
Da�niausiai u�duodami klausimai

Per pereinamąjį laikotarpį1, nurodytą Reglamento 1400/2002 10 straipsnyje, Komisija
sulaukė nema�ai klausimų dėl �io reglamento taikymo. Tie klausimai, kurie buvo
u�duodami da�niausiai, arba, tikėtina, domina didesnę visuomenės dalį, kartu su
atsakymais pateikiami toliau. �ie klausimai ir atsakymai papildo prie Reglamento2

pridėtus i�ai�kinimus, tačiau jų nepakeičia.

Klausimai apie naujų motorinių transporto priemonių
pardavimą

AUTOMOBILIO PIRKIMAS U�SIENYJE

1. Ar vartotojui, nusipirkusiam automobilį kitoje valstybėje narėje, �io automobilio
remonto darbai pagal garantiją jo gimtojoje valstybėje ar kitose ES valstybėse
bus atliekami nedelsiant?

Taip. Pagal reglamentą gamintojo garantija, i�duota vienoje valstybėje narėje, tomis
pačiomis sąlygomis galioja visose valstybėse narėse. Gamintojai patys nusprend�ia,
kaip �is reikalavimas įgyvendinamas, pvz.: jie gali sudaryti vieną bendrą Europos
garantinio aptarnavimo duomenų bazę, arba atskiras duomenų bazes kiekvienoje
valstybėje narėje. Jei gamintojas nusprend�ia sudarinėti atskiras duomenų bazes,
vartotojas, kurio garantinio aptarnavimo knygelę u�pildė prekybos agentas kitoje
valstybėje narėje, pagal garantiją savo gimtojoje �alyje aptarnaujamas nedelsiant.
Prie� įtraukdamas garantiją į nacionalinę garantinio aptarnavimo duomenų bazę
prekybos agentas ar įgaliotasis remontininkas i� vartotojo, atgabenusio savo
automobilį, nepra�o jokio mokesčio ar papildomų dokumentų.

Taip pat �iūrėti 34-ą i�ai�kinimuose esančio klausimo atsakymą.

2. Kada garantija įsigalioja ir baigiasi, vartotojui automobilį nusipirkus per
tarpininką (pardavimo agentą)?

Pagal pasirinktinio ir i�skirtinio platinimo sistemas, kurios paprastai taikomos
motorinių transporto priemonių sektoriuje, garantija įsigalioja automobiliui i�va�iavus
i� įgaliotosios bendrovės. Jei vartotojas automobilį savo vardu perka per tarpininką
(pardavimo agentą), da�niausia garantija įsigalioja įgaliotajam prekybos agentui

                                                
1 Galiojimas baigėsi 2003 m. rugsėjo 30 d.

2 Konkurencijos GD paskelbta internete adresu:
http://europeu.int/comm/competition/car_sector/distribution/



2

pristačius automobilį tarpininkui. Todėl vartotojui įsigijus automobilį, trumpas
garantinis laikotarpis jau gali būti pasibaigęs3.

Deja, reglamente gamintojo garantijos galiojimo pabaiga nenustatyta. Tokiu būdu
tiekėjai gali vykdyti laisvesnę garantinę politiką, pavyzd�iui, �dvejų metų� garantija
importuotiems automobiliams gali baigtis praėjus dvejiems kalendoriniams metams
po to, kai duomenys apie �į automobilį buvo įtraukti į tos �alies įgaliotosios bendrovės
garantinio aptarnavimo duomenų bazę, į kurią automobilis buvo importuotas.

3. Esant kokioms aplinkybėms tiekėjas4 gali reikalauti i� prekybos agento, kad
pastarasis pra�ytų automobilį perkančio vartotojo ar trečiojo asmens, veikiančio
vartotojo vardu, pateikti papildomus dokumentus?

Kaip ai�kiai nurodyta ai�kinimuose5, tiekėjas tegali reikalauti, jog prekybos agentas
pra�ytų vartotojo pateikti pasira�ytą įgaliojimą. Be to, jei tiekėjas paprastai reikalauja
prekybos agento, kad pra�ytų automobilį perkančių vietinių klientų pateikti paso ar
asmens tapatybės kortelės kopiją, jis gali pareikalauti, jog to paties būtų reikalaujama
ir i� klientų i� kitų ES vietų. Tokia pati tvarka galioja ir tarpininkams, kurių gali būti
papra�yta įrodyti savo kliento tapatybę, pateikiant pana�ius dokumentus.

Tiekėjas atskirais i�imtiniais atvejais gali pareikalauti prekybos agento imtis
papildomų priemonių, jei jam kyla pagrįstas įtarimas, jog vartotojas ar įmonė,
prisistatanti kaip tarpininkas, ketina perparduoti naują automobilį tikintis i� to
pasipelnyti.

4. Ar gali tiekėjas reikalauti, kad prekybos agentas pra�ytų tarpininko pasira�yti
įsipareigojimą, kad jis neketina parduoti naujo automobilio pasipelnymo
tikslais?

Jei tiekėjas turi svarią prie�astį įtarti, kad tarpininkas naudojosi suklastotais
įgaliojimais, kad įsigytų automobilius perpardavimui, jis gali pareikalauti, kad
prekybos agentas pareikalautų, jog tarpininkas pasira�ytų įsipareigojimą
neperparduoti automobilio.

Jei tarpininkas pateikė savo kliento tapatybę įrodančius dokumentus, tai turėtų būti
pakankamas įgaliojimo tikrumo ir są�iningų tarpininko ketinimų įrodymas. Tokiais
atvejais, kada nėra ai�kių apgavystės įrodymų, būtų bereikalingas suvar�ymas6, jei
tiekėjas įpareigotų prekybos agentą pra�yti tarpininko pasira�yti tokį įsipareigojimą.

                                                
3 Kai kurie prekybos agentai gali nuspręsti pratęsti garantijos galiojimo laikotarpį, kad vartotojas

galėtų pasinaudoti visu gamintojo suteiktu garantiniu laikotarpiu.

4 Sąvoka �tiekėjas� apima automobilio gamintoją, atitinkamos markės automobilių importuotojus ir
pardavėjus didmenininkus.

5 �iūr.i�ai�kinimų 5.2 dalį.

6 �iūr. Reglamento 1400/2002 4 straipsnio 1 dalies b ir c punktus, ypač 14 konstatuojamąją dalį.
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Tais atvejais, kai ta pati bendrovė veikia ir kaip nepriklausomas perpardavinėtojas, ir
kaip tarpininkas, tačiau nėra jokių galimos apgavystės įrodymų, dvejopa įmonės
veikla nepateisina reikalavimo pateikti i�samesnius dokumentus nei pasira�ytas
įgaliojimas.

Be to, jei prekybos agentas nuolat bendradarbiauja su �ia bendrove, tačiau nėra jokių
įrodymų, kad buvo perpardavinėjami automobiliai, kuriuos ji įsigijo kaip tarpininkė,
tiekėjas negali reikalauti prekybos agento nuolat pra�yti tokio tarpininko pasira�yti
įsipareigojimus7. Jei tiekėjas to reikalautų, tai būtų galima laikyti netiesioginiu
prekybos suvar�ymu ir dideliu konkurencijos apribojimu.

Taip pat �iūrėti 29-ą i�ai�kinimuose esantį klausimą, kuriame kalbama apie
reikalavimą, kad vartotojas pasira�ytų įsipareigojimą neperparduoti automobilio.

SKIRTINGŲ MARKIŲ AUTOMOBILIŲ PARDAVIMAS

5. Kokius praktinius reikalavimus gali kelti tiekėjas prekybos agentui, norinčiam
pardavinėti skirtingų markių automobilius?

Jei tiekėjo platinimo sistema visi�kai atitinka �io reglamento nuostatas, prekybos
agentui suteikiama reali ir įgyvendinama galimybė pardavinėti konkuruojančių tiekėjų
markes. Naujajame reglamente nenurodoma, ko konkrečiai vienos ar kelių rū�ių
automobilius siūlantis tiekėjas gali pareikalauti i� prekybos agento, pardavinėjančio
skirtingų markių ma�inas. Taip pasielgta, nes, pirma: turint omenyje reikalingų
nurodyti priemonių įvairovę, tai būtų neprakti�ka. Antra: tokie nurodymai neaprėptų
visų besiskiriančių verslo ypatybių, ypač atsi�velgiant į jo apimtis ir vykdymo vietą.

Reikalavimas, kuris būtų visi�kai pateisinamas vieno prekybos agento, norinčio
pardavinėti keleto markių automobilius, po�iūriu, gali būti visi�kai bereikalingas ir
nepriimtinas kitam prekybos agentui.

Paprasčiau kalbant, jei tiekėjas gali reikalauti, jog pardavimo vietose būtų tam tikra
infrastruktūra, kaip ma�inų stovėjimo aik�telės, tualetai klientams, laukiamieji ir
kavos automatai, tokie reikalavimai niekada negalėtų būti keliami vienai kokiai nors
markei.

Atsi�velgiant į konkrečias verslo sąlygas, gali kilti poreikis su�velninti ar panaikinti
tam tikrus reikalavimus, prakti�kai apsunkinančius kelių markių automobilių
pardavimą, ar didinančius pardavimo i�laidas. Gali tekti atsisakyti reikalavimo
skirtingų markių automobiliams įkurti atskirus pardavimo stendus, jei, pavyzd�iui,
trūksta vietos, arba dėl kitų praktinių prie�asčių įkurti skirtingų markių automobiliams
atskirus pardavimo stendus pernelyg sudėtinga. Taip pat gali tekti su�velninti
reikalavimus demonstravimo    salei, kurioje demonstruojami tam tikros markės
automobiliai, ar demonstravimo    salėje pristatomų ma�inų skaičiui.

                                                
7 Tačiau, jei tiekėjas reikalauja, kad pardavėjas pra�ytų galutinio vartotojo pasira�yti įsipareigojimą

neperparduoti automobilio, tokius pačius reikalavimus jis gali kelti ir tarpininkui.
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Tiekėjams gali tekti įgyvendinti taip vadinamos �juridinės tapatybės� reikalavimus,
kad būtų u�tikrinta, jog jie nesukuria kliūčių konkuruojančių markių gamintojų
automobilius norinčio pardavinėti prekybos agento galimybių. �ie reikalavimai kinta
priklausomai nuo konkrečios verslo aplinkos. Tam tikrais atvejais, dėl pakankamai
nedidelės demonstravimo    salės gali tekti atsisakyti ketinimo pardavinėti skirtingų
markių automobilius, nebent bus su�velninta did�ioji dalis reikalavimų8. Jei tiekėjas
suteikia prekybos agentui, norinčiam prekiauti dar vienos markės automobiliais,
paramą, kad jis galėtų atitikti pačiam tiekėjui i�keltus juridinio asmens reikalavimus,
prekybos agentui nesudaromi jokie sunkumai parduoti kitos markės ma�inas.

Automobilių paradavimo sutartyse turėtų būti ai�kiai numatyta galimybė prekiauti
skirtingų markių automobiliais ir turėtų būti ai�kiai nurodoma, jog, prekybos agentui
i�rei�kus norą pradėti prekiauti konkuruojančio tiekėjo produkcija, tokią prekybą
var�ančios nuostatos bus pakeistos ar su�velnintos.

�alys privalo nevar�omai visus nesutarimus dėl konkretaus reikalavimo panaikinimo
ar pakeitimo perduoti spręsti trečiajai �aliai ar arbitrui.

6. Ar gali dviejų ar daugiau markių motorines transporto priemones siūlantis
tiekėjas reikalauti prekybos agento demonstruoti jas skirtingose demonstravimo
salėse?

Reglamento nuostatų, kuriose apibrė�iama prekyba skirtingų markių automobiliais,
tikslas � skatinti konkurenciją tarp skirtingų tiekėjų9 siūlomos produkcijos. Savaime
suprantama, jog gamintojai daugeliu atveju gali laisvai spręsti, koks yra santykis tarp
jo markių automobilių, ir todėl pagal reglamentą jis gali numatyti, kad jo skirtingų
markių automobiliai nebūtų eksponuojami toje pačioje demonstravimo salėje. Jei
gamintojas A siūlo A1 ir A2 markes, jis turi teisę reikalauti, jog jos būtų
eksponuojamos skirtingose demonstravimo salėse. Tačiau jis negali reikalauti, kad
tiek A1, tiek A2 nebūtų eksponuojamos tose pačiose demonstravimo salėse kaip ir
kitų tiekėjų siūlomų markių automobiliai.

Dėl skirtingų markių automobilių prekybos agentui keliamų praktinių reikalavimų �r.
5 klausimą.

                                                
8 Pavyzd�iui, reiktų atsisakyti reikalavimo įrengti atskirus įėjimus pirkėjams, perkanties skirtingų

markių automobilius. Tai pat gali kilti poreikis su�velninti reikalavimus dėl prie pardavimo salės
i�dėstytų reklaminių plakatų dyd�io ir kiekio arba skirtingų markių automobilių i�dėstymo.

9 Vadovaujantis reglamentu, įsipareigojimas parduoti tam tikro gamintojo siūlomų markių
automobilius negali vir�yti 30 procentų visų pardavėjo pirktų ar parduotų ma�inų skaičiaus; �r.
Reglamento 1400/2002 1 straipsnio 1 dalies b punktą ir 5 straipsnio 1 dalies a punktą. �ios
nuostatos galioja ir i�skirtinio prekybos agento sutartims.
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7. Ar esant pasirinktinio paskirstymo sistemai galima i� prekybos agento reikalauti
30% visų įsigytų motorinių transporto priemonių pirkti tiesiogiai i� gamintojo ar
nacionalinio importuotojo?

Nors prekybos agentas, esant pasirinktinei platinimo sistemai, gali būti įpareigotas
laikytis sąlygos, kad 30%10 visų jo įsigytų motorinių transporto priemonių būtų tam
tikro gamintojo markių automobiliai, prekybos agentas gali laisvai juos įsigyti
(kry�minis tiekimas), i� kitų įgaliotųjų prekybos agentų ar nacionalinių importuotojų.
Bet koks reikalavimas, kad prekybos agentas įsigytų 30% visų jo pirktų motorinių
transporto priemonių tiesiogiai i� tam tikro gamintojo ar nacionalinio importuotojo,
prie�tarautų reglamentui11.

Jei tiekėjas A įpareigoja prekybos agentą X laikytis sąlygos, kad 30% visų jo įsigytų
motorinių transporto priemonių būtų jo siūlomos markės, X gali �iuos automobilius
įsigyti i� kitų prekybos agentų, prekybininkų didmenininkų ar tiekėjo markės A
importuotojų, o likusius 70% visų įsigytų motorinių transporto priemonių perka i� kitų
markių tiekėjų. Jei visi kiti tiekėjai prekybos agentui X nustatytų tą patį 30% pirkimo
įpareigojimą, jis galėtų turėti ne daugiau 3 tiekėjų. Tačiau, pavyzd�iui, X galėtų
parduoti tiekėjo A automobilio modelius A1 ir A212, tiekėjo B � B1, ir tiekėjo C � C1.
Ma�i tiekėjai ar nauji rinkos dalyviai turi teisę neu�dėti 30% pirkimo įpareigojimo,
taigi X gali pardavinėti daugiau nei 3 tiekėjų automobilių modelius.

Taip pat �iūrėti i�ai�kinimų 4.5.1 dalį.

PARDAVIMO PLANAS IR PREMIJINĖS I�MOKOS

8. Jei tiekėjas moka prekybos agentui premijines i�mokas parduotų automobilių,
nupirktų tiesiogiai i� jo, at�vilgiu, ar jis turi mokėti premijines i�mokas to pačio
modelio automobilių, nupirktų i� kitų įgaliotojo tinklo narių (t.y. kry�minio
tiekimo atvejis), at�vilgiu?

Tiekėjas privalo u�tikrinti, kad premijinių i�mokų nemokėjimas neprilygtų
netiesioginiam automobilių kry�minio tiekimo tarp įgaliotųjų prekybos agentų
apribojimui. Premijinės i�mokos, kurias prekybos agentas gauna u� r galutiniams
vartotojams parduotus automobilius, jis turėtų galėti mokėti u� paradavimus ir kitiems
įgaliotiems atitinkamos markės automobilio prekybos agentams 13. Tačiau, jei
                                                
10 Pagal Reglamento 1400/2002 1 straipsnio 1 dalies b punktą minėti 30% apskaičiuojami nuo visų

pagal sutartis įsigytų prekių, atsi�velgiant į prekes ir jų pakaitalus konkrečioje rinkoje. Jei,
pavyzd�iui, pardavėjas prekiauja tiek lengvaisiais komercinės paskirties automobiliais, tiek
sunkve�imiais, procentas apskaičiuojamas kiekvienai �ių motorinių transporto priemonių rū�iai
atskirai, nes jie priklauso atskiroms produktų rinkoms.

11 Tai būtų kry�minio tiekimo ribojimas, kas pagal Reglamento 1400/2002 4 straipsnio 1 dalies c
punktą reik�tų �grie�tą� konkurencijos ribojimą.

12 30% pirkimo įpareigojimas gali būti taikomas kiekvieno tiekėjo siūlomai produkcijai. Jei
pardavėjas parduoda A tiekėjo A1 ir A2 modelio automobilius, �ie 30% taikomi bendram
nusipirktam abiejų modelių automobilių skaičiui.

13 Parduodant pagal i�skirtinę platinimo sistemą, tokios nuolaidos taikomos ir automobilius
parduodant nepriklausomiems prekybos agentams.
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prekybos agentas X gavo premijinę i�moką u� pardavimą prekybos agentui Y,
kry�minio tiekimo apribojimo nebus, jei prekybos agentas negauna (antros)
premijinės i�mokos u� to paties automobilio paradavimą galutiniam vartotojui.

9. Ar gali tiekėjas nutraukti sutartį su prekybos agentu, jei �is savo vietovėje
neįvykdė i� anksto sutarto pardavimo plano?

Pagal Reglamentą 1400/2002 tiekėjas savo nuo�iūra tariasi su prekybos agentais dėl
pardavimo plano. Jie gali būti bendro pobūd�io, ar kisti priklausomai nuo pardavimo
vietos.

Reglamentas leid�ia tiekėjui nutraukti sutartį su prekybos agentu, kuris nepadarė
visko, kas įmanoma, kad būtų įvykdytas i� anksto sutartas pardavimo planas. Tačiau
tiekėjas negali nutraukti sutarties su prekybos agentu, jei pardavimo planas
neįvykdytas, nes nebuvo gauta pakankamai automobilių, kad būtų patenkinta
paklausa, įskaitant vietos gyventojų poreikius14.

Prekybos agentas, kilus ginčui dėl pardavimo plano dyd�io nustatymo ar jo įvykdymo,
įskaitant vietos pardavimo planą, turi teisę kreiptis į arbitra�ą.

Taip pat �iūrėti 43-ą i�ai�kinimuose esančio klausimo atsakymą.

PARDAVIMO AGENTAI

10. Ar gali tiekėjas u�drausti prekybos agentui įpareigoti pardavimo agentą15

parduoti automobilius prekybos agento vardu?

Taip. Tiekėjas nusprend�ia gali ar ne prekybos agentas samdyti pardavimo agentą, ir
nustato taisykles, pagal kurias tokie agentai dirba.

SKIRTINGŲ PLATINIMO SISTEMŲ NAUDOJIMAS

11. Ar gali tiekėjas naudoti i�skirtinę ir atrankinę platinimo sistemas tos pačios
valstybės narės skirtingose regionuose?

Reglamente 1400/2002 nėra reikalavimo gamintojui visoje valstybės narės teritorijoje
taikyti tą pačią platinimo sistemą. Teori�kai, gamintojas ar importuotojas viename
                                                
14 Pavyzd�iui, jei prekybos agentas, savo vietovėje privalantis parduoti 200 automobilių, 180 pardavė

vietos gyventojams, o 40 � klientams i� kitur, bet tiekėjas jam negali pristatyti visų 240
automobilių, kurie reikalingi įvykdyti tiek vietos pardavimo planą, tiek įsipareigojimus klientams
i� kitur, tiekėjas negali nutraukti su juo sutarties dėl nesugebėjimo įvykdyti vietos pardavimo
plano, nes tai reik�tų netiesioginį prekybos ribojimą, kuris yra draud�iamas pagal Reglamento 4
straipsnio 1 dalies d ir e punktus.

15 Pardavimo agentą reiktų prie�pastatyti pirkimo agentui ar �tarpininkui�. Tarpininkas perka
automobilius atskiro vartotojo vardu, o pardavimo agentai veikia vieno ar daugiau prekybos agentų
vardu.
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valstybės narės X regione X1 gali naudoti i�skirtinę, o regione X2 pasirinktinę
platinimo sistemą. Tačiau toks tiekėjas neturėtų jokių galimybių apriboti automobilių
judėjimą i� vieno regiono į kitą, ypač atsi�velgiant į tai, jog reglamente draud�iama
tiekėjams riboti galimybę prekybos agentams parduoti ma�inas nepriklausomiems
perpardavinėtojams (t.y. bendrovėms, kurios nepriklauso gamintojo tinklui).

Taigi, kaip rodo �is pavyzdys, gamintojas ar importuotojas negali neleisti
(i�skirtiniams) platintojams regione X1 parduoti automobilius X2 regione
gyvenantiems vartotojams ar nepriklausomiems perpardavinėtojams.
Perpardavinėtojai, savo ruo�tu, visi�kai nekliudomi gali perparduoti ma�inas regione
X2 arba bet kurioje ES dalyje. Be to, (pasirinktiniai) platintojai regione X2 turi teisę
parduoti automobilius nepriklausomiems perpardavinėtojams regione X116, arba
kiekvienam regione X1 gyvenančiam vartotojui, kuris į jį kreipiasi17.

Klausimai apie techninę ap�iūrą ir remontą

GARANTINIS APTARNAVIMAS

�iūrėti pirmesnius1 ir 2 klausimus.

KOKYBĖS STANDARTAI

12. Kokių kokybės standartų i� įgaliotojo remontininko gali reikalauti tiekėjas?

Dauguma tiekėjų techninei ap�iūrai ir remontui pasirinks kokybinę platinimo sistemą,
nes jų markės automobilių techninės ap�iūros ir remonto tinklo u�imama rinkos dalis
bus didesnė nei 30%. Esant tokiai sistemai, tiekėjas gali laisvai nustatyti kokybės
kriterijus, kuriuos turi i�pildyti įgaliotaisiais jų tinklo remontininkais norintys tapti
kandidatai.

Nors savaime suprantama, jog nema�ai kokybės reikalavimų netiesiogiai ribos
galinčių juos atitikti kandidatų skaičių, nė vienas i� jų negali tiesiogiai riboti juos
galinčių atitikti kandidatų skaičiaus, ir negali reikalauti daugiau, nei būtina techninei
ap�iūrai ir remontui, kurie ir sudaro tiekėjo ir remontininko sutarties esmę, atlikti.

Tiekėjai turi teisę reikalauti, jog įgaliotasis remontininkas galėtų atlikti nustatytos
kokybės remonto ir techninės prie�iūros darbus per nustatytą laiką. Tačiau jei tiekėjas
nustato reikalavimus, nesuteikiančius prekybos agentui tam tikros laisvės, kaip tuos
nustatytus rezultatus pasiekti, ypač jei be reikalo didinamos suteiktų paslaugų i�laidos,
tai prilygintina kiekybiniam pasirinkimo kriterijui, kas jau laikytina pa�eidimu.

Toliau i� fakti�kų platinimo sutarčių pateikti pavyzd�iai paai�kina �į principą:

                                                
16 �r. Reglamento 1400/2002 13 konstatuojamąją dalį.

17 t.y. dalyvauja �pasyviajame pardavime�.
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! Gamintojas turi teisę reikalauti, kad įgaliotasis remontininkas galėtų atlikti platų
techninės prie�iūros ir remonto darbų spektrą. Norint i�pildyti �iuos reikalavimus,
remontininkui gali reikėti pasinaudoti specializuotais įrankiais ir įranga, kurios
gali prireikti tik retkarčiais. Nors nurodymas turėti galimybę pasinaudoti tokia
retai naudojama įranga yra visi�kai pateisinamas, reikalavimas ją įsigyti bei turėti
nuolatiniam naudojimui nėra pagrįstas kokybės kriterijus, nes tai nėra būtina
daugumai reikalaujamų techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikti. Vietoj to,
tiekėjas turėtų įgaliotajam remontininkui sudaryti galimybę i�sinuomoti �ią įrangą.

! Reikalavimas įsigyti ir naudoti specializuotą diagnostinę įrangą, jei rinkoje galima
įsigyti laisvai prieinamos įrangos, taip pat nėra pagrįstas kokybės kriterijus ir
pa�eid�ia reglamentą. Dar daugiau, toks reikalavimas netiesiogiai ribotų skirtingų
markių galimybę techninio aptarnavimo ir remonto darbų sektoriuje, kadangi
remontininkas kiekvienai markei turėtų naudoti atskirą diagnostinę aparatūrą, o tai
suma�intų skirtingų markių automobilių galimybę techninio aptarnavimo ir
remonto darbų sektoriuje.

! Reikalavimas, jog kiekvienas įgaliotasis remontininkas turėtų ma�inų plovyklą
taip pat nėra pagrįstas kokybės kriterijus. Nors gamintojas gali pagrįstai reikalauti,
kad remontininkas turėtų galimybę plauti ma�inas, jei to pageidautų klientas, kaip
�į reikalavimą įgyvendinti sprend�ia pats remontininkas, kuris, pavyzd�iui,
ma�inas gali plauti greta esančioje degalinėje, kur teikiama �i paslauga.

! Tiekėjas pagrįstai reikalauja, jog remontininko komunikacijai naudojama
elektroninė įranga veiktų efektyviai ir saugiai, bei būtų suderinama su jo paties
atitinkama įranga. Tačiau reikalavimas komunikacijai naudoti konkrečius
techninius sprendimus nėra pagrįstas kokybės kriterijus, jei prekybos agentas tuos
pačius rezultatus pasiekia naudodamas pigesnes ar lankstesnes priemones. Jei
remontininkui būtina tam tikra techninė informacija, reikalinga sujungti savo ir
tiekėjo elektronines sistemas, ją privalu suteikti.

! Reikalavimas klientams, kurių automobiliai remontuojami, laikinai suteikti kitą
ma�iną � pagrįstas kokybės kriterijus. Nors reikalavimas teikti tokią paslaugą
paprastai pripa�įstamas pagrįstu, negalima reikalauti, kad remontininkas įsigytu
klientams laikinai suteikiamus automobilius, nes tai nėra būtina techninio
aptarnavimo ir remonto darbams atlikti. Tiekėjas turėtų įgaliotajam remontininkui
leisti teikti �ią paslaugą naudojantis nuomotomis ma�inomis. I�kilus ginčams dėl
tokių reikalavimų įvertinimo, �alys gali laisvai ir nekliudomai kreiptis į
nepriklausomą ekspertą ar arbitra�ą.18.

13. Ar gali tiekėjas reikalauti, kad kandidatas į įgaliotuosius remontininkus atitiktų
papildomus kriterijus, kurie nebuvo taikomi esamiems remontininkų tinklo
nariams?

Paprasta, ne. Dauguma tiekėjų techninei ap�iūrai ir remontui pasirinks kokybinę
platinimo sistemą, nes jų markės automobilių techninės ap�iūros ir remonto tinklo
u�imama rinkos dalis bus didesnė nei 30%. Kandidatams i�keltas reikalavimas atitikti

                                                
18 Reglamento 1400/2002 3 straipsnio 6 dalis.
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kriterijus, grie�tesnius nei taikomi dabartiniams platinimo sistemos nariams,
prasilenktų su kokybinės sistemos normomis ir reglamento nuostatomis.

14. Ar tiekėjas privalo visiems įgaliotųjų remontininkų tinklo nariams nustatyti
identi�kus kriterijus?

Nebūtinai. Tiekėjas nustato identi�kus kokybės reikalavimus ir taiko juos
laikydamasis tokių pačių principų visiems remontininkams, kurie dirba pana�iomis
sąlygomis (lygiateisi�kumo principas). Pavyzd�iui, reikalavimai klestinčiame mieste
dirbantiems remontininkams gali skirtis nuo kaimuose įsikūrusiems, arba didelėms
dirbtuvėms � nuo ma�esniųjų.

15. Ar gali tiekėjas atsisakyti suteikti įgaliojimą remontininkui, kuris atlieka tik
kėbulo remonto darbus?

Atsakymas priklauso nuo to, ar tiekėjas skiriant įgaliotuosius remontininkus naudoja
kokybinę ar kiekybinę pasirinkimo sistemą. (Tiekėjas, naudojantis kiekybinę
sistemą, sėkmingai pasinaudoti reglamentu galės tik tuo atveju, jei jo markės
automobilių techninės ap�iūros ir remonto tinklo u�imama rinkos dalis ma�esnė nei
30%).

Reikalavimas bendrovei teikti nurodytą paslaugų spektrą paprastai laikoma kokybės
kriterijumi, ir leistinas tik naudojant tikrą kokybinę pasirinkimo sistemą. Taigi,
kokybinę pasirinkimo sistemą naudojantis tiekėjas gali atsisakyti suteikti įgaliojimus
�tik kėbulus� remontuojančiam remontininkui. Tačiau vienas i� tikros kokybinės
sistemos bruo�ų tas, kad tiekėjas negali diskriminuoti savo tinklo narių. Todėl, jei
įgaliotajame tinkle jau yra viena �tik kėbulus� remontuojanti bendrovė, jis negali
atsisakyti suteikti įgaliojimus kitiems tik �ias paslaugas teikiantiems remontininkams,
jei jie atitinka keliamus reikalavimus.

Kiekybinę sistemą naudojantis tiekėjas visada gali suteikti įgaliojimus �tik kėbulus�
remontuojančiai bendrovei, netgi jei jis jau yra įgaliojimus suteikęs kitiems �ias
paslaugas teikiantiems remontininkams, arba jei yra i�pildyti kokybės kriterijai.

Tie patys principai galioja bendrovėms, norinčioms tapti įgaliotaisiais remontininkais
ir tinklo klientams siūlančioms ribotą paslaugų skaičių: i�metamojo vamzd�io
pakeitimą, padangų, stabd�ių ar amortizatorių keitimą.

16. Ar gali tiekėjas atsisakyti suteikti įgaliojimą atsarginių dalių prekybos agentams,
kurie neteikia automobilių remonto paslaugų?

Paprastai ne. Da�niausia tiekėjas tam tikros rū�ies atsarginių dalių rinkoje u�ima
daugiau nei 30% visos rinkos, todėl, kad atitiktų reglamento nuostatas, įgaliotuosius
atsarginių dalių prekybos agentus pasirenka pagal kiekybinę sistemą. Pagrindinė
problema kyla svarstant, ar reikalavimas gamintojo tinkle remontuoti automobilius
yra pagrįstai keliamas atsarginių dalių prekybos agentui. Ie�kant atsakymo būtina
nustatyti, ar toks reikalavimas (tapti ir įgaliotuoju remontininku) yra objektyvus bei
būtinas, norint prekiauti tam tikru produktu (atsarginėmis dalimis). Pats prekybos
atsarginėmis dalimis principas nereikalauja, jog jas pardavinėtų tik tos bendrovės,
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kurios gali remontuoti atitinkamos markės automobilius, todėl toks reikalavimas
neatitinka reglamento nuostatų, jei taikoma kokybinė pasirinktinio platinimo sistema.

SKIRTINGŲ MARKIŲ AUTOMOBILIŲ REMONTININKAI

17. Kokius praktinius reikalavimus gali kelti tiekėjas remontininkui,
pageidaujančiam tapti konkuruojančių gamintojų įgaliotuoju remontininku?

5 klausime i�vardyti principai taikytini ir tokiems remontininkams.

Bendro pobūd�io klausimai

18. Ar tiekėjas privalo sudaryti atskiras automobilių pardavimo, remonto ir
aptarnavimo sutartis?

Ne. Tiekėjas gali sudarinėti atskiras sutartis kiekvienu atveju, tačiau su prekybos
agentais, kurie yra ir įgaliotieji remontininkai, turi teisę sudaryti vieną sutartį.

Ne�iūrint to, kiek sutarčių sudaryta, pardavimo ir remonto paslaugas teikianti
bendrovė privalo gebėti įvykdyti19 sutartyje numatytus įsipareigojimus vykdant vieną
veiklą, kol su tiekėju nepasira�yta nauja sutartis dėl kitos veiklos vykdymo.
Pavyzd�iui, jei prekybos agentas, kuris yra sudaręs pardavimo ir remonto sutartis, nori
pasitraukti i� ma�meninės prekybos naujais automobiliais, tačiau pageidauja i�likti
įgaliotuoju remontininku, tai jis turi padaryti laikydamasis jau egzistuojančių
susitarimų.

19. Kokiu mastu gali tiekėjas prieiti prie konkuruojančių gamintojų markes
pardavinėjančių ar remontuojančių prekybos agentų ar remontininkų verslo
duomenų?

Tiekėjas turi teisėtą interesą �inoti, kad prekybos agentas ar įgaliotas remontininkas
yra finansi�kai patikimas, todėl prekybos agento ar įgaliotojo remontininko gali
pareikalauti pateikti bendrąsias sąskaitas. Tačiau tiekėjas negali susipa�inti su
konkrečiais duomenimis apie kitų automobilių markių pardavimą ar aptarnavimą,
kadangi kitas tiekėjas gali atsisakyti tiekti automobilius prekybos agentui ar
remontininkui, kurie buvo patikrinti tokiu būdu. Be to, keitimasis svarbia komercine
informacija apie pardavimus ar remonto darbus gali sukelti kitų su konkurencija
susijusių problemų.

Jei tiekėjas mano, jog būtina nuodugniai patikrinti skirtingų markių automobilius
pardavinėjančio prekybos agento ar skirtingų markių automobilius remontuojančio
remontininko finansinius dokumentus, jis samdo nepriklausoma trečiąją �alį,
pavyzd�iui finansininką, kuri laikytų paslaptyje svarbią informaciją.

                                                
19 Tačiau jis apie tai turės prane�ti prie� sutaryje numatytą laikotarpį.
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20. Jei tam tikros markės automobilių prekybos agentas ar remontininkas nori
parduoti savo verslą kitam tos pačios markės automobilių prekybos agentui ar
remontininkui, ar jis privalo pirmiausia pardavimo pasiūlymą pateikti tos
markės automobilių tiekėjui? Ar privalo jis i� anksto informuoti tiekėją apie
planuojamą pardavimą?

Reglamente numatyta teisė kiekvienam savo verslą norinčiam parduoti prekybos
agentui jį parduoti kitam to paties gamintojo tinklo nariui. Ta pati taisyklė taikytina ir
remontininkui, kuris turi teisę parduoti savo verslą bet kuriam tos pačios markės
tinklo nariui. Reglamente nėra jokių reikalavimų prekybos agentui ar remontininkui
prie� parduodant savo verslą kitam prekybos agentui ar remontininkui, pirmiausia
pasiūlyti jį pirkti tiekėjui (pirmojo atsisakymo teisė).

Prekybos agentas ar remontininkas gali būti įpareigotas prane�ti tiekėjui apie ketinimą
parduoti savo verslą, bet dėl �ios prie�asties sandoris negali būti atidėtas. Priimtinas
būtų reikalavimas apie sandorį prane�ti prie� keturias savaites.


