ROZPORZ DZENIE KOMISJI (WE) NR 1400/2002
z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumie wertykalnych i
praktyk uzgodnionych w sektorze motoryzacyjnym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzgl dniaj c Traktat ustanawiaj cy Wspólnot Europejsk ,
uwzgl dniaj c rozporz dzenie Rady nr 19/65/EWG z dnia 2 marca 1965 r. w sprawie
stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do niektórych kategorii porozumie i praktyk
uzgodnionych1, ostatnio zmienione rozporz dzeniem (WE) nr 1215/19992, w szczególno ci
jego art. 1,
po opublikowaniu projektu niniejszego rozporz dzenia3,
po konsultacjach z Komitetem Doradczym ds. Porozumie Ograniczaj cych Konkurencj i
Pozycji Dominuj cej,
a tak e maj c na uwadze, co nast puje:
1)

Do wiadczenie zdobyte w sektorze motoryzacyjnym dotycz ce dystrybucji nowych
pojazdów silnikowych, cz ci zapasowych i usług posprzeda nych, umo liwia
okre lenie kategorii porozumie wertykalnych, które mog by traktowane jako w pełni
spełniaj ce warunki ustanowione w art. 81 ust. 3.

2)

To do wiadczenie prowadzi do wniosku, i zasady ci lejsze ni te przewidziane w
rozporz dzeniu Komisji (WE) nr 2790/1999 z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie
stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do niektórych kategorii porozumie wertykalnych i
praktyk uzgodnionych4 s niezb dne w tym sektorze.

3)

Te ci lejsze zasady zwolnie w zale no ci od kategorii (dalej zwanych
„zwolnieniami”), powinny stosowa si do porozumie wertykalnych dotycz cych
nabywania lub sprzeda y nowych pojazdów silnikowych, porozumie wertykalnych
dotycz cych nabywania lub sprzeda y cz ci zapasowych do pojazdów silnikowych
oraz porozumie wertykalnych dotycz cych nabywania i sprzeda y usług naprawczych
i serwisowych takich pojazdów w przypadku, gdy takie porozumienia zawarte s
mi dzy niekonkuruj cymi przedsi biorstwami, mi dzy niektórymi konkurentami lub
mi dzy niektórymi stowarzyszeniami sprzedawców detalicznych lub osób zajmuj cych
si naprawami. Obejmuje to porozumienia wertykalne zawierane mi dzy dystrybutorem
działaj cym na poziomie sprzeda y detalicznej lub maj cymi autoryzacj osobami
zajmuj cymi si naprawami i innym, tak e dalszym dystrybutorem lub osobami
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zajmuj cymi si naprawami. Niniejsze rozporz dzenie powinno równie stosowa si
do tych porozumie wertykalnych, które zawieraj przepisy dodatkowe, odnosz ce si
do przeniesienia praw własno ci intelektualnej lub ich wykorzystania. Poj cie
„porozumienie wertykalne” powinno by okre lone odpowiednio, aby obejmowało
zarówno takie porozumienia jak i odpowiednie praktyki uzgodnione.
4)

Zwolnienie powinno by ograniczone do porozumie wertykalnych, dla których mo na
przyj z wystarczaj c pewno ci , i spełniaj warunki art. 81 ust. 3.

5)

Porozumienia wertykalne, podlegaj ce kategoriom okre lonym w niniejszym
rozporz dzeniu, mog poprawi wydajno gospodarcz w ła cuchu produkcji lub
dystrybucji poprzez umo liwienie lepszej koordynacji mi dzy uczestnicz cymi
przedsi biorstwami; w szczególno ci, mog one prowadzi do ograniczenia kosztów
transakcyjnych i dystrybucyjnych ponoszonych przez strony oraz do optymalizacji ich
poziomów sprzeda y i inwestycji.

6)

Prawdopodobie stwo, e takie poprawiaj ce wydajno skutki b d przewa a nad
wszelkimi skutkami antykonkurencyjnymi, wynikaj cymi z ogranicze zawartych w
porozumieniach wertykalnych, zale y od siły rynkowej, jak posiada dane
przedsi biorstwo i tym samym od zakresu, do jakiego te przedsi biorstwa s w stanie
sprosta konkurencji ze strony innych dostawców towarów lub usług, które z punktu
widzenia nabywcy postrzegane s jako zamienne lub substytucyjne, z uwagi na cechy
produktu, cen lub zamierzone zastosowanie.

7)

Progi, oparte na udziale rynkowym, powinny by wyznaczone w celu odzwierciedlenia
siły rynkowej dostawcy. Ponadto, to specyficzne dla tego sektora rozporz dzenie
powinno zawiera ci lejsze zasady, ni te, przewidziane w rozporz dzeniu (WE)
nr 2790/1999, w szczególno ci w odniesieniu do dystrybucji selektywnej. Progi, poni ej
których mo na przyj , i korzy ci zapewnione przez porozumienia wertykalne
przewa aj nad ich ograniczaj cymi skutkami, powinny zmienia si w zale no ci od
cech ró nych rodzajów porozumie wertykalnych. Mo na zatem przyj , i ogólnie
porozumienia wertykalne daj takie korzy ci w przypadku, gdy dostawca, którego to
dotyczy, posiada udział rynkowy do 30% rynku dystrybucji nowych pojazdów
silnikowych lub cz ci zapasowe, albo do 40% w przypadku, gdy do sprzeda y nowych
pojazdów silnikowych stosuje si ilo ciow dystrybucj selektywn . W odniesieniu do
usług posprzeda nych mo na przyj , i ogólnie porozumienia wertykalne, przez które
dostawca ustala kryteria, według których maj ce jego autoryzacj osoby zajmuj ce si
naprawami musz dokonywa napraw lub wiadczy usługi zachowania sprawno ci
odno nie do pojazdów silnikowych danej marki, a tak e wyposa a je w sprz t oraz
prowadzi szkolenie dla umo liwienia wiadczenia takich usług, przynosz takie
korzy ci, w przypadku, gdy sie autoryzowanych warsztatów danego dostawcy ma
udziały rynkowe do 30%. Jednak e, w przypadku porozumie wertykalnych
zawieraj cych zobowi zania wył czno ci dostaw, wła ciwy do okre lenia ogólnych
skutków takiego porozumienia wertykalnego na rynku jest udział rynkowy nabywcy.

8)

Powy ej tych progów udziału rynkowego nie mo na zakłada , i porozumienia
wertykalne obj te zakresem art. 81 ust. 1, b d przewa nie powodowa obiektywne
korzy ci o takim charakterze i rozmiarze, aby mogły one skompensowa szkody, jakie
stwarzaj dla konkurencji. Jednak e, korzy ci takich mo na oczekiwa w przypadku
jako ciowej dystrybucji selektywnej, niezale nie od udziału rynkowego dostawcy .

9)

W celu uniemo liwienia dostawcy rozwi zywania porozumienia, gdy dystrybutor lub
osoba zajmuj ca si naprawami podejmie zachowanie prokonkurencyjne, takie jak
aktywna lub pasywna sprzeda konsumentom zagranicznym, prowadzenie napraw i
wiadczenie usług w zakresie pojazdów wielu marek lub zlecanie napraw innym
osobom lub usług przegl dowych, ka de wypowiedzenie porozumienia musi
jednoznacznie na pi mie podawa przyczyny, które musz by obiektywne i przejrzyste.
Ponadto, w celu wzmocnienia niezale no ci dystrybutorów i osób zajmuj cych si
napraw od ich dostawców, minimalny okres wypowiedzenia powinien by zapewniony
w przypadku nie odnowienia porozumie zawartych na czas okre lony oraz
rozwi zywania umów zawartych na czas nieokre lony.

10)

W celu sprzyjania integracji rynku oraz umo liwienia dystrybutorom i osobom
zajmuj cym si naprawami maj cym autoryzacj , wykorzystywania dodatkowych
mo liwo ci gospodarczych, nale y pozwoli dystrybutorom i osobom zajmuj cym si
naprawami maj cym autoryzacj na nabywanie innych przedsi biorstw tego samego
rodzaju, prowadz cych sprzeda lub napraw pojazdów silnikowych tej samej marki w
ramach systemu dystrybucji. W tym celu ka de porozumienie wertykalne mi dzy
dostawc i dystrybutorem lub osob zajmuj c si naprawami maj c autoryzacj musi
przyznawa temu ostatniemu prawo przenoszenia wszelkich jego praw i zobowi za
jakiemukolwiek, dowolnie wybranemu przez niego, przedsi biorstwu tego samego
rodzaju, które sprzedaje lub naprawia pojazdy silnikowe tej samej marki w ramach
systemu dystrybucji.

11)

W celu sprzyjania szybkiemu rozwi zywaniu sporów, powstaj cych mi dzy stronami
porozumie dystrybucyjnych i które mogłyby w przeciwnym wypadku utrudnia
efektywn konkurencj , porozumienia powinny jedynie korzysta ze zwolnie , je li
przewiduj one dla ka dej strony prawo odwołania si do niezale nego eksperta lub
arbitra, w szczególno ci w przypadku, gdy nast piło wypowiedzenie porozumienia.

12)

Niezale nie od udziału rynkowego przedsi biorstw, których to dotyczy, niniejsze
rozporz dzenie nie obejmuje porozumie wertykalnych, zawieraj cych niektóre rodzaje
zakazów szczególnie antykonkurencyjnych (ogranicze podstawowych), które ogólnie
odczuwalnie ograniczaj konkurencj nawet przy niskim poziomie udziałów rynkowych
i które nie s niezb dne do osi gni cia pozytywnych skutków, okre lonych wy ej.
Dotyczy to w szczególno ci porozumie wertykalnych, zawieraj cych takie
ograniczenia, jak minimalne lub stałe ceny odsprzeda y, a tak e, z pewnymi wyj tkami,
ograniczenia odno nie obszaru, na którym, lub klientów, którym dystrybutor lub osoba
zajmuj ca si naprawami mo e sprzedawa towary lub usługi stanowi ce przedmiot
umowy. Takie porozumienia nie powinny korzysta ze zwolnie .

13)

Niezb dne jest zapewnienie, aby efektywna konkurencja wewn trz wspólnego rynku
oraz mi dzy dystrybutorami, usytuowanymi w ró nych Pa stwach Członkowskich nie
była ograniczana w przypadku, gdy dostawca stosuje dystrybucj selektywn na
niektórych rynkach, a inne formy dystrybucji na innych. W szczególno ci,
porozumienia o selektywnej dystrybucji, które ograniczaj sprzeda pasywn
jakiemukolwiek ostatecznemu u ytkownikowi lub nieautoryzowanemu dystrybutorowi,
działaj cemu na rynkach, na których ustanowiono obszar wył czno ci, powinny zosta
wył czone ze zwolnienia, dotyczy to równie tych porozumie o selektywnej
dystrybucji, które ograniczaj sprzeda pasywn grupom klientów, którzy zostali

przydzieleni na zasadzie wył czno ci innym dystrybutorom. Zwolnienie powinno by
równie uchylone wobec porozumie dotycz cych wył cznej dystrybucji, je li
ogranicza si w nich pasywn lub aktywn sprzeda jakiemukolwiek u ytkownikowi
ostatecznemu lub nieautoryzowanemu dystrybutorowi usytuowanemu na rynkach, na
których stosuje si dystrybucj selektywn .
14)

Prawo ka dego dystrybutora do pasywnej, lub tam, gdzie ma to znaczenie, aktywnej
sprzeda y nowych pojazdów silnikowych u ytkownikom ostatecznym, powinno
obejmowa prawo do sprzeda y takich pojazdów u ytkownikom ostatecznym, którzy
upowa nili po rednika lub agenta dokonuj cego zakupu w celu odsprzeda y, przyj cia
dostawy, przewozu lub przechowania nowego pojazdu silnikowego w swoim imieniu.

15)

Prawo ka dego dystrybutora do sprzeda y nowych pojazdów silnikowych lub cz ci
zapasowych lub jakiegokolwiek autoryzowanego warsztatu do pasywnej sprzeda y
usług naprawczych i przegl dowych dowolnemu u ytkownikowi ostatecznemu, lub
tam, gdzie ma to znaczenie, do ich sprzeda y aktywnej, powinno obejmowa prawo do
wykorzystywania Internetu lub odpowiednich stron internetowych.

16)

Ograniczenia nakładane przez dostawców na sprzeda , dokonywan przez ich
dystrybutorów u ytkownikom ostatecznym w innym Pa stwie Członkowskim, na
przykład w przypadku, gdy wynagrodzenie dystrybutora lub cena nabycia jest
uzale niona od przeznaczenia pojazdów lub od miejsca zamieszkania u ytkownika
ostatecznego, równaj si po redniemu ograniczeniu sprzeda y. Inne przykłady
po rednich ogranicze sprzeda y obejmuj kontyngenty oparte na obszarze sprzeda y
innym ni wspólny rynek, niezale nie od tego, czy powi zane jest to z celami
sprzeda y. Systemy premiowe oparty na miejscu przeznaczenia pojazdów lub
jakakolwiek inna forma dyskryminowania dostaw produktów dystrybutorom, czy to w
przypadku niedoboru towaru lub innych, tak e równa si po redniemu ograniczeniu
sprzeda y.

17)

Porozumienia wertykalne, które nie zobowi zuj osób zajmuj cych si naprawami
maj cych autoryzacj , w ramach systemu dystrybucyjnego dostawcy do uznawania
gwarancji, wykonywania bezpłatnego serwisu oraz prac zwi zanych z usuwaniem wad
fabrycznych w odniesieniu do ka dego pojazdu silnikowego nabytego na wspólnym
rynku równaj si po redniemu ograniczeniu sprzeda y i nie powinny korzysta ze
zwolnienia. To zobowi zanie jest bez uszczerbku dla prawa dostawcy pojazdów
silnikowych do zobowi zania dystrybutora, aby upewnił si w odniesieniu do nowych,
sprzedanych przez niego pojazdów silnikowych, e gwarancje s uznawane oraz e
bezpłatny serwis i prace zwi zane z usuwaniem wad fabrycznych zostan wykonane
albo przez dystrybutora, albo, w przypadku udzielenia zlecenia ich wykonania innym
osobom przez osoby zajmuj ce si naprawami maj ce autoryzacj , którym
wykonywanie takich usług zostało zlecone. W tych przypadkach, je li powy sze
zobowi zania nie zostały dobrze wypełnione przez osoby zajmuj ce si naprawami
maj ce autoryzacj , któremu dystrybutor zlecił te usługi, konsumenci powinni móc
zwróci si do dystrybutora. Ponadto, w celu umo liwienia dystrybutorom sprzeda y
pojazdów silnikowych u ytkownikom ostatecznym na całym obszarze wspólnego
rynku, zwolnienie powinno by stosowane jedynie wobec takich porozumie
dystrybucyjnych, które wymagaj , aby osoby zajmuj ce si naprawami w ramach sieci
dostawcy dokonywały usług naprawczych i przegl dowych w odniesieniu do towarów
obj tych umow i odpowiednich towarów, niezale nie od tego, gdzie te towary zostały

sprzedane na wspólnym rynku.
18)

Na rynkach, na których stosuje si dystrybucj selektywn , zwolnienie powinno by
stosowane w odniesieniu do zakazu nakładanego na dystrybutora, dotycz cego
funkcjonowania poza dodatkowym miejscem prowadzenia działalno ci, w którym jest
on dystrybutorem pojazdów innych ni samochody osobowe lub lekkie pojazdy
przeznaczone do celów gospodarczych. Jednak e, nie powinno si uchyla tego zakazu,
je li ogranicza rozwój działalno ci gospodarczej dystrybutora w autoryzowanym
miejscu prowadzenia działalno ci, przez na przykład ograniczanie rozwoju lub
nabywania infrastruktury niezb dnej do umo liwienia wzrostu wielko ci sprzeda y, w
tym wzrostu spowodowanego sprzeda przez Internet.

19)

Niewła ciwe byłoby zwolnienie jakiegokolwiek porozumienia wertykalnego, które
ogranicza sprzeda oryginalnych cz ci zapasowych lub cz ci zapasowych
porównywalnej jako ci przez uczestników systemu dystrybucyjnego niezale nym
osobom zajmuj cym si naprawami, które wykorzystuj je do wiadczenia usług
naprawczych lub przegl dowych. Bez dost pu do takich cz ci zapasowych, te
niezale ne osoby zajmuj ce si naprawami nie byłyby w stanie efektywnie konkurowa
z maj cymi autoryzacj osobami zajmuj cymi si naprawami, gdy nie mogłyby
wiadczy klientom usług wysokiej jako ci, które z kolei przyczyniaj si do
bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania pojazdów silnikowych.

20)

W celu przyznania u ytkownikom ostatecznym prawa do nabycia nowych pojazdów
silnikowych posiadaj cych specyfikacje identyczne do tych sprzedawanych w ka dym
innym Pa stwie Członkowskim, od jakiegokolwiek dystrybutora sprzedaj cego
odpowiednie modele i maj cego siedzib lub miejsce zamieszkania we wspólnym
rynku, zwolnienie powinno by stosowane wył cznie do porozumie wertykalnych,
umo liwiaj cych dystrybutorowi zamawianie, przechowywanie i sprzeda wszelkich
takich pojazdów, które odpowiadaj
modelowi okre lonemu w umowie.
Dyskryminuj ce lub obiektywnie nieuzasadnione warunki dostaw, w szczególno ci te
dotycz ce terminów dostaw lub cen, stosowane przez dostawc do odpowiednich
pojazdów, maj by uznawane za ograniczenie mo liwo ci dystrybutora do sprzeda y
takich pojazdów.

21)

Pojazdy silnikowe s drogimi i technicznie zło onymi dobrami ruchomymi, które
wymagaj napraw i przegl dów w regularnych i nieregularnych odst pach czasu.
Jednak e nie jest konieczne, aby dystrybutorzy nowych pojazdów silnikowych równie
sami dokonywali napraw i przeprowadzali przegl dy. Uzasadnione interesy dostawców
i u ytkowników ostatecznych mog zosta w pełni zaspokojone, je li dystrybutor zleci
owe usługi, w tym tak e uznawanie gwarancji, bezpłatny serwis i prace zwi zane z
usuwaniem wad fabrycznych osobom zajmuj cym si naprawami lub wi kszej liczbie
takich osób w ramach systemu dystrybucyjnego dostawcy. Wła ciwe jest jednak e
ułatwienie dost pu do usług naprawczych oraz przegl dów. Dostawca mo e, zatem
wymaga od dystrybutorów, którzy zlecili usługi naprawcze i przegl dy jednemu lub
wi cej osobom zajmuj cym si naprawami, aby podawali u ytkownikom ostatecznym
nazw i adres warsztatu lub warsztatów. Je li adna z tych osób zajmuj cych si
naprawami nie znajduje si w pobli u punktu sprzeda y, dostawca mo e równie
wymaga , aby dystrybutor oznajmił u ytkowników ostatecznych jak daleko od punktu
sprzeda y znajduje si warsztat lub warsztaty. Jednak e, dostawca mo e jedynie
nało y taki obowi zek, je eli nakłada równie podobne obowi zki na dystrybutorów,

których własny warsztat nie jest w tym samym miejscu, w którym punkt sprzeda y.
22)

Ponadto, nie jest konieczne, aby w celu nale ytego wiadczenia usług naprawczych i
dokonywania przegl dów osoby zajmuj ce si naprawami maj ce autoryzacj równie
sprzedawały nowe pojazdy silnikowe. Zwolnienie nie powinno, zatem obejmowa
porozumie wertykalnych, zawieraj cych jakikolwiek, bezpo redni lub po redni,
obowi zek lub zach t , które prowadz do powi zania działalno ci sprzeda y i serwisu,
lub, które uzale niaj wykonanie jednej z tych działalno ci od wykonania drugiej; jest
to w szczególno ci przypadek, gdy wynagrodzenie dystrybutora lub maj cych
autoryzacj osób zajmuj cych si naprawami w odniesieniu do nabycia lub sprzeda y
towarów lub usług niezb dnych do wykonywania jednej działalno ci zostaje
uzale nione od nabycia lub sprzeda y towarów lub usług dotycz cych innej
działalno ci, lub, gdy wszystkie takie towary lub usługi s skomasowane bez
rozró nienia w jednym systemie wynagradzania i rabatów.

23)

W celu zapewnienia skutecznej konkurencji na rynku napraw i przegl dów oraz w celu
umo liwienia maj cym autoryzacj osobom zajmuj cym si naprawami oferowania
u ytkownikom ostatecznym konkurencyjnych cz ci zapasowych, takich jak oryginalne
cz ci zapasowe i cz ci zapasowe o porównywalnej jako ci, zwolnienie nie powinno
obejmowa porozumie wertykalnych, które ograniczaj mo liwo ci w ramach systemu
dystrybucji producenta pojazdów, niezale nych dystrybutorów cz ci zapasowych,
niezale nych osób zajmuj cych si naprawami lub u ytkowników ostatecznych
zaopatrywania si w cz ci zapasowe od producenta takich cz ci zapasowych lub od
innych stron trzecich, według ich wyboru. Nie wpływa to na odpowiedzialno
producenta cz ci zapasowych na podstawie prawa cywilnego.

24)

Ponadto, w celu umo liwienia maj cym autoryzacj oraz niezale nym osobom
zajmuj cym si naprawami oraz u ytkownikom ostatecznym zidentyfikowania
producenta podzespołów lub cz ci zapasowych do pojazdów silnikowych oraz
dokonywania wyboru mi dzy konkurencjnymi cz ciami zapasowymi, zwolnienia nie
powinny obejmowa porozumie , na mocy których producent pojazdów silnikowych
ogranicza mo liwo ci producenta podzespołów lub oryginalnych cz ci zapasowych do
umieszczania swojego znaku towarowego lub znaku firmowego na tych cz ciach w
sposób skuteczny i widoczny. Ponadto, w celu ułatwienia dokonywania tego wyboru
oraz sprzeda y cz ci zapasowych, które zostały wyprodukowane zgodnie ze
specyfikacjami oraz normami produkcyjnymi i jako ciowymi, dostarczonymi przez
producenta pojazdów do celów produkcji podzespołów lub cz ci zapasowych,
przyjmuje si , e cz ci zapasowe stanowi oryginalne cz ci zapasowe, je eli
producent cz ci zapasowych wystawi za wiadczenie, e te cz ci s takiej samej
jako ci, jak podzespoły stosowane do monta u pojazdów silnikowych oraz e zostały
wyprodukowane zgodnie z tymi specyfikacjami i normami. Inne cz ci zapasowe, dla
których producent cz ci zapasowych mo e w ka dej chwili wystawi certyfikat
potwierdzaj cy, e jako ciowo dorównuj one podzespołom u ywanym do monta u
okre lonego pojazdu silnikowego, mog by sprzedawane jako cz ci zapasowe o
porównywalnej jako ci.

25)

Zwolnienie nie powinno obejmowa tych porozumie wertykalnych, które ograniczaj
korzystanie maj cych autoryzacj osób zajmuj cych si naprawami z cz ci
zapasowych o porównywalnej jako ci do naprawy lub przegl du pojazdu silnikowego.
Jednak e, ze wzgl du na bezpo rednie, umowne zaanga owanie producentów pojazdów

w naprawy gwarancyjne, bezpłatny serwis oraz prace zwi zane z usuwaniem wad
fabrycznych, porozumienia zawieraj ce zobowi zanie maj cych autoryzacj osób
zajmuj cych si naprawami do korzystania z oryginalnych cz ci zapasowych,
dostarczanych przez producenta pojazdów tym osobom, powinny zosta obj te
zwolnieniem.
26)

W celu ochrony efektywnej konkurencji na rynku usług naprawczych i przegl dowych
oraz w celu unikni cia wyeliminowania niezale nych osób zajmuj cych si naprawami,
producenci pojazdów silnikowych powinni umo liwi wszystkim zainteresowanym,
niezale nym podmiotom pełny dost p do wszelkich informacji technicznych,
diagnostyki i innego wyposa enia, narz dzi, w tym wszelkie wła ciwe
oprogramowanie, a tak e do szkole , wymaganych do przeprowadzania napraw i
przegl dów pojazdów silnikowych. Do niezale nych podmiotów, którym nale y
zapewni taki dost p, zalicza si w szczególno ci niezale ne osoby zajmuj ce si
naprawami, producentów narz dzi lub sprz tu do napraw, wydawców informacji
technicznych, kluby automobilowe, wiadcz cych pomoc drogow , wiadcz cych
usługi kontrolne i badawcze oraz wiadcz cych usługi szkoleniowe dla osób
zajmuj cych si naprawami. W szczególno ci, warunki dost pu nie mog wprowadza
dyskryminacji mi dzy podmiotami autoryzowanymi i niezale nymi, dost p musi by
przyznany na danie i bez zb dnej zwłoki, a opłata pobierana za udost pnienie takich
informacji nie powinna zniech ca do dost pu do nich, w drodze nie uwzgl dnienia
zakresu, w jakim niezale ne podmioty korzystaj z nich. Dostawca pojazdów
silnikowych powinien by zobowi zany do udost pnienia niezale nym operatorom
informacji technicznej dotycz cej nowych pojazdów silnikowych jednocze nie z
udost pnianiem takiej informacji maj cym jego autoryzacj osobom zajmuj cym si
naprawami, a tak e nie mo e zobowi za niezale nego podmiotu do nabycia innych
informacji, ni niezb dne do realizacji danych prac. Dostawcy powinni by
zobowi zani do udost pniania informacji technicznych, niezb dnych do
przeprogramowywania urz dze
elektronicznych w pojazdach silnikowych.
Uzasadnione i wła ciwe jest jednak e wstrzymanie dost pu do informacji technicznych,
które mogłyby pozwoli stronom trzecim obej
lub unieszkodliwi pokładowe
urz dzenia elektroniczne lub
urz dzenia antywłamaniowe, przekalibrowa
manipulowa w urz dzeniach, które na przykład pozwalaj na ograniczenie pr dko ci
pojazdu silnikowego chyba,
e ochrona antywłamaniowa, ochrona przed
przekalibrowaniem i manipulowaniem mo e zosta zapewniona przy u yciu innych,
mniej restrykcyjnych rodków. Prawa własno ci intelektualnej oraz prawa dotycz ce
know - how, w tym te prawa, które odnosz si do wy ej wymienionych urz dze ,
musz by wykorzystywane w sposób, który pozwala unikn wszelkiego rodzaju
nadu y .

27)

W celu zapewnienia dost pu oraz zapobie enia zmowie na odpowiednich rynkach oraz
w celu umo liwienia dystrybutorom sprzeda y pojazdów marek, pochodz cych od
dwóch lub wi cej producentów, które nie s przedsi biorstwami powi zanymi do
zwolnie , doł czane s okre lone warunki szczególne. W tym celu nie nale y
przyznawa zwolnie w przypadku istnienia zakazów konkurowania. W szczególno ci,
z zastrze eniem mo liwo ci dostawcy zobowi zania dystrybutora do prezentowania
pojazdów w salonie sprzeda y w obszarach wyznaczonych dla poszczególnych marek
tak, aby unikn ich pomylenia, aden zakaz odnosz cy si do sprzeda y marek
konkurencyjnych nie powinien zosta obj ty zwolnieniem. To samo stosuje si do
obowi zku prezentowania pełnego asortymentu pojazdów silnikowych, je li

uniemo liwia to lub nadmiernie utrudnia sprzeda albo prezentowanie pojazdów
wyprodukowanych przez przedsi biorstwa nie powi zane ze sob . Ponadto,
zobowi zanie do zatrudnienia sprzedawców, wyspecjalizowanych w danej marce
uznawane jest za po redni zakaz konkurowania i dlatego nie mo e zosta obj te
zwolnieniem chyba, e dystrybutor zdecyduje si na zatrudnienie sprzedawców,
wyspecjalizowanych w okre lonej marce, a dostawca poniesie wszelkie dodatkowe
koszty z tym zwi zane.
28)

W celu zapewnienia, aby osoby zajmuj ce si naprawami były w stanie przeprowadza
naprawy lub dokonywa przegl dów wszystkich pojazdów silnikowych, zwolnienie nie
powinno by stosowane do jakichkolwiek zobowi za ograniczaj cych zdolno osób
zajmuj cych si naprawami pojazdów silnikowych do wiadczenia usług naprawczych
lub przegl dów marek konkuruj cych dostawców.

29)

Dodatkowo, szczególne warunki s wymagane, aby wył czy niektóre ograniczenia z
zakresu zwolnienia, nakładane czasami w kontek cie systemu dystrybucji selektywnej .
Stosuje si to w szczególno ci do zobowi za , które skutkuj powstrzymywaniem si
uczestników systemu dystrybucji selektywnej od sprzeda y marek okre lonych
konkuruj cych dostawców, co łatwo mogłoby doprowadzi do wyeliminowania
niektórych marek. Dodatkowe warunki s niezb dne w celu wspierania konkurencji
mi dzy markami i integracji rynkowej na wspólnym rynku, tworzenia mo liwo ci dla
osób zajmuj cych si
naprawami,
dystrybutorów i maj cych autoryzacj
zamierzaj cych prowadzi działalno gospodarcz poza swoim miejscem prowadzenia
działalno ci oraz do stworzenia warunków, które b d sprzyja rozwojowi działalno ci
dystrybutorów wielu marek. W szczególno ci, nie powinno podlega zwolnieniu
ograniczanie działania poza wyznaczonym miejscem prowadzenia działalno ci,
nakładane na dystrybucj samochodów osobowych i lekkich pojazdów przeznaczonych
do celów gospodarczych lub na wiadczenie usług naprawczych i przegl dów.
Dostawca mo e wymaga dodatkowych punktów sprzeda y lub punktów dostaw dla
samochodów osobowych i lekkich pojazdów przeznaczonych do celów gospodarczych,
lub warsztatów, spełniaj cych odpowiednie kryteria jako ciowe, stosowane do
podobnych punktów sprzeda y, znajduj cych si w tym samym obszarze
geograficznym.

30)

Zwolnienie nie powinno by stosowane do ogranicze , zmniejszaj cych mo liwo ci
dystrybutora do sprzeda y usług leasingu dla pojazdów silnikowych.

31)

Ograniczenia dotycz ce udziałów
rynkowych, fakt, e niektóre porozumienia
wertykalne nie s obj te zwolnieniami oraz warunki przewidziane w niniejszym
rozporz dzeniu, powinny zwykle zapewni , aby porozumienia, do których stosuje si
zwolnienia, nie umo liwiły uczestnicz cym przedsi biorstwom zlikwidowa
konkurencji w odniesieniu do istotnej cz ci danych towarów i usług.

32)

W szczególnych przypadkach, w których porozumienia, które w przeciwnym razie
korzystałyby ze zwolnienia, a mimo to maj skutki niezgodne z art. 81 ust. 3, Komisja
jest uprawniona do cofni cia zwolnienia; do takiej sytuacji mo e doj w szczególno ci
w przypadku, gdy kupuj cy posiada znacz c sił rynkow na rynku wła ciwym, na
którym odsprzedaje towary lub wiadczy usługi, albo w przypadku, gdy równoległe
sieci porozumie wertykalnych maj podobny skutek, który w znacznie ogranicza
dost p do rynku wła ciwego lub konkurencj na tym rynku; takie skumulowane skutki

mog na przykład powsta w przypadku dystrybucji selektywnej. Komisja mo e
równie cofn zwolnienie, je eli konkurencja na rynku jest znacznie ograniczana
wskutek obecno ci dostawcy, maj cego sił rynkow lub, je eli ceny i warunki dostaw
do dystrybutorów pojazdów silnikowych istotnie ró ni si mi dzy rynkami
geograficznymi. Komisja mo e równie cofn zwolnienie, je eli na dostawy towarów
odpowiadaj cych zakresowi umowy s stosowane dyskryminuj ce ceny lub warunki
sprzeda y albo nieuzasadnione wysokie dopłaty, takie jak te ponoszone w przypadku
zakupu pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego.
33)

Rozporz dzenie nr 19/65/EWG uprawnia władze krajowe Pa stw Członkowskich do
cofni cia zwolnienia w odniesieniu do porozumie wertykalnych, maj cych skutki
niezgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 81 ust. 3 w przypadku, gdy takie skutki
s odczuwalne na ich terytorium lub na jego cz ci oraz w przypadku, gdy takie
terytorium posiada cechy odmiennego rynku geograficznego; wykonanie tego
krajowego prawa do cofni cia nie powinno narusza jednolitego stosowania na całym
obszarze wspólnego rynku wspólnotowych reguł konkurencji lub dla cało ciowego
skutku rodków przyj tych przy wykonywaniu tych przepisów.

34)

W celu umo liwienia lepszego nadzoru nad równoległymi sieciami porozumie
wertykalnych, maj cymi podobne, ograniczaj ce skutki, i które obejmuj powy ej 50%
danego rynku, Komisja powinna mie prawo zadeklarowania, e zwolnienie
niestosowane do porozumie wertykalnych, zawieraj cych szczególne ograniczenia
odnosz ce si do rynku, którego to dotyczy, i tym samym przywróci pełne stosowanie
art. 81 ust. 1 do takich porozumie .

35)

Zwolnienie powinno by udzielone z zastrze eniem stosowania przepisów art. 82
Traktatu, dotycz cego nadu ywania przez przedsi biorstwo pozycji dominuj cej.

36)

Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1475/95 z dnia 28 czerwca 1995 r. w sprawie
stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do niektórych kategorii porozumie dotycz cych
dystrybucji i serwisowania pojazdów silnikowych5 jest stosowane do dnia 30 wrze nia
2002 r. W celu przyznania wszystkim podmiotom czasu na przystosowanie porozumie
wertykalnych, które s zgodne z tym rozporz dzeniem, a które nadal obowi zuj w
chwili, gdy zwolnienie przewidziane w niniejszym rozporz dzeniu wygasa, wła ciwe
jest, aby takie porozumienia korzystały z okresu przej ciowego do dnia 1 pa dziernika
2003 r., w trakcie którego powinny one by wył czone z zakazu ustanowionego w art.
81 ust. 1 na mocy niniejszego rozporz dzenia.

37)

W celu umo liwienia wszystkim podmiotom w ramach systemu ilo ciowej dystrybucji
selektywnej nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów przeznaczonych do
celów gospodarczych przystosowania ich strategii gospodarczych do niestosowania
zwolnie w odniesieniu do klauzuli miejsca, wła ciwe jest zastrze enie, e warunki
okre lone w art. 5 ust. 2 lit. b) wchodz w ycie z dniem 1 pa dziernika 2005 r.

38)

Komisja powinna na bie co monitorowa funkcjonowanie niniejszego rozporz dzenia,
ze szczególnym uwzgl dnieniem jego wpływu na konkurencj w zakresie handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi oraz serwisu posprzeda nego na wspólnym
rynku lub w jego odno nych cz ciach. Powinno to tak e obejmowa monitorowanie

5
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wpływu niniejszego rozporz dzenia na struktur i poziom koncentracji dystrybucji
pojazdów silnikowych oraz na wszelkie wynikaj ce st d oddziaływanie na konkurencj .
Komisja powinna równie przeprowadzi ocen funkcjonowania niniejszego
rozporz dzenia i sporz dzi sprawozdanie nie pó niej ni do 31 maja 2008 r.
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZ DZENIE:
Artykuł 1
Definicje
1.

Dla celów niniejszego rozporz dzenia:

a)

„przedsi biorstwa konkuruj ce” oznaczaj rzeczywistych lub potencjalnych dostawców
na ten sam rynek towarów; rynek towarów obejmuje towary lub usługi, które s
uznawane przez nabywc za zamienne lub substytucyjne w stosunku do towarów lub
usług obj tych umowami, ze wzgl du na cechy produktów, ich cen i ich zamierzone
zastosowanie;

b)

„zakaz konkurowania” oznacza ka de bezpo rednie lub po rednie zobowi zanie,
powoduj ce, e nabywca nie wytwarza, nie nabywa, nie sprzedaje ani nie odsprzedaje
towarów lub usług, które konkuruj z towarami lub usługami obj tymi umow , lub
ka de bezpo rednie lub po rednie zobowi zanie narzucaj ce nabywcy zakup od
dostawcy lub od innego przedsi biorstwa, wyznaczonego przez dostawc , w wysoko ci
powy ej 30% całkowitych zakupów obj tych umow towarów nabywcy, odpowiednich
towarów lub usług oraz ich substytutów na rynku wła ciwym, obliczonej na podstawie
warto ci jego zakupów w poprzednim roku kalendarzowym. Zobowi zanie, zgodnie z
którym dystrybutor sprzedaje pojazdy silnikowe, pochodz ce od innych dostawców w
wydzielonych obszarach salonu sprzeda y, aby unikn pomyłki co do marki, nie
stanowi do celów niniejszego rozporz dzenia zakazu konkurowania. Zobowi zanie,
zgodnie z którym dystrybutor b dzie zatrudniał sprzedawców wyspecjalizowanych w
okre lonych markach pojazdów silnikowych stanowi dla celów niniejszego
rozporz dzenia zakaz konkurowania, chyba e dystrybutor sam zdecyduje si na
zatrudnianie sprzedawców wyspecjalizowanych w okre lonych markach pojazdów, a
dostawca poniesie wszelkie dodatkowe, zwi zane z tym koszty;

c)

„porozumienia wertykalne” oznaczaj porozumienia lub praktyki uzgodnione, w
których uczestnicz dwa lub wi cej przedsi biorstwa, przy czym ka de z nich działa, do
celów porozumienia, na innym poziomie ła cucha produkcji lub dystrybucji;

d)

„ograniczenia wertykalne” oznaczaj ograniczenia konkurencji, obj te zakresem art. 81
ust. 1, gdy takie ograniczenia s zawarte w porozumieniu wertykalnym;

e)

„zobowi zanie wył cznej dostawy” oznacza ka de po rednie lub bezpo rednie
zobowi zanie, powoduj ce, e dostawca sprzedaje wewn trz wspólnego rynku towary
lub usługi obj te umow wył cznie jednemu nabywcy, do celów ich szczególnego
wykorzystania lub odsprzeda y;

f)

„system dystrybucji selektywnej” oznacza system dystrybucji, w którym dostawca
podejmuje si sprzedawa , bezpo rednio lub po rednio, towary lub usługi obj te umow

wył cznie dystrybutorom lub osobom zajmuj cym si naprawami, wybranym na
podstawie okre lonych kryteriów, oraz w którym ci dystrybutorzy lub osoby zajmuj ce
si
naprawami podejmuj
si
nie sprzedawa
tych towarów lub usług
nieautoryzowanym dystrybutorom lub niezale nym osobom zajmuj cym si
naprawami, z zastrze eniem mo liwo ci sprzeda y niezale nym osobom zajmuj cym
si naprawami cz ci zapasowych lub zobowi zania si do udost pniania niezale nym
podmiotom wszelkiej informacji technicznej, sprz tu diagnostycznego, narz dzi i
szkole , wymaganych do naprawy i dokonywania przegl dów pojazdów silnikowych
lub dla wdra ania rodków ochrony rodowiska naturalnego;
g)

„system ilo ciowej dystrybucji selektywnej” oznacza system dystrybucji selektywnej, w
którym dostawca stosuje kryteria selekcji dystrybutorów lub osób zajmuj cych si
naprawami, które bezpo rednio ograniczaj ich liczb ;

h)

„system jako ciowej dystrybucji selektywnej” oznacza system dystrybucji selektywnej,
w którym dostawca stosuje kryteria selekcji dystrybutorów lub osób zajmuj cych si
naprawami, które maj charakter wył cznie jako ciowy, które s wymagane ze wzgl du
na charakter towarów lub usług obj tych umow , które s okre lone jednolicie dla
wszystkich dystrybutorów lub osób zajmuj cych si naprawami, ubiegaj cych si o
wł czenie ich do systemu dystrybucji, które nie s stosowane w sposób dyskryminuj cy
i które nie ograniczaj bezpo rednio liczby dystrybutorów lub osób zajmuj cych si
naprawami;

i)

„prawa własno ci intelektualnej” obejmuj
autorskie i prawa pokrewne;

j)

„know - how” oznacza pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych,
wywiedzionych z do wiadczenia i bada przeprowadzanych przez dostawc , które
stanowi tajemnic , s istotne i zidentyfikowane; w tym kontek cie „tajemnica”
oznacza, e know - how, jako nadwozie lub dokładna konfiguracja i monta jego
elementów nie jest ani powszechnie znane ani łatwo dost pne; „istotne” oznacza, e
know - how obejmuje informacje, które s niezb dne dla nabywcy do u ytkowania,
sprzeda y lub odsprzeda y towarów lub usług obj tych umow ; „zidentyfikowane”
oznacza, e know - how musi by opisany w wystarczaj co zrozumiały sposób,
umo liwiaj cy sprawdzenie, czy spełnia kryteria tajno ci i istotno ci;

k)

„nabywca”, niezale nie od tego czy jest nim dystrybutor, czy osoba zajmuj ca si
naprawami obejmuje przedsi biorstwo, które sprzedaje towary lub usługi w imieniu
innego przedsi biorstwa;

l)

„maj ca autoryzacj osoba zajmuj ca si naprawami” oznacza wiadcz cego usługi
naprawcze lub przegl dowe w odniesieniu do pojazdów silnikowych, działaj cy w
ramach systemu dystrybucji, utworzonego przez dostawc pojazdów silnikowych;

m)

„niezale na osoba zajmuj ca si naprawami” oznacza wiadcz cego usługi naprawcze
lub przegl dowe w odniesieniu do pojazdów silnikowych, który nie działa w ramach
systemu dystrybucji, utworzonego przez dostawc pojazdów silnikowych, dla którego
wiadczy usługi naprawcze lub przegl dowe. Maj ca autoryzacj osoba zajmuj ca si
naprawami w ramach systemu dystrybucji danego dostawcy jest do celów niniejszego
rozporz dzenia uznawana za niezale n osob zajmuj c si naprawami, w takim

prawo własno ci przemysłowej, prawo

stopniu, w jakim wiadczy ona usługi naprawcze i przegl dowe w odniesieniu do
pojazdów silnikowych, wzgl dem których nie jest ona uczestnikiem danego systemu
dystrybucji tego dostawcy;
n)

„pojazd silnikowy” oznacza pojazd z własnym nap dem, przeznaczony do
wykorzystywania na drogach publicznych, wyposa ony w trzy lub wi cej kół;

o)

„samochód osobowy” oznacza pojazd silnikowy, przeznaczony do przewozu osób i
posiadaj cy nie wi cej ni osiem siedze oprócz miejsca kierowcy;

p)

„lekki pojazd przeznaczony do celów gospodarczych” oznacza pojazd silnikowy,
przeznaczony do przewozu rzeczy lub osób, o maksymalnej masie nie przekraczaj cej
3,5 tony; je li okre lone rodzaje lekkich pojazdów przeznaczonych do celów
gospodarczych s sprzedawane tak e w wersjach o maksymalnej masie przekraczaj cej
3,5 tony, wszystkie wersje tego pojazdu s uznawane za lekkie pojazdy przeznaczone
do celów gospodarczych;

q)

„zakres umowy” oznacza wszystkie ró ni ce si modele pojazdów silnikowych,
dost pne do nabycia przez dystrybutora od dostawcy;

r)

„pojazd silnikowy, który odpowiada modelowi z zakresu umowy” oznacza pojazd,
który jest przedmiotem porozumienia dystrybucyjnego z innym przedsi biorstwem w
ramach systemu dystrybucji utworzonego przez producenta lub za jego zgod i który
jest:
-

produkowany lub montowany w du ych ilo ciach przez producenta, oraz

-

posiada identyczn lini nadwozia, rodzaj nap du, podwozie i rodzaj silnika, jak
pojazdy z zakresu umowy;

s)

„cz ci zapasowe” oznacza towary przeznaczone do zainstalowania w lub na poje dzie
silnikowym, w celu zast pienia elementów tego pojazdu, w tym takie produkty jak
smary, które s niezb dne do korzystania z pojazdu silnikowego, z wyj tkiem paliw;

t)

„oryginalne cz ci zapasowe” oznaczaj cz ci zapasowe o tej samej jako ci jak
elementy zastosowane w monta u pojazdu silnikowego oraz które s produkowane
zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcji, dostarczonymi przez producenta tych
pojazdów w odniesieniu do produkcji elementów lub cz ci zapasowych danego
pojazdu silnikowego. Obejmuje to cz ci zapasowe, które s produkowane na tej samej
linii produkcyjnej co elementy. Przyjmuje si , je li nie zostanie udowodniona teza
przeciwna, e te cz ci stanowi oryginalne cz ci zapasowe, je li producent cz ci
za wiadczy, e cz ci te jako ciowo odpowiadaj cz ciom stosowanym w monta u
danych pojazdów, i e zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i normami
produkcji producenta pojazdów;

u)

„cz ci zapasowe porównywalnej jako ci” oznaczaj wył cznie cz ci zapasowe,
produkowane przez ka de przedsi biorstwo, które mo e w ka dej chwili za wiadczy ,
e cz ci, których to dotyczy, odpowiadaj pod wzgl dem jako ci elementom, które s
lub były zastosowane w monta u danych pojazdów silnikowych;

v)

„przedsi biorstwa wchodz ce w skład systemu dystrybucji” oznaczaj producenta oraz
przedsi biorstwa, którym zostało powierzone przez producenta lub uzyskały jego zgod
na dystrybucj albo napraw , albo przegl dy towarów obj tych umow lub towarów im
odpowiadaj cych;

w)

„u ytkownik ostateczny” obejmuje spółki leasingowe, chyba e obowi zuj ce umowy
leasingowe przewiduj przeniesienie własno ci lub opcje na nabycie pojazdu przed
wyga ni ciem umowy.

2.
Poj cia „przedsi biorstwo”, „dostawca”, „nabywca”, „dystrybutor” i „osoba zajmuj ca
si naprawami” obejmuj odpowiednie ich przedsi biorstwa powi zane.
„Przedsi biorstwami powi zanymi” s :
a)

przedsi biorstwa, w których strona porozumienia, bezpo rednio lub po rednio:
(i)

ma prawo do korzystania z ponad połowy praw głosu, lub

(ii) ma prawo do powołania wi cej ni połowy członków Rady nadzorczej, zarz du
lub organów prawnie reprezentuj cych przedsi biorstwo, lub
(iii) ma prawo zarz dzania sprawami przedsi biorstwa;
b)

przedsi biorstwa, które bezpo rednio lub po rednio posiadaj , wobec strony
porozumienia, prawa lub uprawnienia wymienione w lit. a);

c)

przedsi biorstwa, w których przedsi biorstwo, okre lone w lit. b) posiada, bezpo rednio
lub po rednio, prawa lub uprawnienia wymienione w lit. a);

d)

przedsi biorstwa, w których strona porozumienia wraz z jednym lub wi cej
przedsi biorstwami, okre lonymi w lit. a), b) lub c) lub, w których dwa lub wi cej z
tych ostatnich przedsi biorstw wspólnie posiadaj prawa, lub uprawnienia wymienione
w lit. a);

e)

przedsi biorstwa, w których prawa lub uprawnienia wymienione w lit. a) s wspólnie
posiadane przez:
(i)

strony porozumienia lub ich odpowiednie przedsi biorstwa powi zane, okre lone
w lit. a)-d), lub

(ii) jedn lub wi cej ze stron porozumienia albo jedno lub wi cej z ich
przedsi biorstw powi zanych, okre lonych w lit. a)-d) oraz jedn lub wi cej stron
trzecich.
Artykuł 2
Zakres zastosowania
1.
Zgodnie z art. 81 ust. 3 Traktatu oraz z zastrze eniem przepisów niniejszego
rozporz dzenia, deklaruje si niniejszym, e przepisów art. 81 ust. 1 nie stosuje si do

porozumie wertykalnych, w przypadku, gdy dotycz one warunków, zgodnie zktórymi
strony mog nabywa , sprzedawa lub odsprzedawa nowych pojazdów silnikowych, cz ci
zapasowych do pojazdów silnikowych lub wiadczenia usług naprawczych albo
przegl dowych w odniesieniu do pojazdów silnikowych.
Akapit pierwszy stosuje si w zakresie, w którym takie porozumienia wertykalne zawieraj
ograniczenia wertykalne.
Dla celów niniejszego rozporz dzenia, zwolnienie zadeklarowane w niniejszym ust pie jest
nazywane „zwolnieniem”.
2.

Zwolnienia stosuje si równie do nast puj cych kategorii porozumie wertykalnych:

a)

Porozumienia wertykalne zawarte mi dzy zwi zkami przedsi biorstw a jego członkami
lub mi dzy takim zwi zkiem a jego dostawcami, jedynie je li wszyscy jego członkowie
s dystrybutorami pojazdów silnikowych lub cz ci zapasowych do pojazdów
silnikowych, lub osobami zajmuj cymi si naprawami i je eli aden z indywidualnych
członków zwi zku wraz ze swoimi przedsi biorstwami powi zanymi nie wykazuje
cało ciowych obrotów rocznych przekraczaj cych 50 milionów EUR; porozumienia
wertykalne zawarte przez takie zwi zki s obj te niniejszym rozporz dzeniem z
zastrze eniem stosowania art. 81 do porozumie horyzontalnych zawieranych mi dzy
członkami zwi zku lub decyzji przyj tych przez zwi zek;

b)

porozumienia wertykalne zawieraj ce przepisy dotycz ce udzielenia nabywcy lub
u ytkowania przez nabywc praw własno ci intelektualnej, pod warunkiem, e te
przepisy nie stanowi podstawowego przedmiotu tych porozumie oraz odnosz si
bezpo rednio do u ytkowania, sprzeda y lub odsprzeda y towarów lub usług przez
nabywc lub jego klientów. Zwolnienie stosuje si pod warunkiem, e te przepisy nie
zawieraj ogranicze konkurencji w odniesieniu do towarów lub usług obj tych umow ,
które maj ten sam przedmiot lub skutek, jak ograniczenia wertykalne, które nie
podlegaj zwolnieniu na mocy niniejszego rozporz dzenia.

3.
Zwolnienie nie ma zastosowania do porozumie wertykalnych, zawieranych mi dzy
przedsi biorstwami konkuruj cymi.
Jednak e, stosuje si je w przypadku, gdy przedsi biorstwa konkuruj ce zawr porozumienia
wertykalne nie b d ce porozumieniem wzajemnym oraz gdy:
a)

całkowity roczny obrót nabywcy nie przekracza 100 milionów EUR, lub

b)

dostawca jest producentem i dystrybutorem towarów, natomiast nabywca jest
dystrybutorem, nie produkuj cym towarów konkuruj cych z towarami obj tymi
umow , lub

c)

dostawca wiadczy usługi na kilku poziomach handlu, natomiast nabywca nie wiadczy
adnych usług konkurencyjnych na tym poziomie handlu, na którym nabywa on usługi
obj te umow .
Artykuł 3

Warunki ogólne
1.
Z zastrze eniem ust. 2, 3, 4, 5, 6 i 7, zwolnienia stosuje si pod warunkiem, e udział
rynkowy dostawcy w rynku wła ciwym, na którym sprzedaje on nowe pojazdy silnikowe,
cz ci zapasowe do pojazdów silnikowych lub usługi naprawcze i przegl dowe, nie
przekracza 30%.
Jednak e, w przypadku porozumie , tworz cych systemy ilo ciowej dystrybucji selektywnej
dla sprzeda y nowych pojazdów silnikowych, próg udziału rynkowego, dla stosowania
zwolnienia wynosi 40%.
Te progi nie maj zastosowania do porozumie
dystrybucji selektywnej.

ustanawiaj cych systemy jako ciowej

2.
W przypadku porozumie wertykalnych, zawieraj cych zobowi zanie wył cznej
dostawy, zwolnienie stosuje si pod warunkiem, e udział rynkowy, posiadany przez nabywc
nie przekracza 30% rynku wła ciwego, na którym dokonuje on zakupów towarów lub usług
obj tych umow .
3.
Zwolnienie stosuje si pod warunkiem, e porozumienie wertykalne zawarte z
dystrybutorem lub osob zajmuj c si naprawami przewiduje, e dostawca zgadza si na
przeniesienie praw i zobowi za , wynikaj cymi z porozumienia wertykalnego przez innego
dystrybutora lub osob zajmuj c si naprawami w ramach systemu dystrybucji, wybranemu
przez poprzedniego dystrybutora lub osob zajmuj c si naprawami.
4.
Zwolnienie stosuje si pod warunkiem, e porozumienie wertykalne zawarte z
dystrybutorem lub osob zajmuj c si naprawami przewiduje, e dostawca, który zamierza
dokona wypowiedzenia porozumienia, musi przekaza takie wypowiedzenie na pi mie i
musi ono zawiera szczegółowe, obiektywne i przejrzyste powody rozwi zania umowy, aby
uniemo liwi dostawcy rozwi zanie porozumienia wertykalnego z dystrybutorem lub osob
zajmuj c si naprawami z powodu praktyk, które nie mog by ograniczone na mocy
niniejszego rozporz dzenia.
5.
Zwolnienie stosuje si pod warunkiem, e porozumienie wertykalne, zawarte przez
dostawc nowych pojazdów silnikowych z dystrybutorem lub maj c autoryzacj osob
zajmuj c si naprawami przewiduje, e:
a)

porozumienie jest zawierane na okres co najmniej pi lat; w tym przypadku ka da
strona musi zobowi za si , e zawiadomienie o zamiarze nie przedłu ania
porozumienia b dzie przekazane drugiej stronie z wyprzedzeniem co najmniej
sze ciomiesi cznym;

b)

porozumienie jest zawierane na czas nieokre lony; w takim przypadku okres zwykłego
wypowiedzenia porozumienia musi wynosi co najmniej dwa lata dla ka dej ze stron;
okres ten ulega skróceniu do co najmniej jednego roku w przypadku, gdy:
(i)

dostawca jest zobowi zany przez prawo lub przez specjalne porozumienie do
zapłaty odpowiedniego odszkodowania za wypowiedzenie porozumienia, lub

(ii) dostawca wypowiada porozumienie w przypadku, gdy jest to niezb dne do

reorganizacji całej lub istotnej cz ci sieci.
6.
Zwolnienie stosuje si pod warunkiem, e porozumienie wertykalne przewiduje dla
ka dej strony prawo do przekazywania sporów, dotycz cych wypełnienia swoich zobowi za
umownych do niezale nego eksperta lub arbitra. Spory te mog dotyczy mi dzy innymi
nast puj cych spraw:
a)

zobowi za dotycz cych dostaw;

b)

ustalania lub osi gania celów sprzeda y;

c)

stosowania wymaga dotycz cych składowania;

d)

wykonanie zobowi zania dostarczania lub wykorzystywania pojazdów pokazowych;

e)

warunków sprzeda y ró nych marek;

f)

kwestii, czy zakaz działania poza wyznaczonym miejscem prowadzenia działalno ci
ogranicza zdolno dystrybutora pojazdów silnikowych innych ni samochody osobowe
lub lekkie pojazdy przeznaczone do celów gospodarczych do rozwijania swojej
działalno ci, lub

g)

kwestii, czy wypowiedzenie porozumienia jest uzasadnione powodami podanymi w
wypowiedzeniu.

Prawo, okre lone w pierwszym zdaniu jest bez uszczerbku dla prawa ka dej strony do
zwrócenia si do s du krajowego.
7.
Dla celów niniejszego artykułu, udział rynkowy posiadany przez przedsi biorstwa
okre lone w art. 1 ust. 2 lit. e) rozdziela si równo mi dzy ka de przedsi biorstwo posiadaj ce
prawa lub uprawnienia, wymienione w art. 1 ust. 2 lit. a).
Artykuł 4
Ograniczenia podstawowe
(Ograniczenia podstawowe dotycz ce sprzeda y nowych pojazdów silnikowych, usług
naprawczych i przegl dowych lub cz ci zapasowych)
1.
Zwolnienie nie ma zastosowania do porozumie wertykalnych, które, bezpo rednio lub
po rednio, samodzielnie lub w poł czeniu z innymi czynnikami, b d cymi si pod kontrol
stron, posiadaj cel:
a)

ograniczenia mo liwo ci dystrybutora lub osoby zajmuj cej si naprawami okre lania
swojej ceny sprzeda y z zastrze eniem mo liwo ci dostawcy nakładania ceny
maksymalnej lub zalecanej ceny sprzeda y, pod warunkiem, e nie równa si ona cenie
stałej lub minimalnej cenie sprzeda y, jako skutku formy nacisku lub bod ców
wywieranych przez któr kolwiek stron ;

b)

ograniczenia terytorium na którym lub grupy klientów, którym dystrybutor lub osoba

zajmuj ca si naprawami mo e sprzedawa towary lub usługi obj te umow ; jednak e,
zwolnienie stosuje si do:
(i)

ograniczenia aktywnej sprzeda y na wył cznym terytorium lub grupie
wył cznych klientów, zarezerwowanym dla dostawcy lub przyznanym przez
dostawc innemu dystrybutorowi lub osobie zajmuj cej si naprawami, w
przypadku, gdy takie ograniczenie nie zmniejsza sprzeda y przez klientów
dystrybutora lub osoby zajmuj cej si naprawami;

(ii)

ograniczenia sprzeda y u ytkownikom ostatecznym
działaj cego na poziomie sprzeda y hurtowej;

przez

dystrybutora

(iii) ograniczenia sprzeda y nowych pojazdów silnikowych oraz cz ci zapasowych
dystrybutorom nieautoryzowanym przez uczestników systemu dystrybucji
selektywnej na rynkach, na których stosowana jest dystrybucja selektywna, z
zastrze eniem przepisów (i);
(iv) ograniczenia mo liwo ci nabywcy sprzeda y elementów, dostarczanych do celów
ich zamontowania, klientom, którzy mogliby wykorzysta je do produkowania
towarów tego samego rodzaju, jak te wyprodukowane przez dostawc ;
c)

ograniczenia dostaw krzy owych mi dzy dystrybutorami lub osobami zajmuj cymi si
naprawami w ramach systemu dystrybucji selektywnej, w tym dostawy mi dzy
dystrybutorami lub osobami zajmuj cymi si naprawami, działaj cymi na ró nych
poziomach handlu;

d)

ograniczenia aktywnej lub pasywnej sprzeda y nowych samochodów osobowych lub
lekkich pojazdów przeznaczonych do celów handlowych, cz ci zapasowych do
wszystkich pojazdów silnikowych lub wiadczenia usług naprawczych albo
przegl dowych w zakresie wszystkich pojazdów silnikowych wykorzystywanych przez
u ytkowników ostatecznych, które s sprzedawane przez uczestników systemu
dystrybucji selektywnej, działaj cych na poziomie sprzeda y detalicznej na rynkach, na
których stosuje si dystrybucj selektywn . Zwolnienie stosuje si do porozumie ,
zawieraj cych zakaz, nało ony na uczestnika systemu dystrybucji selektywnej,
dotycz cy działania poza autoryzowanym miejscem prowadzenia działalno ci.
Jednak e, stosowanie zwolnienia do takich zakazów jest obj te art. 5 ust. 2 lit. b);

e)

ograniczenia aktywnej lub pasywnej sprzeda y nowych pojazdów silnikowych, innych
ni samochody osobowe lub lekkie pojazdy przeznaczone do celów handlowych
u ytkownikom ostatecznym przez uczestników systemu dystrybucji selektywnej,
działaj cych na poziomie sprzeda y detalicznej na rynkach, na których stosuje si
dystrybucj selektywn , z zastrze eniem uprawnienia dostawcy do zakazania
uczestnikowi tego systemu działania poza autoryzowanym miejscem prowadzenia
działalno ci;

(Ograniczenia podstawowe, dotycz ce wył cznie sprzeda y nowych pojazdów silnikowych)
f)

ograniczenie uprawnienia dystrybutora do sprzedawania wszelkich nowych pojazdów
silnikowych, które odpowiadaj modelom w ramach jego zakresu umowy;

g)

ograniczenie uprawnienia dystrybutora do zlecania wiadczenia usług naprawczych lub
przegl dowych maj cym autoryzacj osobom zajmuj cym si naprawami, bez
uszczerbku dla uprawnienia dostawcy do zobowi zania dystrybutora, aby podawał
u ytkownikom ostatecznym nazw (nazwisko) i adres maj cej autoryzacj osoby lub
osób zajmuj cych si naprawami, których to dotyczy, przed zawarciem umów
sprzeda y oraz, je li adna z tych maj cych autoryzacj osób zajmuj cych si
naprawami nie znajduje si w pobli u punktu sprzeda y, tak e aby informował
u ytkowników ostatecznych, w jakiej odległo ci od punktu sprzeda y znajduje si dany
warsztat lub warsztaty; jednak e takie zobowi zania mog by nało one jedynie pod
warunkiem, e podobne zobowi zania s nało one na dystrybutorów, których warsztat
nie znajduje si w tym samym miejscu, w którym ich punkt sprzeda y;

(Ograniczenia podstawowe dotycz ce jedynie sprzeda y usług naprawczych i przegl dowych
oraz cz ci zapasowych)
h)

ograniczenie uprawnienia maj cych autoryzacj osób zajmuj cych si naprawami do
ograniczenia swojej działalno ci do wiadczenia usług naprawczych i przegl dowych
oraz dystrybucji cz ci zapasowych;

i)

ograniczenie sprzeda y cz ci zapasowych do pojazdów silnikowych przez uczestników
systemu dystrybucji selektywnej niezale nym osobom zajmuj cym si naprawami,
które u ywaj te cz ci do napraw i przegl dów pojazdów silnikowych;

j)

ograniczenia uzgodnione mi dzy dostawc oryginalnych cz ci zapasowych lub cz ci
zapasowych o porównywalnej jako ci, narz dzi naprawczych lub diagnostycznych lub
innego sprz tu, oraz producentem pojazdów silnikowych, ograniczaj ce uprawnienie
dostawcy do sprzeda y tych towarów lub usług autoryzowanym lub niezale nym
dystrybutorom albo maj cym autoryzacj lub niezale nym osobom zajmuj cym si
naprawami lub u ytkownikom ostatecznym;

k)

ograniczenie uprawnienia dystrybutora lub maj cej autoryzacj osoby zajmuj cej si
naprawami do otrzymywania oryginalnych cz ci zapasowych lub cz ci zapasowych o
porównywalnej jako ci, od przedsi biorstw trzecich, według swojego uznania oraz do
u ywania ich do naprawy i przegl dów pojazdów silnikowych, z zastrze eniem
uprawnie dostawcy nowych pojazdów silnikowych do zobowi zania do stosowania
oryginalnych cz ci zapasowych, dostarczanych przez niego do napraw gwarancyjnych,
bezpłatnych serwisów oraz prac zwi zanych z usuwaniem wad fabrycznych;

l)

ograniczenie uzgodnione mi dzy producentem pojazdów silnikowych, który
wykorzystuje cz ci składowe do pierwotnego monta u pojazdów silnikowych oraz
dostawc takich cz ci składowych, które ograniczaj uprawnienie tego ostatniego do
skutecznego umieszczania swojego znaku towarowego lub znaku firmowego w łatwo
widoczny sposób na cz ciach składowych dostarczanych lub na cz ciach zapasowych.

2.
Zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy dostawca pojazdów silnikowych
odmawia niezale nym podmiotom dost pu do wszelkiej informacji technicznej, sprz tu
diagnostycznego i innego wyposa enia, narz dzi, w tym odpowiedniego oprogramowania lub
szkole wymaganych do dokonywania napraw i przegl dów tych pojazdów silnikowych lub
wdra ania rodków ochrony rodowiska naturalnego.

Taki dost p musi obejmowa w szczególno ci nieograniczone korzystanie z systemów
kontroli elektronicznej oraz systemów diagnostyki pojazdów silnikowych, programowanie
tych systemów zgodnie ze standardowymi procedurami dostawcy, wskazówki dotycz ce
naprawy i szkolenia oraz informacje wymagane do korzystania z narz dzi i sprz tu
diagnostycznego i serwisowego.
Dost p podmiotom niezale nym musi by przyznany w sposób niedyskryminacyjny,
natychmiastowy i proporcjonalny, a informacje musz by przekazywane w postaci nadaj cej
si do wykorzystania. Je li odno na kwestia jest obj ta prawem własno ci intelektualnej lub
stanowi know - how, dost pu nie odmawia si w niewła ciwy sposób.
Dla celów niniejszego ust pu, „niezale ny podmiot” oznacza przedsi biorstwa, które
bezpo rednio lub po rednio wykonuj naprawy i przegl dy pojazdów silnikowych, w
szczególno ci niezale ne osoby zajmuj ce si naprawami, producentów narz dzi lub sprz tu
do napraw, wydawców informacji technicznych, kluby automobilowe, wiadcz cych pomoc
drogow , wiadcz cych usługi kontrolne i badawcze oraz wiadcz cych usługi szkoleniowe
dla osób zajmuj cych si naprawami.
Artykuł 5
Warunki szczególne
1.
W odniesieniu do sprzeda y nowych pojazdów silnikowych, usług naprawczych lub
przegl dowych lub cz ci zapasowych, zwolnienie nie ma zastosowania do któregokolwiek z
nast puj cych zobowi za zawartych w porozumieniach wertykalnych:
a)

wszelkich bezpo rednich lub po rednich zakazów konkurowania;

b)

wszelkich bezpo rednich lub po rednich zobowi za ograniczaj cych uprawnienie
maj cych autoryzacj osób zajmuj cych si napraw do wiadczenia usług
naprawczych lub przegl dowych w zakresie pojazdów pochodz cych od dostawców
konkuruj cych;

c)

wszelkich bezpo rednich lub po rednich zobowi za , uniemo liwiaj cych uczestnikom
systemu dystrybucyjnego sprzedawanie pojazdów silnikowych lub cz ci zapasowych
okre lonych dostawców konkuruj cych albo wiadczenie usług naprawczych lub
przegl dowych w zakresie pojazdów silnikowych okre lonych dostawców
konkuruj cych;

d)

wszelkich bezpo rednich lub po rednich zobowi za , uniemo liwiaj cych
dystrybutorowi lub maj cej autoryzacj osobie zajmuj cej si napraw po wymówieniu
porozumienia produkowanie, nabywanie, sprzedawanie lub odsprzedawanie pojazdów
silnikowych lub wiadczenie usług naprawczych lub przegl dowych.

2.
W odniesieniu do sprzeda y nowych pojazdów silnikowych, zwolnienie nie ma
zastosowania do któregokolwiek z nast puj cych zobowi za zawartych w porozumieniach
wertykalnych:
a)

wszelkich bezpo rednich lub po rednich zobowi za , uniemo liwiaj cych sprzedawcy
detalicznemu sprzeda usług leasingowych, dotycz cych towarów obj tych umow lub

im odpowiadaj cych;
b)

wszelkich bezpo rednich lub po rednich zobowi za nało onych na dystrybutora
samochodów osobowych lub lekkich pojazdów przeznaczonych do celów handlowych,
w ramach systemu dystrybucji selektywnej, które ograniczaj jego uprawnienie do
tworzenia dodatkowych punktów sprzeda y lub punktów dostaw w innych miejscach
wewn trz wspólnego rynku, na którym dystrybucja selektywna jest stosowana.

3.
W odniesieniu do usług naprawczych i przegl dowych lub sprzeda y cz ci
zapasowych, zwolnienie nie ma zastosowania do jakiegokolwiek bezpo redniego lub
po redniego zobowi zania, dotycz cego miejsca prowadzenia działalno ci przez maj c
autoryzacj osob zajmuj c si naprawami, w którym dystrybucja selektywna jest
stosowana.
Artykuł 6
Cofni cie korzy ci wynikaj cej z rozporz dzenia
1.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporz dzenia nr 19/65/EWG, Komisja mo e cofn korzy
wynikaj c z niniejszego rozporz dzenia, je li uzna w jakimkolwiek szczególnym przypadku,
e porozumienia wertykalne, do których stosuje si niniejsze rozporz dzenie, pomimo to
wywołuj skutki niezgodne z warunkami ustanowionymi w art. 81 ust. 3 Traktatu, w
szczególno ci:
a)

w przypadku, gdy dost p do rynku wła ciwego albo konkurencja w jego ramach s
znacznie ograniczane w rezultacie skumulowanego efektu równoległych sieci
podobnych ogranicze wertykalnych, wprowadzonych przez konkuruj cych dostawców
lub nabywców, lub

b)

w przypadku, gdy konkurencja jest ograniczona na rynku, na którym jeden dostawca nie
jest nara ony na efektywn konkurencj ze strony innych dostawców, lub

c)

w przypadku, gdy ceny lub warunki dostaw towarów obj tych umow lub towarów im
odpowiadaj cych ró ni si zasadniczo w zale no ci od rynku geograficznego, lub

d)

w przypadku, gdy w ramach rynku geograficznego stosowane s dyskryminuj ce ceny
lub warunki sprzeda y.

2.
W przypadku, gdy w jakimkolwiek szczególnym przypadku porozumienia wertykalne,
do których stosuje si zwolnienie, wywieraj na terytorium Pa stwa Członkowskiego lub na
jego cz ci, maj cym wszystkie cechy odr bnego rynku geograficznego, skutki niezgodne z
warunkami ustanowionymi w art. 81 ust. 3 Traktatu, odpowiednie władze tego Pa stwa
Członkowskiego mog odwoła stosowanie niniejszego rozporz dzenia w odniesieniu do tego
obszaru, na podstawie tych samych warunków, jak te przewidziane w ust. 1.
Artykuł 7
Niestosowanie rozporz dzenia
1.

Zgodnie z art. 1a rozporz dzenia nr 19/65/EWG, Komisja mo e na mocy

rozporz dzenia o wiadczy , e w przypadku, gdy równoległe sieci podobnych ogranicze
wertykalnych obejmuj wi cej ni 50% rynku wła ciwego, niniejsze rozporz dzenie nie ma
zastosowania do porozumie wertykalnych, zawieraj cych szczególne ograniczenia,
odnosz ce si do tego rynku.
2.
Rozporz dzenie przyj te na podstawie ust. 1 nie staje si skuteczne wcze niej ni po
upływie roku od jego przyj cia.
Artykuł 8
Obliczanie udziału rynkowego
1.
Udziały rynkowe, przewidziane w niniejszym rozporz dzeniu, oblicza si
nast puj cy sposób:

w

a)

w przypadku dystrybucji nowych pojazdów silnikowych na podstawie wolumenu
towarów obj tych umow i towarów im odpowiadaj cych, sprzedanych przez dostawc ,
wraz z jakimikolwiek innymi towarami, sprzedanymi przez dostawc , które z punktu
widzenia nabywcy postrzegane s jako zamienne lub substytucyjne, z uwagi na cechy
produktu, cen i zamierzone zastosowanie;

b)

w przypadku dystrybucji cz ci zapasowych, na podstawie warto ci towarów obj tych
umow i innych towarów sprzedanych przez dostawc , wraz z jakimikolwiek innymi
towarami, sprzedanymi przez dostawc , które z punktu widzenia nabywcy postrzegane
s jako zamienne lub substytucyjne, z uwagi na cechy produktów, ich ceny i zamierzone
przeznaczenie;

c)

w przypadku wiadczenia usług naprawczych i przegl dowych na podstawie warto ci
usług obj tych umow , sprzedawanych przez uczestników sieci dystrybucyjnej
dostawcy, wraz z jakimikolwiek innymi usługami, sprzedanymi przez tych uczestników,
które z punktu widzenia nabywcy postrzegane s jako zamienne lub substytucyjne, z
uwagi na ich cechy, ceny i zamierzone przeznaczenie.

Je li dane dotycz ce wolumenu sprzeda y, wymagane do tych oblicze s niedost pne, dane
dotycz ce warto ci sprzeda y mog by wykorzystane lub na odwrót. W przypadku, gdy takie
informacje nie s dost pne, oszacowania na podstawie innych wiarygodnych informacji
rynkowych mog by wykorzystane. Dla celów art. 3 ust. 2, do obliczenia udziału rynkowego
stosuje si wolumen lub odpowiednio warto zakupów rynkowych, albo ich oszacowanie.
2.
Dla celów stosowania progów 30% i 40% udziałów rynkowych, przewidzianych w
niniejszym rozporz dzeniu, stosuje si nast puj ce zasady:
a)

udział rynkowy oblicza si na podstawie danych, odnosz cych si do poprzedniego roku
kalendarzowego;

b)

udział rynkowy obejmuje wszystkie towary lub usługi dostarczane dystrybutorom
zintegrowanym w celach sprzeda y;

c)

w przypadku, gdy udział rynkowy pocz tkowo nie przekracza odpowiednio 30% lub
40%, ale nast pnie ro nie powy ej tych poziomów, ale nie przekraczaj c odpowiednio

35% lub 45%, to nadal, przez okres dwóch kolejnych lat kalendarzowych,
nast puj cych po roku, w którym próg udziału rynkowego wynosz cy odpowiednio
30% lub 40% został po raz pierwszy przekroczony, stosuje si zwolnienie;
d)

w przypadku, gdy udział rynkowy nie przekracza pocz tkowo odpowiednio 30% lub
40%, ale nast pnie ro nie przekraczaj c odpowiednio 35% lub 45%, to nadal, przez
okres jednego roku kalendarzowego, nast puj cego po roku, w którym poziom
odpowiednio 30% lub 40% został po raz pierwszy przekroczony, zwolnienie stosuje si ;

e)

korzy wynikaj ca z lit. c) i d) nie mog
przekroczy okres dwóch lat kalendarzowych.

by

ł czone w sposób pozwalaj cy

Artykuł 9
Obliczanie obrotów
1.
Dla celów obliczania wielko ci całkowitych obrotów rocznych okre lonych
odpowiednio w art. 2 ust. 2 lit. a) i art. 2 ust. 3 lit. a), sumuje si obrót uzyskany w ci gu
poprzedniego roku obrachunkowego przez odpowiedni stron porozumienia wertykalnego
oraz obrót uzyskany przez powi zane z ni przedsi biorstwa w odniesieniu do wszystkich
towarów i usług, ale z wył czeniem wszelkich podatków i innych opłat. Do tego celu nie
bierze si pod uwag adnych transakcji mi dzy stron porozumienia wertykalnego oraz jej
przedsi biorstwami powi zanymi lub mi dzy ich przedsi biorstwami powi zanymi.
2.
Zwolnienie pozostaje stosowane w przypadku, gdy przez dowolny okres dwóch
kolejnych lat obrachunkowych, próg całkowitego obrotu rocznego nie zostaje przekroczony o
wi cej ni 10%.
Artykuł 10
Okres przej ciowy
Zakaz ustanowiony w art. 81 ust. 1 nie stosuje si w okresie od dnia 1 pa dziernika 2002 r. do
dnia 30 wrze nia 2003 r. w odniesieniu do porozumie ju obowi zuj cych w dniu
30 wrze nia 2002 r., które nie spełniaj warunków zwolnienia, przewidzianych w niniejszym
rozporz dzeniu, ale które spełniaj warunki zwolnienia, przewidziane w rozporz dzeniu (WE)
nr 1475/95.
Artykuł 11
Sprawozdania z monitoringu i oceny
1.
Komisja na bie co monitoruje funkcjonowanie niniejszego rozporz dzenia, ze
szczególnym uwzgl dnieniem jego wpływu na:
a)

konkurencj w handlu detalicznym pojazdami silnikowymi oraz w zakresie serwisu
posprzeda nego na wspólnym rynku lub jego odno nych cz ci;

b)

struktur i poziom koncentracji dystrybucji pojazdów silnikowych oraz wszelkie
wynikaj ce st d skutki dla konkurencji.

2.
Komisja opracowuje nie pó niej ni dnia 31 maja 2008 r. sprawozdanie dotycz ce
niniejszego rozporz dzenia, uwzgl dniaj c w szczególno ci warunki okre lone w art. 81
ust. 3.
Artykuł 12
Wej cie w ycie i wyga ni cie
1.

Niniejsze rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 pa dziernika 2002 r.

2.

Art. 5 ust. 2 lit. b) stosuje si od dnia 1 pa dziernika 2005 r.

3.

Niniejsze rozporz dzenie wygasa z dniem 31 maja 2010 r.

Niniejsze rozporz dzenie wi e w cało ci i jest bezpo rednio stosowane we wszystkich
Pa stwach Członkowskich.

Sporz dzono w Brukseli, dnia 31 lipca 2002 r.

W imieniu Komisji
Mario MONTI
Członek Komisji

