
Vanliga frågor 

Under den övergångsperiod1 som anges i artikel 10 i förordning nr 1400/2002 kom det 
in ett antal frågor till kommissionen om hur förordningen skulle tillämpas. En del av 
frågorna återkom ofta, en del kan anses vara av mer allmänt intresse, och här nedan 
har vi samlat dessa två typer av frågor tillsammans med svaren. Syftet med dessa 
frågor och svar är att de skall fungera som ett komplement till den förklarande 
broschyren till förordningen2, inte ersätta den. 

Frågor om försäljning av nya motorfordon 

BILAR KÖPTA UTOMLANDS AV KONSUMENTER 

1. Ska en konsument som har köpt sitt motorfordon i en annan medlemsstat 
behöva vänta innan han eller hon kan få garantireparationer utförda i sitt 
hemland eller någon annanstans inom EU? 

Nej. Enligt förordningen ska fordonstillverkarens garanti som utfärdats i en 
medlemsstat vara giltig på samma villkor i alla medlemsstater. Tillverkarna har frihet 
att uppfylla detta krav på olika sätt och kan exempelvis ha en sameuropeisk databas 
med garantiuppgifter eller en databas i varje medlemsstat. Väljer en tillverkare att ha 
separata nationella databaser, ska en konsument med en servicebok som fyllts i av en 
återförsäljare i en annan medlemsstat inte behöva vänta på att garantin ska uppfyllas i 
hans eller hennes hemland. Inte heller ska återförsäljaren eller den auktoriserade 
reparatören som konsumenten vänder sig till ta ut någon avgift eller kräva 
kompletterande uppgifter innan garantin förs in i en nationell garantidatabas. 

Se även svaret på fråga 34 i den förklarande broschyren. 

2. När börjar garantin gälla, och när upphör den, om bilen köps via förmedlare 
(inköpsagent)? 

I selektiva eller exklusiva distributionssystem, som vanligen används i 
motorfordonssektorn, börjar garantin för det mesta gälla samma dag som fordonet 
lämnar det auktoriserade nätverket. Om en konsument köper en bil via förmedlare 
(inköpsagent) ska alltså garantin normalt börja gälla när den auktoriserade 
återförsäljaren levererar fordonet till förmedlaren. Detta kan innebära att en kort 
period av garantin redan har förflutit3 när konsumenten tar emot fordonet. 

                                                
1 Löpte ut den 30 september 2003. 

2 Utgiven av generaldirektoratet för konkurrens och tillgänglig på följande Internetadress: 
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/ 

3 Det finns inköpsagenter som ”toppar” garantin så att konsumenten kan dra nytta av hela den 
garantiperiod som tillverkaren erbjuder. 
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I förordningen anges däremot inte när tillverkarens garanti ska upphöra att gälla. En 
leverantör kan välja att ha förmånligare garantivillkor som till exempel innebär att två 
års garanti på ett importerat fordon inte upphör att gälla förrän två hela år efter att 
bilens uppgifter har förts in i det auktoriserade nätverkets garantidatabas i 
medlemsstaten som fordonet importerades till. 

3. Under vilka omständigheter kan en leverantör4 kräva att en återförsäljare begär 
in fler handlingar innan ett fordon säljs till en konsument eller till någon som 
uppger sig vara ett ombud som handlar för en konsuments räkning? 

Det framgår tydligt av den förklarande broschyren5 att leverantörer i allmänhet inte 
får kräva att återförsäljarna begär in mer än en undertecknad fullmakt från en enskild 
konsument. Brukar leverantören däremot i vanliga fall kräva att återförsäljaren begär 
in en kopia av passet eller id-kortet från sina lokala kunder när de köper ett fordon, får 
han eller hon göra det även när det gäller konsumenter från andra delar av EU. 
Samma sak gäller ombud, som kan ombes visa upp liknande dokumentation för att 
styrka sina kunders identitet. 

Leverantören kan även kräva att återförsäljaren vidtar ytterligare åtgärder i enskilda 
undantagsfall där det finns goda skäl att misstänka att konsumenten eller företaget 
som uppger sig vara förmedlare har för avsikt att i vinstsyfte sälja fordonet vidare 
medan det är nytt. 

4. Kan leverantören kräva av återförsäljaren att denne begär att förmedlaren 
undertecknar ett åtagande att inte sälja vidare det nya fordonet i vinstsyfte? 

Om leverantören har goda skäl att misstänka att en viss förmedlare har använt falska 
fullmakter för att komma över fordon för vidareförsäljning, kan han kräva av 
återförsäljaren att denne begär att förmedlaren undertecknar ett åtagande att inte sälja 
vidare fordonet. 

Det står emellertid klart att om ett ombud har styrkt sin kunds identitet, exempelvis 
med en kopia av passet eller id-kortet, ska detta i sig anses vara tillräckliga bevis för 
att fullmakten är giltig och att ombudet verkligen handlar för en kunds räkning. I 
sådana fall, där det alltså inte finns tydliga bevis för bedrägeri, skulle det vara en 
onödig begränsning6 om leverantören bad återförsäljaren att skaffa ett undertecknat 
åtagande från ombudet.  

Det är också givet att om ett företag fungerar som oberoende återförsäljare ibland och 
som förmedlare ibland, men det inte finns några bevis för vilseledande agerande, är 
det inte berättigat att kräva mer dokumentation av företagen än en undertecknad 
fullmakt. 

                                                
4  Med ”leverantör” menas fordonstillverkare, importörer av märket i fråga och grossister. 

5  Se avsnitt 5.2 i den förklarande broschyren. 

6  Se artikel 4.1 b och 4.1 c i förordning 1400/2002, och särskilt skäl 14 i ingressen. 
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Vidare gäller att leverantören inte får be återförsäljaren att systematiskt kräva 
skriftliga åtaganden om återförsäljaren har haft regelbundna kontakter med ett företag 
och det inte finns några bevis för att det företaget skulle ha sålt vidare sådana fordon 
som det uppgett sig köpa som förmedlare.7 Skulle leverantören ändå göra detta, 
betraktas det sannolikt som en indirekt försäljningsbegränsning och en allvarlig 
konkurrensbegränsning.  

Se också svaret på fråga 29 i den förklarande broschyren om att av sina konsumenter 
kräva undertecknade åtaganden att inte vidaresälja fordon. 

FÖRSÄLJNING AV FLERA FORDONSMÄRKEN 

5. Vilka praktiska krav kan leverantören ställa på en återförsäljare som vill sälja 
märken från konkurrerande tillverkare? 

Om en leverantörs distributionsnät ska kunna omfattas av undantaget enligt 
förordningen, måste återförsäljarna ha verkliga och genomförbara möjligheter att sälja 
märken från konkurrerande leverantörer. I den nya förordningen försöker man 
emellertid inte precisera vad en leverantör får kräva av en återförsäljare som har flera 
märken under samma tak, varav en eller flera av leverantörens märken. Detta skulle 
för det första ha varit opraktiskt, med tanke på att så många faktorer är inblandade, 
men det andra och mest avgörande skälet är att med en precisering skulle man inte 
kunnat ta hänsyn till särdragen hos återförsäljarna, framför allt inte i fråga om 
geografiskt läge och storlek. 

Det som är ett acceptabelt krav för en återförsäljare som vill sälja mer än ett märke 
kan vara en konkurrensklausul utan undantag för en annan. 

Självklart är dock att även om en viss leverantör kan kräva att det finns vissa 
faciliteter, som parkeringsplatser, kundtoaletter, sittgrupper och kaffeautomater, får de 
aldrig vara förbehållna ett visst märke. 

En del krav måste man kanske lätta på eller helt bortse ifrån om det annars av 
praktiska eller kostnadsmässiga skäl skulle bli svårt för en viss återförsäljare med 
vissa särdrag att sälja flera olika märken. Exempelvis måste man avstå från krav på en 
särskild disk för ett specifikt märke om platsbrist eller andra praktiska omständigheter 
gör det orimligt svårt att ha olika diskar för olika märken. Andra krav som till 
exempel hur stor utställningslokalen ska vara för ett visst märke eller hur många 
fordon som måste ställas ut i utställningslokalen kan också behöva mildras. 

Leverantörer kan också behöva anpassa krav som rör företagsprofilen (corporate 
identity) så att de inte utgör något hinder för en återförsäljare som önskar sälja märken 
från konkurrerande tillverkare. Vilka följder detta får beror på den berörda 
återförsäljarens särdrag, men det är exempelvis uppenbart att det är svårt för en 
återförsäljare med begränsade utställningslokaler att ta in ytterligare ett märke om 

                                                
7  Om en leverantör däremot kräver att återförsäljarna begär in undertecknade åtaganden från 

slutanvändarna om att de inte ska sälja vidare fordonet, kan han eller hon även kräva det av 
ombuden. 
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man inte lättar på många av kraven.8 Om en leverantör skjuter till medel för att hjälpa 
en återförsäljare som vill ta in ytterligare ett märke att uppfylla leverantörens egna 
krav på en företagsprofil, får detta inte göra det svårt för återförsäljaren att sälja det 
andra fordonsmärket.  

Återförsäljningsavtal bör innehålla klara bestämmelser om försäljning av flera 
märken. Det bör också framgå tydligt att krav som utgör hinder för försäljning av flera 
märken kommer att anpassas eller avskaffas om återförsäljaren skulle vilja ta in 
märken från konkurrerande leverantörer. 

Parterna måste vara fria att vända sig till en sakkunnig tredje part eller skiljedomare 
om det uppstår oenighet kring huruvida ett visst krav måste avskaffas eller anpassas. 

6. Kan en leverantör som tillhandahåller två eller flera motorfordonsmärken kräva 
att återförsäljaren ställer ut dem i åtskilda lokaler? 

Vad gäller försäljning av flera märken är syftet med förordningen att öka 
konkurrensen mellan märken från olika leverantörer.9 Självklart bör en tillverkare i 
allmänhet fritt kunna välja hur de egna märkena ska hänföra sig till varandra så enligt 
förordningen är det tillåtet för dem att föreskriva att deras märken inte får säljas 
tillsammans i samma utställningslokal. Om biltillverkare A tillverkar märkena A1 och 
A2 får denne föreskriva att dessa två märken måste säljas i separata 
utställningslokaler. Han eller hon får däremot inte föreskriva att varken A1 eller A2 
får säljas i samma utställningslokal som märken från andra leverantörer. 

Se även fråga 5 beträffande de praktiska krav som kan ställas på en återförsäljare som 
säljer flera märken. 

7. Kan en återförsäljare i ett selektivt distributionssystem tvingas att köpa 30 % av 
sina motorfordon direkt från tillverkaren eller från den nationella importören? 

En återförsäljare i ett selektivt distributionssystem kan visserligen vara skyldig att 
göra 30 %10 av sina totala inköp bland märkena från en viss tillverkare, men han eller 
hon måste vara fri att skaffa dessa fordon från andra auktoriserade återförsäljare eller 
nationella importörer (korsvisa leveranser). En skyldighet för en sådan återförsäljare 

                                                
8  Exempelvis blir det nödvändigt att frångå kravet på en särskild entré för ett visst märke. Kanske 

måste det även lättas på krav som rör märkesspecifika visningsområden eller antalet märkesskyltar 
och deras placering utanför utställningslokalen. 

9  Enligt förordningen får en förpliktelse att sälja märken från en viss tillverkare inte röra mer än 30 
% av alla fordon som köps och säljs av återförsäljaren – se artikel 1.1 b och artikel 5.1 a i 
förordning nr 1400/2002. Dessa bestämmelser gäller även exklusiva återförsäljaravtal. 

10  Enligt artikel 1.1.b i förordning nr 1400/2002 måste denna procentsats beräknas utifrån köparens 
totala inköp av varor som omfattas av avtalet, motsvarande varor och varor som på den relevanta 
marknaden är utbytbara med dessa. Om återförsäljaren till exempel säljer både lätta nyttofordon 
och tunga lastbilar måste gränsen 30 % beräknas separat för var och den av dessa 
fordonskategorier eftersom de tillhör olika produktmarknader. 
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att göra 30 % av sina sammanlagda inköp av motorfordon från en viss tillverkare eller 
nationell importör skulle alltså inte omfattas av förordningen.11 

Om leverantör A ålägger återförsäljare X att 30 % av fordonen som X köper in ska 
vara av leverantörens märken, måste X vara fri att köpa dessa fordon från andra 
återförsäljare, grossister eller importörer som handlar med A:s märken. Han eller hon 
skulle alltså vara fri att köpa upp till 70 % av sina sammanlagda inköp av fordon från 
leverantörer av andra märken. Om alla leverantörer ålägger X samma 
inköpsskyldighet på 30 % skulle X kunna köpa in märken från högst tre leverantörer. 
Alltså skulle X exempelvis kunna sälja märke A1 och A212 från leverantör A, samt B1 
från leverantör B och C1 från leverantör C. Det är också möjligt att små eller nya 
leverantörer inte skulle ålägga återförsäljaren någon tröskel på 30 % och då kan 
följaktligen X ta in märken från fler än tre leverantörer. 

Se även avsnitt 4.5.1 i den förklarande broschyren. 

FÖRSÄLJNINGSMÅL/BONUS 

8. Om en leverantör ger återförsäljaren en bonus för försäljning av bilar som är 
köpta direkt från leverantören, måste han eller hon då också ge en bonus för 
försäljning av fordon av samma märke men inköpta från andra medlemmar av 
det auktoriserade nätet (s.k. korsvis leverans av fordon)? 

Leverantörerna måste se till att icke-utbetalning av bonus inte blir liktydigt med en 
indirekt begränsning av korsvisa leveranser av fordon mellan auktoriserade 
återförsäljare. Således bör en bonus som kan beviljas en återförsäljare vid försäljning 
till slutanvändare också kunna beviljas vid försäljning till andra auktoriserade 
återförsäljare av märket i fråga.13 Om återförsäljare X har fått en bonus för försäljning 
till återförsäljare Y uppstår däremot ingen begränsning av korsvisa leveranser om 
återförsäljare Y inte får en (andra) bonus för vidareförsäljning av samma fordon till en 
slutanvändare. 

9. Kan en leverantör säga upp återförsäljarens avtal om han eller hon inte når upp 
till ett överenskommet försäljningsmål i sitt distrikt? 

Enligt förordning 1400/2002 har leverantörer full rätt att komma överens om 
försäljningsmål med återförsäljarna. Dessa mål kan vara allmänna eller fastställas för 
ett distrikt.  

                                                
11  Det skulle vara en begränsning av korsvisa leveranser, vilket enligt artikel 4.1 c i förordning 

1400/2002 är en särskilt allvarlig konkurrensbegränsning. 

12  Skyldigheten att köpa 30 % gäller produkterna från varje enskild leverantör. Om en återförsäljare 
säljer märkena A1 och A2 från leverantör A så gäller 30 % som minsta försäljningsvolym för det 
samlade inköpet av fordon av båda märken. 

13  I ett exklusivt distributionssystem måste en sådan bonus också kunna beviljas vid försäljning till 
oberoende återförsäljare. 
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Förordningen hindrar inte att en leverantör säger upp kontraktet med en återförsäljare 
som inte gjort sitt yttersta för att uppfylla ett överenskommet försäljningsmål. 
Däremot får leverantören inte säga upp återförsäljarens kontrakt om han eller hon inte 
har nått upp till målet på grund av att tillgången på fordon har varit för liten för att 
tillgodose efterfrågan, och då även efterfrågan från kunder utanför distriktet.14 

Återförsäljarna måste ha rätt till ett skiljedomsförfarande om det skulle uppstå en tvist 
om fastställandet eller uppnåendet av försäljningsmålen, även lokala försäljningsmål. 

Se även svaret på fråga 43 i den förklarande broschyren.  

FÖRSÄLJNINGSAGENTER 

10. Kan en leverantör hindra att en återförsäljare utser en försäljningsagent15 som 
säljer fordon för återförsäljarens räkning? 

Ja, en leverantör kan bestämma huruvida en återförsäljare får utse försäljningsagenter 
eller inte. Han eller hon kan också fastställa kriterier för hur en sådan 
försäljningsagent ska bedriva sin försäljningsverksamhet. 

KOMBINERADE DISTRIBUTIONSSYSTEM 

11. Kan en leverantör använda exklusiv distribution i ett område och selektiv 
distribution i ett annat område i samma medlemsstat? 

Enligt förordning nr 1400/2002 är en tillverkare inte skyldig att använda samma 
distributionssystem överallt inom en medlemsstats territorium. Teoretiskt sett kan en 
tillverkare eller importör i medlemsstat X ha ett exklusivt distributionssystem i region 
X1 och ett selektivt system i region X2. En sådan leverantör kan emellertid inte hindra 
flödet av fordon från det ena området till det andra, eftersom förordningen inte 
medger att leverantörer hindrar återförsäljare med exklusiva territorier från att sälja 
till oberoende återförsäljare (dvs. företag som inte är medlemmar i tillverkarens 
nätverk). 

I ovanstående exempel kan alltså tillverkare eller importören inte hindra distributörer 
(med exklusiva avtal) i region X1 från att sälja fordon direkt till konsumenter i region 
X2 eller till oberoende återförsäljare. Dessa återförsäljare skulle förstås i sin tur ha 
                                                
14  Ett exempel: En återförsäljare med ett lokalt försäljningsmål på 200 fordon säljer 180 fordon i sitt 

distrikt och ytterligare 40 till kunder från andra distrikt. Leverantören kan därefter inte förse 
honom eller henne med alla de 240 fordon som behövs för att uppfylla både det lokala 
försäljningsmålet och försäljningen utanför distriktet. I ett sådant fall får leverantören inte säga upp 
återförsäljarens kontrakt för att han eller hon inte uppfyllt det lokala försäljningsmålet eftersom det 
skulle vara likvärdigt med en indirekt försäljningsbegränsning, vilket inte accepteras enligt artikel 
4.1 d-e i förordningen. 

15  En försäljningsagent måste skiljas från en inköpsagent eller ett ombud. Medan ett ombud köper 
fordon för en enskild konsuments räkning arbetar en försäljningsagent för en eller flera 
återförsäljare. 
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full rätt att sälja fordonen vidare i region X2 eller inom hela EU. Inte heller skulle 
distributörer (med selektiva avtal) i region X2 kunna hindras från att sälja till 
oberoende återförsäljare i region X116 eller till någon konsument i region X1 som 
kontaktade honom eller henne17. 

Frågor som rör service och reparationer 

UPPFYLLA GARANTIN 

Se fråga 1 och 2 ovan. 

KVALITETSNORMER 

12. Vilka normer kan en leverantör begära att en auktoriserad reparatör följer? 

De flesta leverantörer bygger upp kvalitativa selektiva distributionssystem för 
reparationer och underhåll eftersom deras nätverk har marknadsandelar i fråga om 
reparation och underhåll av fordon av deras märke som överstiger 30 %. I ett sådant 
system är en leverantör fri att definiera vilka kvalitetskriterier en reparatör måste 
uppfylla för att bli medlem i det auktoriserade nätverket av reparatörer. 

Många kvalitetskriterier begränsar visserligen indirekt antalet möjliga sökande som 
kan uppfylla dem, men verkliga kvalitetskriterier får inte direkt begränsa antalet 
auktoriserade reparatörer. De får inte heller överstiga vad som krävs för den typ av 
reparations- och underhållstjänster som ingår i kontraktet mellan leverantören och 
reparatören.  

Leverantörer har rätt att kräva av auktoriserade reparatörer att de kan utföra 
reparationer och underhåll som håller en viss kvalitet och inom en viss tidsgräns. Om 
en leverantör däremot skulle ställa upp krav som inte medgav återförsäljaren en viss 
flexibilitet i fråga om hur ett fastställt resultat ska uppnås, är det liktydigt med ett 
kvantitativt urvalskriterium som inte omfattas av gruppundantaget, i synnerhet om det 
i onödan skulle öka kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten. 

Följande exempel är hämtade ur verkliga distributionsavtal och får illustrera denna 
princip: 

F En tillverkare har rätt att specificera att auktoriserade reparatörer bör kunna utföra 
en lång rad olika reparationer och underhållsarbeten. För att kunna utföra dessa 
måste kanske en reparatör ha tillgång till specialverktyg och särskild utrustning 
som bara används vid enstaka tillfällen. I sådana fall är det visserligen ett rimligt 
krav att en reparatör ska ha tillgång till sådan sällan använd utrustning, men att 
kräva att reparatören äger sådan utrustning och har den i sina lokaler är inget 

                                                
16  Se också skäl 13 i ingressen till förordning nr 1400/2002. 

17 S. k. passiv försäljning. 
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verkligt kvalitetskrav eftersom det inte är nödvändigt för att reparations- och 
underhållstjänsterna i fråga ska kunna utföras. Under dessa omständigheter skulle 
leverantören i stället kunna tillåta den auktoriserade reparatören att hyra sådana 
verktyg. 

F Krav på att reparatören köper eller använder märkesspecifik felsökningsapparatur 
när det finns likvärdig generisk utrustning är inte heller ett verkligt kvalitetskrav 
och skulle därför inte omfattas av förordningen. Dessutom skulle ett sådant krav 
troligen indirekt begränsa möjligheten till reparation och underhåll av flera olika 
märken eftersom detta skulle tvinga reparatören att ha en särskild 
felsökningsapparatur per märke, vilket i sin tur skulle minska stordriftsfördelarna 
med att ha en flermärkesverkstad.  

F Det är inte heller ett verkligt kvalitetskriterium att kräva biltvättar hos alla 
auktoriserade reparatörer. Visserligen kan tillverkaren ha ett berättigat intresse av 
att en reparatör har tillgång till utrustning för att tvätta bilarna om kunderna kräver 
det, men det måste vara upp till reparatören själv att besluta hur detta krav skulle 
kunna uppfyllas. Till exempel kan fordonet transporteras till en bensinstation med 
biltvätt i närheten. 

F Det ligger självklart i leverantörens intresse att se till att reparatörens elektroniska 
kommunikationsutrustning fungerar tillfredsställande och effektivt och att den är 
kompatibel med leverantörens eget IT-system. Att kräva en strikt specificerad 
teknisk lösning för denna kommunikation är däremot inget verkligt 
kvalitetskriterium om återförsäljaren skulle kunna uppnå samma resultat med 
billigare och flexiblare lösningar. Om en reparatör behöver specifik teknisk 
information för att kunna koppla samman sitt IT-system med leverantörens ska 
denna information tillhandahållas. 

F Att tillhandahålla tillfälliga ersättningsfordon till kunder vars egna fordon är på 
service eller repareras är ett rimligt kvalitetskriterium. En skyldighet att kunna 
erbjuda en sådan service är vanligen ett rimligt krav, men ett krav på att äga 
sådana ersättningsfordon är inte något verkligt kvalitetskriterium eftersom det inte 
är nödvändigt för reparations- och underhållstjänsterna i fråga. Leverantören bör 
exempelvis tillåta auktoriserade reparatörer att uppfylla kundernas 
mobilitetsbehov genom att ge dem tillgång till en hyrbil. Parterna måste vara fria 
att hänskjuta tvister om bedömningen av sådana krav till en oberoende expert eller 
skiljedomare.18 

13. Kan en leverantör kräva att de som eventuellt ska bli auktoriserade reparatörer 
uppfyller andra krav än de som redan är medlemmar i reparatörsnätverket?  

I allmänhet, nej. De flesta leverantörer bygger upp kvalitativa selektiva 
distributionssystem för reparationer och underhåll eftersom deras nätverk har 
marknadsandelar i fråga om reparation och underhåll av fordon av deras märke som 
överstiger 30 %. Att kräva att de sökande uppfyller ytterligare kriterier utöver vad 

                                                
18  Artikel 3.6 i förordning 1400/2002. 
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som krävs av befintliga medlemmar i ett distributionssystem skulle inte vara förenligt 
med ett kvalitativt system av denna typ och omfattas därför inte av förordningen.  

14. Måste en leverantör ställa upp identiska kriterier för alla medlemmar i det 
auktoriserade reparationsnätverket? 

Inte nödvändigtvis. En leverantör måste ställa upp identiska kvalitetskriterier och 
tillämpa dem på samma sätt för alla reparatörer som befinner sig i liknande 
omständigheter (principen om icke-diskriminering). Däremot kan en leverantör till 
exempel kräva att reparatörer i välbärgade stadsområden lever upp till andra normer 
än de på landsbygden, likaså att stora verkstäder uppfyller andra kriterier än små. 

15. Kan en leverantör vägra att auktorisera en reparatör som enbart utför 
karossarbeten (bilplåtslagerier) och inte utför några andra reparationer, t ex 
mekaniska arbeten? 

Svaret beror på huruvida en leverantör har ett kvantitativt eller ett rent kvalitativt 
selektionssystem för att utse auktoriserade reparatörer. (En leverantör som använder 
ett kvantitativt system kan dra nytta av förordningen endast om dennes marknadsandel 
beträffande reparationer och underhåll av märket i fråga understiger 30 %.) 

Ett krav som gäller vilket serviceutbud ett företag måste ha anses i allmänhet vara ett 
rimligt kvalitetskriterium och är därför tillåtet inom ett rent kvalitativt 
selektionssystem. I allmänhet kan därför en leverantör med ett kvalitativt 
selektionssystem vägra att auktorisera rena bilplåtslagerier. Ett av kännetecknen för 
ett rent kvalitativt system är emellertid att leverantörerna inte får behandla 
medlemmarna inom detta system olika. Alltså får en leverantör som redan har andra 
reparatörer som är rena bilplåtslagerier i sitt nät av auktoriserade reparatörer inte 
vägra att utse fler rena plåtslagerier, såvida dessa företag inte uppfyller 
kvalitetskraven för sådana verkstäder. 

En leverantör som driver ett kvantitativt system kan emellertid alltid vägra att utse en 
viss reparatör med enbart plåtslageriverkstad, även om han eller hon redan har andra 
bilplåtslagerier i sitt nät och den sökande uppfyller kriterierna. 

Samma principer gäller för sökande som vill bli auktoriserade reparatörer och som 
önskar tillhandahålla ett annat begränsat utbud inom nätverket, exempelvis 
snabbverkstäder som koncentrerar sig på att byta avgasrör, däck, bromsar och 
stötdämpare. 

16. Kan en leverantör vägra att auktorisera reservdelsdistributörer som inte också 
reparerar fordon? 

Vanligtvis inte. I de allra flesta fall hamnar leverantörerna över tröskeln för en 
marknadsandel på 30 % för vissa kategorier av reservdelar. För att de ska omfattas av 
förordningen använder de därför ett kvalitativt system för urval av auktoriserade 
reservdelsleverantörer. Därmed uppstår frågan om huruvida skyldigheten att reparera 
fordon inom tillverkarens nätverk är ett giltigt kvalitetskrav för en 
reservdelsdistributör. För att kunna avgöra detta måste man undersöka huruvida detta 
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krav (att också bli auktoriserad fordonsreparatör) är objektivt och nödvändigt med 
avseende på produktens art (reservdelar). Reservdelar är inte av sådan art att de måste 
säljas uteslutande av företag som är auktoriserade att reparera fordon av märket i 
fråga. En sådan skyldighet är därför liktydig med ett krav som inte kan undantas enligt 
förordningen i ett kvalitativt selektivt distributionssystem. 

REPARATIONSVERKSTÄDER FÖR FLERA MÄRKEN 

17. Vilka praktiska krav kan en leverantör ställa på en reparatör som vill bli 
auktoriserad reparatör för flera konkurrerande tillverkare? 

Principerna i svaret på fråga 5 beträffande återförsäljare av flera märken gäller även 
reparationsverkstäder. 

Allmänt 

18. Är en leverantör skyldig att använda olika kontrakt för fordonsförsäljning och 
för reparationer och underhåll? 

Nej. Leverantören kan välja att använda separata kontrakt för olika verksamheter, men 
samma kontrakt kan också användas för återförsäljare som även är auktoriserade 
reparatörer. 

Oavsett om det finns ett eller flera kontrakt måste emellertid ett företag som har såväl 
försäljningsverksamhet som reparations- och underhållsverksamhet kunna avsluta19 de 
kontraktsmässiga skyldigheterna för en av dessa verksamheter utan att behöva ingå ett 
nytt avtal med leverantören om den andra verksamheten. Exempelvis ska en 
återförsäljare som har ett avtal som täcker både försäljning och reparationer, och som 
vill avsluta detaljhandelsverksamheten för nya bilar men fortsätta som auktoriserad 
reparatör, kunna göra detta på grundval av sitt befintliga avtal. 

19. I vilken utsträckning får en leverantör ha tillgång till verksamhetsuppgifterna 
för en återförsäljare eller reparatör som också är auktoriserad att sälja eller 
reparera en annan tillverkares märken? 

En leverantör kan ha ett berättigat intresse av att verifiera en återförsäljares eller 
reparationsfirmas sunda ekonomi och kan därför kräva att få se deras allmänna 
räkenskaper. En leverantör kan däremot inte begära tillgång till särskilda uppgifter 
rörande försäljning eller underhåll av andra fordonsmärken eftersom andra 
leverantörer kan ha invändningar mot att deras fordon säljs eller underhålls av en 
återförsäljare eller reparatör som har varit föremål för en sådan granskning. Dessutom 
kan utbyte av kommersiellt känsliga uppgifter som rör försäljning eller reparationer 
mycket väl utgöra andra konkurrensproblem. 

                                                
19  Han eller hon måste dock hålla sig till eventuella uppsägningstider för kontraktet. 
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I fall en leverantör anser det nödvändigt att ingående granska räkenskaperna för en 
återförsäljare eller reparatör av flera olika märken bör leverantören för granskningen 
exempelvis betala en oberoende revisor, som respekterar den känsliga informationens 
konfidentiella natur. 

20. Om en återförsäljare eller reparatör av ett visst märke önskar sälja sin 
verksamhet till en annan återförsäljare eller reparatör av samma märke, måste 
då märkesleverantören först erbjudas att köpa den? Och måste han eller hon 
informera leverantören i god tid före den tänkta försäljningen? 

Förordningen ger varje återförsäljare som önskar sälja sin verksamhet rätt att sälja den 
till vilken annan återförsäljare som helst inom tillverkarens nätverk. Samma sak gäller 
reparatörer, som måste vara fria att sälja till varje annan reparatör inom samma 
märkesnätverk. Förordningen innehåller därför inga skyldigheter för en återförsäljare 
eller reparatör att erbjuda leverantören sin verksamhet till försäljning innan han eller 
hon erbjuder andra återförsäljare eller reparatörer att köpa den (förhandsrätt). 
 
Återförsäljaren eller reparatören kan behöva informera leverantören om sin planerade 
försäljning av verksamheten men detta får inte försena överföringen. Ett krav på 
förhandsmeddelande fyra veckor innan överföringen träder i kraft skulle därför vara 
acceptabelt. 


