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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins nr. 19/65/EBE frá 2. mars 1965
um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans gagnvart tilteknum flokkum
samninga og samstilltra aðgerða (1), eins og henni var síðast breytt
með lögum um aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar, einkum
1. gr.,

að birtum drögum að þessari reglugerð (2),

að höfðu samráði við ráðgjafarnefndina um samkeppnishömlur og
yfirburðastöðu,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Samkvæmt reglugerð nr. 19/65/EBE er framkvæmdastjórninni
heimilt að beita 3. mgr. 85. gr. sáttmálans með reglugerð
gagnvart tilteknum flokkum tvíhliða samninga, sem falla undir
1. mgr. 85. gr., þar sem annar samningsaðili skuldbindur sig
til að láta einungis hinum í té tilteknar vörur til endursölu á
umsömdu svæði innan hins sameiginlega markaðar. Í ljósi
þeirrar reynslu sem fengist hefur af mörgum samningum um
sölu og viðhaldsþjónustu ökutækja er unnt að skilgreina
flokk samninga sem að öðru jöfnu teljast uppfylla skilyrði
3. mgr. 85. gr. Til þessa flokks teljast samningar, tímabundnir
eða ótímabundnir, þar sem birgir felur endurseljanda að
annast sölu og viðhaldsþjónustu á tilteknum vörum
ökutækjaiðnaðarins á tilteknu svæði, og þar sem birgirinn
skuldbindur sig til að selja einungis dreifiaðilanum, eða
takmörkuðum fjölda fyrirtækja í dreifikerfinu auk hans,
samningsvörurnar til endursölu á samningssvæðinu.

Skilgreiningar á hugtökum sem varða þessa reglugerð koma
fram í 10. gr.

2) Þrátt fyrir að skuldbindingar 1., 2. og 3. gr. þessarar
reglugerðar miði almennt að því að útiloka, hefta eða raska
samkeppni á hinum sameiginlega markaði, og geti að jafnaði
haft áhrif á vöruviðskipti milli aðildarríkja, er engu að síður

unnt að lýsa því yfir að bannið sem felst í 1. mgr. 85. gr.
sáttmálans taki í krafti 3. mgr. 85. gr. ekki til þessara
samninga, enda sé vissum skilyrðum fullnægt.

3) Ákvæði 1. mgr. 85. gr. sáttmálans gilda um samninga um
sölu og viðhaldsþjónustu ökutækja og helgast það einkum
af því að takmarkanir á samkeppni og skuldbindingar, sem
hafa verið samþykktar í tengslum við dreifikerfi
framleiðanda, og fjallað er um 1. til 4. gr. þessarar reglugerðar,
gegna yfirleitt sama eða svipuðu hlutverki alls staðar á hinum
sameiginlega markaði. Framleiðendur ökutækja nota röð af
samningum sem setja svipaðar takmarkanir á samkeppni á
öllum sameiginlega markaðinum, eða umtalsverðum hluta
hans, og hafa með því móti ekki einungis áhrif á sölu og
viðhaldsþjónustu ökutækja innan hvers aðildarríkis heldur
og á vöruviðskipti á milli þeirra.

4) Ákvæði um einkasölu eða takmarkaða sölu geta talist
óhjákvæmileg og skynsamleg ráðstöfun innan
ökutækjaiðnaðarins vegna þess að ökutæki eru neysluvörur
sem endast alllengi og krefjast viðhalds- og sérhæfðrar
viðgerðarþjónustu með jöfnu millibili eða stöku sinnum og
ekki alltaf á sama stað. Framleiðendur ökutækja hafa samstarf
við útvalda dreifiaðila sína og viðgerðarverkstæði til að geta
boðið upp á sérhæfða þjónustu fyrir vöruna. Þó ekki sé
nema vegna takmarkaðs bolmagns og hagræðingar er útilokað
að viðhafa slíka samvinnu við ótakmarkaðan fjölda
dreifiaðila og viðgerðarverkstæða. Það felur í sér vissa
hagræðingu að láta þjónustu fylgja sölu frekar en koma á
sérstöku kerfi fyrir sölu nýrra ökutækja annars vegar og
viðhalds- og varahlutaþjónustu hins vegar, ekki síst vegna
þess að sölufyrirtæki er skylt að skoða tæknibúnað nýs
ökutækis samkvæmt fyrirmælum framleiðanda áður en það
er afhent kaupanda.

5) Ekki er þó alltaf nauðsynlegt að nota viðurkennda dreifikerfið
til að hagkvæmni náist í sölu. Því er óheimilt að banna sölu
samningsvara til endurseljenda þegar þeir:

- tilheyra sama dreifikerfinu (sbr. a-lið 10. tölul. 3. gr.),
eða

- kaupa varahluti til eigin nota við viðgerðar- eða
viðhaldsþjónustu (sbr. b-lið 10. tölul. 3. gr.).

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 145, 29. 6. 1995, bls. 25, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/96 frá 19. júlí
1996 um breytingu á XIV. viðauka (Samkeppni) við EES-samninginn, sjá
þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. 36, 6. 3. 1965, bls. 533/65.

(2) Stjtíð. EB nr. C 379, 31. 12. 1994, bls. 16.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1475/95

frá 28. júní 1995

um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans gagnvart tilteknum flokkum samninga um sölu og
viðhaldsþjónustu ökutækja(*)
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Ráðstafanir, sem framleiðandi eða fyrirtæki í dreifikerfinu
gera með það að markmiði að halda í kerfi sem byggir á vali,
eru í samræmi við undanþáguna sem kveðið er á um í þessari
reglugerð. Þetta á einkum við þá skuldbindingu dreifiaðila
að selja ekki ökutæki til neytenda í gegnum millilið nema
neytandi hafi veitt milliliðnum fullt umboð til þess (sbr. 11.
tölul. 3. gr.).

6) Það ætti að vera mögulegt að koma í veg fyrir að heildsalar,
sem eiga ekki aðild að dreifikerfinu, fái varahluti til endursölu
frá ökutækjaframleiðendunum. Gera má ráð fyrir að ógerlegt
væri að viðhafa þjónustukerfi sem þjónar hagsmunum
neytenda svo vel sem raun ber vitni, þar sem unnt er að
útvega fljótt alla varahluti sem samningurinn nær til, einnig
þá sem lítil hreyfing er á, án þess að hafa viðurkennt
dreifikerfi.

7) Heimilt er að víkja frá banni við viðskiptum með
samkeppnisvörur með því skilyrði að það hindri ekki
dreifiaðilann í því að selja aðrar tegundir ökutækja, þó þannig
að ekki verði villst á tegundum (3. tölul. 3. gr.). Sú
skuldbinding að selja ekki vörur annarra framleiðenda nema
á sérstökum sölustöðum með eigin stjórn og almennt að
forðast rugling á tegundum tryggir að á hverjum sölustað sé
seld ein tegund eingöngu. Dreifiaðili skal framfylgja þessari
skuldbindingu í góðri trú þannig að kynning, sala og
viðhaldsþjónusta verði á engan hátt til að rugla neytanda í
ríminu eða leiði til óréttmætra viðskiptahátta af hálfu
dreifiaðila gagnvart birgjum samkeppnistegunda. Til að
viðhalda samkeppnishæfni samkeppnisvara skulu sérstakir
lögaðilar sjá um rekstur mismunandi sölustaða. Slík
skuldbinding er dreifiaðila hvatning til að bæta sölu og
viðhaldsþjónustu samningsvara og auka þannig samkeppni
í sölu þessara vara og samkeppnisvara. Þessi ákvæði koma
ekki í veg fyrir að dreifiaðili geti á sama verkstæði boðið og
veitt viðhalds- og viðgerðarþjónustu fyrir aðrar bílategundir
sem keppt er við, að því tilskildu að dreifiaðilinn sjái til
þess að þriðju aðilar hagnist ekki óeðlilega á fjárfestingum
birgisins (sbr. 4. tölul. 3. gr.)

8) Ekki er þó hægt að líta svo á að bann við viðskiptum með
samkeppnisvörur sé undir öllum kringumstæðum
óhjákvæmilegt þegar reynt er að auka hagkvæmni í dreifingu.
Nauðsynlegt er að dreifiaðilum verði frjálst að útvega sér,
nota eða selja frá þriðja aðila varahluti sem eru sambærilegir
að gæðum og þeir sem framleiðandinn býður. Í þessu tilliti
má gera ráð fyrir að allir varahlutir úr sömu framleiðslu hafi
sömu eiginleika og uppruna. Framleiðendur varahluta er bjóða
dreifiaðilum varahluti skulu staðfesta, ef nauðsyn krefur,
að hlutirnir samsvari þeim sem framleiðandi ökutækis býður.
Einnig er nauðsynlegt að dreifiaðilar eigi áfram kost á að
kaupa varahluti, sem eru jafngóðir eða betri en gæðakröfur
segja til um, fyrir ökutæki sem samningurinn nær til. Með
slíkri takmörkun á banni við viðskiptum með
samkeppnisvörur er bæði tekið tillit til nauðsynlegs öryggis
ökutækja og til krafna um virka samkeppni (sbr. 5. tölul. 3.
gr. og 6. og 7. tölul. 1. mgr. 4. gr.).

9) Þær skorður sem settar eru við starfsemi dreifiaðila utan
umsamda svæðisins stuðla að markvissari sölu og
viðhaldsþjónustu á hæfilega stóru samningssvæði, að aukinni
þekkingu á markaðinum vegna nánara sambands við
viðskiptavinina og að framboði á vörum sem samsvara betur
eftirspurninni á hverju svæði (sbr. 8. og 9. tölul. 3. gr.).
Eftirspurnin eftir samningsvörunum hlýtur þó áfram að vera
sveigjanleg og ætti ekki að takmarkast við tiltekið svæði.
Dreifiaðilum skal ekki einungis vera heimilt að svara
eftirspurn eftir samningsvörum innan samningssvæða sinna,
heldur einnig að svara eftirspurn frá einstaklingum og
fyrirtækjum annars staðar á hinum sameiginlega markaði.
Ekki skal koma í veg fyrir að dreifiaðilar beini auglýsingum
að neytendum utan samningssvæðis, þar eð þær brjóta ekki
í bága við skuldbindingar um sölukynningu innan
samningssvæðisins. Bein samskipti við neytendur, hvort
sem er um síma eða með öðrum fjarskiptum, dyrasölu eða
persónulegum bréfum, teljast ekki til viðurkenndra aðferða
við auglýsingar.

10) Til að auka réttaröryggi fyrirtækja ætti að kveða á um að
tilteknar skuldbindingar, sem eru lagðar á dreifiaðila, komi
ekki í veg fyrir að undanþága sé veitt að því er varðar
uppfyllingu lágmarkskrafna með tilliti til dreifingar og
viðhaldsþjónustu (sbr. 1. tölul. 1. mgr. 4. gr.), reglulegra
pantana (sbr. 2. tölul. 1. mgr. 4. gr.), árangurs við sölu á
tilteknu lágmarksmagni eða tiltekinnar birgðastöðu, sem
aðilar hafa komið sér saman um, eða óháður sérfræðingur
hefur ákvarðað hafi komið til ágreinings (sbr. 3. til 5. tölul.
1. mgr. 4. gr.), og fyrirkomulags viðhaldsþjónustu (sbr. 6. til
9. tölul. 1. mgr. 4. gr.). Þessar skuldbindingar eru nátengdar
skuldbindingunum í 1., 2. og 3. gr. og hafa áhrif á takmarkanir
þeirra. Því má víkja frá þessum skuldbindingum, þótt þær í
einstökum tilvikum gætu fallið undir ákvæði 1. mgr. 85. gr.
sáttmálans (sbr. 2. mgr. 4. gr.).

11) Samkvæmt reglugerð nr. 19/65/EBE ber að greina frá því
hvaða skilyrðum skuli fullnægt eigi yfirlýsing þessarar
reglugerðar um að ákvæðin gildi ekki að koma til
framkvæmda.

12) Samkvæmt a- og b-lið 1. tölul. 1. mgr. 5. gr. er það skilyrði
fyrir undanþágu að fyrirtæki sinni ábyrgðar- og
viðhaldsþjónustu neytanda að kostnaðarlausu og annist
endurbætur vegna framleiðslugalla og veiti viðgerðar- og
viðhaldsþjónustu sem er nauðsynleg til að ökutækið gangi
rétt og örugglega, án tillits til þess hvar ökutækið var keypt
á hinum sameiginlegum markaði. Ákvæðum þessum er ætlað
að tryggja að neytanda sé frjálst að kaupa hvar sem er á
hinum sameiginlega markaði.

13) Með a-lið 2. tölul. 1. mgr. 5. gr. er stefnt að því að veita
framleiðanda færi á að koma upp samræmdu dreifikerfi án
þess að veikja traustið sem ríkir milli dreifiaðila og
endurseljenda. Áskilji birgir sér rétt til að samþykkja val
dreifiaðila á endurseljendum er honum því óheimilt að neita
um slíkt samþykki án gildra ástæðna.
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14) Samkvæmt b-lið 2. tölul. 1. mgr. 5. gr. er birgi óheimilt að
gera kröfur, sem leiða til mismununar eða misréttis, á hendur
dreifiaðila í dreifikerfinu á grundvelli 1. mgr. 4. gr.

15) Ákvæðum c-liðar 2. tölul. 1. mgr. 5. gr. er ætlað að sporna
gegn því að dreifiaðili kaupi einungis frá birginum vegna
uppsafnaðs afsláttar sem sá síðarnefndi býður. Þessum
ákvæðum er ætlað að tryggja að varahlutasalar, sem bjóða
ekki eins mikið úrval vara og framleiðandinn, eigi kost á að
keppa við hann á jafnréttisgrundvelli.

16) Í d-lið 2. tölul. 1. mgr. 5. gr. er það gert að skilyrði fyrir
undanþágu að dreifiaðilanum verði gert kleift að kaupa handa
viðskiptavinum innan hins sameiginlega markaðar
fjöldaframleidd ökutæki, búin þeim tæknibúnaði sem kröfur
eru gerðar til á búsetustað þeirra eða þar sem til stendur að
skrásetja ökutækið, að því tilskildu að samsvarandi gerð
ökutækisins sé einnig fáanleg frá þessum framleiðanda í
gegnum fyrirtæki í dreifikerfinu á þeim stað (sbr. 10. tölul.
10. gr.). Ákvæði þessu er ætlað að koma í veg fyrir þá
hættu að framleiðandi og fyrirtæki í dreifikerfinu notfæri
sér mismunandi framleiðsluskilyrði á ólíkum svæðum innan
sameiginlega markaðarins til að skipta honum upp.

17) Í 2. mgr. 5. gr. eru sett frekari lágmarksskilyrði fyrir
undanþágu með það í huga að koma í veg fyrir að dreifiaðilinn
verði fjárhagslega of háður birginum, vegna skuldbindinga
sinna, og gefist upp í samkeppni þeirri sem hann á í sjálfu
sér rétt á en stríðir gegn hagsmunum framleiðandans eða
annarra fyrirtækja í dreifikerfinu.

18) Samkvæmt 1. tölul. 2. mgr. 5. gr. getur dreifiaðili, enda færi
hann skýr rök fyrir máli sínu, andmælt óhóflegum
skuldbindingum sem leiðir af 3. tölul. 3. gr.

19) Í 2. og 3. tölul. 2. mgr. 5. gr. og 3. mgr. 5. gr. er kveðið á um
lágmarkskröfur vegna undanþágu varðandi gildistíma og
uppsögn söluog viðhaldsþjónustusamnings, þar eð áhrif
fjárfestinga sem dreifiaðili leggur út í til að bæta sölu- eða
viðhaldsþjónustu fyrir samningsvörurnar gera dreifiaðilann
mun háðari birginum, hvort sem um er að ræða samning til
skamms tíma eða samning sem er uppsegjanlegur með
skömmum fyrirvara. Til að komast hjá því að tefja fyrir
þróun sveigjanlegs og skilvirks dreifikerfis er birgi þó heimilt
að segja samningnum upp ef nauðsynlegt er að
endurskipuleggja allt eða umtalsverðan hluta dreifikerfisins.
Setja skal ákvæði, til skjótrar úrlausnar deilumála, um vísan
til óvilhalls sérfræðings eða gerðardómara sem úrskurðar í
deilumálum, með fyrirvara um rétt aðila til að fara með
málið fyrir þar til bæran dómstól í samræmi við viðeigandi
ákvæði í landslögum.

20) Samkvæmt reglugerð 19/65/EBE skal tilgreina takmarkanir
eða ákvæði sem mega ekki vera í samningunum, eigi
yfirlýsingin í þessari reglugerð um að ákvæði 1. mgr. 85. gr.
sáttmálans gildi ekki að koma til framkvæmda (1. til 5.

tölul. 1. mgr. 6. gr.). Enn fremur skal skilgreina þær
starfsvenjur samningsaðila er leiða sjálfkrafa til niðurfellingar
á undanþágu ef þær eru viðhafðar kerfisbundið og endurtekið
(sbr. 6. til 12. tölul. 1. mgr. 6. gr.).

21) Nauðsynlegt er að útiloka frá heildarundanþágu samninga
þar sem einn ökutækjaframleiðandi felur öðrum að sjá um
sölu vara sinna vegna þess hve víðtæk áhrif þeir hafa á
samkeppni (sbr. 1. tölul. 1. mgr. 6. gr.).

22) Til að tryggja að samningsaðilar haldi sig innan ramma
reglugerðarinnar skulu samningar, sem ganga lengra varðandi
vörur eða þjónustu sem um getur í 1. gr., eða takmarka
samkeppni er fellur ekki undir þessa reglugerð, einnig
útilokaðir frá undanþágunni (sbr. 2. og 3. tölul. 1. mgr. 6. gr.).

23) Undanþágan gildir heldur ekki þegar samningsaðilar koma
sér saman um skuldbindingar varðandi vörur, sem falla undir
þessa reglugerð en væru leyfilegar með hliðsjón af öllum
þeim skuldbindingum sem eru undanþegnar með reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1983/83 (1) eða (EBE)
nr. 1984/83 (2), eins og þeim var síðast breytt með
aðildarlögum um Austurríki, Finnland og Svíþjóð, að því
varðar beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans gagnvart flokkum
samninga um einkadreifingu eða einkakaup, en eru víðtækari
en þær skuldbindingar sem eru undanþegnar með þessari
reglugerð (sbr. 4. tölul. 1. mgr. 6. gr.).

24) Í því skyni að vernda fjárfestingar dreifiaðila og koma í veg
fyrir að birgjar sniðgangi reglur um uppsögn samninga, er
rétt að staðfesta að undanþágan gildir ekki, ef birgir áskilur
sér rétt til að breyta einhliða á samningstímanum skilmálum
einkasölusamnings sem hefur verið gerður við dreifiaðilann
fyrir ákveðið svæði (sbr. 5. tölul. 1. mgr. 6. gr.).

25) Í því skyni að viðhalda virkri samkeppni í dreifingu er
nauðsynlegt að kveða á um að framleiðandi eða birgir falli
ekki lengur undir undanþáguna ef hann skerðir frelsi dreifiaðila
til að ákveða endursöluverð (sbr. 6. tölul. 1. mgr. 6. gr.).

26) Meginreglur innri markaðarins kveða á um að neytendum
skuli gert kleift að kaupa ökutæki þar sem verð eða skilmálar
eru hagkvæmastir í bandalaginu og jafnvel endurselja þau, að
því tilskildu að endursalan fari ekki fram í ábataskyni.
Framleiðendur og birgjar, sem koma í veg fyrir samhliða
innflutning eða útflutning með því að grípa til ráðstafana
gegn neytendum, viðurkenndum milliliðum eða fyrirtækjum
innan dreifikerfisins, skulu því ekki hafa ávinning af þessari
reglugerð (sbr. 7. og 8. tölul. 1. mgr. 6. gr.).

27) Til að tryggja virka samkeppni á viðhalds- og
viðgerðarmarkaðinum með hagsmuni neytenda að leiðarljósi,
skulu framleiðendur eða birgjar ekki heldur njóta undanþágu
ef þeir koma í veg fyrir frjálsan markaðsaðgang framleiðenda
og söluaðila varahluta eða takmarka frelsi endurseljenda eða
viðgerðaraðila, hvort sem þeir eru innan dreifikerfisins eða

(1) Stjtíð. EB nr. L 173, 30. 6. 1983, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 173, 30. 6. 1983, bls. 5.
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ekki, til að kaupa og nota varahlutina ef þeir eru jafngóðir og
upprunalegu varahlutirnir. Dreifiaðili hefur rétt til að kaupa
jafngóða varahluti frá öðrum fyrirtækjum að eigin vali og
fyrirtækin samsvarandi rétt til að útvega endurseljendum að
eigin vali varahluti, svo og heimild til að nota vörumerki eða
kennimerki í viðskiptum, með fyrirvara um að farið sé að
hugverkarétti á sviði iðnaðar sem gildir um þessa varahluti
(sbr. 9. til 11. tölul. 1. mgr. 6. gr.).

28) Til að neytendur hafi raunverulega möguleika á að velja milli
viðgerðaraðila innan kerfisins og óháðra viðgerðaraðila er
rétt að skuldbinda framleiðendur til að veita viðgerðaraðilum
utan dreifikerfisins nauðsynlegar tæknilegar upplýsingar með
tilliti til viðgerða og viðhalds á ökutækjategundum þeirra,
jafnframt því sem tekið skal tillit til þess að framleiðandi
hefur lögmætan rétt til að ákveða sjálfur nýtingu eigin
hugverkaréttar svo og nýtingu á þekktri, mikilvægri og
leynilegri verkþekkingu sinni þegar þriðju aðilum er veitt
leyfi. Þó er einungis heimilt að neyta þessara réttinda að
þau leiði ekki til mismununar eða misnotkunar (sbr. 12.
tölul. 1. mgr. 6. gr.).

29) Til glöggvunar ber að skilgreina þau réttaráhrif sem koma
fram vegna þess að undanþága kemur ekki til greina við
ýmsar þær aðstæður sem um getur í reglugerðinni (sbr. 2. og
3. mgr. 6. gr.).

30) Einungis er unnt að undanþiggja samninga um sölu og
viðhaldsþjónustu á grundvelli þeirra skilyrða sem sett eru í
5. og 6. gr. ef skuldbindingarnar sem falla undir 1. til 4. gr.
leiða til bættrar dreifingar og þjónustu neytendum í hag, og
ef virk samkeppni er áfram fyrir hendi, ekki eingöngu milli
dreifikerfa ýmissa framleiðenda á hinum sameiginlega
markaði heldur einnig innan hvers kerfis að einhverju leyti.
Að því er varðar vöruflokka sem fjallað er um í 1. gr. má líta
svo á að skilyrði fyrir virkri samkeppni séu fyrir hendi sem
stendur, þar á meðal samkeppni í milliríkjaviðskiptum, og
að neytendur í Evrópu fái almennt sanngjarna hlutdeild í
þeim ávinningi sem af slíkri samkeppni hlýst.

31) Þar eð ákvæði reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EBE)
nr. 123/85 frá 12. desember 1984 um beitingu 3. mgr. 85. gr.
sáttmálans gagnvart tilteknum flokkum samninga um sölu
og viðhaldsþjónustu ökutækja(1), eins og henni var síðast
breytt með lögum um aðild Austurríkis, Finnlands og
Svíþjóðar, gilda til 30. júní 1995 skal koma á
bráðabirgðafyrirkomulagi vegna samninga sem verða enn í
gildi á þeim tíma og fullnægja undanþáguskilyrðum þeirrar
reglugerðar (sbr. 7. gr.). Útskýra skal heimild
framkvæmdastjórnarinnar til að fella niður undanþágu eða
breyta gildissviði hennar í vissum tilvikum og taka nokkra
mikilvæga málaflokka sem dæmi (sbr. 8. gr.). Nýti
framkvæmdastjórnin heimild sína til niðurfellingar, eins og
kveðið er á um í 2. mgr. 8. gr., skal hún taka tillit til
verðmismununar sem ekki stafar fyrst og fremst af
innlendum ráðstöfunum í skattamálum eða gengissveiflum
milli aðildarríkjanna (sbr. 8. gr.).

32) Í samræmi við reglugerð nr. 19/65/EBE skal undanþágan
gilda í takmarkaðan tíma. Sjö ár eru hæfilegur tími þegar
taka skal tillit til sérstakra eiginleika ökutækjageirans og
fyrirsjáanlegra breytinga á samkeppni á því sviði. Þó mun
framkvæmdastjórnin meta með reglulegu millibili hvernig
reglugerðinni hefur verið beitt og gera um það skýrslu fyrir
31. desember 2000 (sbr. 11. og 13. gr.).

33) Ekki er nauðsynlegt að tilkynna um samninga sem fullnægja
skilyrðum þessarar reglugerðar. Leiki hins vegar vafi á því
er fyrirtækjum frjálst að tilkynna um samninga sína til
framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við reglugerð ráðsins
nr. 17 (2), eins og henni var síðast breytt með lögum um
aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar.

34) Þar eð flokkaundanþága vegna ökutækja byggir á sérstökum
eiginleikum þessa geira er vart hægt að gera ráð fyrir
reglugerðum sem hafa að geyma almennar flokkaundanþágur
vegna dreifingar. Staðfesta ætti þessa útilokun að því er
varðar reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 4087/
88 frá 30. nóvember 1988 um beitingu 3. mgr. 85. gr.
sáttmálans gagnvart flokkum umboðssamninga (3), eins og
henni var síðast breytt með lögum um aðild Austurríkis,
Finnlands og Svíþjóðar, án þess að það hafi áhrif á rétt
fyrirtækja til að sækja um einstaka undanþágu samkvæmt
reglugerð nr. 17. Hins vegar eiga þau kost á að velja á milli
reglugerðar (EBE) nr. 1983/83 og (EBE) nr. 1984/83 sem
fela í sér ákvæði um þrengri ramma fyrir undanþágur til
handa fyrirtækjum. Þetta hefur engin áhrif á beitingu
reglugerða framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 417/85 (4)
og (EBE) nr. 418/85 (5), eins og þeim var síðast breytt með
lögum um aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar, að því
er varðar beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans gagnvart flokkum
sérhæfingarsamninga og flokkum samninga um rannsóknir
og þróun, eftir því sem við á, enda snúast þær ekki fyrst og
fremst um sölu (sbr. 12. gr.).

35) Reglugerð þessi er með fyrirvara um beitingu 86. gr.
sáttmálans.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Með skírskotun til 3. mgr. 85. gr. sáttmálans, og með fyrirvara um
skilyrði þessarar reglugerðar, er því hér með lýst yfir að 1. mgr.
85. gr. sáttmálans gildir ekki um samninga milli einungis tveggja
fyrirtækja er semja um það að annað útvegi á tilteknu svæði innan
bandalagsins:

-  einungis hinu fyrirtækinu, eða

- einungis hinu fyrirtækinu og tilteknum fjölda annarra
fyrirtækja í dreifikerfinu,

til endursölu tiltekin ökutæki, sem ætluð eru til nota á vegum og
hafa þrjú eða fleiri hjól, ásamt varahlutum í þau.

(1) Stjtíð. EB nr. L 15, 18. 1. 1985, bls. 16.

(2) Stjtíð. EB nr. 13, 21. 2. 1962, bls. 204/62.

(3) Stjtíð. EB nr. L 359, 28. 12. 1988, bls. 46.

(4) Stjtíð. EB nr. L 53, 22. 2. 1985, bls. 1.

(5) Stjtíð. EB nr. L 53, 22. 2. 1985, bls. 5.
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2. gr.
Undanþágan gildir einnig þegar ásamt skuldbindingunni sem um
getur í 1. gr. er lögð sú kvöð á birginn að hann selji ekki
samningsvörurnar beint til neytenda á samningssvæðinu né annist
þar þjónustu við þá.

3. gr.
Undanþágan gildir einnig þegar ásamt skuldbindingunni sem um
getur í 1. gr. er lögð sú kvöð á dreifiaðilann að hann:

1. breyti ekki samningsvörum eða samsvarandi vörum án
samþykkis birgis nema samið hafi verið við endanlegan
kaupanda um breytingarnar á sérstöku ökutæki af þeirri
tegund sem samningurinn nær til og hann hefur keypt;

2. framleiði ekki vörur sem keppa við samningsvörurnar;

3. selji ný ökutæki frá öðrum en framleiðendum einungis á
sérstökum sölustað með aðskilinn rekstur og í nafni sérstaks
lögaðila og þannig að ekki verði villst á tegundum;

4. leyfi ekki þriðja aðila, þegar um er að ræða viðhaldsþjónustu
á sameiginlegu verkstæði, að hagnast óeðlilega á fjárfestingum
birgis, einkum í búnaði eða þjálfun starfsfólks;

5. selji hvorki varahluti, sem keppa við samningsvörur en eru
lakari að gæðum, né noti þá til viðgerðar eða viðhalds á
samningsvörum eða samsvarandi vörum;

6. semji ekki um sölu eða viðhaldsþjónustu á samningsvörum
eða samsvarandi vörum við fyrirtæki sem starfa á
samningssvæðinu né breyti eða segi upp slíkum samningum
án samþykkis birgisins;

7. leggi á fyrirtæki, sem samið hafa við hann í samræmi við 6.
tölul., skuldbindingar er samsvara þeim sem hann hefur tekið
á sig gagnvart birginum og falla undir 1. til 4. gr. og eru í
samræmi við 5. og 6. gr.;

8.  utan samningssvæðisins:

a) reki hvorki útibú né dreifingarstöð fyrir
samningsvörurnar eða samsvarandi vörur,

b) sækist ekki eftir viðskiptum með samningsvörur eða
samsvarandi vörur með persónulegum auglýsingum;

9. feli ekki þriðja aðila sölu eða viðhaldsþjónustu á
samningsvörum eða samsvarandi vörum utan
samningssvæðisins;

10. láti endurseljanda einungis í té:

a) samningsvörur eða samsvarandi vörur ef endurseljandi
er fyrirtæki í dreifikerfinu, eða

b) varahluti í ökutæki af þeirri tegund sem samningurinn
nær til þegar endurseljandi notar þá í viðgerðir eða
viðhald á ökutæki;

11. selji einungis ökutæki af þeirri tegund sem samningurinn
nær til eða samsvarandi ökutæki til neytenda í gegnum
millilið að milliliðurinn hafi áður fengið skriflegt umboð
viðskiptavinar til að kaupa tiltekið ökutæki, og sé honum
falið að sækja það, einnig umboð til að taka við ökutækinu
fyrir hans hönd.

4. gr.
1. Það kemur ekki í veg fyrir að undanþága fáist að dreifiaðilinn
sé skuldbundinn til að:

1) fara að lágmarkskröfum um dreifingu, sölu og
viðhaldsþjónustu, einkum að því er varðar:

a) tæknibúnað og tæki sem notuð eru á vinnustaðnum
við viðhaldsþjónustu;

b) sérþekkingu eða tæknimenntun starfsfólks;

c) auglýsingar;

d) móttöku, geymslu og afhendingu samningsvara eða
samsvarandi vara og sölu og viðhaldsþjónustu á
þessum vörum;

e) viðgerðir og viðhald samningsvaranna og samsvarandi
vara, einkum með tilliti til öryggis og áreiðanleika
ökutækjanna;

2) panta samningsvörur frá birginum einungis á tilteknum
tímum eða innan tiltekins tímabils, að því tilskildu að aldrei
líði meira en þrír mánuðir milli pöntunardaga;

3) leitast við eftir megni að selja, innan samningssvæðisins og
á tilgreindu tímabili, lágmarksmagn af vörunni sem ákveðið
er í samningi milli aðilanna eða, ef ágreiningur kemur upp
milli samningsaðila um lágmarksmagn sem selja skal árlega
skal óvilhallur sérfræðingur ákveða það á grundvelli fyrri
sölu á svæðinu og söluhorfum þar og á landsvísu;

4) eiga vörubirgðir að því marki sem ákveðið er í samræmi við
fyrirkomulagið í 3. tölul.;

5) hafa til sýnis þau ökutæki sem samningurinn nær til, eða
tiltekin fjölda þeirra sem ráða má af fyrirkomulaginu í 3.
tölul.;

6) veita ábyrgðar- og viðhaldsþjónustu sem kaupandi fær að
kostnaðarlausu og annast endurbætur vegna framleiðslugalla
á samningsvörum og samsvarandi vörum;
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7) nota einungis varahluti sem samningurinn nær til eða
samsvarandi varahluti þegar um er að ræða fría ábyrgðar- og
viðhaldsþjónustu og endurbætur vegna framleiðslugalla á
samningsvörunum eða samsvarandi vörum;

8) upplýsa neytendur um það almennt að hve miklu leyti
varahlutir frá öðrum framleiðendum séu ef til vill notaðir í
viðhalds- eða viðgerðarþjónustu á samningsvörunum eða
samsvarandi vörum;

9) upplýsa neytendur hafi varahlutir frá öðrum framleiðendum
verið notaðir í viðhalds- eða viðgerðarþjónustu á
samningsvörunum eða samsvarandi vörum.

2. Undanþágan gildir einnig um skuldbindingarnar sem um getur
í 1. mgr. hér að framan falli þær í einstökum tilvikum undir bannið
er felst í 1. mgr. 85. gr.

5. gr.
1. Undanþágan er ætíð háð þeim skilyrðum að:

1)  dreifiaðilinn samþykki:

a) að því er varðar ökutæki sem samningurinn nær til eða
samsvarandi ökutæki sem annað fyrirtæki í
dreifikerfinu útvegar á hinum sameiginlega markaði:

- að veita ábyrgðar- og viðhaldsþjónustu kaupanda
að kostnaðarlausu og annast endurbætur vegna
framleiðslugalla að því marki sem honum ber
samkvæmt 6. tölul. 1. mgr. 4. gr.,

- að veita viðgerðar- og viðhaldsþjónustu í
samræmi við e-lið 1. tölul. 1. mgr. 4. gr.;

b) að skylda fyrirtæki sem starfa innan
samningssvæðisins og hann hefur samið við um sölu
og viðhaldsþjónustu, samanber 6. tölul. 3. gr., til að
veita ábyrgðarþjónustu og viðhaldsþjónustu kaupanda
að kostnaðarlausu og annast endurbætur vegna
framleiðslugalla að minnsta kosti að því marki sem
dreifiaðilanum ber sjálfum að gera það;

2) birgirinn:

a) neiti ekki án gildra ástæðna að veita samþykki sitt
fyrir gerð, breytingu eða uppsögn samninga við
undirverktaka eins og um getur í 6. tölul. 3. gr.;

b) beiti ekki, í tengslum við skuldbindingar dreifiaðila
sem um getur í 1. mgr. 4. gr., lágmarkskröfum eða
matsforsendum sem valda því að dreifiaðila er
mismunað án gildra ástæðna eða hann beittur misrétti;

c) geri að minnsta kosti greinarmun á

- ökutækjum sem samningurinn nær til,

- varahlutum sem samningurinn nær til og
dreifiaðilinn getur einungis fengið frá fyrirtækjum
í dreifikerfinu og

- öðrum vörum,

þegar hann leggur saman heildarmagn eða -virði varanna,
sem dreifiaðilinn hefur fengið frá honum og tengdum
fyrirtækjum á tilgreindu tímabili, í þeim tilgangi að
reikna út afslátt;

d) útvegi dreifiaðilanum fólksbifreið af tiltekinni tegund,
sem samningurinn nær til og framleiðandinn hefur sett
á markaðinn, eða veitt samþykki sitt fyrir að sett verði
á markaðinn í aðildarríkinu þar sem fyrirhugað er að
skrásetja ökutækið, fari dreifiaðilinn fram á það vegna
sölusamnings við neytanda á hinum sameiginlega
markaði.

2. Hafi dreifiaðilinn skuldbundið sig í samræmi við 1. mgr. 4.
gr. til að bæta skipulag sölu og viðhaldsþjónustu gildir undanþágan,
að því tilskildu að:

1) birgir leysi dreifiaðilann undan þeim skuldbindingum sem
um getur í 3. tölul. 3. gr. geti dreifiaðilinn sýnt að gild rök
mæli með því;

2) samningurinn gildi í minnst fimm ár eða, eigi hann að gilda í
óákveðinn tíma, frestur sem báðir aðilar hafa til að segja
samningnum upp án sérstakra ástæðna verði minnst tvö ár;
uppsagnarfresturinn er styttur í minnst eitt ár ef:

- birginum ber samkvæmt lögum eða sérsamningi að
greiða viðeigandi bætur segi hann samningnum upp,
eða

- dreifiaðilinn er nýkominn í dreifikerfið og
samningstíminn, eða reglulegur uppsagnarfrestur vegna
samningsins, er sá fyrsti sem þessi dreifiaðili semur
um;

3)  hvor aðili skuldbindi sig til að láta hinn vita með minnst sex
mánaða fyrirvara ætli hann ekki að endurnýja samning sem
gerður hefur verið til tiltekins tíma.

3. Skilyrði fyrir undanþágu sem mælt er fyrir um í 1. og 2.
tölul. hafa ekki áhrif á:

- rétt birgis til að segja upp samningi með minnst eins árs
fyrirvara ef nauðsynlegt reynist að endurskipuleggja allt
dreifikerfið eða stóran hluta þess,

- rétt aðila til að segja upp samningi hafi hinn aðilinn ekki
staðið við einhverja af grundvallarskuldbindingum sínum.
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Í hverju einstöku tilviki verða aðilar að samþykkja leiðir til skjótrar
úrlausnar á deilu, komi til hennar, svo sem að málinu verði skotið
til óvilhalls sérfræðings eða gerðardómsmanns, með fyrirvara um
rétt aðila til að leita til þar til bærs dómstóls í samræmi við ákvæði
landslaga.

6. gr.
1. Undanþágan gildir ekki ef:

1) báðir samningsaðilar eða fyrirtæki tengd þeim eru
framleiðendur ökutækja; eða

2) aðilar tengja samninga sína ákvæðum um aðrar vörur eða
þjónustu en getið er í þessari reglugerð eða láta samninga
sína taka til slíkra vara eða þjónustu; eða

3) aðilar samþykkja samkeppnishömlur, að því er varðar
ökutæki með þremur eða fleiri hjólum, er falla ekki sérstaklega
undir undanþágur þessarar reglugerðar; eða

4) aðilar gera samninga, að því er varðar ökutæki með þremur
eða fleiri hjólum eða varahluti fyrir þau, eða taka þátt í
samstilltum aðgerðum sem eru undanþegnar banni 1. mgr.
85. gr. sáttmálans samkvæmt reglugerðum (EBE)
 nr. 1983/83 eða (EBE) nr. 1984/83 umfram það sem kveðið
er á um í þessari reglugerð; eða

5) aðilar samþykkja að birgir áskilji sér rétt til að gera dreifingar-
og þjónustusamninga vegna samningsvara við tiltekin önnur
fyrirtæki er starfa á samningssvæðinu eða til að breyta
samningssvæðinu; eða

6) framleiðandi, birgir eða annað fyrirtæki takmarkar beint eða
óbeint frelsi dreifiaðila til að ákvarða verð og afslætti við
endursölu samningsvara eða samsvarandi vara; eða

7) framleiðandi, birgir eða annað fyrirtæki innan dreifikerfisins
takmarkar beint eða óbeint frelsi neytenda, viðurkenndra
milliliða eða dreifiaðila til að fá samningsvörur eða
samsvarandi vörur, eða þjónustu við slíkar vörur, frá fyrirtæki
í dreifikerfinu að eigin vali innan sameiginlega markaðarins
eða frelsi neytenda til að endurselja samningsvörur eða
samsvarandi vörur fari endursalan ekki fram í ábataskyni;
eða

8) birgir greiðir dreifiaðilum án gildrar ástæðu þóknun sem er
reiknuð með hliðsjón af áfangastað seldra ökutækja eða búsetu
kaupanda; eða

9) birgir takmarkar beint eða óbeint frelsi dreifiaðila samkvæmt
5. tölul. 3. gr. til að fá hjá utanaðkomandi fyrirtæki að eigin
vali varahluti sem keppa við samningsvörur og standast
samanburð við þær hvað gæði varðar; eða

10) framleiðandi takmarkar beint eða óbeint frelsi birgja varahluta
til að bjóða slíkar vörur til endurseljenda að eigin vali, þar á

meðal fyrirtækja innan dreifikerfisins, að því tilskildu að
varahlutirnir séu jafngóðir og samningsvörur; eða

11) framleiðandi takmarkar beint eða óbeint frelsi framleiðenda
varahluta til að setja vörumerki sín eða kennimerki þar sem
þau sjást vel og greinilega á hluta sem eru afhentir til
frumsamsetningar eða viðgerða eða viðhalds á
samningsvörum eða samsvarandi vörum; eða

12) framleiðandi neitar, jafnvel gegn greiðslu, að veita
viðgerðaraðilum utan dreifikerfisins aðgang að tæknilegum
upplýsingum, sem eru nauðsynlegar vegna viðgerða eða
viðhalds á samningsvörum eða samsvarandi vörum, eða eru
nauðsynlegar til að unnt sé að virða reglur um
umhverfisvernd, að því tilskildu að upplýsingarnar falli
ekki undir hugverkarétt eða heyri til þekktrar, mikilvægrar
og leynilegrar verkþekkingar; þegar svo ber undir er óheimilt
að neita um nauðsynlegar tæknilegar upplýsingar að
óréttmætu.

2. Með fyrirvara um áhrif á önnur ákvæði samningsins skal, í
þeim tilvikum sem tilgreind eru í 1. til 5. tölul. 1. mgr., ákvæðið
um að undanþága eigi ekki við gilda um öll samkeppnishamlandi
ákvæði í viðkomandi samningi; þetta gildir einungis, í þeim
tilvikum sem tilgreind eru í 6. til 12. tölul. 1. mgr., um
samkeppnishamlandi ákvæði sem samþykkt hafa verið fyrir hönd
framleiðanda, birgis eða annars fyrirtækis innan dreifikerfisins er
þátt eiga í athæfinu sem kært er.

3. Með fyrirvara um áhrif á önnur ákvæði samningsins skal, í
þeim tilvikum sem tilgreind eru í 6. til 12. tölul. 1. mgr., ákvæðið
um að undanþága eigi ekki við einungis gilda um
samkeppnishamlandi ákvæði sem hafa verið sett til hagsbóta
fyrir framleiðanda, birgi eða annað fyrirtæki í sölu- og
þjónustusamninga, sem hafa verið gerðir fyrir landsvæði á
sameiginlega markaðinum þar sem athæfið sem mótmælt er raskar
samkeppni, og einungis á meðan athæfið sem kært er varir.

7. gr.
Bannið sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 85. gr. sáttmálans gildir ekki
á tímabilinu frá 1. október 1995 til 30. september 1996 að því er
varðar samninga sem eru í gildi 1. október 1995 og fullnægja
skilyrðum um undanþágu sem kveðið er á um í reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 123/85.

8. gr.
Í einstökum tilvikum, þegar framkvæmdastjórnin telur að
samningur sem fellur undir gildissvið reglugerðar þessarar hafi
engu að síður áhrif sem samrýmast ekki 3. mgr. 85. gr. sáttmálans,
er henni heimilt að draga til baka ávinninginn af því að beita
þessari reglugerð á grundvelli 7. gr. reglugerðar nr. 19/65/EBE,
einkum þegar:

1) samningsvörurnar eða samsvarandi vörur þurfa ekki að
standast samkeppni á hinum sameiginlega markaði eða
verulegum hluta hans við vörur sem neytendur telja
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sambærilegar að því er lýtur að eiginleikum þeirra, verði og
áætlaðri notkun;

2) að staðaldri er verulegur munur milli aðildarríkja á verði og
söluskilmálum fyrir samningsvörurnar eða samsvarandi
vörur og þetta misræmi stafar aðallega af skuldbindingum
sem eru undanþegnar með þessari reglugerð;

3) framleiðandi eða fyrirtæki í dreifikerfinu beita með
óréttmætum hætti mismunandi verði eða söluskilmálum
þegar þeir láta dreifingaraðilum í té samningsvörur eða
samsvarandi vörur.

9. gr.
Ákvæði þessarar reglugerðar gilda að breyttu breytanda um
samstilltar aðgerðir í þeim flokkum sem þessi reglugerð tekur til.

10. gr.
Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1. ,,samningar um sölu og viðhaldsþjónustu“: rammasamningar
milli tveggja fyrirtækja til ákveðins eða óákveðins tíma þar
sem aðilinn sem útvegar vörur felur hinum aðilanum að selja
þær og annast þjónustu í tengslum við þær;

2. ,,aðilar“: fyrirtæki sem eiga aðild að samningi í skilningi 1.
gr.; ,,birgir“ er fyrirtækið sem útvegar samningsvörurnar og
,,dreifiaðili“ er fyrirtækið sem birgir felur að sjá um sölu og
viðhaldsþjónustu á samningsvörum;

3. ,,samningssvæði“: skilgreint svæði á hinum sameiginlega
markaði sem skuldbindingin um einkasölu í skilningi 1. gr.
tekur til;

4. ,,samningsvörur“: ný ökutæki ætluð til aksturs á vegum og
búin þremur eða fleiri hjólum, ásamt varahlutum í þau, sem
samningur í skilningi 1. gr. fjallar um;

5. ,,sem samningurinn nær til“: hér er átt við allar
samningsvörur;

6. ,,varahlutir“: hlutir sem unnt er að setja í eða á ökutæki í
staðinn fyrir íhluta í því ökutæki. Greina skal á milli varahluta
og annarra auka- og fylgihluta samkvæmt viðteknum venjum
í ökutækjaiðnaðinum;

7. ,,framleiðandi“: fyrirtæki sem

a) framleiðir eða lætur framleiða ökutæki sem
samningurinn nær til, eða

b) er tengt fyrirtæki sem lýst er í a-lið;

8. ,,tengd fyrirtæki“:

a) tvö eða fleiri fyrirtæki þar sem annað beint eða óbeint:

- á meirihluta skráðs hluta- eða rekstrarfjár í hinu
fyrirtækinu, eða

- ræður yfir meirihluta atkvæða í hinu fyrirtækinu,
eða

- getur skipað meira en helming fulltrúa í yfirstjórn
hins fyrirtækisins, framkvæmdastjórn eða aðrar
stofnanir sem koma fram fyrir hönd þess, eða

- hefur rétt til að stjórna rekstri hins fyrirtækisins;

b) fyrirtæki þar sem þriðji aðili hefur beint eða óbeint
þau réttindi og ítök sem um getur í a-lið hér að framan;

9. ,,fyrirtæki í dreifikerfinu“: samningsaðilar, framleiðandi
samningsvaranna eða samsvarandi vara og fyrirtæki sem
framleiðandi hefur falið að selja þær eða sjá um viðhald á
þeim eða sem gera það með hans samþykki;

10. ,,fólksbifreið af tiltekinni tegund sem samningurinn nær til“:
fólksbifreið

- sem er fjöldaframleidd eða -samansett af fram-
leiðandanum, og

- samsvarar nákvæmlega fólksbifreið sem samningurinn
nær til að því er varðar yfirbyggingu, drifkerfi, grind og
vélartegund;

11. ,,samsvarandi vörur“, ,,samsvarandi ökutæki“ og
,,samsvarandi varahlutir“: hlutir af sömu gerð og þeirri sem
samningurinn nær til, sem framleiðandi dreifir eða dreift er
með samþykki hans og eru efni samnings við fyrirtæki í
dreifikerfinu um sölu og viðhaldsþjónustu;

12. ,,endursala“: öll viðskipti þar sem einstaklingur eða
lögpersóna - ,,endurseljandi“ - selur nýtt ökutæki er hann
hafði áður eignast í eigin nafni og fyrir eigin reikning, án
tillits til þess hvað það kallast samkvæmt einkaréttarlögum
eða í hvaða formi endursalan fer fram. Hugtakið endursala
tekur einnig til leigusamninga sem fela í sér afsal eða möguleika
á kaupum fyrir samningslok;

13. ,,dreifa“ og ,,selja“: taka að því er dreifiaðila varðar einnig til
annarra aðferða við að láta vörur af hendi, til dæmis leigu.

11. gr.
1. Framkvæmdastjórnin metur með reglulegu millibili beitingu
þessarar reglugerðar, einkum með tilliti til þess hvaða áhrif það
hefur á verðmismun samningsvara milli aðildarríkja og á gæði
þjónustu við neytendur að undanþiggja dreifikerfið.

2. Framkvæmdastjórnin mun fá álit samtaka og sérfræðinga
sem eru fulltrúar ýmissa hagsmunaaðila, einkum neytendasamtaka.
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3. Framkvæmdastjórnin tekur saman skýrslu um áhrif af þessari
reglugerð 31. desember 2000 eða fyrr, einkum með tilliti til þeirra
viðmiðana sem kveðið er á um í 1. mgr.

12. gr.
Reglugerð (EBE) nr. 4087/88 tekur ekki til samninga um vörur og
þjónustu sem vísað er til í þessari reglugerð.

13. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi 1. júlí 1995.

Hún gildir frá 1. október 1995 til 30. september 2002.

Ákvæði reglugerðar (EBE) nr. 123/85 gilda áfram til 30. september
1995.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 28. júní 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Karel VAN MIERT

framkvæmdastjóri.


