
Bie�āk uzdotie jautājumi

Pārejas periodā1, ko paredz Regulas 1400/2002 10. pants, Komisijas saņēma daudz
jautājumu, kas saistīti ar regulas piemēro�anu. Jautājumi, par kuriem ir pla�āka
interese un bie�āk uzdotie jautājumi tiek norādīti zemāk, kopā ar atbildēm. �ie
jautājumi un atbildes ir paredzētas kā papildinājums regulas2 Paskaidrojo�ai bro�ūrai,
un neizstāj to.

Jautājumi, kas attiecas uz jaunu transportlīdzekļu pārdo�anu

PATĒRĒTĀJI PĒRK AUTOMA�ĪNU ĀRZEMĒS

1. Vai patērētājam, kur� ir nopircis transportlīdzekli citā dalībvalstī, ir jāgaida
pirms viņ� var saņemt garantijas remontu transportlīdzeklim savā valstī vai
citur ES?

Nē. Saskaņā ar regulu, ra�otāja izsniegtā garantija, kas izsniegta vienā dalībvalstī, ir
spēkā visās pārējās dalībvalstīs, saskaņā ar tādiem pa�iem nosacījumiem. Ra�otāji var
īstenot �o prasību da�ādos veidos, piemērām, izveidojot kopējo Eiropas garantijas
datubāzi, vai atsevi�ķu datubāzi katrā dalībvalstī. Ja ra�otājs ir izvēlējies izveidot
atsevi�ķu valsts datu bāzi, patērētājam, kuram garantijas talonu ir aizpildījis tirgotājs
citā dalībvalstī, nav jāgaida, kamēr tiek apmaksāta garantija viņa mītnes zemē. Kā arī,
tirgotājs vai autorizētais servisa darbinieks, pie kura patērētājs atved savu
transportlīdzekli, neuzliek samaksu, vai arī nepieprasa papildu dokumentus pirms
ievadīt garantiju valsts garantijas datu bāzē.

Skatīt arī atbildi uz 34.jautājumu Paskaidrojo�ajā bro�ūrā.

2. Ja patērētājs pērk savu automa�īnu ar starpnieku palīdzību, kad sāk darboties
garantija un, kad tā beidzās?

Selektīvajās vai ekskluzīvajās sadales sistēmās, piemēram, tās, kuras bie�i izmanto
autotransporta sektorā, garantija parasti sāk darboties tajā dienā, kad transportlīdzeklis
atstāj autorizēto tīklu. Ja patērētājs pērk automa�īnu no starpnieka, garantija parasti
sāk darboties, kad autorizētais dīleris piegādā transportlīdzekli starpniekam. Tas var
nozīmēt to, ka, kamēr patērētājam tiek piegādāts transportlīdzeklis, ir jau pagājis
neliels garantijas laika posms3.

                                                
1 Kas beidzās 2003.gada 30.septembrī.

2 Publicējusi DG Konkurence un pieejama internetā
http://europeu.int/comm/competition/car_sector/distribution/

3 Da�i starpnieki var izlemt �papildināt� garantiju, lai patērētājs varētu gūt labumu no pilna
garantijas perioda, ko piedāvā ra�otājs.
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Tomēr, regula nenosaka, kad beidzās ra�otāja garantija. Piegādātājiem ir pieejama
daudz izdevīgāka politika, saskaņā ar kuru, piemēram, �divu gadu� garantija
importētajiem transportlīdzekļiem nebeidzas, kamēr nav pagāju�i divi gadi, pēc
ma�īnas informācijas ievadī�anas autorizētā tīkla datu bāzē dalībvalstī, kurā
transportlīdzeklis tiek ievests.

3. Kādos gadījumos piegādātājs4 var pieprasīt, lai tirgotājs prasa papildu
dokumentus pirms pārdot transportlīdzekli patērētājam vai starpniekam, kas
darbojas patērētāja vārdā?

Kā izskaidrots Paskaidrojo�ajā bro�ūrā5, galvenais noteikums, ir tas, ka piegādātāji
nedrīkst pieprasīt, lai tirgotāji prasītu kaut ko vairāk no patērētāja, kā vien parakstītu
pilnvaru. Bez tam, ja piegādātājs parasti pieprasa, lai tirgotājs prasa vietējiem
pircējiem pases kopiju vai personas apliecību, kad tie pērk transportlīdzekli, viņ� var
pieprasīt �os dokumentus arī pārējiem pircējiem no citām ES daļām. Tas pats attiecas
uz starpniekiem, kuriem var lūgt uzrādīt līdzīgus dokumentus, kas apstiprina viņu
klientu personību.

Piegādātājs var pieprasīt tirgotājam veikt papildu pasākumus individuālos izņēmuma
gadījumos, ja viņam ir pietieko�i iemesli aizdomām par to, ka patērētājs vai
uzņēmums, kas uzdodas kā starpnieki, ir iecerēju�i jauno transportlīdzekli pārdot
tālāk, peļņas nolūkos.

4. Vai piegādātājs drīkst pieprasīt, lai tirgotājs liek starpniekam parakstīt
solījumu, ka viņ� nedomā pārdot jauno transportlīdzekli peļņas nolūkos?

Ja piegādātājam ir pamatots iemesls aizdomām, ka konkrētais starpnieks ir izmantojis
neīstas pilnvaras, lai iegūtu transportlīdzekļus tālākpārdo�anai, viņ� drīkst pieprasīt,
lai tirgotājs liek starpniekam parakstīt solījumu, ka viņ� nepārdos tālāk
transportlīdzekli.

Tomēr, ja starpnieks ir sniedzis pierādījumus par sava klienta personību, piemēram,
pases kopija vai personas apliecība, tas ir pietieko�s pierādījums, ka pilnvara ir īsta
un, ka starpnieks patiesi darbojas patērētāja vārdā. �ādos gadījumos, kad nav skaidru
pierādījumu par krāp�anos, piegādātājam lūgt tirgotāju, lai viņ� liek parakstīt
starpniekam solījumu, ir lieks ierobe�ojums6.

Ir skaidrs ari tas, ja uzņēmums da�os gadījumos darbojas kā neatkarīgais
tālākpārdevējs un kā starpnieks citos gadījumos, bez jebkādiem viltojuma
pierādījumiem, nav nekāda pamatojuma prasīt uzņēmumam uzrādīt dokumentus par
parakstīto pilnvaru.
                                                
4 Termins �piegādātājs� ietver transportlīdzekļu ra�otājus, attiecīgās automarkas importētājus un

vairumtirdzniecības izplatītājus.

5 Skatīt Paskaidrojo�ās bro�ūras 5.2.punktu.

6 Skatīt Regulas 1400/2002 4.panta 1.punkta b) un c) apak�punktu, sīkāk 14. apsvērumu.
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Bez tam, ja tirgotājs regulāri ir sadarbojies ar konkrēto uzņēmumu, un nav
pierādījumu par to, ka uzņēmums ir pārdevis tālāk transportlīdzekļus, kurus tas pirka
kā starpnieks, piegādātājs nedrīkst pieprasīt, lai tirgotājs regulāri liek starpniekam
parakstīt solījumus7. Ja piegādātājs �ādi rīkotos, to varētu uzskatīt par netie�u
pārdo�anas ierobe�ojumu patērētājiem un nopietnu konkurences ierobe�ojumu.

Skatīt arī atbildi uz 29.jautājumu Paskaidrojo�ajā bro�ūrā, kas attiecas uz prasību
patērētājam parakstīt solījumu, ka viņ� nepārdos tālāk transportlīdzekli.

DA�ĀDU MARKU AUTOMA�ĪNU TIRGO�ANA

5. Kādas praktiskas prasības piegādātājs var izvirzīt tirgotājam, kur� vēlas pārdod
konkurējo�o ra�otāju markas?

Ja piegādātāja izplatī�anas tīklu atbrīvo saskaņā ar regulu, tirgotājiem ir jābūt reālai
iespējai pārdot konkurējo�o piegādātāju markas. Lai kā, jaunā regula necen�as sīki
definēt, ko piegādātājs var pieprasīt no da�ādu marku automa�īnu pilnvarotā
izplatītāja, kas pārdod vienu vai vairākus tā markas. Pirmkārt, tas būtu nepraktiski,
ņemot vērā iesaistīto elementu da�ādību. Otrkārt, kas vissvarīgāk, �ādā pieejā
nerēķinās ar pilnvaroto preču izplatītāju at�ķirīgajām īpa�ībām, jo īpa�i atra�anās
vietas un izmēra izteiksmē.

Par pieņemamu prasību pilnvarotam preču izplatītājam, kur� vēlas izplatīt vairākas
markas, varētu būt neizslēdzo�i nekonkurējo�ais obligātums.

Piegādātājs drīkst pieprasīt konkrētu aprīkojumu, piemēram, auto novietnes, klientu
tualetes, sēdvietas un kafijas automātus, taču, tos nekad nepiesaista konkrētai markai.

Noteiktas prasības kopumā var tikt atvieglotas vai atbrīvotas, ja tās sare�ģī vairāku
marku automa�īnu tirgo�anu praktiskā vai ar izdevumiem saistītā nozīmē, ņemot vērā
apsprie�amo pilnvaroto preču izplatītāju īpa�ības. Prasība par to, lai katrai markai
būtu sava reģistrācijas vieta, var tikt atvieglota, piemēram, vietas trūkuma dēļ vai citu
praktisku apsvērumu dēļ ir ļoti sare�ģīti izveidot atsevi�ķas reģistrācijas vietas katrai
markai atsevi�ķi. Prasības, piemēram, tās, kas attiecas uz izstādes zāles platību, kas
atvēlēta markai, vai vienas markas transportlīdzekļu skaitu, kas izstādīts izstādes zālē,
arī var atvieglot.

Piegādātāji var ieviest arī tā saukto �korporatīvās piederības� prasību, lai nodro�inātu
to, ka viņi neveido barjeru tirgotājam, kur� vēlas pieņemt konkurējo�o ra�otāju
markas. Piemēro�ana at�ķirsies, atkarībā no iesaistītā pilnvarotā preču izplatītāja
īpa�ībām. Saprotams, ka būs apstākļi, kuros, piemēram, pilnvarotajam preču
izplatītājam ir grūti pieņemt papildus markas, ja ir ierobe�ota izstādes zāles platība,
tiks atvieglotas daudzas prasības8. Ja piegādātājs sniedz finansējumu, lai palīdzētu
                                                
7 Tomēr, ja piegādātājs pieprasa tirgotājam, lai viņ� liek gala patērētājiem ar parakstu apliecināt, ka

viņi nepārdos transportlīdzekli tālāk, viņ� var darīt tāpat attiecībā uz starpniekiem.

8 Piemēram, ir jāatsakās no zīmolu izvieto�anas uz durvīm, vai to tuvumā, par kurām nāk iek�ā
klienti. Vajadzētu atvieglot arī prasības, kas attiecas uz norā�u izvieto�anu ārpus izstādes zāles.
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izplatītājam, kur� vēlas pieņemt papildus markas, izpildīt pa�a piegādātāja
korporatīvās piederības prasības, tas nedrīkst sare�ģīt iespēju tirgotājam pārdot
papildus auto markas.

Pilnvarotās preču izplatī�anas nolīgumos ir jābūt skaidriem nosacījumiem par vairāku
marku automa�īnu tirgo�anu, un jāpaskaidro, ka prasības, kas veido �ķēr�ļus vairāku
marku automa�īnu tirgo�anai, tiks pieņemtas, vai iztiks bez tām, ja tirgotājs vēlas
pieņemt markas no konkurējo�iem piegādātājiem.

Pusēm jānorāda jebkuras nesaskaņas ekspertam tre�ajai pusei vai �ķīrējtiesnesim,
attiecībā uz to vai var iztikt bez konkrētās prasības, vai tā ir jāpieņem.

6. Vai piegādātājs, kur� piegādā divas vai vairākas automa�īnu markas, var
pieprasīt tirgotājam, lai �īs markas tiktu izstādītas atsevi�ķās izstādes zālēs?

Regulas mērķis, ciktāl tas ir saistīts ar vairāku marku automa�īnu tirgo�anu, ir
palielināt konkurenci starp da�ādu piegādātāju9 markām. Nepārprotami, ra�otāji
parasti drīkst brīvi izvēlēties, kā viņu pa�u markas ir saistītas savā starpā, un, tādēļ,
regula paredz, ka viņi drīkst noteikt, ka viņu markas nedrīkst pārdot kopā vienā
izstādes zālē. Ja autora�otājs A izgatavo A1 un A2 markas, tas var noteikt, ka tās ir
jāpārdod atsevi�ķās izstādes zālēs. Tomēr, tas nedrīkst noteikt, ka vai nu A1 vai A2
nedrīkst pārdot vienā izstādes zālē ar citu piegādātāju markām.

Kas attiecas uz praktiskām saistībām, ko drīkst prasīt no vairāku marku automa�īnu
tirgotāja, skatīt 5.jautājumu.

7. Vai selektīvajā sadales sistēmā var pieprasīt tirgotājam 30% tā automa�īnu
iepirkt tie�i no ra�otāja, vai no nacionālā importētāja?

Kamēr selektīvajā sadales sistēmā tirgotājam vajag nodro�ināt, ka 30%10 no tā kopējā
iepirkto automa�īnu skaita ir attiecīgā ra�otāja markas, ir brīvi iegūt (krusteniskā
piegāde) �os transportlīdzekļus no citiem autorizētiem tirgotājiem vai nacionālajiem
importētājiem. Regula11 neattiecas ne uz vienu no �īm saistībām par tirgotājiem,
kuriem jāpiepērk 30% no to kopējā iepirkto automa�īnu skaita tie�i no attiecīgā
ra�otāja vai nacionālā importētāja.

                                                
9 Ciktāl uz to attiecas regula, prasība pārdot noteikta ra�otāja auto markas nevar attiekties uz vairāk

kā 30% transportlīdzekļu kopskaita, ko ir iepircis un pārdevis tirgotājs � skatīt Regulas 1400/2002
1.panta 1.punkta b)apak�punktu un 5.panta 1.punkta a)apak�punktu. �ie noteikumi attiecas arī uz
ekskluzīvajiem tirgotāju nolīgumiem.

10 Saskaņā ar Regulas 1400/2002 1.panta 1.punkta b)apak�punktu, �is procents ir jābalsta uz pircēja
līgumpreču, attiecīgo preču kopējo iepirkumu un to aizstājējiem attiecīgajā tirgū. Piemēram, ja
tirgotājs pārdod gan vieglās automa�īnas, gan lielkravas automa�īnas, 30% slieksnis jārēķina katrai
no �īm transportlīdzekļu kategorijām atsevi�ķi, jo tie pieder pie da�ādu produktu tirgiem.

11 Tas būtu krustenisko piegā�u ierobe�ojums, kas, saskaņā ar Regulas 1400/2002 4.panta 1.punkta
c)apak�punktu, ir konkurences �smagais� ierobe�ojums.
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Ja piegādātājs A uzliek tirgotājam X pienākumu, ka 30% transportlīdzekļu, ko X ir
iepircis, ir jābūt viņa markām, X ir tiesības iepirkt �os transportlīdzekļus no citiem A
markas tirgotājiem, vairumtirgotājiem vai importētājiem, un ir arī tiesīgs iepirkt līdz
pat 70% no tā kopējā iepirkto transportlīdzekļu skaita no citu marku piegādātājiem. Ja
visi pārējie piegādātāji uzliek to pa�u 30% iepirk�anas pienākumu, X var brīvi
pieņemt ra�ojumus no maksimums trijiem piegādātājiem. Tādējādi, X varētu,
piemēram, pārdot A piegādātāja A1 un A212 ra�ojumus, plus B piegādātāja B1, un C
piegādātāja C1 ra�ojumu. Ir arī iespējams, ka mazie piegādātāji vai jaunpienācēji var
neuzlikt 30% pienākumu, tā rezultātā, X var pieņemt ra�ojumus no vairāk kā trijiem
piegādātājiem.

Skatīt arī Paskaidrojo�ās bro�ūras 4.5.1. iedaļu.

PĀRDO�ANAS MĒRĶIS/PAPILDATLĪDZĪBA

8. Ja piegādātājs pie�ķir papildatlīdzību tirgotājam attiecībā uz automa�īnu
pārdo�anu, kas iepirktas tie�i no piegādātāja, ir jābūt arī papildatlīdzībai
attiecībā uz transportlīdzekļu pārdo�anu, tā pa�a modeļa transportlīdzekļi, bet
iepirkti no citiem autorizētā tīkla locekļiem (t.i. krusteniskās piegādes
transportlīdzekļi)?

Piegādātājiem ir jānodro�ina, ka papildatlīdzības nemaksā�ana nav netie�i
ierobe�ojumi krusteniskai transportlīdzekļu piegādei starp autorizētajiem tirgotājiem.
Papildatlīdzībai, kas pieejama par preces pārdo�anu galapatērētājam, ir jābūt
pieejamai attiecībā uz pārdo�anas apjomiem citiem tirgotājiem, kas ir pilnvaroti
pārdot attiecīgās markas transportlīdzekļus13. Tomēr, ja tirgotājs X ir saņēmis
papildatlīdzību attiecībā uz pārdo�anas apjomiem tirgotājam Y, vēlāk nebūs
ierobe�ojumi krusteniskajai piegādei, ja tirgotājs Y nesaņem (otro) papildatlīdzību
attiecībā uz tā pa�a transportlīdzekļa turpmāko tālākpārdo�anu galalietotājam.

9. Vai piegādātājs var pārtraukt līgumu ar tirgotāju, ja tirgotājs nevar sasniegt
norunātos pārdo�anas apjomu mērķus vietējā rajonā?

Saskaņā ar Regulu 1400/2002, piegādātāji drīkst norunāt pārdo�anas apjomu mērķus
ar tirgotājiem. �ādi mērķi var būt vispārīgi vai ar norādi uz vietējo rajonu.

Regula nekavē piegādātāju pārtraukt tirgotāja līgumu, kur� nav izmantojis savus
labākos mēģinājumus, lai sasniegtu norunātos pārdo�anas apjomu mērķus. Tomēr,
piegādātājs var nepārtraukt līgumu ar tirgotāju, ja tirgotāja nespēja sasniegt
pārdo�anas ieņēmumu mērķus radusies dēļ nespējas iegūt pietiekamā daudzumā

                                                
12 30% pirkuma saistība attiecas uz katra piegādātāja produktiem. Ja tirgotājs pārdod A piegādātāja

A1 un A2 ra�ojumus, tad 30% pārdo�anas saistība attiecas uz abu ra�ojumu kopējo iepirkto
transportlīdzekļu skaitu.

13 Ekskluzīvajā sadales sistēmā �ādām papildatlīdzībām ir jābūt pieejamām arī attiecībā uz
pārdo�anas apjomiem neatkarīgajiem tālākpārdevējiem.
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transportlīdzekļus, lai apmierinātu pieprasījumu, ieskaitot pieprasījumu no
patērētājiem ārpus viņa vietējā apgabala14.

Tirgotājiem ir jābūt tiesīgiem griezties arbitrā�ā gadījumā, ja ir nesaskaņas par
pārdo�anas apjomu mērķu noteik�anu vai sasnieg�anu, tai skaitā vietējiem pārdo�anas
apjomiem mērķiem.

Skatīt arī atbildi uz 43.jautājumu Paskaidrojo�ajā bro�ūrā.

TIRDZNIECĪBAS AĢENTI

10. Vai piegādātājs var atturēt tirgotāju no tirdzniecības aģentu15 norīko�anas, kas
pārod transportlīdzekļus tirgotāja vārdā?

Jā, piegādātājs var izlemt vai tirgotājs var, vai nevar norīkot tirdzniecības aģentus, un
var noteikt kritērijus, attiecībā uz to, kā �ādi aģenti veic pārdo�anas pienākumus.

SADALES SISTĒMU KOMBINĒ�ANA

11. Vai piegādātājs var izmantot ekskluzīvo sadali un selektīvo sadali vienas
dalībvalsts da�ādos rajonos?

Regula 1400/2002 nepiespie� ra�otāju izmantot vienu un to pa�u sadales sistēmu visā
dalībvalsts teritorijā. Teorētiski, ra�otājs vai importētājs dalībvalstī X var izmantot
ekskluzīvo sadales sistēmu X1 reģionā, un selektīvo sistēmu X2 reģionā. Tomēr, �āds
piegādātājs nebūs spējīgs ierobe�ot transportlīdzekļu plūsmu no viena rajona uz otru,
jo īpa�i, kop� regula neļauj piegādātājiem aizliegt tirgotājiem ar ekskluzīvām
teritorijām pārdot neatkarīgajiem tālākpārdevējiem (t.i. uzņēmumi, kas nav ra�otāja
tīkla biedri).

Tādējādi, iepriek�ējā piemērā, ra�otājs vai importētājs nevarētu atturēt (ekskluzīvos)
izplatītājus X1 reģionā no transportlīdzekļu pārdo�anas tie�i patērētājam X2 reģionā,
vai neatkarīgajiem tālākpārdevējiem. Tad �iem tālākpārdevējiem būtu atļauts pārdot
tālāk transportlīdzekļus X2 reģionā, arī visos pārējos ES reģionos. Turklāt,
(selektīvajiem) izplatītājiem X2 reģionā nevarētu aizliegt pārdot neatkarīgajiem

                                                
14 Piemēram, ja tirgotājs, kuram vietējais pārdo�anas apjoms ir 200 transportlīdzekļi, pārdod 180

transportlīdzekļus vietējā apgabalā, plus vēl 40 transportlīdzekļus patērētājiem no citurienes, bet
viņa piegādātājs pēc tam nevar piegādāt visus 240 transportlīdzekļus, kas nepiecie�ami, lai
izpildītu gan vietējos pārdo�anas apjoma mērķus, gan �ārpus apgabala� pārdo�anas mērķus, �is
piegādātājs tad nedrīkst pārtraukt tirgotāja līgumu, tādēļ, ka nav sasniegti vietējās pārdo�anas
apjoma mērķi, jo tas iznāk kā netie�s pārdo�anas apjomu ierobe�ojums, kas, saskaņā ar regulas
4.panta 1.punkta d) un e)apak�punktiem, ir melnajā sarakstā.

15 Tirdzniecības aģents nav tas pats, kas starpnieks. Turpretim, starpnieks iegādājas
transportlīdzekļus konkrētas personas vārdā, tirdzniecības aģents darbojas viena vai vairāku
tirgotāju vārdā.
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tālākpārdevējiem reģionā X116 vai jebkuriem patērētājiem X1 reģionā, kuri ir
griezu�ies pie viņiem17.

Jautājumi, kas saistīti ar apkopi un remontu

GARANTIJAS PIE�ĶIR�ANA

Lūdzu skatīt 1. un 2. jautājumu iepriek�.

KVALITĀTES STANDARTI

12. Kādus standartus piegādātājs var noteikt autorizētiem remontētājiem?

Tā kā viņu tīkla tirgus daļa, kas attiecas uz viņu marku transportlīdzekļu remontu un
apkopi, būs lielāka par 30%, lielākā daļa piegādātāju ieviesīs remonta un apkopes
kvalitatīvi selektīvo sadales sistēmu. �ajā sistēmā, piegādātājam ir tiesības noteikt
kvalitātes kritērijus, kas kandidātiem ir jāizpilda, lai kļūtu par autorizētā remontē�anas
tīkla biedru.

Kaut gan, ir skaidrs, ka daudzi kvalitātes kritēriji netie�i ierobe�os kandidātu skaitu,
kuri ir spējīgi tos izpildīt, patiesie kvalitātes kritēriji nedrīkst tie�i ierobe�ot autorizēto
remontētāju skaitu, un tie nedrīkst būt augstāki kā to prasa remonta un apkopes veids,
kas ir līguma priek�mets starp piegādātāju un remontētāju.

Piegādātāji var likumīgi pieprasīt, lai autorizētie remontētāji būtu spējīgi veikt
noteiktās kvalitātes remontu un apkopi, un noteiktā laika ierobe�ojumā. Lai kā, ja
piegādātājs noteiktu prasības, kas neļautu tirgotājam būt elastīgam attiecībā uz
noteiktajiem rezultātiem, kas jāsasniedz, tas sasniegtu kvantitatīvās atlases kritēriju,
uz ko neattiecas kategorijas atbrīvojums, jo īpa�i , ja tas lieki palielinājis pakalpojuma
snieg�anas izmaksas.

Sekojo�ie piemēri, kas ņemti no reāliem izplatī�anas nolīgumiem, ilustrē �o principu:

! Ra�otājs var likumīgi noteikt, ka autorizētajiem remontētājiem ir jābūt spējīgiem
veikt pla�a spektra remontdarbu un apkopes pakalpojumus. Lai to sasniegtu,
remontētājam ir jābūt pieejamiem speciāliem instrumentiem un aprīkojumam, kas
ir nepiecie�ams tikai da�reiz. Ja prasība par to, lai būtu �is reti izmantojamais
aprīkojums ir skaidri pamatota, tad prasība par to, lai �āds aprīkojums būtu
īpa�umā, nevar būt kā priek�noteikums kvalitātes kritērijiem, ja to neprasa
remontdarbu un apkopes pakalpojumu raksturs. Tā vietā, �ādos apstākļos,
piegādātājam ir jāļauj autorizētajiem remontētājiem, piemēram, īrēt �ādus
instrumentus.

                                                
16 Skatīt Regulas 1400/2002 13.apsvērumu.

17 t.i., iesaistī�anās �pasīvajā pārdo�anā�
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! Prasību iegādāties vai izmantot īpa�as markas diagnostikas aprīkojumu, ja ir
pieejams ekvivalents citas markas aprīkojums, nevar uzskatīt par patiesu kvalitātes
kritēriju, līdz ar to, uz to neattiecas regula. Turklāt, �āda prasība visticamāk, ka
ierobe�otu vairāku marku automa�īnu tirgo�anu remonta un apkopes pakalpojumu
jomā, jo remontētājiem tad būtu jābūt īpa�am diagnostikas aprīkojumam katrai
auto markai atsevi�ķi, kas pazeminātu ietaupījumu līmeni, kas pieaug vairāku
marku automa�īnu remontdarbnīcās.

! Arī prasību, lai katrā autorizētā servisā būtu auto mazgātava, nevar uzskatīt par
patiesu kvalitātes kritēriju. Lai gan ra�otājam var būt likumīga interese precizēt to,
ka remontētājam ir pieeja aprīkojumam, lai nomazgātu to klientu
transportlīdzekļus, kuri pieprasa �o pakalpojumu, tomēr tas tiek atstāts autorizētā
servisa ziņā izlemt, kā to panākt, var, piemēram, aizvest transportlīdzekli uz
tuvāko degvielas uzpildes staciju, kurā ir auto mazgātava.

! Nepārprotami, piegādātājam ir likumīga interese nodro�ināt, lai jebkur�
elektroniskais aprīkojums, ko remontētājs izmanto, lai sazinātos ar piegādātāju,
darbotos efektīvi un dro�i, un ir saderīgs ar piegādātāja IT sistēmām. Tomēr,
prasību izmantot saziņai sīki detalizētus tehniskos risinājumus nevar uzskatīt par
patiesu kvalitātes kritēriju, ja izplatītājs var sasniegt tos pa�us mērķus ar citiem,
daudz lētākiem un elastīgākiem līdzekļiem. Ja remontētājam ir nepiecie�ama
konkrēta tehniskā informācija, lai varētu savienot IT sistēmu ar piegādātāja IT
sistēmu, �ādai informācijai jābūt pieejamai.

! Prasība par to, lai klientiem ir pieejami pagaidu aizvietotāj transportlīdzekļi,
kamēr viņu transportlīdzekļi tiek remontēti vai tiem tiek veikta tehniskā apkope, ir
likumīgs kvalitātes kritērijs. Lai gan, obligātums būt spējīgam piedāvāt �ādus
pakalpojumus parasti ir likumīgs, prasība, lai �ādi aizvietotāj transportlīdzekļi būtu
īpa�umā, nav patiess kvalitātes kritērijs, jo to neprasa attiecīgo remonta un
apkopes servisu specifika. Piegādātājam jāļauj autorizētajiem remontētājiem,
piemēram, apmierināt klientu pārvieto�anās vajadzības, sniedzot iespēju piekļūt
īrēt automa�īnu. Puses brīvi var griezties ar strīdu par �ādu prasību novērtē�anu
pie neatkarīga eksperta vai �ķīrējtiesne�a18.

13. Vai piegādātājs var uzstādīt kandidāt autorizētajiem remontētājiem vēl papildu
kritērijus tiem, kas tiek prasīti no jau eso�ajiem remonta tīkla biedriem?

Vispārēji runājot, nē. Tā kā piegādātāju tirgus daļa, kas attiecas uz viņu marku
transportlīdzekļu remontu un apkopi būs augstāka nekā 30%, lielākā daļa piegādātāju
izveidos kvalitatīvu selektīvās sadales sistēmu remontam un apkopei. Pieprasīt
kandidātiem, lai tie atbilstu papildu kritērijiem vēl papildus tiem, kas tiek prasīti no
jau eso�ajiem sadales sistēmas biedriem, tas nebūtu savienojams ar kvalitatīvās
sistēmas pamatīpa�ībām un neattiektos uz regulu.

                                                
18  Regulas 1400/2002 3.panta 6.punkts



9

14. Vai piegādātājam ir jānosaka vienādi kritēriji visiem autorizētā remonta tīkla
biedriem?

Nav obligāti. Piegādātājam ir jānosaka vienādi kvalitātes kritēriji un tie jāpiemēro
vienādā veidā visiem remontētājiem, kuri ir līdzīgās situācijās (ne-diskriminācijas
princips). Tomēr, piegādātājs var, piemēram, pieprasīt remontētājiem turīgajās
pilsētas teritorijās atbilst savādākiem standartiem nekā tiem, kas noteikti lauku
apvidos, vai var pieprasīt lielajām darbnīcām ievērot citus kritērijus, kā mazajām
darbnīcām.

15. Vai piegādātājs var atteikt pie�ķirt autorizāciju remontētājam, kur� veic tikai
korpusa remontu (virsbūves remontdarbnīca) un neveic cita veida remontu,
piemēram, mehānisko?

Atbilde ir atkarīga no tā, vai piegādātājs izmanto kvantitatīvo vai tīri kvalitatīvo
selektīvo sistēmu, lai noteiktu autorizētos remontētājus. (Piegādātājs, kur� izmanto
kvantitatīvo sistēmu var tikai iegūt no regulas, ja viņa tirgus daļa, kas attiecas uz
attiecīgās markas remontu un apkopi, ir zem 30%).

Prasība, kas saistīta ar pakalpojumu klāstu, ko firmai ir jāpiedāvā, parasti tiek
uzskatīta par pamatotu kvalitātes kritēriju un, tādēļ ir atzīta tīri kvalitatīvajā atlases
sistēmā. Tādējādi, kopumā ņemot, piegādātājs, kas izmanto kvalitatīvo atlases
sistēmu, var atteikt autorizēt �tikai virsbūves remontdarbnīcas�. Kaut gan, viena no
kvalitatīvās sistēmas īpa�ībām nosaka, ka piegādātāji nedrīkst �īs sistēmas biedrus.
Tādēļ, ja izplatītāja autorizētajā tīklā jau ir cita �tikai virsbūves remontdarbnīca�, viņ�
nedrīkst atteikt nozīmēt papildu �tikai virsbūves remontdarbnīcu�, ja vien tā neatbilst
kritērijiem, kas noteikti �ādām darbnīcām.

No otras puses, piegādātājs, kas izmanto kvantitatīvo sistēmu, vienmēr var atteikties
nozīmēt attiecīgo �tikai virsbūves remontdarbnīcas� remontētāju, pat ja ir jau
nozīmētas citas �tikai virsbūves remontdarbnīcas� un, ja jaunais kandidāts atbilst
kvalitātes kritērijiem.

Tas pats princips attiecas uz kandidātiem autorizētājiem remontētājiem, kuri vēlas
sniegt citus ierobe�otus pakalpojumu klāstus tīkla ietvaros, piemēram, �ātrās
apkalpo�anas� servisa centri, kas koncentrējas uz izpūtēju, riepu, brem�u un
amortizatoru nomaiņu.

16. Vai piegādātājs var atteikties autorizēt rezerves daļu izplatītājus, kas
nenodro�ina arī transportlīdzekļu remontu?

Parasti, nē. Lielāko tiesu gadījumu, piegādātājiem būs virs 30% tirgus daļas sliek�ņa
notiktām rezerves daļu kategorijām, un, lai atbilstu regulai, tie izmantos kvalitatīvo
atlasi, lai izvēlētos autorizētās rezerves daļu tirdzniecības vietas. Rodas jautājums, vai
prasība remontēt transportlīdzekļus ra�otāja tīklā ir pamatota kvalitātes prasība
rezerves daļu izplatītājiem. Lai to noteiktu to, ir jāapsver vai �ī prasība (arī būt
autorizētam remontēt transportlīdzekļus) ir vai nav objektīva un to pieprasa produkta
(rezerves daļu) īpa�ības. Rezerves daļu būtībā nav nekā tāda, kas noteiktu, ka tās
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drīkst pārdot tikai firmas, kas ir autorizētas remontēt attiecīgā ra�otāja
transportlīdzekļus, tādēļ, �āds pienākums līdzinās prasībai, kuru nevar atvieglot
saskaņā ar regulu kvalitatīvi selektīvās sadales sistēmas kontekstā.

VAIRĀKU MARKU AUTOMA�ĪNU REMONTDARBNĪCAS

17. Kādus praktiskus noteikumus piegādātājs var uzlikt remontētājam, kur� vēlas
iegūt autorizēta remontētāja statusu no konkurējo�ā ra�otāja?

Principi, kas izklāstīti atbildē uz 5. jautājumu, kas attiecas uz vairāku marku
automa�īnu tirgotājiem, attiecas arī uz vairāku marku automa�īnu remontdarbnīcām.

Vispārīgie jautājumi

18. Vai piegādātājam ir obligāti jāizmanto atsevi�ķi līgumi transportlīdzekļu
pārdo�anai un remontam un apkopei?

Nē. Piegādātājs var izmanot atsevi�ķus līgumus katrai darbībai, bet var arī izmantot
kopējo līgumu tirgotājiem, kuri ir arī autorizētie remontētāji.

Nav svarīgi, vai ir viens vai vairāki īgumi, firmai, kas veic gan pārdo�anu, gan
remontu un apkopi, ir jābūt spējīgai pārtraukt19 līgumsaistības, kas attiecas uz vienu
no �īm darbībām, tā, lai nebūtu jāslēdz jauns nolīgums ar piegādātāju attiecībā uz citu
darbību. Piemēram, tirgotājam, kuram ir nolīgums, kas ietver gan tirdzniecību, gan
remontu, un kur� vēlas pārtraukt jaunu automa�īnu mazumtirdzniecību, saglabājot
autorizētās remontētāja tiesības, ir jābūt spējīgam izdarīt to, balstoties uz eso�o
nolīgumu.

19. Cik lielā mērā piegādātājam var būt piekļuve tirgotāja vai remontētāja
komercinformācijai, kur� ir arī autorizēts pārdot vai remontēt konkurējo�ā
ra�otāja markas transportlīdzekļus?

Piegādātājam var būt likumīga interese pārliecināties par to, ka pilnvarotā preču
izplatī�ana vai autorizētā remontniecība ir finansiāli likumīga, tādējādi, viņ� drīkst
pieprasīt aplūkot tirgotāja vai autorizētā remontētāja vispārīgo grāmatvedību. Tiesa
gan, piegādātājs nedrīkst pieprasīt piekļuvi specifiskiem datiem, kas attiecas uz cita
ra�ojuma transportlīdzekļu pārdo�anu un apkopi, tā kā citi piegādātāji var iebilst, ka
viņu transportlīdzekļus pārdod vai veic tiem apkopi tirgotājs vai remontētājs, kur� ir
bijis pakļauts �ādai rūpīgai pārbaudei. Turklāt, komerciāli slepenas informācijas
apmaiņa, kas attiecas uz pārdo�anu vai remontu, var veicināt citas konkurences
problēmas.

                                                
19 Lai gan, viņam būs arī jāievēro visas līguma paziņojuma prasības.
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Gadījumā, ja piegādātājam ir radusies nepiecie�amība izskatīt vairāku marku
automa�īnu tirgotāja vai autorizētā remontētāja grāmatvedības dokumentus
detalizētāk, piegādātājam ir jāmaksā pār �ādu izskatī�anu, ko veic neatkarīga puse,
piemēram, grāmatvedis, kas ievēro slepenās informācijas konfidencialitāti.

20. Ja konkrētās markas tirgotājs vai remontētājs vēlas pārdot savas pilnvaras
pārdot preci vai pilnvaras veikt remontu citam tās pa�as markas tirgotājam vai
remontētājam, vai viņam vispirms tas ir jāpiedāvā �īs markas piegādātājam?
Vai viņam ir jābrīdina piegādātājs labu laiku iepriek� par paredzamo
pārdo�anu?

Regula paredz tiesības katram tirgotājam, kur� vēlas pārdot savas pilnvaras pārdot
preci, pārdot tās citam tirgotājam pēc viņa izvēles, ra�otāja tīkla robe�ās. Tas pats
attiecas uz remontētājiem, kuri drīkst pārdot jebkuram labotājam, ko viņi izvēlas tās
pa�as markas tīkla robe�ās. Tādēļ, regula neattiecas uz saistībām, kas uzliek
tirgotājam vai remontētājam par pienākumu piedāvāt savas pilnvaras pārdot preci vai
veikt remontu pirms piedāvāt tās citiem tirgotājiem vai remontētājiem (pirmpirkuma
tiesības).

Tirgotājam vai remontētājam var pieprasīt informēt piegādātāju par �o nodomu pārdot
savas pilnvaras pārdot preci vai pilnvaras veikt remontu, bet tas nedrīkst aizkavēt
pilnvaru nodo�anu. Būtu vēlams paziņot par to četras nedēļas iepriek�, pirms
nodo�ana stājas spēkā.


