
Pogosto zastavljena vpra�anja

V prehodnem obdobju1, določenem v členu 10 Uredbe 1400/2002, je Komisija
prejela �tevilna vpra�anja v zvezi z uporabo Uredbe. Pogosto zastavljena
vpra�anja ali tak�na, za katera se predvideva, da bodo zanimiva za �ir�o javnost, se
skupaj z odgovori nahajajo v nadaljevanju. Namen vpra�anj in odgovorov ni
nadomestiti  Obrazlo�itveno bro�uro k Uredbi2, temveč jo dopolniti.

Vpra�anja glede prodaje novih motornih vozil

ZASEBNI NAKUP VOZILA V TUJINI

1. Mora potro�nik, ki je vozilo kupil v drugi dr�avi članici, čakati na popravilo
vozila v garanciji v svoji matični de�eli ali drugod v EU?

Ne. Uredba določa, da morajo garancije proizvajalcev, izdane v eni od dr�av
članic, pod istimi pogoji veljati tudi v vseh ostalih dr�avah članicah. . Proizvajalci
lahko to zahtev izpolnjujejo na različne načine, npr. z eno samo evropsko zbirko
podatkov ali z zbirko podatkov v vsaki dr�avi članici posebej. Če se proizvajalec
odloči za različne, nacionalne zbirke podatkov, potro�nik z garancijsko knji�ico,
ki jo je izpolnil trgovec v drugi dr�avi članici, ne sme čakati na uveljavljanje
garancije v svoji matični dr�avi. Prav tako trgovec ali poobla�čena servisna
delavnica, kamor je potro�nik vozilo pripeljal, ne sme nalo�iti stro�kov ali
zahtevati dodatne dokumentacije pred vnosom garancije v nacionalno zbirko
podatkov.

Glej tudi odgovor na vpra�anje 34 v Obrazlo�itveni bro�uri.

2. Kdaj začne veljati in kdaj preneha garancija, če potro�nik kupi vozilo preko
posrednika (agenta)?

V sistemu selektivne ali izključne distribucije, kot so tisti, ki se pogosto
uporabljajo v sektorju motornih vozil, začne garancija običajno veljati na dan, ko
vozilo zapusti poobla�čeno mre�o. Če je potro�nik za nakup vozila pooblastil
posrednika (agenta), začne torej garancija običajno veljati, ko poobla�čeni trgovec
vozilo dostavi posredniku. To lahko pomeni, da je kratek čas veljavnosti garancije
�e potekel v času, ko potro�nik prevzame vozilo3.

                                                
1 Ki je poteklo 30. septembra 2003.

2 Objavil GD za konkurenco, na voljo na spletnem naslovu
http://europeu.int/comm/competition/car_sector/distribution/

3 Nekateri posredniki se odločijo, da garancijo dopolnijo, kar pomeni za potro�nika, da lahko koristi
ugodnosti polnega garancijskega obdobja, ki ga ponuja proizvajalec.
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Vendar pa Uredba ne določa roka poteka proizvajalčeve garancije. Dobavitelj
lahko vodi bolj ugodno politiko, po kateri npr. �dvoletna� garancija na uvo�enem
vozilu ne poteče dve polni leti po vnosu podatkov vozila v zbirko podatkov o
garancijah poobla�čene mre�e dr�ave članice, v katero je bilo vozilo uvo�eno.

3. Pod kak�nimi pogoji lahko dobavitelj4 zahteva od trgovca dodatno
dokumentacijo, preden proda vozilo potro�niku ali nekomu, ki trdi, da je
posrednik, ki dela kot posrednik v imenu potro�nika?

Splo�no pravilo,kot je razlo�eno v Obrazlo�itveni bro�uri5, je, da dobavitelji od
trgovcev ne smejo zahtevati nič drugega kot predlo�itev podpisanega naročila
posameznega potro�nika. Če dobavitelj poleg tega običajno zahteva od trgovca, da
lokalni kupci ob nakupu vozila predlo�ijo kopijo potnega lista ali osebne
izkaznice, lahko enako ravna tudi s potro�niki iz drugih delov EU. Enako velja za
posrednike, od katerih je mogoče zahtevati, da predlo�ijo podobno dokumentacijo,
ki izkazuje identiteto njihovih strank.

Dobavitelj lahko od trgovca v izjemnih posameznih primerih, ko obstaja
utemeljena domneva, da gre za potro�nika ali podjetje, ki se izdaja za posrednika z
namenom prodati �e novo vozilo za dobiček, zahtevajo nadaljnje ukrepe.

4. Lahko dobavitelj zahteva od trgovca, da njegovi posredniki podpi�ejo izjavo,
da ne nameravajo preprodajati novih vozil zaradi gospodarske koristi?

Če ima dobavitelj utemeljen vzrok za domnevo, da uporablja določen posrednik
ponarejena naročila od končnih potro�nikov z namenom pridobiti vozilo za
preprodajo, lahko od trgovca zahteva, da posrednik podpi�e izjavo, da vozila ne bo
preprodajal.

Če pa je posrednik izkazal identiteto svoje stranke s kopijo potnega lista ali osebne
izkaznice, je to zadosten dokaz, da je naročilo veljavno in da posrednik dejansko
ravna v imenu svoje stranke. V kolikor ni očitnih dokazov za prevaro, bi pomenila
dobaviteljeva zahteva, da trgovec, pridobi podpisano izjavo posrednika,
nepotrebno omejitev6.

Tudi naslednji primer je nedvoumen: če firma v določenih primerih deluje kot
neodvisni preprodajalec in v drugih kot posrednik, brez dokazov prevare, to ne
opravičuje zahteve, da mora zadevno podjetje predlo�iti dodatno, dokumentacijo
poleg podpisanega naročila.

Če trgovec poleg tega redno posluje z določeno firmo in če ni dokazov za to, da ta
firma preprodaja vozila, ki jih je kupila kot posrednik, dobavitelj od trgovca ne

                                                
4 Pojem �dobavitelj� vključuje proizvajalca vozila, voznika zadevne znamke in distributerje-trgovce

na debelo.

5 Glej del 5.2 Obrazlo�itvene bro�ure.

6 Glej člena 4(1)(b) in (c) Uredbe. 1400/2002, in drugo, �e posebej uvodna izjava 14.
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sme zahtevati, da sistematično podpisuje tovrstne izjave7. Če bi dobavitelji to
kljub vsemu počeli, bi to verjetno predstavljalo posredno omejitev prodaje
potro�nikom in resno omejevanje konkurence.

Glej tudi odgovore na vpra�anje 29 v Obrazlo�itveni bro�uri, ki se nana�a na
zahtevo po podpisu izjave, po kateri potro�nik ne bo preprodal vozila.

PRODAJA VOZIL RAZLIČNIH ZNAMK

5. Katere praktične zahteve lahko dobavitelj nalo�i trgovcu, ki �eli prodajati
vozila različnih znamk konkurenčnih proizvajalcev?

V primeru, da naj se prodajna mre�a dobavitelja izvzame iz te Uredbe, je potrebno
trgovcem tudi v resnici praktično omogočiti prodajo vozil konkurenčnih znamk.
Vendar pa nova Uredba ne določa, kak�ne zahteve lahko dobavitelj postavi
trgovcu, ki prodaja vozila različnih znamk. To bi bilo nemogoče �e samo zaradi
različnih okoli�čin, ki se pri tem pojavljajo, poleg tega � in kar je najbolj
pomembno � pa tak pristop ne bi upo�teval različnih značilnosti trgovcev; �e
posebej v smislu njihove lokacije in velikosti.

Zahteva, ki je za določenega trgovca, ki �eli trgovati z vozili različnih znamk,
sprejemljiva, bi morda predstavljala nedovoljeno konkurenčno prepoved za
drugega trgovca.

Povedano drugače; dobavitelj lahko od trgovca zahteva, da prostor opremi na
določen način, npr. s parkiri�či, strani�či za stranke, stoli in kavomati, vendar pa
jih ne more omejiti na določeno znamko vozila.

V določenih primerih je potrebno določene zahteve omiliti ali se jim povsem
odpovedati, če bi sicer ote�ile prodajo različnih znamk zaradi praktičnih ali
stro�kovnih razlogov, ob upo�tevanju značilnosti zadevnega trgovca. Zahtevo po
posebnem sprejemnem pultu za posamezno znamko je treba opustiti, če na primer
prostorske razmere ali drugi praktični razlogi po nepotrebnem ote�ujejo
poslovanje zaradi prevelikega �tevila sprejemnih pultov. Morda je treba omiliti
tudi zahteve, ki se nana�ajo na razstavni prostor, ki je na voljo za znamko, ali na
�tevilo razstavljenih vozil določene znamke v razstavnem prostoru.

Poleg tega bodo morali dobavitelji prilagoditi tudi svoje zahteve glede tako
imenovane �celostne podobe�, če bi s tem lahko povzročili ovire za trgovca, ki
�eli prodajati tudi znamke konkurenčnih proizvajalcev. Učinki bodo različni, saj
bodo odvisni od značilnosti zadevnega trgovca z vozili. Tako bo trgovec, ki ima
omejen razstavni prostor, le s te�avo prodajal vozila drugih znamk, razen če se
sprostijo �tevilne zahteve 8. Dobavitelj lahko finančno pomaga trgovcu, ki bi �elel

                                                
7 Vendar pa lahko dobavitelj, ki od končnega uporabnika zahteva podpis izjave, po kateri vozila ne

bo preprodal, enako zahteva tudi od posrednika.

8 Opustiti bo na primer treba zahtevo za posebne vhode za posamezne znamke vozil. Morda bo
potrebno omiliti tudi zahteve, ki se nana�ajo na dimenzijo in polo�aja znaka za proizvajalca,
name�čenega zunaj razstavnega prostora, ali na opremo razstavnih povr�in, ki je značilna za
določenega proizvajalca.
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prodajati �e eno znamko vozila, pri uresničevanju njegovih zahtev glede celostne
podobe, vendar to ne sme vplivati na ote�evanje prodaje vozila dodatne znamke.

Sporazumi s trgovci morajo vsebovati jasna določila za prodajo vozil različnih
znamk, ki določajo, da je potrebno zahteve določenega proizvajalca, ki
predstavljajo ovire za prodajo vozil drugih proizvajalcev omiliti ali se jim
odpovedati, če �eli trgovec prodajati vozila konkurenčnih znamk.

Strankam mora biti omogočeno, da se v zvezi z nesporazumom, ali naj se
določena zahteva zavr�e ali prilagodi, posvetujejo z neodvisnim strokovnjakom ali
razsodnikom.

6. Ali lahko dobavitelj, ki dobavlja dve ali več znamk motornih vozil zahteva od
trgovca, da ti dve znamki razstavlja v ločenih razstavnih prostorih?

V smislu prodaje različnih znamk vozil je cilj Uredbe povečati konkurenčnost
med znamkami motornih vozil različnih dobaviteljev 9. Na splo�no mora biti
proizvajalcem prepu�čena izbira odnosa, ki ga bodo vzpostavili med znamkami
svojih vozil, zato jim Uredba prepu�ča, da določijo, da njihovih znamk vozil ni
dovoljeno prodajati skupaj v istem razstavnem prostoru. Če proizvaja proizvajalec
avtomobilov A znamki A1 in A2, lahko določi, da ju je potrebno prodajati v
ločenih razstavnih prostorih. Vendar pa ne more zahtevati, da znamke A1 ali A2
ni dovoljeno prodajati v istem razstavnem prostoru z znamkami drugih
dobaviteljev.

Glede praktičnih zahtev, ki jih je dovoljeno nalo�iti trgovcu več znamk
avtomobilov, preberite vpra�anje 5.

7. Je mogoče od trgovca v sistemu selektivne distribucije zahtevati, da kupi 30
% svojih motornih vozil neposredno od proizvajalca ali od nacionalnega
uvoznika?

Od trgovca v sistemu selektivne distribucije je sicer mogoče zahtevati, da je 30
%10 skupnega �tevila kupljenih motornih vozil določene proizvajalčeve znamke;
vendar pa mu je treba prepustiti mo�nost nabave (navzkri�na dobava) vozil od
drugih poobla�čenih trgovcev ali nacionalnih uvoznikov. Tovrstne trgovčeve
obveznosti, da kupi 30 % skupnega nakupa motornih vozil neposredno od
zadevnega proizvajalca ali nacionalnega uvoznika, zatorej Uredba ne krije11.

                                                
9 Da bi bili zajeti v Uredbo, obveznost prodajati ene same znamke določenega proizvajalca ne sme

presegati 30 % vseh vozil, ki jih določen trgovec kupi in proda � glej člena 1(1)(b) in 5(1)(a)
Uredbe 1400/2002. Te določbe veljajo tudi za ekskluzivne pogodbe s trgovci.

10 V skladu s členom 1(1)(b) Uredbe 1400/2002 mora ta odstotek temeljiti na skupnem kupčevem
nakupu pogodbenega blaga, upo�tevnega blaga in nadomestkov na zadevnem trgu. Če trgovec na
primer prodaja lahka komercialna vozila in te�ke tovornjake, se prag 30 % računa za vsako izmed
teh kategorij vozil posebej, saj kot izdelka pripadata različnim trgom.

11 To bi predstavljalo omejevanje navzkri�ne dobave, ki predstavlja bistveno omejitev
konkurenčnosti v skladu s členom 4(1)(c) Uredbe 1400/2002.
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Če je dobavitelj A trgovcu X nalo�il obveznost, da mora biti 30 % vozil, ki jih X
kupi, njegove znamke, ima X na izbiro, ali �eli kupiti ta vozila od drugih trgovcev,
trgovcev na debelo ali uvoznikov znamke vozil dobavitelja A. Prav tako ima na
izbiro kupiti do 70 % vseh vozil, ki jih nakupi, od dobaviteljev drugih znamk. Če
vsi drugi dobavitelji nalo�ijo enako obveznost 30 % nakupa, lahko X sprejme v
prodajo vozila od največ treh proizvajalcev. X lahko zato na primer prodaja vozila
znamke A1 in A212 od dobavitelja A, vozila B1 od dobavitelja B, ter C1 od
dobavitelja C. Prav tako je mogoče, da mali dobavitelji ali proizvajalci, ki so novi
na trgu, ne nalo�ijo 30 % obveznosti, zato lahko X prodaja znamke več kot treh
proizvajalcev.

Glej tudi del 4.5.1 Obrazlo�itvene bro�ure.

PRODAJNI CILJ/BONUS

8. Če dobavitelj trgovcu plača bonus za prodana vozila, ki jih kupi neposredno
od njega, ali mora potemtakem plačati tudi bonus za prodajo vozil enake
znamke, ki jih trgovec kupi od drugih članov poobla�čene mre�e (tako
imenovana navzkri�no dobavljena vozila)?

Dobavitelji morajo zagotoviti, da neizplačilo bonusov, ne predstavlja posredne
omejitve navzkri�ne dobave vozil med poobla�čenimi trgovci. Bonuse, ki se
izplačujejo trgovcu za prodajo vozil končnemu uporabniku, je torej treba plačati
tudi za vozila glede na prodajo drugim trgovcm, poobla�čenim za prodajo zadevne
znamke vozila13. Če pa prejme trgovec X bonus za prodajo trgovcu Y, posledično
ne pride do omejitev v smislu navzkri�ne dobave, če trgovec Y ne prejme
(drugega) bonusa za naslednjo preprodajo istega vozila končnemu uporabniku.

9. Lahko dobavitelj prekine pogodbo s trgovcem, če trgovec ne dosega
dogovorjenega prodajnega cilja na svojem lokalnem območju?

Skladno z Uredbo 1400/2002 se lahko dobavitelji dogovarjajo za prodajne cilje s
trgovci. Cilji so lahko splo�ni, lahko pa se nana�ajo na lokalno območje.

Uredba ne ovira dobavitelja, da prekine pogodbo s trgovcem, ki za doseganje
dogovorjenih prodajnih ciljev ni storil vsega, kar je bilo v njegovi moči. Vendar
pa dobavitelj ne sme prekiniti pogodbe s trgovcem, ki ciljev ne dosega, ker ne
more nabaviti zadostnega �tevila vozil, da bi zadovoljil povpra�evanje, vključno s
povpra�evanjem strank zunaj njegovega lokalnega območja14.

                                                
12 30 % obveznost nakupa se nana�a na izdelke vsakega od proizvajalcev. Če trgovec prodaja znamki

A1 in A2 dobavitelja A, potem predstavlja 30 % obveznost skupnemu �tevilu nakupljenih vozil
obeh znamk.

13 V sistemu izključne distribucije je potrebno tak�en sistem plačevanja bonusov zagotoviti tudi za
prodajo vozil neodvisnim preprodajalcem.

14 Če na primer trgovec s pogodbenim prodajnim ciljem 200 vozil proda 180 vozil na lokalnem
območju in �e 40 strankam izven tega območja, vendar pa dobavitelj ne more dobaviti vseh 240
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Trgovci morajo imeti pravico do razsodi�ča, če pride do spora glede določitve ali
doseganja prodajnega cilja, vključno z lokalnim prodajnim ciljem.

Glej tudi odgovor na vpra�anje 43 v Obrazlo�itveni bro�uri.

PRODAJNI ZASTOPNIKI

10. Lahko dobavitelj trgovcu prepove, da določi prodajnega zastopnika15 za
prodajo vozil v imenu trgovca?

Da, dobavitelj lahko odloči o tem, ali bo trgovcu dovolil imenovati prodajne
zastopnike ali ne. Prav tako lahko določi merila, po katerih prodajni zastopniki
izvajajo svoje prodajne aktivnosti.

SISTEM ME�ANE DISTRIBUCIJE

11. Lahko dobavitelj uporablja sistem izključne distribucije in sistem izbirne
distribucije na različnih območjih iste dr�ave članice?

Uredba 1400/2002 proizvajalca ne obvezuje, da uporablja enak sistem distribucije
za celotno območje dr�ave članice. Teoretično ima lahko proizvajalec ali uvoznik
v dr�avo članico X sistem izključne distribucije na območju X1, in sistem izbirne
distribucije na območju X2. Vendar pa tak dobavitelj ne more preprečiti pretoka
vozil iz enega območja v drugo, �e posebej, ker Uredba ne dovoljuje dobaviteljem
prepovedati trgovcem z izključnimi prodajnimi območji prodajo neodvisnim
preprodajalcem (tj. firmam, ki niso članice proizvajalčeve mre�e).

Zato proizvajalec ali uvoznik v zgornjem primeru ne more preprečiti (izključnim)
distributerjem območja X1 prodaje vozil neposredno potro�nikom v območju X2,
ali neodvisnim preprodajalcem. Preprodajalci lahko nato seveda po lastni odločitvi
preprodajajo vozila v območje X2, in tudi v vsa druga območja EU. �e več,
(izbirnim) distributerjem na območju X2 ni mogoče preprečiti prodaje vozil
neodvisnim preprodajalcem na območju X116 ali celo vsakemu drugemu
potro�niku območja X1, ki �eli od njih kupiti vozilo17.

                                                                                                                                           
vozil, s katerimi bi zadovoljil trgovčeve potrebe za lokalno prodajno območje in za kupce izven
tega območja, dobavitelj ne sme prekiniti pogodbe s trgovcem zaradi nedoseganja lokalnega
prodajnega cilja, saj bi to pomenilo posredno omejevanje prodaje skladno s členom 4(1)(d) in (e)
Uredbe.

15 Potrebno je ločiti med prodajnim zastopnikom in agentom ali �posrednikom�. Kjer posrednik kupi
vozilo v imenu potro�nika-posameznika, deluje prodajni zastopnik v imenu enega ali več trgovcev.

16 Glej uvodno izjavo 13 Uredbe 1400/2002.

17 to je v okviru �pasivne prodaje�
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Vpra�anja glede servisiranja in popravil

IZPOLNJEVANJE GARANCIJE

Preberite gornji vpra�anji 1 in 2.

STANDARDI KAKOVOSTI

12. Kak�ne zahteve glede kakovosti lahko dobavitelj postavi poobla�čenim
servisnim delavnicam?

Večina dobaviteljev bo vzpostavila kakovosten sistem selektivne distribucije za
popravila in vzdr�evanje, saj bo tr�ni dele� mre�e za popravila in vzdr�evanje
vozil njihove znamke presegel 30 %. V takem sistemu lahko dobavitelj po lastni
volji določi merila kakovosti, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, da postanejo
člani poobla�čene mre�e servisnih delavnic.

Nedvomno �tevilna merila kakovosti posredno omejujejo �tevilo kandidatov, ki
jih lahko izpolnjujejo. Prava merila kakovosti pa ne smejo neposredno omejevati
�tevilo poobla�čenih servisnih delavnic, zahteve pa tudi ne smejo presegati potreb
zaradi značaja storitev servisiranja in vzdr�evanja motornih vozil, ki je predmet
pogodbe med dobaviteljem in serviserjem.

Dobavitelji lahko od poobla�čenih serviserjev zahtevajo določeno kakovost
izvedenih storitev popravila in vzdr�evanja ter postavijo določeno časovno
omejitev za izvedbo teh storitev. Če pa bi dobavitelj določil zahteve, ki trgovcem
ne bi omogočale določene pro�nosti za doseganje določenih rezultatov, bi bila
posledica kvantitativna selekcija, ki ni zajeta v skupinsko izjemo, �e posebej, če bi
povzročila povečane stro�ke servisiranja.
Primeri v nadaljevanju, ki so del dejanskih distributerskih pogodb, pojasnjujejo
načelo:

! Proizvajalec lahko od poobla�čene servisne delavnice zahteva, da je sposobna
izvajati �tevilna popravila in vzdr�evalna dela. Morda je za to potreben dostop do
posebnega orodja in opreme, ki se uporablja le občasno. Zahteva po dostopu do
opreme, ki se redko uporablja, je upravičena. Zahteva, da mora biti serviser lastnik
te opreme in jo imeti na voljo v svoji delavnici, pa nikakor ni prava zahteva v
smislu kakovosti, saj ne pogojuje izvajanja zadevnih popravil in vzdr�evalnih del.
V takih okoli�činah je bolj primerno, da dobavitelj npr. poobla�čeni servisni
delavnici dovoli izposojo tega orodja.

! Zahteva po nakupu ali uporabi diagnostične opreme, specifične za znamko, ko je
na voljo tudi generična oprema, prav tako ni pravo merilo kakovosti, zato je
Uredba ne krije. Poleg tega taka zahteva zelo verjetno posredno omejuje
servisiranje in vzdr�evanje več znamk motornih vozil, saj bi moral imeti serviser
diagnostično opremo za vsako znamko, kar bi vplivalo na ekonomičnost servisne
delavnice, ki servisira in vzdr�uje različne znamke vozil.
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! Tudi zahteva, da mora biti vsaka poobla�čena servisna delavnica opremljena z
avtopralnico, ni pravo merilo kakovosti. Proizvajalec lahko ima legitimni interes
za to, da ima serviser dostop do opreme, s katero opere vozila strank, ki to storitev
zahtevajo, vendar pa je potrebno odločitev, kako bo serviser to zahtevo uresničil,
prepustiti servisni delavnici, ki lahko vozilo npr. odpelje do bli�nje bencinske
črpalke, ki je opremljena z avtopralnico.

! Nedvomno upravičena je dobaviteljeva zahteva, da je elektronska oprema, ki jo
serviser uporablja za komunikacijo, učinkovita in varna ter zdru�ljiva z
dobaviteljevimi  sistemi IT. Vendar pa zahteva, da mora serviser za komunikacijo
uporabljati ozko definirane tehnične re�itve, ni pravo merilo kakovosti, če bi lahko
trgovec dosegel isti cilj z drugimi cenej�imi ali bolj prilagodljivimi sredstvi. Kjer
so za popravilo potrebne določene tehnične informacije za povezavo  sistema IT s
sistemom IT dobavitelja, jih je treba dati na voljo.

! Zahteva, da je potrebno stranki, katere vozilo se servisira ali popravlja, dati na
voljo nadomestno vozilo, je veljavno merilo kakovosti. Kljub temu, da je zahteva
po teh storitvah običajno opravičena, zahteva po lastnih nadomestnih vozilih
vsekakor ni pravo merilo kakovosti, saj ne pogojuje izvajanja zadevnih popravil in
vzdr�evalnih del. Dobavitelji morajo na primer poobla�čenim servisnim
delavnicam dovoliti, da zadovoljijo potrebe strank po mobilnosti tako, da jim
omogočijo najem vozila. Stranke morajo imeti mo�nost re�evanja sporov o
izpolnjevanju teh zahtev preko neodvisnega strokovnjaka ali razsodnika18.

13. Lahko dobavitelj zahteva od kandidata za poobla�čeno servisno delavnico, da
izpolnjuje več zahtev, kot jih izpolnjujejo servisne delavnice obstoječe
servisne mre�e?

Na splo�no to ne dr�i. Večina dobaviteljev bo vzpostavila kakovosten sistem
selektivne distribucije za popravila in vzdr�evanje, saj bo tr�ni dele� mre�e za
popravila in vzdr�evanje vozil njihove znamke presegel 30 %. Postavljanje zahtev
kandidatom, ki naj bi presegali zahteve, ki jih izpolnjujejo druge servisne
delavnice obstoječih članov distribucijskega sistema, ni zdru�ljivo z naravo
sistema kakovosti, zato tega Uredba ne krije.

14. Ali mora dobavitelj določiti enaka merila za vse člane mre�e poobla�čenih
servisnih delavnic?

Ni nujno. Dobavitelj mora določiti enaka merila kakovosti in jih uporabljati na
enak način za vse serviserje v podobnih polo�ajih (načelo prepovedi razlikovanja).
Vendar pa lahko dobavitelj na primer zahteva od servisnih delavnic v bolj razvitih
mestnih območjih, da izpolnjujejo drugačne standarde kot delavnice na pode�elju.
Prav tako lahko za večje delavnice postavi drugačna merila kot za majhne.

                                                
18 Člen 3(6) Uredbe 1400/2002.
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15. Lahko dobavitelj zavrne pooblastilo servisni delavnici, ki popravlja samo
kleparska dela, ne pa tudi drugačnih popravil, kot so npr. mehanska
popravila?

Odgovor je odvisen od tega, ali ima dobavitelj kvantitativen ali izključno
kvalitativen sistem imenovanja poobla�čenih servisnih delavnic. (Za dobavitelje s
kvantitativnim sistemom velja Uredba samo, če njegov tr�ni dele� za izvajanje
popravil in vzdr�evanja zadevne znamke ne presega 30 %.)

Zahteva, ki se nana�a na paleto storitev, ki jih mora servisna delavnica ponujati,
običajno spada med veljavna merila kakovosti, zato je dovoljena v izključno
kvalitativnem izbirnem sistemu. Na splo�no lahko torej dobavitelj s kvalitativnim
izbirnim sistemom zavrne pooblastilo serviserja, ki izvaja samo storitve
�kleparske delavnice�. Vendar pa je ena izmed značilnosti izključno
kvalitativnega sistema, da dobavitelj ne sme delati razlik med člani tega sistema.
Če je torej dobavitelj �e pooblastil druge �kleparske delavnice� kot člane svoje
mre�e, ne sme zavrniti imenovanje nadaljnjih servisnih delavnic, ki izvajajo samo
dela na karoseriji, razen v primeru, ko ne dosegajo zastavljenih meril glede
kakovosti.

Po drugi strani lahko dobavitelj s kvantitativnim sistemom vedno zavrne
imenovanje �kleparske delavnice�, četudi je �e imenoval druge �kleparske
delavnice� in čeprav nov prosilec izpolnjuje zahteve, ki jih dobavitelj postavlja.

Enako načelo velja za kandidate za poobla�čene servisne delavnice, ki �elijo
nuditi drugačno, omejeno paleto storitev znotraj mre�e, kot je npr. �hitri servisi�,
ki nudijo menjavo izpu�nih sistemov, gum, zavor in amortizerjev.

16. Lahko dobavitelj zavrne pooblastilo trgovca z nadomestnimi deli, ki vozil ne
servisira?

Običajno ne. V veliki večini primerov bo dobaviteljev tr�ni dele� presegal prag 30
% za določeno kategorijo nadomestnih delov. Da bi torej bil zajet v Uredbo, bo za
izbiro poobla�čenih trgovcev z nadomestnimi deli uporabil kvalitativni sistem
selekcije. Pojavi se torej vpra�anje, ali je zahteva po servisiranju vozil znotraj
proizvajalčeve mre�e veljavno merilo za trgovca nadomestnih delov. Da bi to
ugotovili, je potrebno preučiti, ali je ta zahteva (pooblastilo za servisiranje vozil)
objektivna  in nujna zaradi značaja izdelka (nadomestni deli). Značaj
nadomestnega dela ne narekuje, da bi ga morala prodajati samo podjetja, ki so
obenem poobla�čena za servisiranje vozil zadevne znamke. Zatorej Uredba ne
dopu�ča postavljanja take zahteve v okviru kvalitativnega izbirnega sistema
prodaje nadomestnih delov.
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SERVISNE DELAVNICE ZA VEČ ZNAMK

17. Kak�ne praktične zahteve lahko dobavitelj postavi servisni delavnici, ki �eli
pridobiti status poobla�čene servisne delavnice od konkurenčnega
proizvajalca?

Načelo, ki je obrazlo�eno v odgovoru na vpra�anje 5 za trgovce vozil različnih
znamk velja tudi za servisne delavnice za različne znamke vozil.

Splo�na vpra�anja

18. Ali mora dobavitelj uporabljati različne pogodbe za prodajo, servisiranje in
vzdr�evanje vozil?

Ne. Dobavitelj se lahko odloči, da bo za vsako izmed teh dejavnosti uporabil
različne pogodbe, lahko pa se odloči tudi, da bo za trgovce, ki so tudi poobla�čeni
serviserji, uporabil eno samo pogodbo.

Vendar pa � ne glede na to, ali je pogodba ena, ali pa jih je več � mora biti
podjetje, ki vozila prodaja in vzdr�uje, sposobno končati19 pogodbeno obveznost,
ki se nana�a na eno izmed teh dejavnosti, brez obveznosti, da sklene nov
sporazum z dobaviteljem v zvezi z drugimi aktivnostmi. Trgovec, na primer, ki
ima pogodbo za prodajo in popravilo, in ki se �eli umakniti iz prodaje novih vozil
na drobno, ob tem pa ohraniti pogodbo za poobla�čeno servisiranje, mora imeti
mo�nost to storiti na osnovi obstoječega sporazuma.

19. V kak�nem obsegu mora imeti dobavitelj dostop do poslovnih podatkov
trgovca ali servisne delavnice, ki je prav tako poobla�čena za prodajo ali
popravilo znamk konkurenčnih proizvajalcev?

Dobavitelju je upravičeno v interesu, da se prepriča o dobrem finančnem stanju
poslovanja trgovca ali poobla�čene servisne delavnice, zato lahko zahteva vpogled
v bilance trgovca ali poobla�čene servisne delavnice. Vendar pa dobavitelj ne sme
zahtevati dostopa do posebnih podatkov, ki se nana�ajo na prodajo ali servisiranje
vozil drugih znamk, saj bi lahko drugi dobavitelji ugovarjali prodaji ali
servisiranju svojih vozil s strani trgovca ali serviserja, ki je izpostavljen takim
kontrolam. Poleg tega bi lahko izmenjava trgovsko občutljivih informacij v zvezi
s prodajo ali popravilom povzročila nadaljnje konkurenčne probleme.

V primeru, da se trgovcu zdi potrebno pregledati knjige trgovca ali poobla�čene
servisne delavnice za različne znamke vozil, mora za izvedbo pregleda plačati
neodvisnega strokovnjaka, npr. računovodjo, ki bo spo�toval zaupni značaj
občutljivih informacij.

                                                
19 Ob tem pa mora izpolnjevati vse pogodbene zahteve.
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20. Če �eli trgovec ali serviser določene znamke prodati svojo prodajalno ali
servisno delavnico drugemu trgovcu ali servisni delavnici iste znamke, ali
mora svojo ponudbo najprej predlo�iti dobavitelju te znamke? Ali mora
dobavitelja o tem obvestiti veliko časa pred nameravano prodajo?

Uredba daje vsakemu trgovcu, ki �eli svojo prodajalno prodati, pravico, da jo
proda drugemu trgovcu znotraj proizvajalčeve mre�e, ki ga trgovec sam izbere.
Enako velja za servisne delavnice, ki morajo imeti pravico prodati svojo delavnico
drugemu serviserju po svoji izbiri v okviru mre�e enake znamke. Uredba tako ne
krije obveznosti, po kateri je trgovec obvezan ponuditi svojo prodajalno ali
servisno delavnico dobavitelju, preden jo ponudi drugim trgovcem ali servisnim
delavnicam (na osnovi predkupne pravice).

Od trgovca ali serviserja je mogoče zahtevati, da dobavitelja o svoji nameri
prodati prodajalno ali servisno delavnico obvesti, vendar pa to ne sme zavlačevati
prenosa. Obveznost obvestiti trgovca �tiri tedne pred nameravanim prenosom je
zato sprejemljiva.


