
 

 

 

EUROPOS KOMISIJA 
 

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE ES ANTIMONOPOLINIŲ 
TAISYKLIŲ TAIKYMĄ VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
SEKTORIUJE  

2012 m. rugpjūčio 27 d 

Priėmus naująjį Variklinių transporto priemonių bendrosios išimties reglamentą1 ir 
Papildomas gaires2, Komisijos tarnybos gavo daug klausimų dėl naujojo variklinių 
transporto priemonių platinimo bei remonto ir dėl variklinių transporto priemonių 
atsarginių dalių platinimo reglamentavimo. Kadangi šie klausimai užduodami dažnai 
arba galėtų būti aktualūs platesniam interesantų ratui, toliau pateikiami atsakymai ir 
paaiškinimai.  

Šiuo dokumentu „Dažnai užduodami klausimai“ (DUK) Papildomos gairės išsamiau 
paaiškinamos, tačiau nepakeičiamos. DUK visų pirma siekiama šiame sektoriuje 
dirbančioms įmonėms bei fiziniams asmenims ir teisininkams paaiškinti, kaip Komisijos 
konkurencijos generalinis direktoratas vertina konkrečius variklinių transporto priemonių 
rinkų klausimus3. Šiais DUK nesiekiama išreikšti teisinės pozicijos ir jais nedaromas 
poveikis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 101 ir 102 straipsnių 
aiškinimui, kurį atlieka Europos teismai. Galiausiai, DUK nedaromas poveikis tam, kaip 
Komisija 101 ir 102 straipsnius taikys konkrečioms individualaus atvejo aplinkybėms.  

DUK suskirstyti pagal temas: garantijos sąlygų vykdymas, techninės priežiūros 
paslaugos lizingo sutarčių atveju, atsarginių dalių tiekimas, įrankių naudojimas 

                                                 
1  2010 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 461/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių vertikaliesiems susitarimams ir suderintiems 
veiksmams variklinių transporto priemonių sektoriuje. Oficialusis leidinys L 129, 2010 5 28, p. 52; žr. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:129:0052:0057:LT:PDF. 

2  Papildomos gairės dėl vertikaliųjų apribojimų variklinių transporto priemonių pardavimo ir remonto, 
taip pat variklinių transporto priemonių atsarginių dalių platinimo susitarimuose. Oficialusis leidinys 
C 138, 2010 5 28, p. 16; žr. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:138:0016:0027:LT:PDF.  

3  Šiuose DUK pirmiausia aptariami variklinių transporto priemonių sektoriaus apribojimai, dėl kurių 
transporto priemonių gamintojų ir įgaliotųjų platintojų arba remontininkų susitarimais (arba galimais 
susitarimais su atsarginių dalių remonto įrankių ar diagnostinės arba kitokios įrangos, pradiniam 
variklinių transporto priemonių surinkimui naudojamų komponentų ar kitos įrangos tiekėjais) gali 
būti pažeidžiamos ES konkurencijos taisyklės. Paprastai tokie atvejai galimi, kai: 1) konkrečiu 
apribojimu gali būti sukeltas arba sustiprintas konkurenciją ribojantis transporto priemonių tiekėjo ir 
jo platintojų arba įgaliotųjų remontininkų ir atsarginių dalių tiekėjų susitarimų poveikis ir taip 
susitarimams taikoma SESV 101 straipsnio 1 dalis; 2) dėl tiekėjų rinkos dalies tokiems susitarimams 
veikiausiai netaikoma bendroji išimtis ir 3) šiems susitarimams veikiausiai netaikoma individuali 
SESV 101 straipsnio 3 dalyje nustatyta išimtis. Kai kuriais kitais atvejais, visų pirma šiuose DUK 
nurodytu elgesiu, gali būti pažeistas SESV 102 straipsnyje įtvirtintas draudimas įmonei piktnaudžiauti 
savo dominuojančia padėtimi. Be to, DUK nurodomas elgesys arba susitarimai, kuriais, tikėtina, 
nebus pažeistos ES konkurencijos taisyklės. Ar taikomos minėtos taisyklės, galiausiai turi būti 
įvertinta kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į konkrečias faktines aplinkybes ir teisinę padėtį.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:129:0052:0057:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:138:0016:0027:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:138:0016:0027:LT:PDF


 

 

(įsigijimas), galimybė gauti techninę informaciją ir galimybė patekti į įgaliotųjų 
remontininkų tinklus. 

GARANTIJOS 

Papildomose gairėse nustatytas bendrasis principas, kad ES konkurencijos taisyklių 
išimtis kokybiniams pasirinktinio platinimo susitarimams taikoma su sąlyga, kad 
transporto priemonės gamintojo garantija nėra siejama su reikalavimu, kad galutinis 
vartotojas į garantiją neįeinančius remonto ir techninės priežiūros darbus atliktų 
transporto priemonės gamintojo įgaliotuosiuose remonto tinkluose4. Garantijos 
sąlygose taip pat negali būti nustatytas reikalavimas naudoti transporto priemonės 
gamintojo prekės ženklo atsargines dalis, kai keičiamos dalys, kurioms netaikomos 
garantijos sąlygos. Dėl šių dviejų rūšių apribojimų, kurie šiuose DUK toliau bus 
nurodomi kaip techninės priežiūros ir atsarginių dalių apribojimai, transporto 
priemonių gamintojo ir jo įgaliotųjų platintojų arba remontininkų susitarimais gali 
būti pažeidžiamos ES konkurencijos taisyklės. Šis bendrasis principas reiškia, kad 
tokiu elgesiu gali būti sutrukdyta nepriklausomiems remontininkams patekti į rinką 
arba užkirsti alternatyvūs atsarginių dalių gamybos ir platinimo keliai, o tai galiausiai 
atsiliepia kainai, kurią vartotojai moka už remonto ir techninės priežiūros paslaugas.  

Užduota klausimų apie šio bendrojo principo taikymo apimtį ir kiek jis taikomas 
esant konkrečioms aplinkybėms. Be to klausta ir apie tai, ar vartotojui gali būti 
užkirstas kelias naudotis transporto priemonės, įsigytos iš kitos ES valstybės narės 
įgaliotojo platintojo, garantija.  

Toliau pateiktais atsakymais nedaromas poveikis nacionalinių vartotojų teisių 
apsaugos nuostatų, kuriomis gali būti nustatytos specialios pareigos arba suteiktos 
specialios teisės, taikymui. Neatsižvelgta ir į „dosnumo programas“, pagal kurias 
transporto priemonės tiekėjas5 savo platintojams nurodo nemokamai pašalinti tam 
tikrus gedimus pasibaigus garantijos laikotarpiui. 

1. Ar techninės priežiūros arba atsarginių dalių apribojimų vertinimui turi 
reikšmės tai, kur – pirkimo–pardavimo sutartyje ar techninės priežiūros arba 
garantinėje knygelėje – jie nustatyti? 6 
Neturi. Paprastai techninės priežiūros arba atsarginių dalių apribojimai nustatomi ne 
pirkimo–pardavimo sutartyje, o kituose dokumentuose, kaip antai techninės 
priežiūros arba garantinėje knygelėje. Iš esmės šie apribojimai vertinami vienodai, 
neatsižvelgiant į tai, kokiame dokumente jie nustatyti. 

Nesvarbu, kur apribojimai nustatyti, tikėtina, kad vartotojai gali manyti, kad garantija 
nebegalios, jei techninės priežiūros darbai bus atlikti nepriklausomame servise arba 
bus panaudotos kitų prekių ženklų atsarginės dalys. Dėl tokio apribojimo savo ruožtu 

                                                 
4  Žr. 2 išnašoje nurodytų Papildomų gairių 69 punktą. 
5  Terminu „transporto priemonės tiekėjas (-ai)“ šiame dokumente paprastai apibrėžiamas transporto 

priemonės gamintojas (-ai), tačiau atitinkamame kontekste ir kitų kategorijų rinkos dalyviai, kaip 
antai importuotojai arba pagrindiniai platintojai (subplatintojų atžvilgiu). 

6  1–3 klausimuose vadovaujamasi nuostata, kad pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymas arba 
garantinės knygelės įteikimas galutiniam vartotojui yra gamintojo ir platintojo susitarimo dalis arba 
yra su juo susiję, todėl jiems galioja SESV 101 straipsnis. Šie klausimai nėra susiję su tais atvejais, 
kai platintojas priklauso gamintojo grupei (pvz., yra gamintojo patronuojamoji įmonė). 



 

 

gali būti sutrukdyta veiklos vykdytojams patekti į rinką arba užkirsti alternatyvūs 
atsarginių dalių platinimo keliai.  

2. Ar techninės priežiūros arba atsarginių dalių apribojimų vertinimas skiriasi, 
jeigu jie nustatyti parduodant transporto priemonę arba netrukus po to 
įgaliotojo tinklo suteiktoje prailgintoje garantijoje? 
Nesiskiria. Tai, kad techninės priežiūros arba atsarginių dalių apribojimai nustatyti ne 
transporto priemonės tiekėjo, o transporto priemonės pardavimo momentu (arba 
netrukus po to) įgaliotojo tinklo išduotoje prailgintoje garantijoje, iš esmės neturi 
įtakos tų apribojimų vertinimui.  

Kaip ir transporto priemonių gamintojai arba jų importuotojai, pasirinktinio platinimo 
sistemai priklausantys platintojai ir įgaliotieji remontininkai yra tinklo susitarimų 
šalys. Jei tos šalys susitarė pasiūlyti tam tikrą garantijos modelį, o toje garantijoje yra 
nustatyti techninės priežiūros arba atsarginių dalių apribojimai, tikėtina, kad 
nepriklausomiems remontininkams bus sutrukdyta patekti į rinką arba bus užkirsti 
alternatyvūs atsarginių dalių platinimo keliai. Todėl tokiu garantijos modeliu 
veikiausiai bus sukeltas arba sustiprintas konkurenciją ribojantis transporto priemonių 
tiekėjo ir jo platintojų bei atsarginių dalių tiekėjų susitarimų poveikis. 

3. Ar techninės priežiūros ir atsarginių dalių apribojimų vertinimas skiriasi, jeigu 
jie nustatyti prailgintoje garantijoje, kurią transporto priemonės tiekėjas (arba 
pardavimo momentu ar netrukus po to – įgaliotasis tinklas) suteikė per tretįjį 
asmenį, pavyzdžiui, draudiką? 
Nesiskiria. Tai, kad garantiją, kurioje nustatyti techninės priežiūros arba atsarginių 
dalių apribojimai, per tretįjį asmenį (paprastai – draudiką) suteikė transporto 
priemonės tiekėjas (arba transporto priemonės pardavimo momentu (arba netrukus po 
to) – įgaliotojo tinklo narys (žr. 2 klausimą)), iš esmės neturi įtakos tų apribojimų 
vertinimui. 

Tai, kad prailginta garantija, kurioje nustatyti techninės priežiūros arba atsarginių 
dalių apribojimai, suteikta per tretįjį asmenį, nekeičia Papildomose gairėse pateiktos 
analizės. Lemiamos reikšmės turi tai, ar techninės priežiūros arba atsarginių dalių 
apribojimas yra veiksnys, kurį kontroliuoja viena ar daugiau pasirinktinio platinimo 
susitarimų tinklo šalių7, ir atitinkamai tai, ar jį taikant praktikoje gali būti sutrukdyta 
patekti į rinką nepriklausomiems remontininkams arba užkirsti alternatyvūs 
atsarginių dalių platinimo keliai. 

4. Ar techninės priežiūros ir atsarginių dalių apribojimų vertinimas skiriasi, jeigu 
jie nustatyti prailgintoje garantijoje, kurią vartotojas iš įgaliotojo remontininko 
arba transporto priemonės tiekėjo nusipirko praėjus keleriems metams po 
transporto priemonės įsigijimo? 
Skiriasi. Paprastai nėra tikėtina, kad tokia garantija gali būti pažeistos ES 
konkurencijos taisyklės.  

                                                 
 
7  Paprastai nėra tikėtina, kad tokie techninės priežiūros arba atsarginių dalių apribojimai galėtų būti 

kaip nors naudingi draudimo bendrovei. 



 

 

Praėjus keleriems metams po transporto priemonės įsigijimo, įgaliotųjų platintojų 
santykis su vartotojais nebėra toks privilegijuotas kaip netrukus po jos įsigijimo. 
Todėl mažiau tikėtina, kad kiti prailgintos garantijos teikėjai, kaip antai 
nepriklausomų remontininkų tinklai ir draudimo bendrovės, patirs rimtų kliūčių, dėl 
kurių negalės transporto priemonių savininkams siūlyti savo produktų. Esant tokioms 
aplinkybėms nėra tikėtina, kad nepriklausomi remontininkai galėtų patirti rimtų 
trukdymų patekti į rinką, jeigu transporto priemonės tiekėjų arba jų įgaliotojų tinklų 
suteiktoje automobilio garantijoje būtų nustatyta techninės priežiūros arba atsarginių 
dalių apribojimų8.  

5. Ar vartotojui turėtų būti leidžiama naudotis transporto priemonės, 
įsigytos iš kitos ES valstybės narės įgaliotojo platintojo, garantija? 

Taip, tačiau gali būti taikomi tam tikri garantijos apimties apribojimai.  

Jeigu transporto priemonės tiekėjai nevykdo garantijos sąlygų transporto 
priemonėms, kurias vartotojai įsigijo iš kitos valstybės narės įgaliotųjų platintojų, 
arba nenustato savo įgaliotiesiems remontininkams sutartinių įpareigojimų atlikti 
garantinius tokių transporto priemonių darbus, tai būtų laikoma pardavimo 
apribojimu, ir tikėtina, kad tokiais pasirinktinio platinimo susitarimais bus pažeistos 
ES konkurencijos taisyklės9. 

Tie patys kriterijai taikomi ir nemokamam aptarnavimui ar darbams, kai produktas 
atšaukiamas10. Kriterijai nesikeičia ir tais atvejais, kai vartotojas transporto priemonę 
įsigyja per įgaliotą tarpininką. Iš įgaliotųjų platintojų kitoje valstybėje narėje 
nusipirktoms transporto priemonių garantijoms taip pat neturėtų būti taikomos 
papildomos administracinės procedūros, dėl kurių darbai būtų pradedami vėliau. 

Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad garantijos sąlygos valstybėse narėse gali skirtis, o 
transporto priemonių tiekėjai, nustatydami rekomenduojamą transporto priemonės 
pirkimo kainą, paprastai atsižvelgia į konkrečių garantijos sąlygų vykdymo sąnaudas. 
Jeigu transporto priemonė eksportuojama, tiekėjas gali teisėtai taikyti tai transporto 
priemonei galiojančias pirminės garantijos sąlygas ir jis nebus įpareigotas taikyti 

                                                 
8  Todėl nėra tikėtina, kad dėl tokių garantijų atitinkamiems pasirinktinio platinimo susitarimams gali 

būti taikomas SESV 101 straipsnis. 
9  Tikėtina, kad šiems susitarimams bus taikomas SESV 101 straipsnis. Be to, veikiausiai jiems nebus 

taikoma išimtis pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 330/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims 
(OL L 102, 2010 4 23, p. 1–7), nes tos sąlygos būtų laikomos pardavimo apribojimu, kaip nustatyta to 
reglamento 4 straipsnio b punkte arba atitinkamai 4 straipsnio c punkte, žr. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:102:0001:0007:LT:PDF. Taip pat žr. 
Vertikaliųjų apribojimų gairių 50 punktą, o ypač jų 4 išnašą. OL C 130, 2010 5 19, paskelbta adresu 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:130:0001:0046:LT:PDF. Be to, 
jiems veikiausiai nebus taikoma ir SESV 101 straipsnio 3 dalyje nustatyta išimtis. Taip pat žr. 
1985 m. gruodžio 10 d. Teisingumo Teismo sprendimą ETA Fabriques d'Ebauches prieš SA DK 
Investment ir kt., byla 31/85.  

10  Jeigu transporto priemonės tiekėjai nesuteikia nemokamos techninės priežiūros arba neatlieka darbų, 
kai atšaukiamos transporto priemonės, kurias vartotojai įsigijo iš kitos valstybės narės įgaliotųjų 
platintojų, arba nenustato savo įgaliotiesiems remontininkams sutartinių įpareigojimų suteikti toms 
transporto priemonėms su produkto atšaukimu susijusias paslaugas, tai irgi būtų laikoma pardavimo 
apribojimu, ir tikėtina, kad tokiais pasirinktinio platinimo susitarimais bus pažeistos ES konkurencijos 
taisyklės. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:102:0001:0007:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:102:0001:0007:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:130:0001:0046:LT:PDF


 

 

palankesnių garantijos sąlygų, kurios gali galioti importo valstybėje narėje 
parduotoms transporto priemonėms.  

Be to, paminėtina, kad tais atvejais, kai vartotojas atskirai sumoka už mobilumo 
programą, gali būti, kad ji taikoma tik konkrečioje valstybėje narėje. 

6. Ar atsarginių dalių apribojimo vertinimas skiriasi, jeigu tam tikriems į 
garantiją neįeinantiems darbams atlikti transporto priemonės gamintojas 
reikalauja naudoti konkretaus tiekėjo atsargines dalis, pavyzdžiui, tepalus (o ne 
nustato, kad reikia naudoti jo prekės ženklo atsargines dalis)?  

Paprastai nesiskiria. Tikėtina, kad tokiu apribojimu gali būti pažeistos ES 
konkurencijos taisyklės. 

Panašiai kaip atsarginių dalių apribojimas, kuriuo nustatoma, kad garantija galios, 
jeigu bus naudojamos transporto priemonės gamintojo atsarginės dalys, tikėtina, kad 
atsarginių dalių apribojimu, kuriuo reikalaujama (o ne rekomenduojama) naudoti 
konkretaus gamintojo atsargines dalis, bus užkertami alternatyvūs atsarginių dalių 
platinimo keliai.  

Tačiau transporto priemonės gamintojas gali teisėtai atsisakyti vykdyti garantijos 
sąlygas remdamasis tuo, kad tarp situacijos, dėl kurios pareiškiamos pretenzijos, ir 
netinkamos konkrečios alternatyvaus tiekėjo atsarginės dalies veikimo yra 
priežastinis ryšys. 

LIZINGAS 

Tarp bendrovių sudarytos lizingo sutartys nereglamentuojamos bendrosiomis ES 
vertikaliųjų susitarimų taisyklėmis11. Joms taip pat netaikomas Variklinių transporto 
priemonių bendrosios išimties reglamentas12. Lizingo bendrovių ir privačių 
automobilių naudotojų sutartims SESV 101 straipsnis netaikomas. 

Vis dėlto šis klausimas užduodamas dažnai. 

7. Jeigu transporto priemonė pagal lizingo sutartį nuomojama iš įmonės, kuri 
susijusi su transporto priemonės tiekėju, ar ta įmonė gali reikalauti, kad 
techninė priežiūra būtų atliekama įgaliotame transporto priemonės tinkle ir 
(arba) kad būtų naudojamos tik transporto tiekėjo prekės ženklu pažymėtos 
atsarginės dalys? 
Taip, gali, nebent (arba kol) yra aišku, kad transporto priemonė nuosavybės teise 
lizingo gavėjui pereis sutarties pasibaigimo momentu arba pasibaigus lizingo 
terminui. 

Iš esmės, kol nėra aišku, ar transporto priemonės nuosavybės teisė pereis lizingo 
gavėjui, lizingo bendrovė bus suinteresuota išlaikyti transporto priemonės likutinę 
vertę, ji netgi turi teisę nustatyti didesnę transporto priemonės vertę, jeigu transporto 

                                                 
11  Vertikaliųjų apribojimų gairių 26 punktas, žr. 9 išnašą. 
12  Žr. jo 2 straipsnį. 



 

 

priemonės priežiūra visada buvo atliekama įgaliotuosiuose remonto tinkluose 
naudojant tik transporto priemonės tiekėjo ženklu pažymėtas atsargines dalis. 

Tačiau jei aišku, kad nuosavybės teisė bus perduota (todėl, kad tai nustatyta sutartyje 
ar taikomame įstatyme arba todėl, kad lizingo gavėjas nusprendė pasinaudoti tokia 
teise), lizingo bendrovė iš esmės negali remtis tuo, kad yra labai suinteresuota 
likutine transporto priemonės verte, kas jai leistų nustatyti lizingo gavėjui 
apribojimus naudotis nepriklausomų remontininkų techninės priežiūros paslaugomis 
arba naudoti alternatyvias atsargines dalis. Šiuo požiūriu lizingo bendrovės padėtis 
tokia pati, kokia paprastai būdinga įprastinės pirkimo–pardavimo sutarties atveju. 

ATSARGINĖS DALYS  

Atsarginių dalių tiekimui taikomos trys Variklinių transporto priemonių bendrosios 
išimties reglamente konkretiems sektoriams nustatytos pagrindinės išlygos13. Vis dėlto 
dažnai užduodama klausimų dėl atsarginių dalių tiekimo nepriklausomiems ir 
įgaliotiesiems remontininkams. 

8. Ar transporto priemonės tiekėjas gali taikyti premijas arba nuolaidas 
originalioms atsarginėms dalims14 nustatydamas sąlygą dėl konkuruojančių 
atsarginių dalių įsigijimo? 

 
Šis klausimas nereglamentuojamas nei Variklinių transporto priemonių bendrosios 
išimties reglamente, nei Papildomosiose gairėse. Esant tam tikroms aplinkybėms, 
sąlyginėmis nuolaidomis gali būti piktnaudžiaujama dominuojančia padėtimi ir taip 
pažeidžiamos ES konkurencijos taisyklės. 

Daugeliu atvejų premijų ir nuolaidų programos yra teisėti ir galimi konkurenciją 
skatinantys būdai motyvuoti remontininką parduoti daugiau konkretaus prekės ženklo 
atsarginių dalių. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į atvejus, kai originalių atsarginių 
dalių atžvilgiu transporto priemonių tiekėjai užims dominuojančią padėtį. Sąlyginių 
premijų arba nuolaidų šioms atsarginėms dalims teikimas remontininkui, kuris perka 
su transporto priemonės tiekėjo prekės ženklu konkuruojančias atsargines dalis, 
galėtų reikšti, kad transporto priemonės tiekėjas naudojasi savo dominuojančia 
padėtimi vienoje rinkoje kaip svertu, kad piktnaudžiaudamas įgytų pranašumą kitoje 
rinkoje15. 

                                                 
13  Žr. jo 5 straipsnį.  
14  Originalios atsarginės dalys yra tokios, kurias galima gauti tik iš variklinės transporto priemonės 

gamintojo arba jo įgaliotųjų tinklų narių; žr. Papildomų gairių 22 punktą. Nuoroda į gaires pateikta 
2 išnašoje. 

15  Taip būtų pažeidžiamas SESV 102 straipsnis. Bendrosios SESV 102 straipsnio taikymo gairės 
išdėstytos Komisijos komunikate „Įgyvendinimo prioritetų taikant EB sutarties 82 straipsnį 
dominuojančių įmonių piktnaudžiaujamam antikonkurenciniam elgesiui gairės“, (OL C 45, 
2009 2 24, p. 7–20), žr. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:045:0007:0020:LT:PDF. Visų pirma žr. 
skyrių „Susiejimas ir sujungimas“. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:045:0007:0020:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:045:0007:0020:LT:PDF


 

 

9. Ar transporto priemonės tiekėjas gali savo įgaliotuosius remontininkus įgalioti 
alternatyvių prekės ženklų atsargines dalis sandėliuoti atskirai nuo jo prekės 
ženklo atsarginių dalių?  
Apskritai, gali, kol tai nesukelia konkrečiam remontininkui nepagrįstų sunkumų 
naudoti alternatyvių prekės ženklų atsargines dalis. 

Transporto priemonės tiekėjas gali turėti teisėtą interesą, kad įgaliotasis 
remontininkas užtikrintų tvarkingą atsarginių dalių sandėliavimą, nes tai, kad 
tinkamas atsargines dalis galima greitai įsigyti vietoje, gali turėti įtakos vartotojo 
įspūdžiui apie tam tikrą prekės ženklą. Be to, transporto priemonės tiekėjai gali būti 
teisėtai suinteresuoti užtikrinti, kad alternatyvių prekės ženklų atsarginės dalys per 
klaidą nebūtų panaudotos atliekant garantinio remonto darbus arba teikiant techninės 
priežiūros paketų paslaugas, už kuriuos jie moka. 

Tačiau tokio pobūdžio reikalavimais neturi būti nepagrįstai apsunkinta atsargų 
kontrolė, reikalaujama didesnių sandėlių arba tiek apsunkinama prieiga, kad 
remontininkai būtų atgrasomi nuo galimybės naudoti alternatyvių prekės ženklų 
atsargines dalis16. Apribojimų, kurie gali būti nepagrįsti, pavyzdžiais gali būti 
transporto priemonės tiekėjo savo remontininkams nustatyti įpareigojimai tokioms 
atsarginėms dalims turėti atskirą sandėlį arba jų nelaikyti darbo patalpose. 

10. Ar įgaliotieji remontininkai gali atsisakyti tiekti originalias atsargines dalis 
nepriklausomiems servisams? 
Apskritai, gali. Mažai tikėtina, kad ES konkurencijos taisyklės bus pažeistos, jeigu 
įgaliotasis remontininkas pats atsisakys tiekti atsargines dalis nepriklausomiems 
remontininkams. 

Daugeliu atvejų įgaliotieji remontininkai yra suinteresuoti parduoti atsargines dalis 
nepriklausomiems remontininkams, nes tai jiems pelninga. 

Jeigu dėl tam tikrų priežasčių įgaliotasis remontininkas pats nuspręstų neparduoti 
originalių atsarginių dalių nepriklausomiems remontininkams, mažai tikėtina, kad tuo 
bus pažeistos ES konkurencijos taisyklės17. Paprastai nepriklausomi remontininkai, 
norėdami įsigyti originalių atsarginių dalių, gali kreiptis į kitą įgaliotąjį remontininką. 

Tačiau jeigu pasirinktinio platinimo sistemos nariai susitartų nepardavinėti originalių 
atsarginių dalių nepriklausomiems remontininkams, tikėtina, kad toks susitarimas 
būtų antikonkurencinis18.  

11. Kokiomis aplinkybėmis transporto priemonės tiekėjas būtų įpareigotas tiekti 
atsargines dalis tiesiogiai nepriklausomiems remontininkams? 

                                                 
16  Tokį poveikį turintys reikalavimai gali būti laikomi netiesioginiais įpareigojimais nekonkuruoti, o jų 

poveikis turėtų būti vertinamas pagal Vertikaliųjų apribojimų gaires. Žr. 9 išnašą. 
17  SESV 101 straipsnis šiuo atveju nebūtų reikšmingas, nes sprendimas neparduoti atsarginių dalių 

nebūtų įtvirtintas susitarime. SESV 102 straipsnis iš esmės nebūtų taikomas, nes mažai tikėtina, kad 
įgaliotasis remontininkas galėtų būti laikomas užimančiu dominuojančią padėtį. 

18  Tikėtina, kad tokiam susitarimui galėtų būti taikomas SESV 101 straipsnis. Be to, pažymėtina, kad 
tiekėjo apribojimas, kuriuo jo įgaliotajam tinklui neleidžiama originalių atsarginių dalių parduoti 
nepriklausomiems remontininkams, yra pagrindinis apribojimas (žr. 1 išnašoje nurodyto Reglamento 
Nr. 461/2010 5 straipsnio a punktą) ir todėl tikėtina, kad jam taikomas SESV 101 straipsnis. 



 

 

Jeigu nepriklausomi remontininkai patyrė didelių sunkumų gauti originalias 
atsargines dalis iš įgaliotųjų jų platintojų, tai, kad transporto priemonės tiekėjas tokių 
dalių netiekia, gali būti ES konkurencijos teisės pažeidimas.  

Transporto priemonių tiekėjai savo įgaliotuosius remontininkus aprūpina visomis 
atsarginėmis dalimis, reikalingomis jų prekės ženklo variklinės transporto priemonės 
remonto ir techninės priežiūros darbams atlikti, ir yra vienintelės įmonės, galinčios 
tam tikromis atsarginėmis dalimis aprūpinti remontininkus ir platintojus. Jeigu 
nepriklausomas remontininkas šių originalių atsarginių dalių negali gauti iš įgaliotųjų 
platintojų, o transporto priemonės tiekėjas atsisako jas tiekti tiesiogiai 
nepriklausomiems remontininkams, galėtų būti sustiprintas galimas neigiamas jo 
susitarimų su įgaliotaisiais remontininkais ir (arba) atsarginių dalių tiekėjais 
poveikis19. Neturint galimybės įsigyti originalių atsarginių dalių galėtų susilpnėti 
nepriklausomų veiklos vykdytojų rinkos padėtis, o tai galiausiai būtų nenaudinga 
vartotojams.  

12. Ar transporto priemonės tiekėjas gali užkirsti kelią savo įgaliotojo atsarginių 
dalių platinimo tinklo nariui pardavinėti atsargines dalis nepriklausomiems 
remontininkams, kurie nepriklausomų atsarginių dalių platintojų paslaugomis 
naudojasi kaip pardavimo agentų paslaugomis?  
Apskritai, negali. Jeigu įgaliotasis atsarginių dalių platintojas pats nuspręstų 
nepardavinėti nepriklausomiems remontininkams, kurie naudojasi agentų 
paslaugomis, tai nebūtų ES konkurencijos taisyklių pažeidimas. Tačiau jeigu 
transporto priemonės tiekėjas nurodytų savo platintojams nepardavinėti prekių 
pasitelkiant agentus, tikėtina, kad tokiais platinimo susitarimais ES konkurencijos 
taisyklės būtų pažeistos.  

Dauguma transporto priemonių tiekėjų kokybines pasirinktinio platinimo sistemas 
naudoja atsarginių dalių pardavimui. Taikant Variklinių transporto priemonių 
bendrosios išimties reglamentą nepriklausomi remontininkai turi būti laikomi 
galutiniais atsarginių dalių naudotojais20. Jeigu transporto priemonės tiekėjas 
neleidžia savo pasirinktiniams platintojams pardavinėti remontininkams, kurie 
naudojasi agentų paslaugomis, tai būtų antikonkurencinis pasyvaus pardavimo 
apribojimas.  

Iš esmės agentai turi būti laikomi susitariančiąja šalimi plačiąja prasme. Tačiau 
agentu subjektas laikomas tada, kai jam buvo nurodyta įvykdyti apibrėžtą pirkimo 
užsakymą ir jis negali prekiauti atsarginėmis dalimis, kurias įsigijo iš pasirinktinio 
platinimo sistemos narių. Transporto priemonės tiekėjas tokios sistemos nariams gali 
teisėtai nurodyti nepardavinėti įmonėms, kurios atsargines dalis ketina 
perpardavinėti. 

                                                 
19  Todėl susitarimams būtų taikomas SESV 101 straipsnis. Tam tikromis aplinkybėmis, jeigu tokių 

atsarginių dalių nebūtų galima įsigyti iš įgaliotųjų jų platintojų, netiekiant atsarginių dalių galėtų būti 
pažeistas SESV 102 straipsnis. 

20  Žr. jo 5 straipsnio a punktą, Nuoroda į reglamentą apteikta 1 išnašoje. 



 

 

ELEKTRONINIAI ĮRANKIAI 

Rinkoje naudojami dviejų kategorijų elektroninės diagnostikos ir remonto įrankiai: 
konkretaus prekės ženklo automobiliams skirti įrankiai, kuriuos pagamino tretieji 
asmenys, tačiau į rinką pateikė transporto priemonės tiekėjas, ir kiti įrankiai, skirti 
kelių prekės ženklų transporto priemonių remontui. Klausimų sulaukta dėl abiejų 
rūšių įrankių. 

13. Ar transporto priemonės tiekėjo ir jo įgaliotųjų remonto tinklų susitarimuose 
gali būti nustatyta, kad pastarieji transporto priemonių remontui, techninei 
priežiūrai ir aptarnavimui turi naudoti konkrečius elektroninės diagnostikos 
arba remonto įrankius ar įrangą, net jeigu lygiaverčių įrankių ar įrangos galima 
įsigyti iš kitų šaltinių? 
Apskritai, gali. Mažai tikėtina, kad tokiu apribojimu gali būti pažeistos ES 
konkurencijos taisyklės21.  

Masto ekonomiją tikėtina pasiekti tuomet, jeigu transporto priemonės gamintojas su 
įrankių gamintoju susitaria, kad visas jo įgaliotasis remonto tinklas turėtų naudoti 
vienodą įrankį ar įrankius. Be to, bendrus techninių problemų sprendimus veikiausiai 
gerokai lengviau rasti, kai naudojamas vienodas įrankis. Taip pat lengviau išmokyti 
dirbti su įranga, jei visi technikai naudoja vienodus įrankius. Todėl daugeliu atvejų 
reikalavimas, kad įgaliotasis remontininkas turi turėti konkretų įrankį, veikiausiai yra 
priimtinas kokybinis kriterijus22. 

14. Ar Papildomose gairėse išdėstyti paaiškinimai dėl galimybės gauti techninę 
informaciją taip pat taikomi įrankių gamintojams, kurie norėtų tokią 
informaciją gauti, kad galėtų gaminti įvairių prekės ženklų automobiliams 
pritaikytus remonto įrankius? 
Netaikomi. Siekiant įvertinti, ar tikėtina, kad nesuteikiant techninės informacijos bus 
pažeistos ES konkurencijos taisyklės, Papildomose gairėse skiriama techninė 
informacija, kuri galiausiai bus naudojama variklinių transporto priemonių remontui 
ir techninei priežiūrai, ir techninė informacija, kuri naudojama kitais tikslais, kaip 
antai įrankių gamybai23. 

Kiek tai susiję su nepriklausomų remontininkų galimybe gauti techninę informaciją ir 
įrankius, Papildomose gairėse siekiama užkirsti kelią transporto priemonių 
gamintojams diskriminuoti nepriklausomus remontininkus įgaliotųjų remontininkų 
atžvilgiu, nesuteikiant esminių priemonių, kurias kontroliuoja tik transporto 
priemonės gamintojas ir kurių negalima gauti iš kitų šaltinių24. Papildomų gairių 
tikslas – užtikrinti, kad nepriklausomi remontininkai turėtų galimybę gauti 
konkretaus prekės ženklo automobiliams pritaikytų remonto įrankių tomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir įgaliotųjų tinklų remontininkai.  

                                                 
21  Papildomose gairėse (žr. 2 išnašą) paaiškintas įrankių gamintojų ir transporto priemonių tiekėjų 

santykis. Žr. ypač 23 ir 24 punktus. 
22  Todėl dėl tokio apribojimo gamintojų ir remontininkų susitarimams nebus taikoma SESV 

101 straipsnio 1 dalis.  
23  Žr. Papildomų gairių 65 punktą, ypač 65 punkto d papunktį. Nuoroda į gaires pateikta 2 išnašoje.  
24  Tokiu atveju įgaliotojo remonto susitarimams būtų taikomas SESV 101 straipsnis. 



 

 

Transporto priemonės gamintojo ir įrankio gamintojo susitarimams taikomos 
bendrosios ES konkurencijos taisyklės ir todėl jie turėtų būti atitinkamai vertinami25. 

GALIMYBĖ GAUTI TECHNINĘ INFORMACIJĄ 

Nors Papildomose gairėse šis klausimas išsamiai paaiškintas26, tiek Komisija, tiek 
nacionalinės konkurencijos institucijos gauna klausimų dėl saugumo ir saugos, 
kainodaros, taip pat specialių klausimų dėl transporto priemonės techninės priežiūros 
istorijos. 

15. Ar transporto priemonės gamintojas gali saugumo ir saugos sumetimais 
atsisakyti suteikti nepriklausomiems veiklos vykdytojams galimybę gauti 
techninę informaciją?  
Darant prielaidą, kad transporto priemonės gamintojas veikiausiai yra vienintelis 
visos jo prekės ženklu pažymėtos transporto priemonės techninės informacijos 
šaltinis (todėl jo susitarimams dėl tokios informacijos teikimo negali būti taikoma 
Variklinių transporto priemonių bendrosios išimties reglamentu nustatyta bendroji 
išimtis), bendrai galima atsakyti, kad negali. Esant tokiai (praktiškai) monopolinei 
padėčiai, bendras atsisakymas dėl tariamų saugumo ir saugos priežasčių suteikti 
techninę informaciją paprastai neatitiks ES konkurencijos taisyklių. 

Iš esmės transporto priemonių gamintojai privalo atskleisti nepriklausomiems veiklos 
vykdytojams techninę informaciją, kurios vienintelis šaltinis jie yra. Tokios 
informacijos nesuteikimas saugumo ar saugos sumetimais gali būti pateisinamas tik 
išimtinėmis aplinkybėmis27. Konkrečiu atveju reikia įvertinti tokius veiksnius. 

Atitinkamos informacijos aprėptis 

Paprastai nepriklausomiems servisams žinomos saugumui reikšmingos sistemos, 
įskaitant padangas, vairo mechanizmą, stabdžius ir amortizatorius, ir iš patirties 
žinoma, kad jie su jomis dirbo be žymių neigiamų padarinių saugumui. Mažai 
tikėtina, kad saugumo sumetimais nustatyti tokių sistemų dalių teikimo apribojimai 
galėtų būti pateisinami28. 

Mažiau konkurenciją ribojančios formos apsauga 

Sauga. Kai galimybes gauti su sauga susijusią dalį, kuri nepriklausomiems 
remontininkams veikiausiai nėra pažįstama, kaip antai su tam tikram modeliui 

                                                 
25  Todėl transporto priemonės tiekėjas ir įrankių gamintojas savo susitarimus turėtų vertinti 

atsižvelgdami į SESV 101 ir 102 straipsnius, o ypač į Komisijos reglamentą (ES) Nr. 330/2010 dėl 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir 
suderintų veiksmų rūšims, žr. 9 išnašą.  

26  Žr. visų pirma Papildomų gairių 62 ir tolesnius punktus. Nuoroda į gaires pateikta 2 išnašoje.  
27  Papildomose gairėse paaiškinta, kad iš esmės dėl techninės informacijos nesuteikimo transporto 

priemonių tiekėjų ir jų įgaliotųjų remontininkų susitarimams gali būti taikomas SESV 101 straipsnis. 
Žr. visų pirma 2 išnašoje nurodytų Papildomų gairių 63 punktą. Vis dėlto tam tikromis aplinkybėmis 
transporto priemonių tiekėjai gali prieiti prie išvados, kad jų susitarimams gali būti taikoma SESV 
101 straipsnio 3 dalies išimtis net jeigu tam tikra informacija nesuteikiama. Tačiau tai mažai tikėtina 
esant (praktiškai) monopolinei padėčiai. 

28  Todėl tokiai praktikai veikiausiai nebus taikoma SESV 101 straipsnio 3 dalyje nustatyta išimtis. 



 

 

būdinga aukštos įtampos elektros sistema arba kėbulo plokštės iš anglies 
kompozitinės medžiagos keitimo technika, būtina apriboti, transporto priemonės 
gamintojas norimam rezultatui pasiekti turėtų imtis mažiau ribojančių priemonių. 
Pavyzdžiui, gali būti reikalaujama, kad nepriklausomi remontininkai dalyvautų darbo 
su konkrečia sistema arba technika mokymuose. Kai transporto priemonės gamintojas 
arba jo pavedimu įmonė tokius mokymus siūlo, neturėtų būti reikalaujama, kad 
nepriklausomi remontininkai dalyvautų daugiau mokymų negu reikia darbui su 
sistema arba technika, dėl kurios naudojamasi tokia išimtimi. 

Saugumas. Kiek tai susiję su saugumui reikšminga informacija, teistumo patikra 
neretai gali būti laikoma tinkama, mažiau konkurenciją ribojančia apsaugos 
užtikrinimo priemone. 

16. Ar transporto priemonės gamintojas gali suteikti nuolaidą techninei 
informacijai arba kompensuoti jos išlaidas, jeigu įgaliotasis remontininkas 
perka tam tikrą kiekį transporto priemonės gamintojo prekės ženklu pažymėtų 
atsarginių dalių arba įrankių? 
Šis klausimas nereglamentuojamas nei Bendrosios išimties reglamente, nei 
Papildomosiose gairėse. Esant tam tikroms aplinkybėms, tokiu elgesiu gali būti 
piktnaudžiaujama dominuojančia padėtimi ir taip pažeidžiamos ES konkurencijos 
taisyklės. 

Transporto priemonės gamintojas veikiausiai yra vienintelis visos jo prekės ženklu 
pažymėtos transporto priemonės techninės informacijos šaltinis. Nuolaidų suteikimas 
techninės informacijos išlaidoms arba jų padengimas su sąlyga, kad remontininkas 
pirks tam tikrą kiekį jo prekės ženklo atsarginių dalių arba įrankių, galėtų reikšti, kad 
transporto priemonės tiekėjas naudojasi savo dominuojančia padėtimi vienoje rinkoje 
kaip svertu, kad piktnaudžiaudamas įgytų pranašumą kitoje rinkoje29.  

17. Ar nepriklausomam remontininkui gali būti neleidžiama gauti arba atnaujinti 
atspausdintą arba elektroninę transporto priemonės techninės priežiūros 
istoriją?  
Negali, jeigu tikėtina, kad transporto priemonės tiekėjas ir (arba) jo įgaliotieji 
remontininkai yra vienintelis išsamių įrašų apie jo prekės ženklo transporto 
priemones šaltinis. Tikėtina, kad atsisakius leisti susipažinti su techninės priežiūros 
įrašais transporto priemonės tiekėjo ir jo įgaliotųjų remontininkų susitarimais bus 
pažeistos ES konkurencijos taisyklės. 

Taikant Papildomas gaires, esami bet kokio formato techninės priežiūros ir remonto 
įrašai turi būti laikomi technine informacija. Galimybė susipažinti su tokiais įrašais 
paprastai bus reikalinga, kad remontininkas galėtų pasakyti, koks darbas turi būti 
atliktas laikantis techninės priežiūros tvarkaraščio.  

Tikėtina, kad dėl neišsamaus techninio aptarnavimo arba remonto įrašo galėtų 
sumažėti likutinė transporto priemonės vertė ir todėl būtų sunkiau įrodyti, kad buvo 
laikytasi garantijos sąlygų. Jeigu nepriklausomi remontininkai negalėtų tokių įrašų 

                                                 
29  Bendrosios SESV 102 straipsnio taikymo gairės išdėstytos Komisijos komunikate „Įgyvendinimo 

prioritetų taikant EB sutarties 82 straipsnį dominuojančių įmonių piktnaudžiaujamam 
antikonkurenciniam elgesiui gairės“. Žr. 15 išnašą. 



 

 

atnaujinti, vartotojai veikiausiai vengtų naudotis nepriklausomų remontininkų 
paslaugomis ir būtų sutrukdyta tokiems veiklos vykdytojams patekti į didelę rinkos 
dalį. 

GALIMYBĖ PATEKTI Į ĮGALIOTUOSIUS TINKLUS 

Papildomose gairėse nustatytas principas, kad tais atvejais, kai nėra taikoma 
Variklinių transporto priemonių bendrosios išimties reglamentu nustatyta bendroji 
išimtis30, įgaliotieji remonto tinklai iš esmės turėtų būti atviri visoms atitinkamus 
kokybės kriterijus atitinkančioms įmonėms31. Nepaisant to, kilo klausimas, ar tam 
tikros galimybės patekti sąlygos turėtų būti vertinamos kaip ne kokybinio pobūdžio 
(ir todėl būtų laikomos kiekybiniu kriteriju)32. 

18. Ar transporto priemonės tiekėjas gali atsisakyti įsileisti į savo įgaliotąjį remonto 
tinklą, motyvuodamas tuo, kad toks remontininkas jau yra įgaliotas remontuoti 
konkuruojančio transporto tiekėjo prekės ženklo transporto priemones? 
Kai tai susiję su susitarimais, kuriems netaikoma Variklinių transporto priemonių 
bendrosios išimties reglamente nustatyta bendroji išimtis, apkritai negali. Tikėtina, 
kad dėl to tokiais susitarimais bus pažeistos ES konkurencijos taisyklės. 

Dažniausiai transporto priemonių tiekėjai kokybės kriterijus taiko norėdami pasirinkti 
įgaliotuosius remontininkus33. Todėl kyla klausimas, ar reikalavimas nebūti įgaliotam 
remontuoti kito tiekėjo prekės ženklo transporto priemones yra galiojantis kokybės 
reikalavimas. Kad tą būtų galima nustatyti, reikia įvertinti, ar šis reikalavimas yra 
objektyvus ir reikalingas dėl paslaugos pobūdžio. Paprastai vieno prekės ženklo 
remonto paslaugų pobūdis nėra išskirtinis, kad reikėtų reikalauti jas atlikti įmonėse, 
kurios nėra įgaliotos remontuoti kitų prekės ženklų transporto priemones. Todėl toks 
įpareigojimas paprastai laikomas nekokybiniu kriterijumi, kuriuo atitinkamoje 
rinkoje, t. y. konkretaus prekės ženklo remonto ir priežiūros paslaugų rinkoje, gali 
būti ribojama konkurencija. 

 

                                                 
30  Tikėtina, kad daugumoje atvejų automobilių gamintojų įgaliotieji remonto tinklai viršija 30 % 

atitinkamos (-ų) rinkos (-ų) dalies ribą.  
31  Žr. ypač Papildomų gairių 70 ir 71 punktus. Nuoroda į gaires pateikta 2 išnašoje. 
32  Pasirinktinio platinimo susitarimams bendroji išimtis taikoma, kol šalių rinkos dalis neviršija 30 %, 

kai įvykdomos reglamente apibrėžtos sąlygos, žr. Papildomų gairių 46 straipsnį. Nuoroda į gaires 
pateikta 2 išnašoje. Be to, nepriklausomai nuo šalių rinkos dalies, vien kokybės kriterijais 
grindžiamiems platinimo susitarimams netaikomas 101 straipsnis. Žr. 2 išnašoje nurodytų Papildomų 
gairių 43 punktą. 

33  Kaip paaiškinta 32 išnašoje, kokybiniams pasirinktinio platinimo susitarimams iš esmės netaikomas 
SESV 101 straipsnis. 
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