä 
luovutaan, jos jälleenmyyjä haluaa ryhtyä myymään kilpailevien toimittajien 
merkkejä. 

Osapuolten on voitava antaa ulkopuolisen asiantuntijan tai välimiehen käsiteltäväksi 
erimielisyydet, jotka koskevat sitä, onko tietystä vaatimuksesta luovuttava tai onko 
sitä muutettava. 

6. Voiko kahden tai useamman moottoriajoneuvomerkin toimittaja vaatia 
jälleenmyyjää asettamaan merkit näytteille erillisille alueille autoliikkeessä? 

Asetuksen tavoitteena useiden ajoneuvomerkkien myynnin osalta on lisätä kilpailua 
eri toimittajien merkkien välillä.9 On selvää, että valmistajien pitäisi yleensä voida 
valita, miten niiden omat merkit suhteutetaan toisiinsa, joten asetuksen mukaan ne 
voivat vaatia, että niiden merkkejä ei voida myydä autoliikkeessä samassa 
näyttelytilassa. Jos autonvalmistaja A tuottaa merkkejä A1 ja A2, se voi määrätä, että 
näitä on myytävä erillisissä näyttelytiloissa. Se ei kuitenkaan voi määrätä, että joko 
A1:tä tai A2:ta ei saa myydä samassa näyttelytilassa kuin muiden toimittajien 
merkkejä. 

Käytännön velvoitteet, joita useiden ajoneuvomerkkien jälleenmyyjältä voidaan 
edellyttää, ks. kysymys 5. 

7. Voidaanko valikoivan jakelujärjestelmän jälleenmyyjää vaatia ostamaan 
30 prosenttia moottoriajoneuvoistaan suoraan valmistajalta tai kansalliselta 
maahantuojalta? 

Valikoivan jakelujärjestelmän jälleenmyyjää voidaan vaatia varmistamaan, että 
30 prosenttia10 sen moottoriajoneuvojen ostojen kokonaismäärästä koskee tietyn 
valmistajan merkkejä, mutta sen on voitava vapaasti hankkia (ristiintoimituksina) 
nämä ajoneuvot muilta valtuutetuilta jälleenmyyjiltä tai kansallisilta maahantuojilta. 
Asetusta ei näin ollen sovelleta velvoitteeseen, jonka mukaan jälleenmyyjän on 

                                                
9  Asetusta voidaan soveltaa vain, jos tietyn valmistajan merkkien myyntiä koskeva velvoite koskee 

enintään 30:tä prosenttia kaikista jälleenmyyjän ostamista ja myymistä ajoneuvoista – ks. 
asetuksen (EY) N:o 1400/2002 1 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 artiklan 1 kohdan a alakohta. 
Näitä säännöksiä sovelletaan myös yksinomaisiin jälleenmyyntisopimuksiin. 

10  Asetuksen (EY) N:o 1400/2002 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tämä osuus lasketaan 
ostajan sopimustavaroiden, niitä vastaavien tavaroiden tai korvaavien hyödykkeiden ostojen 
kokonaismäärästä merkityksellisillä markkinoilla. Jos jälleenmyyjä myy esimerkiksi sekä kevyitä 
hyötyajoneuvoja että raskaita kuorma-autoja, 30 prosentin osuus lasketaan erikseen kummassakin 
ajoneuvoluokassa, koska ajoneuvot kuuluvat eri tuotemarkkinoille. 
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ostettava 30 prosenttia moottoriajoneuvojen ostojensa kokonaismäärästä suoraan 
tietyltä valmistajalta tai kansalliselta maahantuojalta.11 

Jos toimittaja A asettaa jälleenmyyjä X:lle sellaisen velvoitteen, että X:n ostamista 
ajoneuvoista 30 prosentin on oltava sen merkkejä, jälleenmyyjä X:n on voitava 
vapaasti ostaa nämä ajoneuvot muilta toimittaja A:n merkkien jälleenmyyjiltä, 
tukkumyyjiltä tai maahantuojilta, ja jälleenmyyjä X:n on lisäksi voitava vapaasti ostaa 
enintään 70 prosenttia ajoneuvojen ostojensa kokonaismäärästä muiden merkkien 
toimittajilta. Jos kaikki muut toimittajat asettavat saman 30 prosentin ostovelvoitteen, 
jälleenmyyjä X:n on voitava vapaasti ryhtyä myymään enintään kolmen toimittajan 
merkkejä. Jälleenmyyjä X voi silloin esimerkiksi myydä toimittaja A:n merkkejä A1 
ja A212, toimittaja B:n merkkiä B1 ja toimittaja C:n merkkiä C1. On myös 
mahdollista, että pienet toimittajat tai uudet tulokkaat eivät aseta 30 prosentin 
velvoitetta, jolloin jälleenmyyjä X voi ryhtyä myymään useamman kuin kolmen 
toimittajan merkkejä. 

Ks. myös esitteen 4.5.1 kohta. 

MYYNTITAVOITE TAI BONUS 

8. Jos toimittaja myöntää jälleenmyyjälle bonuksia suoraan toimittajalta ostettujen 
autojen myynnistä, onko toimittajan myönnettävä bonuksia myös valtuutetun 
verkoston muilta jäseniltä ostettujen samanmerkkisten ajoneuvojen (eli 
ristiintoimitettujen ajoneuvojen) myynnistä? 

Toimittajan on varmistettava, että bonusten maksamatta jättämisellä ei välillisesti 
rajoiteta ajoneuvojen ristiintoimituksia valtuutettujen jälleenmyyjien välillä. 
Bonuksia, jotka myönnetään jälleenmyyjälle loppukäyttäjille tapahtuvasta myynnistä, 
olisi siis myönnettävä myös myynnistä muille samanmerkkisten ajoneuvojen 
valtuutetuille jälleenmyyjille.13 Jos jälleenmyyjä X on kuitenkin saanut bonuksen 
myynnistä jälleenmyyjä Y:lle, ristiintoimitusta ei rajoiteta, jos jälleenmyyjä Y ei saa 
(toista) bonusta saman ajoneuvon myöhemmästä myynnistä edelleen loppukäyttäjälle. 

9. Voiko toimittaja irtisanoa jälleenmyyjän sopimuksen, jos jälleenmyyjä ei 
saavuta sovittua myyntitavoitetta alueellaan? 

Asetuksen (EY) N:o 1400/2002 mukaan toimittajat voivat vapaasti sopia 
myyntitavoitteista jälleenmyyjien kanssa. Myyntitavoitteet voivat olla yleisiä tai 
koskea tiettyä aluetta. 

                                                
11  Tämä rajoittaisi ristiintoimituksia ja olisi asetuksen (EY) N:o 1400/2002 4 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitettu vakavin kilpailunrajoitus. 

12  Edellä mainittua 30 prosentin ostovelvoitetta sovelletaan kunkin toimittajan tuotteisiin. Jos 
jälleenmyyjä myy toimittaja A:n merkkejä A1 ja A2, 30 prosentin myyntivelvoitetta sovelletaan 
kummankin merkin ajoneuvojen ostojen kokonaismäärään. 

13  Yksinomaisessa jakelujärjestelmässä tällaisia bonuksia on myönnettävä myös myynnistä 
riippumattomille jälleenmyyjille. 
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Asetuksessa ei kielletä toimittajaa irtisanomasta jälleenmyyjän sopimusta, jos 
jälleenmyyjä ei ole pyrkinyt parhaansa mukaan saavuttamaan sovittua 
myyntitavoitetta. Toimittaja ei kuitenkaan voi irtisanoa jälleenmyyjän sopimusta, jos 
jälleenmyyjä on epäonnistunut myyntitavoitteen saavuttamisessa siksi, ettei tämä ole 
pystynyt saamaan riittävästi ajoneuvoja tyydyttämään kysyntää, myös alueensa 
ulkopuolisten asiakkaiden kysyntää.14 

Jälleenmyyjillä on oltava oikeus antaa myyntitavoitteiden, kuten paikallisten 
myyntitavoitteiden, asettamista tai saavuttamista koskeva riita välimiehen 
käsiteltäväksi. 

Ks. myös vastaus esitteen kysymykseen 43. 

MYYNTIASIAMIEHET 

10. Voiko toimittaja estää jälleenmyyjää nimeämästä myyntiasiamiestä15, joka myy 
ajoneuvoja jälleenmyyjän puolesta? 

Voi. Toimittaja voi päättää, saako jälleenmyyjä nimetä myyntiasiamiehiä, ja toimittaja 
voi asettaa vaatimuksia sille, miten myyntiasiamiehet harjoittavat myyntitoimintaansa. 

JAKELUJÄRJESTELMIEN YHDISTÄMINEN 

11. Voiko toimittaja käyttää yksinomaista jakelua ja valikoivaa jakelua saman 
jäsenvaltion eri alueilla? 

Asetus (EY) N:o 1400/2002 ei velvoita valmistajaa käyttämään samaa 
jakelujärjestelmää jäsenvaltion koko alueella. Teoriassa valmistajalla tai 
maahantuojalla voi jäsenvaltiossa X olla yksinomainen jakelujärjestelmä alueella X1 
ja valikoiva jakelujärjestelmä alueella X2. Tällainen toimittaja ei kuitenkaan voi 
rajoittaa ajoneuvojen kulkua alueelta toiselle, koska asetuksen mukaan toimittajat 
eivät voi kieltää jälleenmyyjiä, joilla on yksinomaisia alueita, myymästä 
riippumattomille jälleenmyyjille (eli yrityksille, jotka eivät ole valmistajan verkoston 
jäseniä). 

Edellä mainitussa esimerkissä valmistaja tai maahantuoja ei siis voi estää alueen X1 
(yksinomaisia) jakelijoita myymästä ajoneuvoja suoraan alueen X2 kuluttajille tai 
                                                
14  Jos jälleenmyyjä, jonka paikallinen myyntitavoite on esimerkiksi 200 ajoneuvoa, myy 

180 ajoneuvoa alueellaan ja 40 ajoneuvoa muualta tuleville asiakkaille, mutta toimittaja ei pysty 
toimittamaan jälleenmyyjälle niitä 240:tä ajoneuvoa, jotka tarvitaan sekä paikallisen 
myyntitavoitteen saavuttamiseksi että "ulkopuoliseen" myyntiin, toimittaja ei voi irtisanoa 
jälleenmyyjän sopimusta siksi, että tämä on epäonnistunut paikallisen myyntitavoitteen 
saavuttamisessa, koska silloin rajoitettaisiin välillisesti myyntiä asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d ja 
e alakohdan vastaisesti. 

15  Myyntiasiamies on erotettava ostoasiamiehestä tai "välittäjästä". Välittäjä ostaa ajoneuvoja 
yksittäisten asiakkaiden puolesta, myyntiasiamies taas toimii yhden tai useamman jälleenmyyjän 
puolesta. 
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riippumattomille jälleenmyyjille. Nämä jälleenmyyjät voivat sen jälkeen vapaasti 
myydä ajoneuvot edelleen alueella X2 ja kaikilla muilla EU:n alueilla. Myöskään 
alueen X2 (valikoivia) jakelijoita ei saa kieltää myymästä alueen X1 riippumattomille 
jälleenmyyjille16 eikä muillekaan niihin yhteyttä ottaneille alueen X1 kuluttajille.17 

Kysymyksiä huollosta ja korjauksesta 

TAKUUSITOUMUKSEN NOUDATTAMINEN 

Ks. edellä olevat kysymykset 1 ja 2. 

LAATUVAATIMUKSET 

12. Millaisten vaatimusten täyttämistä toimittaja voi vaatia valtuutetuilta 
korjaamoilta? 

Useimmat toimittajat perustavat korjausta ja huoltoa varten laadullisia valikoivia 
jakelujärjestelmiä, koska niiden verkoston markkinaosuus niiden omien merkkien 
ajoneuvojen korjauksesta ja huollosta on yli 30 prosenttia. Tällaisessa järjestelmässä 
toimittaja voi vapaasti päättää, millaiset laadulliset arviointiperusteet ehdokkaiden on 
täytettävä, jotta niistä voi tulla sen valtuutettujen korjaamoiden verkoston jäseniä. 

On selvää, että monet laadulliset arviointiperusteet rajoittavat välillisesti niiden 
ehdokkaiden määrää, jotka pystyvät täyttämään ne, mutta pätevät laadulliset 
arviointiperusteet eivät saa suoraan rajoittaa valtuutettujen korjaamoiden määrää, 
eivätkä ne saa olla kohtuuttomia verrattuna siihen, mitä toimittajan ja korjaamon 
välisen sopimuksen kohteena olevien korjaus- ja huoltopalveluiden luonne edellyttää. 

Toimittaja voi perustellusti vaatia, että valtuutetut korjaamot pystyvät suorittamaan 
tietyn laadun mukaisia korjaus- ja huoltopalveluita tietyssä ajassa. Jos toimittaja 
asettaa kuitenkin sellaisia vaatimuksia, jotka eivät jätä jälleenmyyjälle jonkinlaista 
joustavuutta sovitun tuloksen saavuttamiskeinoissa, tätä pidetään määrällisenä 
arviointiperusteena, johon ei sovelleta ryhmäpoikkeusta, varsinkin jos se lisää 
tarpeettomasti palvelun kustannuksia. 

Tätä periaatetta voidaan havainnollistaa seuraavilla todellisista jakelusopimuksista 
otetuilla esimerkeillä: 

F Valmistaja voi perustellusti täsmentää, että valtuutettujen korjaamoiden on 
pystyttävä suorittamaan monenlaisia korjaus- ja huoltopalveluita. Korjaamo 
saattaa tarvita käyttöönsä erikoistyökaluja tai -välineitä, joita käytetään vain 
satunnaisesti. Vaikka velvoite, jonka mukaan korjaamolla on oltava käytössään 

                                                
16  Ks. asetuksen (EY) N:o 1400/2002 johdanto-osan 13 kappale. 

17 Tätä kutsutaan "passiiviseksi myynniksi". 
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tällaisia harvoin käytettäviä välineitä, on selvästikin perusteltu, ei vaatimus, jonka 
mukaan korjaamon on omistettava ja pidettävä tiloissaan tällaisia välineitä, ole 
pätevä laadullinen arviointiperuste, koska kyseisten korjaus- ja huoltopalveluiden 
luonne ei edellytä sitä. Sen sijaan toimittajan olisi esimerkiksi annettava 
valtuutettujen korjaamoiden vuokrata tällaisia työkaluja. 

F Vaatimus, jonka mukaan korjaamon on ostettava tai käytettävä merkkikohtaisia 
vianmäärityslaitteita, vaikka saatavilla on vastaavia yleisiä laitteita, ei ole pätevä 
laadullinen arviointiperuste, eikä se siis kuulu asetuksen soveltamisalaan. Lisäksi 
tällainen vaatimus todennäköisesti rajoittaisi välillisesti useiden 
ajoneuvomerkkien korjaus- ja huoltopalveluita, koska korjaamolla täytyisi silloin 
olla erityisiä vianmäärityslaitteita kullekin merkille, mikä vähentäisi useiden 
ajoneuvomerkkien korjaamon säästöjä. 

F Vaatimus, jonka mukaan kussakin valtuutetussa korjaamossa on oltava autopesu, 
ei ole pätevä laadullinen arviointiperuste. Voi olla valmistajan oikeutetun edun 
mukaista täsmentää, että korjaamolla on käytössään laitteet niiden asiakkaiden 
ajoneuvojen pesemiseen, jotka tarvitsevat tällaista palvelua, mutta valtuutetun 
korjaamon olisi itse saatava päättää, miten se pääsee tähän tulokseen. Siihen 
päästään esimerkiksi viemällä ajoneuvo läheiselle huoltoasemalle, jossa on 
autopesu. 

F On selvästikin toimittajan oikeutetun edun mukaista varmistaa, että sähköiset 
laitteet, joiden avulla korjaamo on siihen yhteydessä, ovat tehokkaita ja turvallisia 
ja että ne ovat yhteensopivia toimittajan omien tietotekniikkajärjestelmien kanssa. 
Vaatimus, jonka mukaan korjaamon on käytettävä yhteydenpitoon tarkasti 
määriteltyä teknistä ratkaisua, ei kuitenkaan ole pätevä laadullinen 
arviointiperuste, jos jälleenmyyjä voi saavuttaa samat tavoitteet edullisemmin tai 
joustavammin. Jos korjaamo tarvitsee tietyt tekniset tiedot, jotta se voi yhdistää 
tietotekniikkajärjestelmänsä toimittajan järjestelmään, sille on annettava nämä 
tiedot. 

F Vaatimus, jonka mukaan korjaamon on annettava väliaikainen korvaava ajoneuvo 
asiakkaalle, jonka oma ajoneuvo on huollettavana tai korjattavana, on pätevä 
laadullinen arviointiperuste. Vaikka velvoite, jonka mukaan korjaamon on 
pystyttävä tarjoamaan tällaisia palveluita, on yleensä oikeutettu, ei vaatimus, 
jonka mukaan korjaamon on omistettava korvaavia autoja, ole pätevä laadullinen 
arviointiperuste, koska kyseisten korjaus- ja huoltopalveluiden luonne ei edellytä 
sitä. Toimittajan pitäisi esimerkiksi antaa valtuutettujen korjaamoiden täyttää 
asiakkaidensa liikkuvuutta koskevat tarpeet antamalla niiden käyttöön vuokra-
auto. Osapuolten on voitava vapaasti antaa näiden vaatimusten arviointia koskevat 
riidat riippumattoman asiantuntijan tai välimiehen käsiteltäväksi18. 

 

                                                
18  Asetuksen (EY) N:o 1400/2002 3 artiklan 6 kohta. 
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13. Voiko toimittaja vaatia mahdollisia uusia valtuutettuja korjaamoita täyttämään 
muita arviointiperusteita korjaamoiden verkoston nykyisiltä jäseniltä 
vaadittujen arviointiperusteiden lisäksi? 

Yleensä ei. Useimmat toimittajat perustavat korjausta ja huoltoa varten laadullisia 
valikoivia jakelujärjestelmiä, koska niiden verkoston markkinaosuus niiden omien 
merkkien ajoneuvojen korjauksesta ja huollosta on yli 30 prosenttia. Vaatimus, jonka 
mukaan ehdokkaiden on täytettävä muita arviointiperusteita jakelujärjestelmän 
nykyisiltä jäseniltä vaadittujen arviointiperusteiden lisäksi, ei ole laadullisen 
järjestelmän luonteen mukainen, eikä se kuulu asetuksen soveltamisalaan. 

14. Onko toimittajan asetettava samat arviointiperusteet kaikille valtuutettujen 
korjaamoiden verkoston jäsenille? 

Ei välttämättä. Toimittajan on asetettava samat laadulliset arviointiperusteet ja 
sovellettava niitä samalla tavoin kaikkiin vastaavassa tilanteessa oleviin korjaamoihin 
(syrjintäkieltoperiaate). Toimittaja voi kuitenkin vaatia esimerkiksi vilkkaissa 
taajamissa sijaitsevia korjaamoita täyttämään erilaiset vaatimukset kuin maaseudulla 
sijaitsevia korjaamoita, tai toimittaja voi asettaa suurille korjaamoille erilaisia 
arviointiperusteita kuin pienille korjaamoille. 

15. Voiko toimittaja kieltäytyä valtuuttamasta korjaamoa, joka suorittaa ainoastaan 
peltikorjauksia (peltikorjaamo) muttei muunlaisia korjauksia, kuten konetöitä? 

Vastaus vaihtelee sen mukaan, onko toimittajalla määrällinen vai yksinomaan 
laadullinen valikoiva järjestelmä valtuutettujen korjaamoiden nimeämiseen. 
(Asetusta voidaan soveltaa määrällistä järjestelmää käyttävään toimittajaan vain, jos 
sen markkinaosuus kyseisen merkin korjauksesta ja huollosta on alle 30 prosenttia.) 

Vaatimusta, joka koskee yrityksen tarjoamaa palveluvalikoimaa, pidetään yleensä 
pätevänä laadullisena arviointiperusteena, joten se hyväksytään yksinomaan 
laadullisessa valikoivassa järjestelmässä. Laadullista valikoivaa järjestelmää käyttävä 
toimittaja voi siis yleensä kieltäytyä valtuuttamasta "pelkkiä peltikorjaamoita". 
Yksinomaan laadullisen järjestelmän ominaisuuksiin kuuluu se, että toimittajat eivät 
saa harjoittaa syrjintää järjestelmän jäsenten välillä. Jos siis toimittajalla on jo muita 
"pelkkiä peltikorjaamoita" valtuutettujen korjaamoiden verkostossaan, se ei saa 
kieltäytyä nimeämästä muita "pelkkiä peltikorjaamoita", jos nämä täyttävät tällaisten 
korjaamoiden laadulliset arviointiperusteet. 

Toisaalta määrällistä järjestelmää käyttävä toimittaja voi aina kieltäytyä nimeämästä 
tiettyä "pelkkää peltikorjaamoa", vaikka se olisi jo nimennyt muita "pelkkiä 
peltikorjaamoita" ja vaikka uusi ehdokas täyttäisi laadulliset arviointiperusteet. 

Samoja periaatteita sovelletaan mahdollisiin valtuutettuihin korjaamoihin, jotka 
haluavat tarjota muita rajallisia palveluvalikoimia verkostossa, kuten 
pikahuoltokorjaamoihin, jotka keskittyvät pakoputkien, renkaiden, jarrujen ja 
iskunvaimentimien vaihtamiseen. 
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16. Voiko toimittaja kieltäytyä valtuuttamasta varaosien jälleenmyyjiä, jotka eivät 
myös korjaa ajoneuvoja? 

Yleensä ei. Useimmiten toimittajilla on yli 30 prosentin markkinaosuus tietyissä 
varaosaluokissa, joten ne valitsevat valtuutetut varaosamyymälät soveltamalla 
laadullisia arviointiperusteita, jotta niihin voidaan soveltaa asetusta. On siis 
pohdittava, onko velvoite, jonka mukaan ajoneuvot on korjattava valmistajan 
verkostossa, pätevä laatuvaatimus varaosien jälleenmyyjälle. Tämän toteamiseksi 
täytyy selvittää, onko vaatimus (valtuutus myös ajoneuvojen korjaamiseen) 
puolueeton ja edellyttääkö tuotteen (varaosien) luonne sitä. Varaosan luonteessa ei ole 
mitään sellaista, mikä edellyttäisi, että sitä voivat myydä yksinomaan kyseisen merkin 
ajoneuvojen korjaamiseen valtuutetut yritykset, joten tällainen velvoite on vaatimus, 
jolle ei voida myöntää asetuksen mukaista poikkeusta laadullisessa valikoivassa 
jakelujärjestelmässä. 

USEIDEN AJONEUVOMERKKIEN KORJAAMOT 

17. Mitä käytännön vaatimuksia toimittaja voi asettaa korjaamolle, joka haluaa 
saada valtuutetun korjaamon aseman kilpailevilta valmistajilta? 

Kysymyksen 5 vastauksessa mainitut useiden ajoneuvomerkkien jälleenmyyjiä 
koskevat periaatteet soveltuvat myös useiden ajoneuvomerkkien korjaamoihin. 

Yleisiä kysymyksiä 

18. Onko toimittaja velvollinen tekemään erillisiä sopimuksia ajoneuvojen 
myynnistä sekä niiden korjauksesta ja huollosta? 

Ei. Toimittaja voi tehdä erillisiä sopimuksia kustakin toiminnasta tai yhden 
sopimuksen sellaisten jälleenmyyjien kanssa, jotka ovat myös valtuutettuja 
korjaamoita. 

Riippumatta siitä, onko sopimuksia yksi vai useampia, sekä myyntiä että korjausta ja 
huoltoa harjoittavan yrityksen on kuitenkin voitava irtisanoa19 toiseen toimintaan 
liittyvät sopimusvelvoitteet tarvitsematta tehdä toimittajan kanssa uutta sopimusta 
toisesta toiminnasta. Esimerkiksi jälleenmyyjän, jolla on sekä myyntiä että korjausta 
koskeva sopimus ja joka haluaa luopua uusien autojen vähittäismyynnistä mutta 
jatkaa valtuutettuna korjaamona, pitäisi voida tehdä niin voimassa olevan sopimuksen 
perusteella. 

 

                                                
19  Yrityksen on kuitenkin noudatettava irtisanomista koskevia määräyksiä. 
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19. Missä määrin toimittaja voi saada käyttöönsä sellaisen jälleenmyyjän tai 
korjaamon liiketoimintatietoja, joka on valtuutettu myymään tai korjaamaan 
myös kilpailevien valmistajien merkkejä? 

Voi olla toimittajan oikeutetun edun mukaista varmistaa, että jälleenmyyjä tai 
valtuutettu korjaamo on vakavarainen, joten se voi pyytää nähtäväkseen 
jälleenmyyjän tai valtuutetun korjaamon yleistä kirjanpitoa. Toimittaja ei kuitenkaan 
voi vaatia käyttöönsä muunmerkkisten ajoneuvojen myynti- tai huoltotietoja, sillä 
muut toimittajat voivat vastustaa sitä, että niiden ajoneuvoja myy tai huoltaa tällaisen 
valvonnan alainen jälleenmyyjä tai korjaamo. Kaupallisesti arkaluonteisten myynti- 
tai korjaustietojen vaihto voi aiheuttaa myös muita kilpailuongelmia. 

Jos toimittaja katsoo tarpeelliseksi tutkia yksityiskohtaisesti useiden 
ajoneuvomerkkien jälleenmyyjän tai valtuutetun korjaamon kirjanpidon, sen pitäisi 
maksaa tällaisen tarkastuksen toteuttamisesta riippumattomalle osapuolelle, kuten 
tilintarkastajalle, joka kunnioittaa arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuutta. 

20. Jos tietyn merkin jälleenmyyjä tai korjaamo haluaa myydä jälleenmyynti- tai 
korjaustoimintansa saman merkin toiselle jälleenmyyjälle tai korjaamolle, onko 
sen tarjottava sitä ensin kyseisen merkin toimittajalle? Tarvitseeko sen ilmoittaa 
toimittajalle myynnistä hyvissä ajoin etukäteen? 

Asetuksen mukaan jälleenmyyjällä, joka haluaa myydä jälleenmyyntitoimintansa, on 
oikeus myydä se valitsemalleen jälleenmyyjälle valmistajan verkostossa. Sama koskee 
korjaamoita, joiden on voitava vapaasti myydä korjaustoimintansa valitsemalleen 
korjaamolle saman merkin verkostossa. Asetus ei siis kata velvoitetta, jonka mukaan 
jälleenmyyjän tai korjaamon on tarjottava jälleenmyynti- tai korjaustoimintaansa 
toimittajalle ennen sen tarjoamista muille jälleenmyyjille tai korjaamoille (etuosto-
oikeus). 

Jälleenmyyjää tai korjaamoa voidaan vaatia ilmoittamaan toimittajalle aikeestaan 
myydä jälleenmyynti- tai korjaustoimintansa, mutta tämä ei saa viivästyttää siirtoa. 
Vaatimus, jonka mukaan siirrosta on ilmoitettava neljä viikkoa etukäteen, on siis 
hyväksyttävä. 

  
 


