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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

1.8.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιουλίου 2002
για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Το ευεργέτηµα της απαλλαγής κατά κατηγορία πρέπει να
περιοριστεί στις κάθετες συµφωνίες για τις οποίες µπορεί να
θεωρηθεί µε επαρκή βεβαιότητα ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3.

(5)

Οι κάθετες συµφωνίες που εµπίπτουν στις κατηγορίες που
ορίζονται στον παρόντα κανονισµό µπορούν να βελτιώσουν
την οικονοµική αποτελεσµατικότητα σε µια αλυσίδα παραγωγής ή διανοµής, επιτρέποντας έναν καλύτερο συντονισµό
µεταξύ συµµετεχουσών επιχειρήσεων. Μπορούν, ιδίως, να
οδηγήσουν στη µείωση του κόστους συναλλαγών και διανοµής των µερών στη συµφωνία και στη βελτιστοποίηση των
επιπέδων επενδύσεων και πωλήσεών τους.

(6)

Η πιθανότητα τα αποτελέσµατα αυτά να αντισταθµίζουν τις
ενδεχόµενες αρνητικές για τον ανταγωνισµό επιπτώσεις των
περιορισµών που περιέχονται στις κάθετες συµφωνίες
εξαρτάται από την ισχύ των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων
στην αγορά και, συνεπώς, από το βαθµό στον οποίο οι επιχειρήσεις αυτές αντιµετωπίζουν τον ανταγωνισµό που προέρχεται από άλλους προµηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών που
θεωρούνται εναλλάξιµα ή υποκατάστατα από τον αγοραστή
λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιµών τους και της
χρήσης για την οποία προορίζονται.

(7)

Πρέπει να καθοριστούν όρια βασιζόµενα στα µερίδια αγοράς
για να αντικατοπτρίζεται η ισχύς των προµηθευτών στην
αγορά. Επιπλέον, ο παρών τοµεακός κανονισµός πρέπει να
περιέχει αυστηρότερους κανόνες από εκείνους που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2790/1999, ιδίως
όσον αφορά την επιλεκτική διανοµή. Τα όρια κάτω από τα
οποία µπορεί να θεωρηθεί ότι τα πλεονεκτήµατα που εξασφαλίζονται από τις κάθετες συµφωνίες αντισταθµίζουν τα
περιοριστικά αποτελέσµατά τους, πρέπει να ποικίλλουν
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ειδών κάθετων
συµφωνιών. Συνεπώς, µπορεί να θεωρηθεί ότι σε γενικές
γραµµές οι κάθετες συµφωνίες συνεπάγονται παρόµοια πλεονεκτήµατα όταν το µερίδιο του προµηθευτή στις αγορές διανοµής καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων ή ανταλλακτικών
δεν υπερβαίνει το 30 ή το 40 % όταν η πώληση των καινουργών αυτοκινήτων γίνεται µε σύστηµα ποσοτικής επιλεκτικής διανοµής. Όσον αφορά τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης
µετά την πώληση, µπορεί να θεωρηθεί γενικά ότι οι κάθετες
συµφωνίες µε τις οποίες ο προµηθευτής καθορίζει κριτήρια
για τον τρόπο µε τον οποίο οι εξουσιοδοτηµένοι από αυτόν
επισκευαστές πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή
συντήρησης αυτοκινήτων οχηµάτων του σχετικού σήµατος
και τους παρέχει κατάλληλο εξοπλισµό και κατάρτιση για το
σκοπό αυτό συνεπάγονται παρόµοια πλεονεκτήµατα εάν το
µερίδιο αγοράς του δικτύου εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών του προµηθευτή δεν υπερβαίνει το 30 %.
Ωστόσο, στην περίπτωση των κάθετων συµφωνιών που περιλαµβάνουν υποχρεώσεις αποκλειστικής διάθεσης, κρίσιµο
στοιχείο για τον προσδιορισµό των συνολικών επιπτώσεων
των κάθετων συµφωνιών στην αγορά είναι το µερίδιο αγοράς
που κατέχει ο αγοραστής.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό αριθ. 19/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 2ας Μαρτίου 1965, περί εφαρµογής του άρθρου 85 παράγραφος 3 της
συνθήκης σε κατηγορίες συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1215/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 1,
Μετά από δηµοσίευση σχεδίου του παρόντος κανονισµού (3),
Μετά από διαβούλευση µε τη συµβουλευτική επιτροπή για τις
περιοριστικές πρακτικές και τις δεσπόζουσες θέσεις,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Από την εµπειρία που έχει αποκτηθεί στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας όσον αφορά τη διανοµή καινουργών
αυτοκινήτων οχηµάτων και ανταλλακτικών και την παροχή
υπηρεσιών εξυπηρέτησης µετά την πώληση, είναι δυνατόν να
οριστούν κατηγορίες κάθετων συµφωνιών οι οποίες µπορούν
να θεωρηθούν ότι πληρούν κανονικά τις απαιτήσεις του
άρθρου 81 παράγραφος 3.

(2)

Η εµπειρία αυτή οδηγεί στο συµπέρασµα ότι στον τοµέα
αυτό απαιτούνται κανόνες αυστηρότεροι από εκείνους που
προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της
Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 1999, για την εφαρµογή
του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες
κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών (4).

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

Αυτοί οι αυστηρότεροι κανόνες για την απαλλαγή κατά
κατηγορία («εφεξής η απαλλαγή») εφαρµόζονται σε κάθετες
συµφωνίες για την αγορά ή πώληση καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων, σε κάθετες συµφωνίες για την αγορά ή
πώληση ανταλλακτικών για αυτοκίνητα οχήµατα και σε κάθετες συµφωνίες για την αγορά ή πώληση υπηρεσιών επισκευής
και συντήρησης αυτοκινήτων οχηµάτων όταν οι συµφωνίες
αυτές συνάπτονται µεταξύ µη ανταγωνιζοµένων επιχειρήσεων, µεταξύ ορισµένων ανταγωνιζοµένων επιχειρήσεων ή
από ορισµένες ενώσεις λιανοπωλητών ή επισκευαστών. Στις
συµφωνίες αυτές περιλαµβάνονται οι κάθετες συµφωνίες
µεταξύ ενός διανοµέα που δραστηριοποιείται σε επίπεδο λιανικής πώλησης ή ενός εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή και
ενός (περαιτέρω) διανοµέα ή επισκευαστή. Ο παρών κανονισµός θα πρέπει επίσης να εφαρµόζεται στις ανωτέρω κάθετες
συµφωνίες όταν αυτές περιλαµβάνουν δευτερεύουσες ρήτρες
σχετικά µε την κτήση ή την άσκηση δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας. Ο όρος «κάθετες συµφωνίες» πρέπει να οριστεί
κατά τρόπο ώστε να περιλαµβάνει τόσο τις συµφωνίες αυτές
όσο και τις αντίστοιχες εναρµονισµένες πρακτικές.
ΕΕ 36 της 6.3.1965, σ. 533/65.
ΕΕ L 148 της 15.6.1999, σ. 1.
ΕΕ C 67 της 16.3.2002, σ. 2.
ΕΕ L 336 της 29.12.1999, σ. 21.
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(8)

Όταν το µερίδιο αγοράς υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια δεν
µπορεί να θεωρηθεί ότι κάθετες συµφωνίες που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος 1 επιτυγχάνουν συνήθως αντικειµενικά πλεονεκτήµατα τέτοιου
είδους και έκτασης ώστε να αντισταθµίζονται οι αρνητικές
τους επιπτώσεις στον ανταγωνισµό. Ωστόσο, παρόµοια πλεονεκτήµατα πρέπει να αναµένονται σε περίπτωση ποιοτικής
επιλεκτικής διανοµής ανεξάρτητα από το µερίδιο αγοράς
του προµηθευτή.

(9)

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις στις οποίες ο προµηθευτής
καταγγέλλει µια συµφωνία επειδή ο διανοµέας ή ο επισκευαστής εφαρµόζει ανταγωνιστικές πρακτικές όπως
ενεργητικές ή παθητικές πωλήσεις σε αλλοδαπούς καταναλωτές, διανοµή περισσοτέρων σηµάτων ή υπεργολαβία υπηρεσιών επισκευής ή συντήρησης, σε κάθε κοινοποίηση καταγγελίας πρέπει να αναφέρονται εγγράφως και µε σαφήνεια οι
λόγοι της καταγγελίας, οι οποίοι πρέπει να είναι αντικειµενικοί και διαφανείς. Επιπλέον, για να ενισχυθεί η ανεξαρτησία
των διανοµέων και επισκευαστών σε σχέση µε τους προµηθευτές τους, πρέπει να προβλεφθούν ελάχιστες προειδοποιητικές προθεσµίες για τη µη ανανέωση των συµφωνιών
ορισµένου χρόνου και για την καταγγελία των συµφωνιών
αορίστου χρόνου.

(10)

Για να διευκολυνθεί η ενοποίηση της αγοράς και να επιτραπεί στους διανοµείς ή στους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές να επωφελούνται από νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες, οι διανοµείς ή οι εξουσιοδοτηµένοι επισκευαστές πρέπει
να έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράζουν άλλες επιχειρήσεις
του ιδίου τύπου που πωλούν ή επισκευάζουν αυτοκίνητα
οχήµατα του ιδίου σήµατος εντός του συστήµατος διανοµής. Για το σκοπό αυτό, κάθε κάθετη συµφωνία µεταξύ
προµηθευτή και διανοµέα ή εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή
πρέπει να προβλέπει ότι οι τελευταίοι µπορούν να µεταβιβάζουν όλα τα δικαιώµατα και όλες τις υποχρεώσεις τους σε
οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση του ιδίου τύπου που πωλεί ή
επισκευάζει αυτοκίνητα του ιδίου σήµατος εντός του συστήµατος διανοµής, την οποία αυτοί επιλέγουν.

(11)

Για να διευκολυνθεί η ταχεία επίλυση κάθε ενδεχόµενης διαφοράς µεταξύ των µερών στη συµφωνία διανοµής, η οποία
διαφορετικά θα µπορούσε να παρεµποδίσει τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, πρέπει να τυγχάνουν απαλλαγής µόνον οι
συµφωνίες που παρέχουν σε καθένα από τα µέρη το
δικαίωµα να προσφεύγει σε ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα ή
διαιτητή, ιδίως σε περίπτωση κοινοποίησης καταγγελίας της
συµφωνίας.

(12)

Ανεξάρτητα από το µερίδιο αγοράς των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων, ο παρών κανονισµός δεν καλύπτει τις κάθετες
συµφωνίες που περιλαµβάνουν ορισµένα είδη περιορισµών
ιδιαίτερα επιζήµιων για τον ανταγωνισµό (περιορισµοί ιδιαίτερης σοβαρότητας), οι οποίοι συνήθως περιορίζουν υπολογίσιµα τον ανταγωνισµό ακόµα και σε περίπτωση χαµηλών
µεριδίων αγοράς χωρίς να είναι απαραίτητοι για την επίτευξη
των θετικών αποτελεσµάτων που αναφέρονται ανωτέρω.
Αυτό ισχύει ιδίως για τις κάθετες συµφωνίες που περιλαµβάνουν περιορισµούς όπως η επιβολή ελάχιστων ή σταθερών
τιµών µεταπώλησης και, µε ορισµένες εξαιρέσεις, περιορισµούς όσον αφορά τη γεωγραφική περιοχή ή την πελατεία
στην οποία ένας διανοµέας ή επισκευαστής µπορεί να πωλεί
τα προϊόντα ή να παρέχει τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης. Οι συµφωνίες αυτές δεν πρέπει να
δικαιούνται το ευεργέτηµα της απαλλαγής.
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(13)

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο αποτελεσµατικός ανταγωνισµός
στην κοινή αγορά και µεταξύ διανοµέων εγκατεστηµένων σε
διαφορετικά κράτη µέλη δεν περιορίζεται όταν ένας προµηθευτής εφαρµόζει επιλεκτική διανοµή σε ορισµένες αγορές
και άλλες µορφές διανοµής σε άλλες. Ειδικότερα, οι συµφωνίες επιλεκτικής διανοµής που περιορίζουν τις παθητικές
πωλήσεις σε οποιοδήποτε τελικό χρήστη ή µη εξουσιοδοτηµένο διανοµέα που είναι εγκατεστηµένος σε αγορές
όπου έχουν παραχωρηθεί αποκλειστικές γεωγραφικές
περιοχές πρέπει να εξαιρείται από το ευεργέτηµα της απαλλαγής, όπως και οι συµφωνίες επιλεκτικής διανοµής οι
οποίες περιορίζουν τις παθητικές πωλήσεις σε οµάδες
πελατών που έχουν παραχωρηθεί αποκλειστικά σε άλλους
διανοµείς. Επίσης, δεν πρέπει να χορηγείται το ευεργέτηµα
της απαλλαγής σε συµφωνίες αποκλειστικής διανοµής εάν
υπάρχουν περιορισµοί στις ενεργητικές ή παθητικές πωλήσεις
σε οποιοδήποτε τελικό χρήστη ή µη εξουσιοδοτηµένο διανοµέα εγκατεστηµένο σε αγορές όπου χρησιµοποιείται η επιλεκτική διανοµή.

(14)

Το δικαίωµα οποιουδήποτε διανοµέα να πραγµατοποιεί
παθητικές πωλήσεις καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων ή,
κατά περίπτωση, ενεργητικές πωλήσεις σε τελικούς χρήστες,
πρέπει να περιλαµβάνει το δικαίωµα να πωλεί τα αυτοκίνητα
σε τελικούς χρήστες που έχουν εξουσιοδοτήσει µεσάζοντα ή
υπεύθυνο αγορών να αγοράσει, να παραλάβει, να µεταφέρει
ή να αποθηκεύσει καινουργές αυτοκίνητο όχηµα για λογαριασµό τους.

(15)

Το δικαίωµα οποιουδήποτε διανοµέα να πωλεί καινουργή
αυτοκίνητα οχήµατα ή ανταλλακτικά ή το δικαίωµα
οποιουδήποτε εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή να πραγµατοποιεί παθητικές ή, κατά περίπτωση, ενεργητικές πωλήσεις
υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης σε οποιοδήποτε τελικό
χρήστη, πρέπει να περιλαµβάνει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί
το ∆ιαδίκτυο ή σχετικές ιστοθέσεις αναφοράς στο ∆ιαδίκτυο.

(16)

Οι περιορισµοί που επιβάλλουν προµηθευτές στις πωλήσεις
των διανοµέων τους σε οποιοδήποτε τελικό χρήστη σε άλλα
κράτη µέλη, για παράδειγµα όταν εξαρτούν την αµοιβή του
διανοµέα ή την τιµή αγοράς από τον προορισµό των αυτοκινήτων οχηµάτων ή από τον τόπο διαµονής των τελικών
χρηστών, ισοδυναµούν µε έµµεσο περιορισµό στις πωλήσεις.
Άλλα παραδείγµατα έµµεσων περιορισµών στις πωλήσεις
είναι οι ποσοστώσεις διάθεσης που βασίζονται σε ζώνη
πωλήσεων άλλη από την κοινή αγορά, ανεξάρτητα από το
εάν συνδυάζονται ή όχι µε στόχους πωλήσεων. Τα συστήµατα πριµοδότησης που βασίζονται στον προορισµό των
οχηµάτων ή κάθε µορφή εφοδιασµού διανοµέων µε προϊόντα
η οποία συνιστά διάκριση, είτε σε περίπτωση έλλειψης
προϊόντων είτε σε άλλη περίπτωση, ισοδυναµούν επίσης µε
έµµεσο περιορισµό στις πωλήσεις.

(17)

Οι κάθετες συµφωνίες που δεν υποχρεώνουν τους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές στο σύστηµα διανοµής του προµηθευτή να τηρούν τις εγγυήσεις, να παρέχουν δωρεάν
εξυπηρέτηση και να πραγµατοποιούν τις αναγκαίες εργασίες
σε περίπτωση ανάκλησης ελαττωµατικών αυτοκινήτων για
κάθε αυτοκίνητο όχηµα του σχετικού κατασκευαστή που έχει
πωληθεί στην κοινή αγορά, ισοδυναµούν µε έµµεσο περιορισµό στις πωλήσεις και δεν πρέπει να δικαιούνται απαλλαγής.
Η υποχρέωση αυτή δεν θίγει το δικαίωµα του προµηθευτή
να υποχρεώνει µε τη σειρά του τον διανοµέα να εξασφαλίζει,
όσον αφορά τα καινουργή αυτοκίνητα που έχει πωλήσει, την

L 203/32

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

τήρηση των εγγυήσεων, τη δωρεάν εξυπηρέτηση και την
εκτέλεση των εργασιών κατά την ανάκληση ελαττωµατικών
αυτοκινήτων, είτε από τον ίδιο τον διανοµέα ή, σε περίπτωση
υπεργολαβίας, από τον ή τους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές στους οποίους οι υπηρεσίες αυτές έχουν ανατεθεί
µε υπεργολαβία. Οι καταναλωτές πρέπει συνεπώς σε όλες
αυτές τις περιπτώσεις να µπορούν να απευθύνονται στον διανοµέα, εάν οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν εκπληρώθηκαν µε
ικανοποιητικό τρόπο από τον εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή
στον οποίο ο διανοµέας ανέθεσε µε υπεργολαβία αυτές τις
υπηρεσίες. Επιπλέον, για να επιτραπεί στους διανοµείς αυτοκινήτων οχηµάτων να πραγµατοποιούν πωλήσεις σε τελικούς
χρήστες σε όλη την κοινή αγορά, η απαλλαγή πρέπει να
εφαρµόζεται µόνο στις συµφωνίες διανοµής οι οποίες απαιτούν από τους επισκευαστές που υπάγονται στο δίκτυο του
προµηθευτή να παρέχουν υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης για τα προϊόντα της συµφωνίας και τα αντίστοιχα προϊόντα, ανεξάρτητα από τον τόπο πώλησης αυτών
των προϊόντων εντός της κοινής αγοράς.

(18)

Σε αγορές στις οποίες χρησιµοποιείται επιλεκτική διανοµή,
πρέπει να χορηγείται απαλλαγή σε περίπτωση επιβολής σε
διανοµέα απαγόρευσης να ασκεί δραστηριότητες από πρόσθετο τόπο εγκατάστασης εάν πρόκειται για διανοµέα αυτοκινήτων οχηµάτων άλλων από τα επιβατικά ή τα ελαφρά
επαγγελµατικά αυτοκίνητα οχήµατα. Αυτή η απαγόρευση,
ωστόσο, δεν πρέπει να καλύπτεται από την απαλλαγή, αν
περιορίζει την επέκταση της επιχείρησης του διανοµέα στον
εγκεκριµένο τόπο εγκατάστασης, περιορίζοντας, για παράδειγµα, την ανάπτυξη ή απόκτηση της αναγκαίας υποδοµής
για την αύξηση του όγκου των πωλήσεων, περιλαµβανοµένης
της αύξησης που επιτυγχάνεται µε πωλήσεις µέσω του ∆ιαδικτύου.

(19)

∆εν θα ήταν σκόπιµο να τυγχάνει απαλλαγής κάθε κάθετη
συµφωνία που περιορίζει την πώληση γνήσιων ανταλλακτικών ή ανταλλακτικών εφάµιλλης ποιότητας από µέλη του
συστήµατος διανοµής σε ανεξάρτητους επισκευαστές οι
οποίοι τα χρησιµοποιούν για την παροχή υπηρεσιών επισκευής ή συντήρησης. Χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε
αυτά τα ανταλλακτικά, οι ανεξάρτητοι επισκευαστές δεν θα
ήταν σε θέση να ανταγωνιστούν αποτελεσµατικά τους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές, εφόσον δεν θα µπορούσαν να
παράσχουν στους καταναλωτές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
που ενισχύουν την ασφάλεια και την αξιόπιστη λειτουργία
των αυτοκινήτων οχηµάτων.

(20)

Για να δώσει στους τελικούς χρήστες το δικαίωµα να αγοράζουν καινουργή αυτοκίνητα οχήµατα µε τις ίδιες προδιαγραφές µε εκείνα που πωλούνται σε οποιοδήποτε άλλο
κράτος µέλος από οποιοδήποτε διανοµέα που πωλεί αντίστοιχα µοντέλα και είναι εγκατεστηµένος στην κοινή αγορά,
η απαλλαγή πρέπει να χορηγείται µόνο σε κάθετες συµφωνίες που επιτρέπουν σε διανοµείς να παραγγείλουν, να
αποθηκεύσουν και να πωλήσουν οποιοδήποτε τέτοιο όχηµα
που αντιστοιχεί σε µοντέλο της σειράς προϊόντων της συµφωνίας. Εφόσον οι όροι προσφοράς συνιστούν διάκριση ή
είναι αντικειµενικά αδικαιολόγητοι, ιδίως εκείνοι που αφορούν το χρόνο παράδοσης ή τις τιµές που εφαρµόζονται
από τον προµηθευτή για αντίστοιχα οχήµατα, τότε εκλαµβάνονται ως περιορισµοί στη δυνατότητα του διανοµέα να
πωλεί αυτά τα οχήµατα.
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(21)

Τα αυτοκίνητα οχήµατα είναι δαπανηρά και πολυσύνθετα
από τεχνική άποψη αγαθά τα οποία απαιτούν επισκευή και
συντήρηση σε τακτικά και µη τακτικά χρονικά διαστήµατα.
Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο οι διανοµείς καινουργών
αυτοκινήτων οχηµάτων να αναλαµβάνουν επίσης την επισκευή και συντήρησή τους. Το έννοµο συµφέρον των προµηθευτών και των τελικών χρηστών ικανοποιείται πλήρως εάν ο
διανοµέας αναθέτει µε υπεργολαβία σε έναν ή περισσότερους
επισκευαστές στο σύστηµα διανοµής του προµηθευτή την
εκτέλεση των εργασιών, περιλαµβανοµένων εκείνων που
καλύπτονται από την παραχωρηθείσα εγγύηση, της δωρεάν
εξυπηρέτησης και των εργασιών σε περίπτωση ανάκλησης
ελαττωµατικών αυτοκινήτων οχηµάτων. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης. Για τον σκοπό αυτό, ο
προµηθευτής µπορεί να απαιτεί από τους διανοµείς που
αναθέτουν την παροχή των υπηρεσιών επισκευής και
συντήρησης µε υπεργολαβία σε έναν ή περισσοτέρους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές να γνωστοποιούν το όνοµα και
τη διεύθυνση του ή των εν λόγω συνεργείων επισκευών. Εάν
οποιοδήποτε από αυτά τα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία επισκευών δεν είναι εγκατεστηµένο πλησίον του σηµείου
πώλησης, ο προµηθευτής µπορεί επίσης να απαιτεί από τον
διανοµέα να γνωστοποιεί στους τελικούς χρήστες την απόσταση του ή των εν λόγω συνεργείων επισκευών από το
σηµείο πώλησης. Ωστόσο, ο προµηθευτής µπορεί να επιβάλει
τις υποχρεώσεις αυτές µόνον εάν επιβάλλει επίσης παρόµοιες
υποχρεώσεις σε διανοµείς των οποίων τα συνεργεία επισκευών δεν βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του σηµείου
πώλησης.

(22)

Επιπλέον, δεν είναι απαραίτητο οι εξουσιοδοτηµένοι επισκευαστές να πωλούν επίσης καινουργή αυτοκίνητα οχήµατα
για να µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης. Συνεπώς, η απαλλαγή δεν πρέπει να καλύπτει
κάθετες συµφωνίες που περιλαµβάνουν άµεση ή έµµεση
υποχρέωση ή κίνητρο που έχει σαν αποτέλεσµα τη σύνδεση
των πωλήσεων µε τις υπηρεσίες που παρέχονται µετά την
πώληση ή που εξαρτά την παροχή µιας από τις υπηρεσίες
αυτές από την παροχή άλλης υπηρεσίας. Αυτό ισχύει ιδίως
όταν η αµοιβή των διανοµέων ή των εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών για την αγορά ή πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών
που απαιτούνται για µια δραστηριότητα εξαρτάται από την
αγορά ή πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορούν την
άλλη δραστηριότητα, ή όταν όλα αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες εντάσσονται αδιάκριτα σε ενιαίο σύστηµα αµοιβών ή
εκπτώσεων.

(23)

Για να εξασφαλίσει συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού
στις αγορές επισκευής και συντήρησης και να επιτρέψει
στους επισκευαστές να παρέχουν στους τελικούς χρήστες
ανταγωνιστικά ανταλλακτικά, και ιδίως γνήσια ανταλλακτικά
ή ανταλλακτικά εφάµιλλης ποιότητας, η απαλλαγή δεν
πρέπει να καλύπτει τις κάθετες συµφωνίες που περιορίζουν
τη δυνατότητα των εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών στο
σύστηµα διανοµής του κατασκευαστή, των ανεξάρτητων διανοµέων ανταλλακτικών, των ανεξάρτητων επισκευαστών ή
τελικών χρηστών να προµηθεύονται ανταλλακτικά από τον
κατασκευαστή τους ή από άλλο προµηθευτή που αυτοί
επιλέγουν. Αυτό δεν επηρεάζει την αστική ευθύνη του
κατασκευαστή των ανταλλακτικών.

1.8.2002
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Εξάλλου, προκειµένου να δοθεί στους εξουσιοδοτηµένους
και τους ανεξάρτητους επισκευαστές και στους τελικούς
χρήστες η δυνατότητα να γνωρίζουν ποιος είναι ο κατασκευαστής των συστατικών ή των ανταλλακτικών των αυτοκινήτων οχηµάτων και να επιλέγουν µεταξύ ανταγωνιστικών
ανταλλακτικών, η απαλλαγή δεν πρέπει να καλύπτει συµφωνίες µε τις οποίες ο κατασκευαστής αυτοκινήτων οχηµάτων
περιορίζει τη δυνατότητα του κατασκευαστή συστατικών ή
γνήσιων ανταλλακτικών να επιθέτει µε ευδιάκριτο τρόπο το
εµπορικό του σήµα ή το λογότυπό του επί των εν λόγω
συστατικών µερών. Επιπλέον, για την διευκόλυνση αυτής της
επιλογής και της πώλησης των ανταλλακτικών τα οποία
παρήχθησαν σύµφωνα µε τις τυποποιηµένες προδιαγραφές
και τα πρότυπα παραγωγής και ποιότητας που καθορίζει ο
κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήµατος για την παραγωγή συστατικών ή ανταλλακτικών, τεκµαίρεται ότι τα
ανταλλακτικά είναι γνήσια εάν ο κατασκευαστής τους πιστοποιεί ότι είναι εφάµιλλης ποιότητας µε τα συστατικά που
χρησιµοποιήθηκαν για τη συναρµολόγηση του σχετικού
αυτοκινήτου οχήµατος και κατασκευάστηκαν σύµφωνα µε
τις προαναφερόµενες προδιαγραφές και πρότυπα παραγωγής. Άλλα ανταλλακτικά για τα οποία ο κατασκευαστής
µπορεί να πιστοποιήσει ανά πάσα στιγµή ότι είναι εφάµιλλης
ποιότητας µε τα συστατικά που χρησιµοποιήθηκαν για τη
συναρµολόγηση ορισµένου αυτοκινήτου οχήµατος µπορούν
να πωλούνται ως ανταλλακτικά εφάµιλλης ποιότητας.

(25)

Η απαλλαγή δεν πρέπει να καλύπτει κάθετες συµφωνίες που
περιορίζουν τη χρήση ανταλλακτικών εφάµιλλης ποιότητας
για την επισκευή ή συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων εκ
µέρους των εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών. Ωστόσο, λόγω
της άµεσης συµβατικής ευθύνης των κατασκευαστών αυτοκινήτων για τις επισκευές που καλύπτονται από εγγύηση, για
τη δωρεάν εξυπηρέτηση και για τις εργασίες κατά την
ανάκληση ελαττωµατικών οχηµάτων, οι συµφωνίες που
επιβάλλουν υποχρεώσεις στους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές να χρησιµοποιούν τα γνήσια ανταλλακτικά που
προµηθεύει ο κατασκευαστής του οχήµατος για τις επισκευές αυτές πρέπει να καλύπτονται από την απαλλαγή.

(26)

Για να εξασφαλιστούν συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού
στην αγορά υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης και να
εµποδιστεί ο αποκλεισµός των ανεξάρτητων επισκευαστών, οι
κατασκευαστές αυτοκινήτων πρέπει να επιτρέπουν στους
ενδιαφερόµενους ανεξάρτητους φορείς να έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις τεχνικές πληροφορίες, το διαγνωστικό και
λοιπό εξοπλισµό, τα εργαλεία, περιλαµβανοµένου κάθε
χρήσιµου λογισµικού και την κατάρτιση που απαιτείται για
την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων οχηµάτων. Οι
ανεξάρτητοι φορείς στους οποίους πρέπει να δοθεί αυτή η
πρόσβαση είναι ιδίως οι ανεξάρτητοι επισκευαστές, οι κατασκευαστές εξοπλισµού ή εργαλείων επισκευής, οι εκδότες τεχνικών εντύπων πληροφόρησης, οι αυτοκινητιστικές λέσχες,
οι επιχειρήσεις παροχής οδικής βοήθειας, οι επιχειρήσεις που
παρέχουν υπηρεσίες επίβλεψης και δοκιµής και οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης σε επισκευαστές.
Ειδικότερα, οι όροι πρόσβασης πρέπει να µην εισάγουν
διακρίσεις µεταξύ εξουσιοδοτηµένων και ανεξαρτήτων
φορέων, να εξασφαλίζουν χωρίς καθυστέρηση τη ζητούµενη
πρόσβαση και οι τιµές που εφαρµόζονται για τις παρεχόµενες τεχνικές πληροφορίες δεν πρέπει να αποθαρρύνουν την
πρόσβαση σε αυτές και να λαµβάνουν υπόψη το βαθµό στον
οποίο οι πληροφορίες θα χρησιµοποιηθούν από τον
ανεξάρτητο φορέα. Ο προµηθευτής των αυτοκινήτων οχηµάτων πρέπει να υποχρεούται να παρέχει στους ανεξάρτητους
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επισκευαστές πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες για τα
καινουργή αυτοκίνητα οχήµατα ταυτόχρονα µε τους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές και να µην υποχρεώνει τους
ανεξάρτητους φορείς να αγοράζουν περισσότερες πληροφορίες από εκείνες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των
σχετικών εργασιών. Οι προµηθευτές πρέπει να υποχρεούνται
να παρέχουν πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες που είναι
αναγκαίες για τον επαναπρογραµµατισµό της ηλεκτρονικής
διάταξης ενός αυτοκινήτου οχήµατος. Είναι ωστόσο θεµιτό
και αποδεκτό να αρνούνται οι προµηθευτές την πρόσβαση σε
τεχνικές πληροφορίες που θα επέτρεπαν σε έναν τρίτο να
παρακάµψει ή να εξουδετερώσει αντικλεπτικές συσκευές
εγκατεστηµένες σε αυτοκίνητο όχηµα, να αναβαθµονοµήσει
τις ηλεκτρονικές διατάξεις του ή να παρέµβει, για παράδειγµα, στις συσκευές που περιορίζουν την ταχύτητά του,
εκτός εάν η προστασία κατά της κλοπής και κατά της αναβαθµονόµησης ή παραβίασης των συσκευών αυτών µπορεί
να επιτευχθεί µε άλλο λιγότερο περιοριστικό τρόπο. Τα
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και τεχνογνωσίας, περιλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τις ανωτέρω συσκευές,
πρέπει να ασκούνται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε
κατάχρηση.

(27)

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και να αποτραπούν οι
αθέµιτες συµπράξεις στις σχετικές αγορές και να δοθεί στους
διανοµείς η δυνατότητα να πωλούν αυτοκίνητα οχήµατα δύο
ή περισσοτέρων κατασκευαστών που δεν είναι συνδεδεµένες
επιχειρήσεις, η απαλλαγή κατά κατηγορίες πρέπει να συνοδεύεται από ορισµένους ειδικούς όρους. Για το σκοπό αυτό,
η απαλλαγή δεν πρέπει να καλύπτει τις υποχρεώσεις µη
ανταγωνισµού. Ειδικότερα, δεν πρέπει να χορηγείται απαλλαγή για τις απαγορεύσεις πώλησης σηµάτων ανταγωνιστών,
µε την επιφύλαξη της δυνατότητας του προµηθευτή να
απαιτεί από τον διανοµέα να εκθέτει τα αυτοκίνητα σε ειδικά
για κάθε σήµα τµήµατα του χώρου έκθεσης για να αποφεύγεται η σύγχυση µεταξύ των σηµάτων. Το ίδιο ισχύει για την
υποχρέωση έκθεσης όλης της σειράς αυτοκινήτων οχηµάτων
του κατασκευαστή, εάν αυτό καθιστά αδύνατη ή αδικαιολόγητα δυσχερή την πώληση ή έκθεση των αυτοκινήτων που
κατασκευάζονται από µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Επίσης,
η υποχρέωση απασχόλησης ειδικού για κάθε σήµα προσωπικού πωλήσεων θεωρείται ότι συνιστά έµµεση υποχρέωση
µη άσκησης ανταγωνισµού και συνεπώς δεν πρέπει να καλύπτεται από την απαλλαγή, εκτός εάν ο διανοµέας αποφασίσει
να απασχολήσει ειδικό για κάθε σήµα προσωπικό και ο
προµηθευτής αναλαµβάνει το σύνολο του πρόσθετου
κόστους που προκύπτει.

(28)

Για να εξασφαλιστεί ότι οι επισκευαστές έχουν τη δυνατότητα να επισκευάζουν ή να συντηρούν όλα τα αυτοκίνητα
οχήµατα, η απαλλαγή δεν πρέπει να καλύπτει καµία υποχρέωση που περιορίζει τη δυνατότητα των επισκευαστών
αυτοκινήτων οχηµάτων να παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή
συντήρησης για σήµατα ανταγωνιστών προµηθευτών.

(29)

Επιπλέον, για την εξαίρεση από το πεδίο της απαλλαγής
ορισµένων περιορισµών που επιβάλλονται σε µερικές περιπτώσεις στο πλαίσιο ενός επιλεκτικού συστήµατος διανοµής
πρέπει να πληρούνται ορισµένοι ειδικοί όροι. Αυτό ισχύει
ιδίως για τις υποχρεώσεις που έχουν ως αποτέλεσµα να
εµποδίζουν τα µέλη συστήµατος επιλεκτικής διανοµής να
πωλούν σήµατα συγκεκριµένων ανταγωνιστών προµηθευτών,
γεγονός που θα µπορούσε εύκολα να οδηγήσει στον αποκλεισµό ορισµένων σηµάτων από την αγορά. Πρόσθετοι όροι
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είναι αναγκαίοι για την ανάπτυξη του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού και την ενοποίηση της αγοράς, για να δοθεί στους
διανοµείς και τους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές που το
επιθυµούν η δυνατότητα να επωφελούνται από επιχειρηµατικές ευκαιρίες εκτός του τόπου εγκατάστασής τους και για
να δηµιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την
ανάπτυξη φορέων που θα διανέµουν σήµατα περισσότερων
κατασκευαστών. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να χορηγείται
απαλλαγή στον περιορισµό της άσκησης δραστηριοτήτων
από µη εγκεκριµένο τόπο εγκατάστασης για τη διανοµή επιβατικών ή ελαφρών επαγγελµατικών αυτοκινήτων οχηµάτων
ή την παροχή υπηρεσιών επισκευής ή συντήρησης. Ο προµηθευτής µπορεί να απαιτεί τα πρόσθετα σηµεία πώλησης ή
παράδοσης επιβατικών ή ελαφρών επαγγελµατικών αυτοκινήτων οχηµάτων ή τα καταστήµατα επισκευών να συµµορφώνονται µε τα ποιοτικά κριτήρια που ισχύουν για ανάλογα
καταστήµατα που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

(30)

Η απαλλαγή δεν πρέπει να καλύπτει τους περιορισµούς στη
δυνατότητα του διανοµέα να πωλεί υπηρεσίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης για αυτοκίνητα οχήµατα.

(31)

Οι περιορισµοί στο µερίδιο αγοράς, το γεγονός ότι ορισµένες κάθετες συµφωνίες δεν καλύπτονται και οι όροι που
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό πρέπει κανονικά
να εξασφαλίζουν ότι οι συµφωνίες στις οποίες εφαρµόζεται
η απαλλαγή κατά κατηγορία δεν δίνουν στις συµµετέχουσες
επιχειρήσεις τη δυνατότητα να καταργήσουν τον ανταγωνισµό για ουσιαστικό µέρος των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών.

(32)

Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις στις οποίες συµφωνίες που
διαφορετικά θα είχαν τύχει απαλλαγής έχουν αποτελέσµατα
ασυµβίβαστα µε το άρθρο 81 παράγραφος 3, η Επιτροπή
εξουσιοδοτείται να άρει το ευεργέτηµα της απαλλαγής. Αυτό
µπορεί να συµβεί ιδίως εάν ο αγοραστής έχει σηµαντική ισχύ
στη σχετική αγορά στην οποία µεταπωλεί αγαθά ή παρέχει
υπηρεσίες ή εάν παράλληλα δίκτυα κάθετων συµφωνιών
έχουν παρόµοια αποτελέσµατα που περιορίζουν ουσιωδώς
την πρόσβαση ή τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά. Αυτά
τα σωρευτικά αποτελέσµατα µπορούν επίσης να προκύψουν
στην περίπτωση της επιλεκτικής διανοµής. Η Επιτροπή
µπορεί επίσης να άρει το ευεργέτηµα της απαλλαγής εάν ο
ανταγωνισµός περιορίζεται αισθητά σε κάποια αγορά λόγω
της παρουσίας προµηθευτή µε ισχύ στην αγορά ή αν οι τιµές
ή οι όροι διάθεσης στους διανοµείς αυτοκινήτων οχηµάτων
παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ γεωγραφικών
αγορών. Η Επιτροπή µπορεί ακόµη να άρει το ευεργέτηµα
της απαλλαγής αν κατά την προµήθεια προϊόντων αντίστοιχων µε τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της
σύµβασης εφαρµόζονται τιµές ή όροι πώλησης που συνιστούν διακρίσεις, ή αδικαιολόγητα υψηλές προσαυξήσεις,
όπως εκείνες που εφαρµόζονται για τα µοντέλα µε δεξιό
τιµόνι.

(33)

Ο κανονισµός αριθ. 19/65/ΕΟΚ παρέχει στις αρχές των
κρατών µελών την εξουσία να άρουν το ευεργέτηµα της
απαλλαγής για κάθετες συµφωνίες που έχουν αποτελέσµατα
ασυµβίβαστα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγρα-
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φος 3, εφόσον τα αποτελέσµατα αυτά γίνονται αισθητά στο
έδαφός τους ή σε µέρος του εδάφους αυτού που έχει όλα
τα χαρακτηριστικά χωριστής γεωγραφικής αγοράς. Η άσκηση
της εθνικής αυτής εξουσίας δεν πρέπει να θίγει την οµοιόµορφη εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού σε
όλη την κοινή αγορά και την πλήρη αποτελεσµατικότητα
των µέτρων που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή των κανόνων
αυτών.

(34)

Για να βελτιώσει την εποπτεία των παράλληλων δικτύων
κάθετων συµφωνιών που έχουν παρόµοια περιοριστικά αποτελέσµατα και καλύπτουν πάνω από το 50 % δεδοµένης
αγοράς, η Επιτροπή µπορεί να κηρύξει τον παρόντα κανονισµό ανεφάρµοστο σε κάθετες συµφωνίες που περιέχουν συγκεκριµένους περιορισµούς ως προς την οικεία αγορά, αποκαθιστώντας έτσι την πλήρη εφαρµογή του άρθρου 81
παράγραφος 1 στις συµφωνίες αυτές.

(35)

Η απαλλαγή πρέπει να χορηγείται µε την επιφύλαξη της
εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 82 της συνθήκης
σχετικά µε την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

(36)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1475/95 της Επιτροπής, της 28ης
Ιουνίου 1995, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 85
παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών διανοµής, πώλησης και εξυπηρέτησης µετά την
πώληση αυτοκινήτων οχηµάτων (1) εφαρµόζεται έως τις 30
Σεπτεµβρίου 2002. Για να δοθεί σε όλους τους φορείς η
δυνατότητα να προσαρµόσουν τις κάθετες συµφωνίες που
συµβιβάζονται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1475/95 και
εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη λήξη της απαλλαγής
δυνάµει του εν λόγω κανονισµού, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί µεταβατική περίοδος έως την 1η Οκτωβρίου 2003
κατά τη διάρκεια της οποίας οι συµφωνίες αυτές πρέπει να
απαλλαγούν από την απαγόρευση του άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης, δυνάµει του παρόντος κανονισµού.

(37)

Προκειµένου να δοθεί σε όλους τους φορείς που εφαρµόζουν σύστηµα επιλεκτικής διανοµής καινουργών επιβατικών
και ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων η δυνατότητα να
προσαρµόσουν τις επιχειρηµατικές τους στρατηγικές στη µη
εφαρµογή της απαλλαγής στις ρήτρες τόπου εγκατάστασης,
είναι σκόπιµο να προβλεφθεί ότι οι όροι του άρθρου 5
παράγραφος 2 στοιχείο β) αρχίζουν να ισχύουν την 1η
Οκτωβρίου 2005.

(38)

Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί συστηµατικά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις του στον ανταγωνισµό στη λιανική πώληση αυτοκινήτων οχηµάτων και στην παροχή εξυπηρέτησης µετά την
πώληση στην κοινή αγορά ή ουσιαστικά τµήµατά της. Η
παρακολούθηση πρέπει να αφορά τις επιπτώσεις του κανονισµού στη δοµή και το επίπεδο συγκέντρωσης της διανοµής
αυτοκινήτων οχηµάτων και οποιεσδήποτε επιπτώσεις προκύπτουν για τον ανταγωνισµό. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να
προβεί σε αξιολόγηση της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού και να συντάξει έκθεση αξιολόγησης το αργότερο έως
τις 31 Μαΐου 2008,

(1) ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 25.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως:

α) «ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις»: οι πραγµατικοί ή δυνητικοί
προµηθευτές στην ίδια αγορά προϊόντων. Η αγορά προϊόντων
περιλαµβάνει προϊόντα ή υπηρεσίες που θεωρούνται από τον
αγοραστή εναλλάξιµα ή υποκατάστατα των προϊόντων ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης λόγω των
χαρακτηριστικών τους, των τιµών τους και της χρήσης για την
οποία προορίζονται·
β) «υποχρέωση µη άσκησης ανταγωνισµού»: κάθε άµεση ή έµµεση
υποχρέωση δυνάµει της οποίας ο αγοραστής δεν µπορεί να
παράγει, να αγοράζει, να πωλεί ή να µεταπωλεί προϊόντα ή
υπηρεσίες που είναι ανταγωνιστικά προς τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες της σύµβασης, ή οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση υποχρέωση του αγοραστή να αγοράζει από τον προµηθευτή ή από
άλλη επιχείρηση την οποία υπέδειξε ο προµηθευτής πάνω από
το 30 % των προϊόντων ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης, των αντίστοιχων προϊόντων ή υπηρεσιών
και των υποκατάστατών τους στη σχετική αγορά, του ποσοστού αυτού υπολογιζόµενου µε βάση την αξία των αγορών
που πραγµατοποίησε ο αγοραστής το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Η υποχρέωση να πωλεί ο διανοµέας τα αυτοκίνητα
οχήµατα άλλων προµηθευτών σε χωριστά τµήµατα του χώρου
έκθεσης για να αποφεύγεται η σύγχυση µεταξύ των σηµάτων,
δεν συνιστά υποχρέωση µη ανταγωνισµού για τους σκοπούς
του παρόντος κανονισµού. Η υποχρέωση του διανοµέα να
διατηρεί ειδικό για κάθε σήµα προσωπικό πωλήσεων συνιστά
υποχρέωση µη ανταγωνισµού για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισµού, εκτός εάν ο διανοµέας αποφασίζει να απασχολήσει
ειδικό για κάθε σήµα προσωπικό πωλήσεων και ο προµηθευτής
αναλαµβάνει το σύνολο του πρόσθετου κόστους που προκύπτει·
γ) «κάθετες συµφωνίες»: συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές
που συνάπτονται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων
καθεµία από τις οποίες δραστηριοποιείται, για τους σκοπούς
της συµφωνίας, σε διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής ή διανοµής·
δ) «κάθετοι περιορισµοί»: περιορισµοί του ανταγωνισµού που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος
1 της συνθήκης, εφόσον οι περιορισµοί αυτοί περιέχονται σε
κάθετη συµφωνία·
ε) «υποχρέωση αποκλειστικής διάθεσης»: κάθε άµεση ή έµµεση
υποχρέωση του προµηθευτή να πωλεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης σε έναν µόνον
αγοραστή στην κοινή αγορά για συγκεκριµένη χρήση ή προς
µεταπώληση·
στ) «σύστηµα επιλεκτικής διανοµής»: σύστηµα διανοµής στο πλαίσιο του οποίου ο προµηθευτής αναλαµβάνει να πωλεί, άµεσα ή
έµµεσα, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης µόνο σε διανοµείς ή επισκευαστές που
έχουν επιλεγεί µε καθορισµένα κριτήρια και στο πλαίσιο του
οποίου οι εν λόγω διανοµείς ή επισκευαστές αναλαµβάνουν να
µην πωλούν αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες σε µη εξουσιοδοτηµένους διανοµείς ή σε ανεξάρτητους επισκευαστές, µε την
επιφύλαξη της δυνατότητας να πωλούν ανταλλακτικά σε
ανεξάρτητους επισκευαστές ή της υποχρέωσης να παρέχουν
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στους ανεξάρτητους φορείς όλες τις τεχνικές πληροφορίες, το
διαγνωστικό εξοπλισµό, τα εργαλεία και την κατάρτιση που
απαιτείται για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων
οχηµάτων ή για την εφαρµογή των µέτρων περιβαλλοντικής
προστασίας·
ζ) «σύστηµα ποσοτικής επιλεκτικής διανοµής»: σύστηµα επιλεκτικής διανοµής στο οποίο ο προµηθευτής χρησιµοποιεί για
την επιλογή των διανοµέων ή επισκευαστών κριτήρια που
περιορίζουν άµεσα τον αριθµό τους·
η) «σύστηµα ποιοτικής επιλεκτικής διανοµής»: σύστηµα επιλεκτικής διανοµής στο οποίο ο προµηθευτής χρησιµοποιεί για
την επιλογή των διανοµέων ή επισκευαστών καθαρά ποιοτικά
κριτήρια που υπαγορεύονται από τη φύση των προϊόντων ή
υπηρεσιών της σύµβασης, καθορίζονται µε οµοιόµορφο τρόπο
για όλους τους διανοµείς ή επισκευαστές που ζητούν να συµµετάσχουν στο σύστηµα διανοµής, δεν εφαρµόζονται µε τρόπο
που συνιστά διάκριση και δεν περιορίζουν άµεσα τον αριθµό
των διανοµέων ή επισκευαστών·
θ) «δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας»: περιλαµβάνουν, µεταξύ
άλλων, τα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώµατα·
ι) «τεχνογνωσία»: σύνολο πρακτικών πληροφοριών µη κατοχυρωµένων µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που απορρέουν από την
εµπειρία και τις δοκιµές του προµηθευτή, οι οποίες είναι
απόρρητες, ουσιώδεις και σαφώς προσδιορισµένες· στο πλαίσιο
αυτό, «απόρρητες» σηµαίνει ότι η τεχνογνωσία, σαν σύνολο ή
στη συγκεκριµένη διάταξη και συνδυασµό των στοιχείων της,
δεν είναι γενικά γνωστή ή δεν είναι εύκολα προσιτή· «ουσιώδεις» σηµαίνει ότι η τεχνογνωσία περιλαµβάνει πληροφορίες οι
οποίες είναι αναγκαίες στον αγοραστή για τη χρήση, πώληση ή
µεταπώληση των προϊόντων ή υπηρεσιών της σύµβασης·
«σαφώς προσδιορισµένες» σηµαίνει ότι η τεχνογνωσία πρέπει να
περιγράφεται κατά τρόπο επαρκώς διεξοδικό ώστε να είναι
δυνατό να διαπιστωθεί εάν πληροί τα κριτήρια του απορρήτου
και του ουσιώδους·
ια) «αγοραστής»: ανεξάρτητα αν πρόκειται για διανοµέα ή επισκευαστή, περιλαµβάνει επιχείρηση η οποία πωλεί προϊόντα ή
υπηρεσίες για λογαριασµό άλλης επιχείρησης·
ιβ) «εξουσιοδοτηµένος επισκευαστής»: πάροχος υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχηµάτων εντός του συστήµατος διανοµής που έχει συσταθεί από τον προµηθευτή
των αυτοκινήτων οχηµάτων·
ιγ) «ανεξάρτητος επισκευαστής»: πάροχος υπηρεσιών επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων οχηµάτων ο οποίος δεν συµµετέχει
στο σύστηµα διανοµής που έχει συσταθεί από τον προµηθευτή
των αυτοκινήτων οχηµάτων για τα οποία παρέχει υπηρεσίες
επισκευής ή συντήρησης. Εξουσιοδοτηµένος επισκευαστής
εντός του δικτύου διανοµής συγκεκριµένου προµηθευτή θεωρείται ότι είναι ανεξάρτητος επισκευαστής για τους σκοπούς
του παρόντος κανονισµού εάν παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή
συντήρησης αυτοκινήτων, ως προς τα οποία δεν είναι µέλος
του συστήµατος διανοµής του αντίστοιχου προµηθευτή·
ιδ) «αυτοκίνητο όχηµα»: αυτοκινούµενο όχηµα µε τρεις ή περισσότερους τροχούς που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε δηµόσιους δρόµους·
ιε) «επιβατικό αυτοκίνητο»: αυτοκίνητο όχηµα που προορίζεται
για τη µεταφορά επιβατών και περιλαµβάνει µέχρι οκτώ θέσεις
επιπλέον της θέσης του οδηγού·
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ιστ) «ελαφρό επαγγελµατικό όχηµα»: αυτοκίνητο όχηµα προοριζόµενο για µεταφορά αγαθών ή επιβατών, ανώτατου βάρους 3,5
τόνων· εάν ένα ελαφρό επαγγελµατικό αυτοκίνητο όχηµα
πωλείται επίσης σε µοντέλο βάρους άνω των 3,5 τόνων, όλα
τα µοντέλα αυτού του οχήµατος θεωρούνται ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα·
ιζ) «σειρά προϊόντων που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης»:
το σύνολο των διαφόρων µοντέλων αυτοκινήτων οχηµάτων
που µπορεί να αγοράσει ο διανοµέας από τον προµηθευτή·
ιη) «αυτοκίνητο όχηµα που αντιστοιχεί σε µοντέλο της σειράς
προϊόντων που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης»: όχηµα
που αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας διανοµής µε άλλη επιχείρηση εντός του συστήµατος διανοµής που έχει
δηµιουργηθεί από τον κατασκευαστή ή µε τη συναίνεσή του,
και το οποίο:
— κατασκευάζει ή συναρµολογεί σε σειρά ο κατασκευαστής
και
— είναι όµοιο ως προς τη µορφή του αµαξώµατος, την µετάδοση κίνησης, το πλαίσιο και τον τύπο µηχανής, µε ένα
αυτοκίνητο όχηµα της σειράς προϊόντων που αποτελούν
αντικείµενο της σύµβασης·
ιθ) «ανταλλακτικά»: αγαθά που προορίζονται να τοποθετηθούν ή
να συναρµολογηθούν σε αυτοκίνητο όχηµα για να αντικαταστήσουν συστατικά µέρη του αυτοκινήτου, περιλαµβανοµένων
των αναγκαίων για τη λειτουργία του αυτοκινήτου λιπαντικών,
µε την εξαίρεση των καυσίµων·
κ) «γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας µε
τα συστατικά που χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση
του αυτοκινήτου οχήµατος και τα οποία παράγονται µε τις
τυποποιηµένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο
κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήµατος για την παραγωγή
συστατικών µερών ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο.
Περιλαµβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην
ίδια γραµµή παραγωγής µε τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν
αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκµαίρεται ότι πρόκειται για
γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών
πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα µέρη είναι εφάµιλλης ποιότητας µε
τα συστατικά που χρησιµοποιήθηκαν για τη συναρµολόγηση
του οικείου αυτοκινήτου οχήµατος και κατασκευάστηκαν
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του
κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήµατος·
κα) «ανταλλακτικά εφάµιλλης ποιότητας»: µόνον τα ανταλλακτικά
που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία
µπορεί ανά πάσα στιγµή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά
αυτά έχουν την ίδια ποιότητα µε τα συστατικά µέρη που χρησιµοποιήθηκαν για τη συναρµολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχηµάτων·
κβ) «επιχειρήσεις του συστήµατος διανοµής»: ο κατασκευαστής και
οι επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί από τον κατασκευαστή
ή µε τη συγκατάθεσή του η διανοµή ή η επισκευή ή συντήρηση
των προϊόντων της σύµβασης ή αντίστοιχων προϊόντων·
κγ) «τελικός χρήστης»: περιλαµβάνει τις εταιρείες χρηµατοδοτικής
µίσθωσης, εκτός εάν η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
προβλέπει µεταβίβαση κυριότητας ή δικαίωµα αγοράς του
οχήµατος πριν τη λήξη της.
2.
Οι όροι «επιχείρηση», «προµηθευτής», «αγοραστής», «διανοµέας» και «επισκευαστής» περιλαµβάνουν τις αντίστοιχες συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
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«Συνδεδεµένες επιχειρήσεις» είναι:
α) οι επιχειρήσεις στις οποίες ένα συµβαλλόµενο µέρος στη συµφωνία, άµεσα ή έµµεσα:
i) έχει την εξουσία να ασκεί περισσότερο από το ήµισυ των
δικαιωµάτων ψήφου, ή
ii) έχει την εξουσία να διορίζει περισσότερα από τα µισά µέλη
του εποπτικού συµβουλίου, του διοικητικού συµβουλίου ή
των οργάνων που εκπροσωπούν νόµιµα την επιχείρηση, ή
iii) έχει το δικαίωµα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της επιχείρησης·
β) οι επιχειρήσεις που έχουν, σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη
άµεσα ή έµµεσα, τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που παρατίθενται
στο στοιχείο α)·
γ) οι επιχειρήσεις στις οποίες µια από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) έχει, άµεσα ή έµµεσα, τα δικαιώµατα ή
τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)·
δ) οι επιχειρήσεις στις οποίες ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη έχει,
µαζί µε µία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) ή στις οποίες δύο ή περισσότερες
από τις τελευταίες αυτές επιχειρήσεις έχουν από κοινού τα
δικαιώµατα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)·
ε) οι επιχειρήσεις στις οποίες τα δικαιώµατα ή οι εξουσίες που
παρατίθενται στο στοιχείο α) κατέχονται από κοινού:
i) από τα συµβαλλόµενα µέρη στη συµφωνία ή από τις αντίστοιχες συνδεδεµένες επιχειρήσεις τους που αναφέρονται στα
στοιχεία α) έως δ), ή
ii) από ένα ή περισσότερα µέρη στη συµφωνία ή από µία ή
περισσότερες συνδεδεµένες επιχειρήσεις τους που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), και ένα ή περισσότερα τρίτα
µέρη.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης και
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, το
άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης δεν εφαρµόζεται στις κάθετες συµφωνίες, οι οποίες αφορούν τους όρους µε τους οποίους τα
συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να προµηθεύονται, να πωλούν ή να
µεταπωλούν καινουργή αυτοκίνητα οχήµατα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων οχηµάτων ή υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχηµάτων.
Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται εφόσον οι κάθετες συµφωνίες περιλαµβάνουν κάθετους περιορισµούς.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, η απαλλαγή που
θεσπίζεται στην παρούσα παράγραφο αποκαλείται εφεξής «η απαλλαγή».
2. Η απαλλαγή εφαρµόζεται επίσης στις ακόλουθες κατηγορίες
κάθετων συµφωνιών:
α) κάθετες συµφωνίες που έχουν συναφθεί µεταξύ µιας ένωσης επιχειρήσεων και των µελών της, ή µεταξύ µιας τέτοιας ένωσης και
των προµηθευτών της, µόνον εφόσον όλα της τα µέλη είναι διανοµείς αυτοκινήτων οχηµάτων ή ανταλλακτικών για αυτοκίνητα
οχήµατα ή επισκευαστές αυτοκινήτων οχηµάτων, και εφόσον
κανένα µέλος της ένωσης, µαζί µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις
του, δεν έχει συνολικό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 50
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εκατοµµύρια ευρώ· οι κάθετες συµφωνίες που συνάπτουν αυτές
οι ενώσεις διέπονται από τον παρόντα κανονισµό, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 81 στις οριζόντιες συµφωνίες
µεταξύ των µελών της ένωσης ή στις αποφάσεις που λαµβάνει η
ένωση·
β) κάθετες συµφωνίες που περιλαµβάνουν διατάξεις για τη µεταβίβαση στον αγοραστή ή την άσκηση από αυτόν δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, υπό τον όρο ότι οι διατάξεις αυτές δεν
αποτελούν πρωταρχικό αντικείµενο των συµφωνιών και συνδέονται άµεσα µε τη χρήση, πώληση ή µεταπώληση των προϊόντων
ή υπηρεσιών από τον αγοραστή ή τους πελάτες του. Η απαλλαγή εφαρµόζεται υπό τον όρο ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν
περιέχουν περιορισµούς του ανταγωνισµού που σχετίζονται µε
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της σύµβασης και έχουν το ίδιο
αντικείµενο ή αποτέλεσµα µε κάθετους περιορισµούς µη απαλλασσόµενους βάσει του παρόντος κανονισµού.
3.
Η απαλλαγή δεν εφαρµόζεται στις κάθετες συµφωνίες µεταξύ
ανταγωνιζόµενων επιχειρήσεων.
Ωστόσο, η απαλλαγή εφαρµόζεται εάν ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις
συνάπτουν µη αµοιβαία κάθετη συµφωνία και:
α) ο αγοραστής έχει συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν
υπερβαίνει τα 100 εκατοµµύρια ευρώ, ή
β) ο προµηθευτής είναι παραγωγός και διανοµέας προϊόντων, ενώ ο
αγοραστής είναι διανοµέας που δεν παράγει προϊόντα ανταγωνιστικά προς τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της
σύµβασης, ή
γ) ο προµηθευτής παρέχει υπηρεσίες σε πολλαπλά επίπεδα εµπορίου, ενώ ο αγοραστής δεν παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες
στο επίπεδο εµπορίου στο οποίο αγοράζει τις υπηρεσίες που
αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης.

Άρθρο 3
Γενικοί όροι
1.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6 και 7, η
απαλλαγή εφαρµόζεται υπό τον όρο ότι το µερίδιο αγοράς του
προµηθευτή στην αγορά στην οποία πωλεί καινουργή αυτοκίνητα
οχήµατα, ανταλλακτικά για αυτοκίνητα οχήµατα ή υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δεν υπερβαίνει το 30 %.
Ωστόσο, το όριο µεριδίου αγοράς για την εφαρµογή της απαλλαγής
ορίζεται σε 40 % για τις συµφωνίες που εισάγουν συστήµατα ποσοτικής επιλεκτικής διανοµής για την πώληση καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων.
Τα όρια µεριδίου αγοράς δεν εφαρµόζονται σε συµφωνίες που εισάγουν συστήµατα ποιοτικής επιλεκτικής διανοµής.
2.
Στην περίπτωση των κάθετων συµφωνιών που περιέχουν υποχρεώσεις αποκλειστικής διάθεσης, η απαλλαγή εφαρµόζεται υπό τον
όρο ότι το µερίδιο του αγοραστή στην αγορά στην οποία προµηθεύεται τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείµενο της
σύµβασης δεν υπερβαίνει το 30 %.
3.
Η απαλλαγή εφαρµόζεται υπό τον όρο ότι η κάθετη συµφωνία που συνάπτεται µε διανοµέα ή επισκευαστή προβλέπει ότι ο
προµηθευτής αποδέχεται τη µεταβίβαση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την κάθετη συµφωνία σε άλλο δια-
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νοµέα ή επισκευαστή στο σύστηµα διανοµής ο οποίος επιλέγεται
από τον αρχικό διανοµέα ή επισκευαστή.
4. Η απαλλαγή εφαρµόζεται υπό τον όρο ότι η κάθετη συµφωνία που συνάπτεται µε διανοµέα ή επισκευαστή προβλέπει ότι
ένας προµηθευτής που επιθυµεί να κοινοποιήσει καταγγελία συµφωνίας πρέπει να αποστείλει την κοινοποίηση αυτή εγγράφως και να
αναφέρει τους λεπτοµερείς, αντικειµενικούς και διαφανείς λόγους
που δικαιολογούν την καταγγελία της συµφωνίας, προκειµένου να
αποφευχθούν περιπτώσεις στις οποίες ο προµηθευτής καταγγέλλει
κάθετη συµφωνία µε διανοµέα ή επισκευαστή επειδή ο τελευταίος
εφαρµόζει πρακτικές που δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο
περιορισµών βάσει του παρόντος κανονισµού.
5. Η απαλλαγή εφαρµόζεται υπό τον όρο ότι η κάθετη συµφωνία που συνάπτει ο προµηθευτής καινουργών αυτοκινήτων
οχηµάτων µε διανοµέα ή εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή προβλέπει:
α) ότι η συµφωνία συνάπτεται για περίοδο πέντε ετών τουλάχιστον·
στην περίπτωση αυτή, κάθε συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει
να γνωστοποιήσει στο άλλο µε προειδοποιητική προθεσµία
τουλάχιστον έξι µηνών την πρόθεσή του να µην ανανεώσει τη
συµφωνία, ή
β) ότι η συµφωνία συνάπτεται για αόριστο χρόνο· στην περίπτωση
αυτή, η προειδοποιητική προθεσµία για την κανονική λύση της
συµφωνίας πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο χρόνια και για τα
δύο µέρη, η προθεσµία αυτή µειώνεται τουλάχιστον σε ένα έτος
εφόσον:
i) ο προµηθευτής υποχρεούται εκ του νόµου ή µε ειδική συµφωνία να καταβάλει αποζηµίωση κατά τη λύση της συµφωνίας, ή εφόσον
ii) ο προµηθευτής τερµατίζει τη συµφωνία προκειµένου να
προβεί σε αναγκαία αναδιοργάνωση του συνόλου ή ουσιαστικού µέρους του δικτύου.
6. Η απαλλαγή εφαρµόζεται υπό τον όρο ότι η κάθετη συµφωνία παρέχει σε καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη το δικαίωµα
να παραπέµπει τις διαφορές που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των
συµβατικών τους υποχρεώσεων σε ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα ή
διαιτητή. Τέτοιες διαφορές µπορούν, µεταξύ άλλων, να αφορούν:
α) τις υποχρεώσεις διάθεσης·
β) τον καθορισµό ή την επίτευξη στόχων για τις πωλήσεις·
γ) την τήρηση απαιτήσεων για τα αποθέµατα·
δ) την τήρηση υποχρέωσης για προµήθεια ή χρήση οχηµάτων για
επίδειξη·
ε) τους όρους για την πώληση διαφορετικών σηµάτων·
στ) το κατά πόσο µια απαγόρευση δραστηριοποίησης σε µη εγκεκριµένο τόπο εγκατάστασης περιορίζει τη δυνατότητα του διανοµέα αυτοκινήτων οχηµάτων, εκτός επιβατικών ή ελαφρών
επαγγελµατικών οχηµάτων, να επεκτείνει τις δραστηριότητές
του·
ζ) το κατά πόσον η λύση της συµφωνίας δικαιολογείται από τους
λόγους που αναφέρονται στην κοινοποίηση.
Το δικαίωµα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ισχύει µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος κάθε αντισυµβαλλόµενου µέρους να προσφύγει στα εθνικά δικαστήρια.
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7.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το µερίδιο αγοράς
που κατέχεται από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο ε) κατανέµεται ισοµερώς µεταξύ όλων των
επιχειρήσεων που έχουν τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α).
Άρθρο 4
Περιορισµοί ιδιαίτερης σοβαρότητας
(Π ε ρ ιο ρ ι σµ ο ί ι δ ι α ίτ ε ρ η ς σο βα ρ ό τ η τ α ς σ τ η ν π ώ λ η σ η κ α ι ν ο υργώ ν αυτ οκινήτ ων οχηµάτ ων, υπηρεσιών επισκευής
κ αι συν τ ή ρ η σ η ς ή α ντ α λλακ τ ι κώ ν)
1.
Η απαλλαγή δεν εφαρµόζεται στις κάθετες συµφωνίες οι
οποίες, άµεσα ή έµµεσα, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε άλλους
παράγοντες που υπόκεινται στον έλεγχο των µερών έχουν ως αντικείµενο:
α) τον περιορισµό της δυνατότητας του διανοµέα ή επισκευαστή να
καθορίζει την τιµή πώλησης, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας
του προµηθευτή να επιβάλλει µέγιστη τιµή πώλησης ή να συστήνει τιµή πώλησης, εφόσον αυτό δεν ισοδυναµεί µε επιβολή
σταθερής ή ελάχιστης τιµής πώλησης ως αποτέλεσµα πιέσεων
που ασκεί ή κινήτρων που παρέχει ένα από τα συµβαλλόµενα
µέρη στη σύµβαση·
β) τον περιορισµό της περιοχής στην οποία ή των πελατών στους
οποίους ο διανοµέας ή επισκευαστής µπορεί να πωλεί τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες της σύµβασης· ωστόσο, η απαλλαγή
εφαρµόζεται:
i) στον περιορισµό των ενεργητικών πωλήσεων στην περιοχή ή
οµάδα πελατών που έχει παραχωρηθεί αποκλειστικά στον
προµηθευτή ή που ο προµηθευτής έχει παραχωρήσει αποκλειστικά σε άλλο διανοµέα ή επισκευαστή, εφόσον ο περιορισµός αυτός δεν περιορίζει επίσης τις πωλήσεις των
πελατών του διανοµέα ή επισκευαστή,
ii) στον περιορισµό των πωλήσεων σε τελικούς χρήστες από
έναν διανοµέα που δραστηριοποιείται στο επίπεδο της χονδρικής πώλησης,
iii) στον περιορισµό των πωλήσεων καινουργών αυτοκινήτων
οχηµάτων και ανταλλακτικών σε µη εξουσιοδοτηµένους διανοµείς από τα µέλη συστήµατος επιλεκτικής διανοµής σε
αγορές στις οποίες εφαρµόζεται η επιλεκτική διανοµή, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου θ),
iv) στον περιορισµό της δυνατότητας του αγοραστή να πωλεί
εξαρτήµατα που του διατίθενται για ενσωµάτωση, σε πελάτες
που θα τα χρησιµοποιήσουν για την παραγωγή ιδίου τύπου
προϊόντων µε αυτά του προµηθευτή·
γ) τον περιορισµό των αµοιβαίων προµηθειών µεταξύ διανοµέων ή
επισκευαστών σε σύστηµα επιλεκτικής διανοµής, συµπεριλαµβανοµένης της περιπτώσεως µεταξύ διανοµέων ή επισκευαστών που
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα εµπορίου·
δ) τον περιορισµό των ενεργητικών ή παθητικών πωλήσεων καινουργών επιβατικών ή ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων,
ανταλλακτικών για οποιοδήποτε αυτοκίνητο όχηµα ή υπηρεσιών
επισκευής και συντήρησης για οποιοδήποτε αυτοκίνητο όχηµα
σε τελικούς χρήστες από µέλη συστήµατος επιλεκτικής διανοµής
που δραστηριοποιούνται στο επίπεδο της λιανικής πώλησης στις
αγορές όπου χρησιµοποιείται επιλεκτική διανοµή. Η απαλλαγή
εφαρµόζεται στις συµφωνίες που απαγορεύουν σε µέλος συστήµατος επιλεκτικής διανοµής να δραστηριοποιείται σε µη εγκεκριµένο τόπο εγκατάστασης. Ωστόσο, η εφαρµογή της απαλλαγής στην απαγόρευση αυτή υπόκειται στις διατάξεις του
άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο β)·
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ε) τον περιορισµό των ενεργητικών ή παθητικών πωλήσεων καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων εκτός των επιβατικών και των
ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων σε τελικούς χρήστες από
µέλη συστήµατος επιλεκτικής διανοµής που δραστηριοποιούνται
στο επίπεδο της λιανικής πώλησης σε αγορές στις οποίες χρησιµοποιείται επιλεκτική διανοµή, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας του προµηθευτή να απαγορεύει σε ένα µέλος του συστήµατος αυτού να πραγµατοποιεί πωλήσεις από µη εγκεκριµένο τόπο
εγκατάστασης·
(Π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ο ί ι δ ιαίτ ερ η ς σο βα ρ ό τ η τ ας π ο υ αφο ρ ο ύ ν
µ ό νο τ η ν πώ λ η σ η κ αινο υρ γ ώ ν αυτ ο κιν ή τ ω ν ο χηµ άτ ω ν)
στ) τον περιορισµό της δυνατότητας του διανοµέα να πωλήσει καινουργές αυτοκίνητο όχηµα που αντιστοιχεί σε µοντέλο της
σειράς προϊόντων της σύµβασης·
ζ) τον περιορισµό της δυνατότητας του διανοµέα να αναθέτει
υπεργολαβίες για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και
συντήρησης σε εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας του προµηθευτή να απαιτεί από το διανοµέα να γνωστοποιεί στους τελικούς χρήστες το όνοµα και τη
διεύθυνση του ή των εν λόγω εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών
πριν από τη σύναψη της σύµβασης πώλησης και, εάν ορισµένοι
από αυτούς τους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές δεν είναι
εγκατεστηµένοι πλησίον του σηµείου πώλησης, να γνωστοποιεί
επίσης στους τελικούς χρήστες την απόσταση του ή των εν
λόγω συνεργείων επισκευών από το σηµείο πώλησης· ωστόσο, η
επιβολή της υποχρέωσης αυτής είναι δυνατή µόνον εάν παρόµοια υποχρέωση επιβάλλεται και στους διανοµείς των οποίων
το συνεργείο επισκευών δεν βρίσκεται στις ίδιες εγκαταστάσεις
µε το σηµείο πώλησης·
(Π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ο ί ι δ ιαίτ ερ η ς σο βα ρ ό τ η τ ας π ο υ αφο ρ ο ύ ν
µ ό ν ο τ η ν πώ λ η σ η υπ η ρ εσ ι ώ ν επι σκ ε υ ή ς και
συντή ρησης και τ ην πώ λη ση ανταλλακτικών )
η) τον περιορισµό της δυνατότητας του εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή να ασκεί άλλες δραστηριότητες εκτός από την παροχή
υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης και τη διανοµή ανταλλακτικών·
θ) τον περιορισµό των πωλήσεων ανταλλακτικών για αυτοκίνητα
οχήµατα από µέλη συστήµατος επιλεκτικής διανοµής σε
ανεξάρτητους επισκευαστές που χρησιµοποιούν τα ανταλλακτικά αυτά για την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων·
ι) τον περιορισµό που συµφωνείται µεταξύ ενός προµηθευτή
γνήσιων ανταλλακτικών ή ανταλλακτικών εφάµιλλης ποιότητας,
εργαλείων επισκευής ή διαγνωστικού και λοιπού εξοπλισµού και
ενός κατασκευαστή αυτοκινήτων οχηµάτων, µε τον οποίο
περιορίζεται η δυνατότητά του προµηθευτή να πωλεί αυτά τα
προϊόντα ή αυτές τις υπηρεσίες σε εξουσιοδοτηµένους ή
ανεξάρτητους διανοµείς, σε εξουσιοδοτηµένους ή ανεξάρτητους
επισκευαστές ή σε τελικούς χρήστες·
ια) τον περιορισµό της δυνατότητας ενός διανοµέα ή εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή να προµηθεύεται γνήσια ανταλλακτικά
ή ανταλλακτικά εφάµιλλης ποιότητας από τρίτη επιχείρηση της
επιλογής του και να τα χρησιµοποιεί για την επισκευή ή
συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας του προµηθευτή καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων να
απαιτεί τη χρησιµοποίηση γνήσιων ανταλλακτικών που προµηθεύει ο ίδιος για τις επισκευές που πραγµατοποιούνται υπό
καθεστώς εγγύησης, τη δωρεάν εξυπηρέτηση και τις εργασίες σε
περίπτωση ανάκλησης ελαττωµατικών αυτοκινήτων οχηµάτων·
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ιβ) τον περιορισµό που συµφωνείται µεταξύ ενός κατασκευαστή
αυτοκινήτων οχηµάτων που χρησιµοποιεί συστατικά µέρη για
την αρχική συναρµολόγηση αυτοκινήτων οχηµάτων και του
προµηθευτή των συστατικών µερών, µε τον οποίο περιορίζεται
η δυνατότητα του τελευταίου να επιθέτει το εµπορικό του σήµα
ή λογότυπο σε ορατό σηµείο επί των συστατικών µερών ή επί
των ανταλλακτικών.
2.
Η απαλλαγή δεν εφαρµόζεται εάν ο προµηθευτής αυτοκινήτων οχηµάτων αρνείται να παράσχει σε ανεξάρτητους φορείς πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες, διαγνωστικό και λοιπό εξοπλισµό,
εργαλεία, περιλαµβανοµένου του αναγκαίου λογισµικού, ή την
κατάρτιση που απαιτείται για την επισκευή και συντήρηση των
αυτοκινήτων οχηµάτων ή για την εφαρµογή µέτρων περιβαλλοντικής προστασίας.
Η πρόσβαση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει ιδίως την απεριόριστη
χρήση των συστηµάτων ηλεκτρονικού ελέγχου και διάγνωσης ενός
αυτοκινήτου οχήµατος, τον προγραµµατισµό αυτών των συστηµάτων µε τις πρότυπες διαδικασίες του προµηθευτή, τις οδηγίες για
τον τρόπο επισκευής και για την κατάρτιση και τις πληροφορίες
που είναι αναγκαίες για τη χρησιµοποίηση εργαλείων και εξοπλισµού διάγνωσης και συντήρησης.
Η πρόσβαση πρέπει να παρέχεται στους ανεξάρτητους φορείς χωρίς
διακρίσεις, άµεσα και µε τρόπο ανάλογο προς τις ανάγκες τους, ενώ
οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται µε µορφή που επιτρέπει τη
χρησιµοποίησή τους. Εάν το σχετικό αγαθό καλύπτεται από
δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας ή συνιστά τεχνογνωσία, η πρόσβαση δεν µπορεί να απαγορευθεί µε καταχρηστικό τρόπο.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «ανεξάρτητοι
φορείς» νοούνται οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν άµεσα ή έµµεσα
στην επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων, και ιδίως οι ανεξάρτητοι
επισκευαστές, οι κατασκευαστές εξοπλισµού ή εργαλείων επισκευής,
οι ανεξάρτητοι διανοµείς ανταλλακτικών, οι εκδότες τεχνικών εντύπων, οι λέσχες αυτοκινήτου, οι φορείς παροχής οδικής βοήθειας, οι
φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης και δοκιµής
και οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης στους επισκευαστές.

Άρθρο 5
Ειδικοί όροι
1.
Όσον αφορά την πώληση καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων,
υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ή ανταλλακτικών, η απαλλαγή
δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες υποχρεώσεις που περιέχονται σε
κάθετες συµφωνίες:
α) κάθε άµεση ή έµµεση υποχρέωση µη ανταγωνισµού·
β) κάθε άµεση ή έµµεση υποχρέωση που περιορίζει τη δυνατότητα
ενός εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή να παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχηµάτων ανταγωνιζόµενων
προµηθευτών·
γ) κάθε άµεση ή έµµεση υποχρέωση που εµποδίζει τα µέλη συστήµατος διανοµής να πωλούν αυτοκίνητα οχήµατα ή ανταλλακτικά συγκεκριµένων ανταγωνιζόµενων προµηθευτών ή να παρέχουν υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για αυτοκίνητα
οχήµατα συγκεκριµένων ανταγωνιζόµενων προµηθευτών·
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δ) κάθε άµεση ή έµµεση υποχρέωση που εµποδίζει τον διανοµέα ή
τον εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή, µετά τη λύση της συµφωνίας,
να παράγει, να αγοράζει, να πωλεί ή να µεταπωλεί αυτοκίνητα
οχήµατα ή να παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης.
2. Όσον αφορά την πώληση καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων,
η απαλλαγή δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες υποχρεώσεις που
περιέχονται σε κάθετες συµφωνίες:
α) κάθε άµεση ή έµµεση υποχρέωση που εµποδίζει τον λιανοπωλητή να πωλεί υπηρεσίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης σχετιζόµενες µε προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης ή
µε αντίστοιχα προϊόντα·
β) κάθε άµεση ή έµµεση υποχρέωση που επιβάλλεται σε οποιοδήποτε διανοµέα επιβατικών αυτοκινήτων οχηµάτων ή ελαφρών
εµπορικών οχηµάτων σε σύστηµα επιλεκτικής διανοµής, η οποία
περιορίζει τη δυνατότητά του να εγκαθιστά πρόσθετα σηµεία
πώλησης ή παράδοσης σε άλλες τοποθεσίες εντός της κοινής
αγοράς στις οποίες εφαρµόζεται επιλεκτική διανοµή.
3. Όσον αφορά τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ή την
πώληση ανταλλακτικών, η απαλλαγή δεν εφαρµόζεται σε καµία
άµεση ή έµµεση υποχρέωση ως προς τον τόπο εγκατάστασης ενός
εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή σε περίπτωση επιλεκτικής διανοµής.

Άρθρο 6
Άρση του ευεργετήµατος της εφαρµογής του κανονισµού
1. Η Επιτροπή µπορεί, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1
του κανονισµού αριθ. 19/65/ΕΟΚ, να άρει το ευεργέτηµα της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού εάν σε συγκεκριµένη περίπτωση
διαπιστώσει ότι οι κάθετες συµφωνίες στις οποίες εφαρµόζεται ο
παρών κανονισµός έχουν επιπτώσεις που δεν συµβιβάζονται µε τους
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 της
συνθήκης, και ιδίως εάν:
α) η πρόσβαση ή ο ανταγωνισµός στις οικείες αγορές περιορίζονται
σηµαντικά από τις σωρευτικές επιπτώσεις παράλληλων δικτύων
παρόµοιων κάθετων περιορισµών που εφαρµόζονται από ανταγωνιζόµενους προµηθευτές ή αγοραστές, ή
β) ο ανταγωνισµός περιορίζεται σε αγορά στην οποία ένας προµηθευτής δεν υπόκειται σε πραγµατικό ανταγωνισµό εκ µέρους
άλλων προµηθευτών, ή
γ) οι τιµές ή οι όροι διάθεσης για τα προϊόντα της σύµβασης ή για
αντίστοιχα προϊόντα διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ γεωγραφικών
αγορών, ή
δ) σε µια γεωγραφική αγορά εφαρµόζονται τιµές ή όροι πώλησης
που συνιστούν διάκριση.
2. Όταν σε συγκεκριµένη περίπτωση οι κάθετες συµφωνίες στις
οποίες εφαρµόζεται η απαλλαγή έχουν αποτελέσµατα ασυµβίβαστα
µε τις απαιτήσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης στο
έδαφος κράτους µέλους ή σε τµήµα αυτού που έχει όλα τα
χαρακτηριστικά χωριστής γεωγραφικής αγοράς, η αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους δύναται να άρει το ευεργέτηµα της εφαρµογής
του παρόντος κανονισµού σε αυτό το έδαφος, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
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Άρθρο 7
Μη εφαρµογή του κανονισµού
1.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1α του κανονισµού αριθ. 19/65/ΕΟΚ,
η Επιτροπή δύναται, εφόσον παράλληλα δίκτυα παρόµοιων κάθετων
περιορισµών καλύπτουν πάνω από το 50 % της οικείας αγοράς, να
κηρύξει µε κανονισµό ανεφάρµοστο τον παρόντα κανονισµό στις
κάθετες συµφωνίες που περιέχουν ειδικούς περιορισµούς που αφορούν την αγορά αυτή.
2.
Ο κανονισµός που θεσπίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1
αρχίζει να ισχύει ένα έτος τουλάχιστον µετά την έκδοσή του.

Άρθρο 8
Υπολογισµός του µεριδίου αγοράς
1.
Τα µερίδια αγοράς που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, υπολογίζονται:
α) για τη διανοµή καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων, µε βάση τον
όγκο των πωλήσεων στην αγορά προϊόντων που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης και αντίστοιχων προϊόντων που πωλεί ο
προµηθευτής, µαζί µε οποιαδήποτε άλλα προϊόντα που πωλεί ο
προµηθευτής και θεωρούνται εναλλάξιµα ή υποκατάστατα για
τον αγοραστή λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιµών τους
και της χρήσης για την οποία προορίζονται·
β) για τη διανοµή ανταλλακτικών, µε βάση την αξία των προϊόντων
της σύµβασης και των άλλων προϊόντων που πωλεί ο προµηθευτής, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που πωλεί ο προµηθευτής
και το οποίο ο αγοραστής θεωρεί εναλλάξιµο ή υποκατάστατο
λόγω των χαρακτηριστικών του, των τιµών του και της χρήσης
για την οποία προορίζεται·
γ) για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, µε βάση
την αξία των υπηρεσιών της σύµβασης που έχουν παράσχει τα
µέλη του δικτύου διανοµής του προµηθευτή, µαζί µε όσες άλλες
υπηρεσίες που παρείχαν τα µέλη αυτά θεωρούνται εναλλάξιµες ή
υποκατάστατες από τον αγοραστή λόγω των χαρακτηριστικών
τους, των τιµών τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται.
Εάν τα κατ’ όγκο στοιχεία τα οποία απαιτούνται για τους υπολογισµούς αυτούς δεν είναι διαθέσιµα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα
κατ’ αξία στοιχεία ή αντίστροφα. Εάν τα στοιχεία αυτά δεν είναι
διαθέσιµα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις που βασίζονται
σε άλλες αξιόπιστες πληροφορίες της αγοράς. Για τους σκοπούς
του άρθρου 3 παράγραφος 2, κατά τον υπολογισµό του µεριδίου
αγοράς χρησιµοποιούνται είτε ο όγκος ή η αξία, αντίστοιχα, των
πραγµατοποιούµενων αγορών είτε σχετικές εκτιµήσεις.
2.
Για την εφαρµογή των ορίων µεριδίου αγοράς 30 και 40 %
που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό, εφαρµόζονται οι
ακόλουθοι κανόνες:
α) το µερίδιο αγοράς υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία για το
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος·
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β) το µερίδιο αγοράς περιλαµβάνει προϊόντα ή υπηρεσίες που
διατίθενται για πώληση σε ενοποιηµένους διανοµείς·
γ) εάν το µερίδιο αγοράς δεν είναι αρχικά υψηλότερο από το 30 ή
40 %, αντίστοιχα, αλλά αυξάνεται στη συνέχεια πάνω από το
όριο αυτό χωρίς όµως να υπερβεί το 35 ή 45 %, αντίστοιχα, η
απαλλαγή εξακολουθεί να εφαρµόζεται για διάστηµα δύο
συνεχών ηµερολογιακών ετών µετά το έτος κατά το οποίο
σηµειώθηκε για πρώτη φορά υπέρβαση του ορίου του 30 ή
40 %, αντίστοιχα·
δ) εάν το µερίδιο αγοράς δεν είναι αρχικά υψηλότερο από το 30 ή
40 %, αντίστοιχα, αλλά αυξάνεται στη συνέχεια πάνω από το 35
ή 45 %, αντίστοιχα, η απαλλαγή εξακολουθεί να ισχύει επί ένα
ηµερολογιακό έτος µετά το έτος κατά το οποίο σηµειώθηκε για
πρώτη φορά υπέρβαση του ορίου του 30 ή 40 %, αντίστοιχα·
ε) τα ευεργετήµατα των στοιχείων γ) και δ) δεν µπορούν να συνδυαστούν κατά τρόπο ώστε η περίοδος ισχύος της απαλλαγής
να υπερβαίνει τα δύο ηµερολογιακά έτη.

Άρθρο 9
Υπολογισµός του κύκλου εργασιών
1. Για τον υπολογισµό των ποσών του συνολικού ετήσιου
κύκλου εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
στοιχείο α) και παράγραφος 3 στοιχείο α), αντίστοιχα, προστίθεται
ο κύκλος εργασιών που πραγµατοποίησε κατά την προηγούµενη
διαχειριστική χρήση το ενδιαφερόµενο µέρος στην κάθετη συµφωνία
και ο κύκλος εργασιών των συνδεδεµένων επιχειρήσεών του για όλα
τα προϊόντα και υπηρεσίες, εκτός φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.
Κατά τον υπολογισµό αυτό δεν λαµβάνονται υπόψη οι συναλλαγές
µεταξύ του συµβαλλόµενου µέρους στην κάθετη συµφωνία και των
συνδεδεµένων επιχειρήσεών του ή µεταξύ των συνδεδεµένων επιχειρήσεών του.
2. Η απαλλαγή εξακολουθεί να ισχύει εάν, για οποιαδήποτε
περίοδο δύο συνεχόµενων διαχειριστικών χρήσεων, η υπέρβαση του
ορίου για τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών δεν είναι µεγαλύτερη από 10 %.

Άρθρο 10
Μεταβατική περίοδος
Η απαγόρευση του άρθρου 81 παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται από
την 1η Οκτωβρίου 2002 έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2003 στις
ισχύουσες στις 30 Σεπτεµβρίου 2002 συµφωνίες που δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις απαλλαγής του παρόντος κανονισµού, αλλά
πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1475/95.
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Άρθρο 11
Παρακολούθηση και έκθεση αξιολόγησης

2. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση επί του παρόντος κανονισµού
το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2008 λαµβάνοντας, ιδίως, υπόψη
τους όρους του άρθρου 81 παράγραφος 3.

1.
Η Επιτροπή παρακολουθεί συστηµατικά την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιπτώσεις του:
α) στον ανταγωνισµό στις λιανικές πωλήσεις αυτοκινήτων οχηµάτων
και στην παροχή εξυπηρέτησης µετά την πώληση στην κοινή
αγορά ή ουσιαστικά τµήµατά της·
β) στη δοµή και το επίπεδο συγκέντρωσης της διανοµής αυτοκινήτων οχηµάτων και οποιεσδήποτε επιπτώσεις προκύπτουν για τον
ανταγωνισµό.
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Άρθρο 12
Έναρξη και λήξη ισχύος
1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου
2002.
2. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) εφαρµόζεται από την
1η Οκτωβρίου 2005.
3.

Ο παρών κανονισµός λήγει στις 31 Μαΐου 2010.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής

