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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning nr. 19/65/EØF av 2. mars 1965
om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på visse grupper av
avtaler og samordnet opptreden(1), sist endret ved tiltredelsesakten
for Østerrike, Finland og Sverige, særlig artikkel 1,

etter offentliggjøring av utkast til forordning(2),

etter samråd med Den rådgivende komité for konkurransesaker,
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning nr. 19/65/EØF kan Kommisjonen
ved forordning anvende traktatens artikkel 85 nr. 3 på visse
grupper av tosidige avtaler som kommer inn under artikkel
85 nr. 1, der den ene parten forplikter seg til å levere bare til
den annen visse varer beregnet på videresalg innenfor et
avgrenset område av det felles marked. På grunnlag av
erfaringen med det store antall distribusjons- og serviceavtaler
innenfor motorvognsektoren er det mulig å definere en gruppe
avtaler som vanligvis kan anses å oppfylle vilkårene i artikkel
85 nr. 3. Det dreier seg om avtaler av bestemt eller ubestemt
varighet, der den avtalepart som er leverandør, overlater til
den avtalepart som er videreforhandler, å fremme distribusjon
av og service på bestemte varer i motorvognbransjen innenfor
et avgrenset område, og der leverandøren innenfor
avtaleområdet forplikter seg til å levere avtalevarer beregnet
på videresalg bare til forhandleren eller bare til et begrenset
antall foretak i distribusjonsnettet i tillegg til forhandleren.

For å lette anvendelsen av denne forordning er en rekke
definisjoner oppført i artikkel 10.

2) Selv om forpliktelsene nevnt i artikkel 1, 2 og 3 i denne
forordning vanligvis har til formål eller som virkning å hindre,

innskrenke eller vri konkurransen innenfor det felles marked
og vanligvis kan påvirke handelen mellom medlemsstater,
kan det likevel i henhold til artikkel 85 nr. 3 erklæres at
forbudet i traktatens artikkel 85 nr. 1 ikke får anvendelse
på slike avtaler, men bare på bestemte vilkår.

3) Distribusjons- og serviceavtaler i motorvognbransjen kan
omfattes av traktatens artikkel 85 nr. 1 særlig fordi de
konkurransebegrensninger og forpliktelser som er oppført
i artikkel 1 til 4 i denne forordning, vanligvis anvendes i
samme eller lignende form i hele det felles marked som et
ledd i produsentens distribusjonssystem. Motorvogn-
produsentene dekker hele det felles marked eller betydelige
deler av det gjennom en rekke avtaler som inneholder
lignende konkurransebegrensninger, og påvirker på denne
måten ikke bare distribusjon og service innenfor
medlemsstatene, men også handelen mellom dem.

4) Bestemmelsene om enedistribusjon og selektiv distribusjon
kan anses for å være rasjonaliserende og nødvendige i
motorvognbransjen, ettersom motorvogner er varige
forbruksgoder som krever sakkyndig vedlikehold og
reparasjon både med jevne mellomrom og til uforutsette
tidspunkter, og ikke alltid på samme sted.
Motorvognprodusenter samarbeider med utvalgte
forhandlere og verksteder for å sikre sakkyndig service
tilpasset varen. Hensynet til kapasitet og effektivitet er
nok til at et slikt samarbeid ikke kan omfatte et ubegrenset
antall forhandlere og verksteder. Det må anses som mer
lønnsomt å knytte sammen service og distribusjon enn å
skille en salgsorganisasjon for nye kjøretøyer på den ene
side fra en serviceorganisasjon som også ville stå for salg av
reservedeler, på den annen, særlig fordi foretak i
distribusjonsnettet må gjennomføre en teknisk kontroll av
nye kjøretøyer i samsvar med produsentens spesifikasjon
før de leveres til sluttbrukeren.

5) Forpliktelsen til å selge gjennom nettet er imidlertid ikke
alltid nødvendig for å oppnå effektivt salg. Det bør derfor
fastsettes at levering av avtalevarer til videreforhandlere
ikke kan forbys når videreforhandleren

- tilhører samme distribusjonsnett [artikkel 3
underpunkt 10 bokstav a)], eller

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 145 av 29.6.1995, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/96 av 19. juli 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. 36 av 6.3.1965, s. 533/65.

(2) EFT nr. C 379 av 31.12.1994, s. 16.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1475/95

av 28. juni 1995

om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på grupper av distribusjons- og
serviceavtaler om motorvogner(*)
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- kjøper reservedeler til eget bruk ved reparasjons- eller
vedlikeholdsarbeid [artikkel 3 underpunkt 10
bokstav b)].

Tiltak som treffes av produsenten eller av foretak i
distribusjonsnettet med sikte på å beskytte det selektive
distribusjonssystemet, er forenlige med unntaket i denne
forordning. Dette gjelder særlig for forhandlerens forpliktelse
til å selge kjøretøyer til sluttbrukere gjennom en mellommann
bare dersom en sluttbruker har gitt en mellommann fullmakt
til å opptre på hans vegne (artikkel 3 underpunkt 11).

6) Grossister som ikke tilhører distribusjonsnettet, bør kunne
utelukkes fra videresalg av reservedeler som stammer fra
motorvognprodusenten. Det er grunn til å anta at
forpliktelsen til å benytte nettet er nødvendig for å kunne
opprettholde et system der alle reservedeler i
avtaleprogrammet, herunder deler med lav omsetning, er
raskt tilgjengelige, noe som er til fordel for forbrukerne.

7) Konkurranseforbudet kan unntas dersom det ikke hindrer
forhandleren i å selge motorvogner av andre merker på en
slik måte at forveksling av merker unngås (artikkel 3
underpunkt 3). Forpliktelsen til å selge andre produsenters
varer bare i særskilte salgslokaler med egen administrasjon
samt den alminnelige forpliktelse til å unngå forveksling av
merker sikrer at det i ethvert lokale bare selges ett enkelt
merke. Sistnevnte forpliktelse må forhandleren oppfylle i
god tro på en slik måte at reklame, salg og service ikke på
noen måte kan villede forbrukeren eller føre til at forhandlere
opptrer illojalt overfor leverandører av konkurrerende
merker. For å opprettholde konkurrerende varers
konkurranseevne skal de ulike salgslokaler med egen
administrasjon være selvstendige rettssubjekter. En slik
forpliktelse styrker forhandlerens innsats for å selge og utføre
service på avtalevarene og fremmer dermed konkurransen
mellom avtalevarene og konkurrerende varer. Disse
bestemmelsene hindrer ikke forhandleren i å tilby og levere
vedlikeholds- og reparasjonstjenester for motorvogner av
konkurrerende merker i samme verksted. Forhandleren kan
imidlertid pålegges å sørge for at tredjemann ikke urettmessig
drar nytte av leverandørens investeringer (artikkel 3
underpunkt 4).

8) Konkurranseforbud kan imidlertid ikke anses som absolutt
nødvendige for å oppnå effektiv distribusjon under alle
omstendigheter. Forhandlerne må stå fritt til å kjøpe fra
tredjemann deler av tilsvarende kvalitet som de deler
produsenten tilbyr, og til å bruke eller selge disse delene. I
denne forbindelse må det antas at alle deler fra samme
produksjon er like og har samme opprinnelse; produsenter
som tilbyr forhandlere deler, må eventuelt bekrefte at delene
tilsvarer delene som leveres til motorvognprodusenten.
Forhandlerne må dessuten fritt kunne velge deler som kan
brukes i motorvognene i avtaleprogrammet, og som oppfyller
eller overgår kvalitetskravene. Denne begrensningen av

konkurranseforbudet skal både ivareta hensynet til
motorvognenes sikkerhet og opprettholde effektiv
konkurranse (artikkel 3 underpunkt 5 og artikkel 4 nr. 1
underpunkt 6 og 7).

9) De begrensninger som pålegges forhandleren når det gjelder
salgsaktivitet utenfor avtaleområdet, fører til økt innsats
for distribusjon og service i et begrenset avtaleområde som
er lett å kontrollere, til forbrukerorientert kunnskap om
markedet og til bedre avpassing mellom tilbud og etterspørsel
(artikkel 3 underpunkt 8 og 9). Etterspørselen etter
avtalevarene skal imidlertid fortsatt være bevegelig og ikke
begrenses regionalt. Forhandlerne skal kunne imøtekomme
etterspørsel etter avtalevarene ikke bare innenfor sitt
avtaleområde, men også fra personer og foretak i andre deler
av det felles marked. Forhandlerne skal ikke hindres i å
reklamere i medier som er rettet mot kunder utenfor
avtaleområdet, ettersom slik reklame ikke er i strid med
forpliktelsen til å fremme salget innenfor avtaleområdet.
Reklamevirksomhet som innebærer direkte og personlig
kundekontakt, er ikke tillatt, verken i form av dørsalg,
telefonhenvendelse, melding over andre telekommuni-
kasjonssystemer eller personlig brev.

10) Av hensyn til foretakenes rettssikkerhet bør det angis at
visse av forhandlernes forpliktelser ikke er til hinder for
unntak; det dreier seg om oppfyllelse av minstekrav med
hensyn til distribusjon og service (artikkel 4 nr. 1 underpunkt
1), regelmessige bestillinger (artikkel 4 nr. 1 underpunkt 2),
oppnåelse av mengdemål for salg og lagerhold avtalt mellom
partene eller fastlagt av en sakkyndig tredjemann dersom
avtalepartene ikke blir enige (artikkel 4 nr. 1 underpunkt 3
og 5), samt nærmere regler for serviceavtaler (artikkel 4 nr.
1 underpunkt 6 til 9). Disse forpliktelsene er direkte knyttet
til forpliktelsene nevnt i artikkel 1, 2 og 3 og påvirker deres
begrensende virkning på konkurransen. De kan likevel unntas
av samme grunner som sistnevnte forpliktelser dersom de i
enkelttilfeller kan omfattes av forbudet i traktatens artikkel
85 nr. 1 (artikkel 4 nr. 2).

11) I henhold til forordning nr. 19/65/EØF er det nødvendig å
angi de vilkår som må være oppfylt for at erklæringen om
unntak i denne forordning skal få virkning.

12) Artikkel 5 nr. 1 underpunkt 1 bokstav a) og b) setter som
vilkår for unntaket at foretakene i distribusjonsnettet gir en
minstegaranti og tilbyr et minimum av gratis service og ser-
vice ved tilbakekalling av kjøretøyer samt den reparasjons-
og vedlikeholdsservice som er nødvendig for sikker og
pålitelig drift av kjøretøyet, uansett hvor i det felles marked
kjøretøyet er kjøpt. Disse bestemmelsene skal hindre
begrensninger på forbrukerens mulighet til å kjøpe hvor
som helst innenfor det felles marked.

13) Artikkel 5 nr. 1 underpunkt 2 bokstav a) har som formål at
produsenten skal kunne bygge opp et samordnet



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.51/ 14.11.1996

 00

74

distribusjonssystem uten å skade tillitsforholdet mellom
forhandlere og underforhandlere. Leverandøren skal derfor
kunne forbeholde seg retten til å godkjenne forhandlerens
valg av underforhandlere, men vedkommende må ikke
vilkårlig kunne nekte å gi sin godkjenning.

14) I henhold til artikkel 5 nr. 1 underpunkt 2 bokstav b) er
leverandøren forpliktet til ikke å stille krav i henhold til
artikkel 4 nr. 1 som fører til forskjellsbehandling eller urimelig
behandling av en forhandler i distribusjonsnettet.

15) Artikkel 5 nr. 1 underpunkt 2 bokstav c) skal motvirke at all
etterspørsel fra forhandleren rettes mot leverandøren som
følge av kumulerte rabatter. Bestemmelsen har som formål å
sikre at leverandører som ikke tilbyr et like bredt vareutvalg
som produsenten, har mulighet til å konkurrere på like vilkår.

16) Artikkel 5 nr. 1 underpunkt 2 bokstav d) setter som vilkår
for unntaket at forhandleren skal kunne bestille fra
leverandøren bestemte serieproduserte personbiler til
sluttbrukere i det felles marked med de spesifikasjoner som
kreves på deres bopel eller på registreringsstedet, forutsatt
at produsenten leverer en modell som tilsvarer modellen i
forhandlerens avtaleprogram gjennom lokale foretak i
distribusjonsnettet på samme sted (artikkel 10 underpunkt
10). Bestemmelsen skal hindre at produsenten eller foretak
i distribusjonsnettet forsøker å utnytte eksisterende
forskjeller mellom varene i det felles marked for å dele
markeder.

17) Artikkel 5 nr. 2 fastsetter flere minstekrav som må være
oppfylt dersom unntaket skal hindre at forhandleren blir for
økonomisk avhengig av leverandøren som følge av sine
forpliktelser og dermed oppgir all konkurranserettet
virksomhet som i seg selv er tillatt, men som ville være i
strid med interessene til produsenten eller andre foretak i
distribusjonsnettet.

18) I henhold til artikkel 5 nr. 2 underpunkt 1 kan forhandleren
av saklige grunner motsette seg å bli pålagt slike vidtrekkende
forpliktelser som er nevnt i artikkel 3 underpunkt 3.

19) Artikkel 5 nr. 2 underpunkt 2 og 3 og artikkel 5 nr. 3 fastsetter
minstekrav for unntak når det gjelder varigheten av og
vilkårene for å si opp en distribusjons- og serviceavtale,
fordi forhandlerens investeringer for å bedre strukturen for
distribusjon av og service på avtalevarene øker
vedkommendes avhengighet av leverandøren betraktelig
dersom det dreier seg om en kortsiktig avtale eller en avtale
som kan sies opp med kort varsel. For ikke å hindre
utviklingen av smidige og effektive distribusjonsstrukturer
bør imidlertid leverandøren gis rett til ekstraordinært å bringe
avtalen til opphør dersom hele eller en betydelig del av nettet
må omlegges. For at eventuelle tvister skal kunne løses raskt,
bør det fastsettes at saken kan framlegges for en sakkyndig
tredjemann eller for en voldgiftsmann, uten at dette berører

partenes rett til å forelegge saken for den kompetente
domstol i samsvar med bestemmelsene i gjeldende nasjonal
lovgivning.

20) I henhold til forordning nr. 19/65/EØF skal det angis hvilke
begrensninger eller bestemmelser avtalene ikke kan inneholde
dersom erklæringen om unntak fra traktatens artikkel 85 nr.
1 i denne forordning skal få virkning (artikkel 6 nr. 1
underpunkt 1 til 5). Dessuten må det fastlegges at bestemte
former for opptreden fra avtalepartenes side fører til at det
ikke automatisk gis unntak, dersom opptredenen
gjennomføres systematisk eller gjentas (artikkel 6 nr. 1
underpunkt 6 til 12).

21) Avtaler der en motorvognprodusent overlater til en annen
motorvognprodusent å distribuere sine varer, må utelukkes
fra gruppeunntaket fordi slike avtaler hindrer konkurransen
i betydelig grad (artikkel 6 nr. 1 underpunkt 1).

22) For å sikre at partene overholder begrensningene i denne
forordning, bør dessuten avtaler som omfatter andre varer
eller tjenester enn dem som er nevnt i artikkel 1, eller som
fastsetter konkurransebegrensninger som ikke unntas ved
denne forordning, utelukkes fra unntaket (artikkel 6 nr. 1
underpunkt 2 og 3).

23) Unntaket får heller ikke anvendelse dersom partene i
forbindelse med varer som omfattes av denne forordning,
påtar seg forpliktelser som ville ha vært tillatt i henhold til
kommisjonsforordning (EØF) nr. 1983/83(1) eller (EØF)
nr. 1984/83(2), sist endret ved tiltredelsesakten for
Østerrike, Finland og Sverige, om anvendelse av traktatens
artikkel 85 nr. 3 på grupper av henholdsvis
enedistribusjonsavtaler og avtaler om eksklusiv kjøpsplikt
i den kombinasjon av forpliktelser som er unntatt i henhold
til disse forordningene, men er mer omfattende enn de
forpliktelser som er unntatt etter denne forordning (artikkel
6 nr. 1 underpunkt 4).

24) For å beskytte forhandlernes investeringer og hindre at
leverandørene omgår reglene om heving av avtaler, bør det
bekreftes at unntaket ikke får anvendelse dersom
leverandøren forbeholder seg retten til i avtaleperioden
ensidig å endre vilkårene for en eneforhandleravtale for et
bestemt område inngått med forhandleren (artikkel 6 nr. 1
underpunkt 5).

25) For å opprettholde effektiv konkurranse i forhandlerleddet
må det fastsettes at produsenten eller leverandøren mister
muligheten til unntak dersom vedkommende begrenser
forhandlerens frihet til selv å fastsette sine priser (artikkel
6 nr. 1 underpunkt 6).

26) Prinsippet om et indre marked krever at forbrukerne kan
kjøpe motorvogner overalt i Fellesskapet der pris og vilkår
er gunstigst, og også at de kan videreselge dem, forutsatt at

(1) EFT nr. L 173 av 30.6.1983, s. 1.

(2) EFT nr. L 173 av 30.6.1983, s. 5.
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salget ikke gjennomføres for kommersielle formål. Unntak
etter denne forordning kan derfor ikke innrømmes
produsenter eller leverandører som hindrer parallellimport
eller parallelleksport ved tiltak overfor forbrukerne,
mellommenn med fullmakt eller foretak i nettet (artikkel 6
nr. 1 underpunkt 7 og 8).

27) For å sikre effektiv konkurranse på markedet for
vedlikeholds- og reparasjonstjenester i forbrukernes inter-
esse bør unntak heller ikke innrømmes produsenter og
leverandører som hindrer markedsadgangen for uavhengige
produsenter eller leverandører av reservedeler eller begrenser
videreforhandleres eller reparatørers mulighet til å kjøpe og
bruke reservedeler av samme kvalitet som originaldelene,
uansett om de tilhører nettet eller ikke. Forhandlerens rett
til å kjøpe reservedeler av tilsvarende kvalitet fra eksterne
foretak etter eget valg, og disse foretakenes rett til å levere
varene til videreforhandlere etter eget valg, samt retten til å
forsyne varene med sitt varemerke eller sin logo, skal utøves
med forbehold for og i samsvar med den industrielle
eiendomsrett som gjelder for disse reservedelene (artikkel 6
nr. 1 underpunkt 9 til 11).

28) For å gi forbrukerne et reelt valg mellom reparatører i nettet
og uavhengige reparatører bør produsentene forpliktes til å
gi reparatørforetak utenfor nettet de tekniske opplysninger
som er nødvendige for reparasjon og vedlikehold av deres
bilmerker, samtidig som det tas hensyn til at produsenten
ved lisensiering til tredjemann har en berettiget interesse i
selv å fastlegge vilkårene for utnytting av sine
immaterialrettigheter og av sin hemmelige, betydelige og
identifiserte know-how. Disse rettighetene må imidlertid
utøves uten forskjellsbehandling eller annet misbruk (artikkel
6 nr. 1 underpunkt 12).

29) Av klarhetshensyn bør endelig de rettslige virkningene
fastlegges av at unntaket ikke kommer til anvendelse i ulike
situasjoner nevnt i denne forordning (artikkel 6 nr. 2 og 3).

30) Distribusjons- og serviceavtaler kan, på de vilkår som er
fastsatt i artikkel 5 og 6, unntas så lenge anvendelsen av de
forpliktelser som er nevnt i artikkel 1 til 4, fører til bedre
distribusjon og service til fordel for forbrukerne, og så lenge
det fortsatt finnes effektiv konkurranse i det felles marked,
ikke bare mellom ulike produsenters distribusjonsnett, men
også til en viss grad innenfor hvert nett. Når det gjelder
varegruppene nevnt i artikkel 1, kan det for tiden antas at
forutsetningene for effektiv konkurranse er oppfylt også i
handelen mellom medlemsstater, slik at europeiske
forbrukere kan anses å få en rimelig andel av de fordeler som
oppnås gjennom denne konkurransen.

31) Det bør innføres en overgangsordning for avtaler som finnes
på den dato denne forordning kommer til anvendelse, og
som oppfyller vilkårene for unntak fastsatt i

kommisjonsforordning (EØF) nr. 123/85 av 12. desember
1984 om anvendelse av traktatens artikkel 85 paragraf 3 på
grupper av distribusjons- og serviceavtaler om
motorkjøretøyer(1), sist endret ved tiltredelsesakten for
Østerrike, Finland og Sverige (artikkel 7). Dessuten bør det
gjøres rede for den adgang Kommisjonen har til å bestemme
at unntaket ikke kommer til anvendelse, eller til å endre
unntakets omfang i enkelttilfeller, og det bør gis eksempler
på flere viktige grupper av slike tilfeller (artikkel 8). Når
Kommisjonen gjør bruk av retten fastsatt i artikkel 8
underpunkt 2 til å trekke tilbake unntaket, bør den ta hensyn
til prisforskjeller som ikke hovedsakelig skyldes nasjonale
skatter og avgifter eller valutakurssvingninger mellom
medlemsstatene.

32) I henhold til forordning nr. 19/65/EØF skal unntaket gis for
et begrenset tidsrom. Et tidsrom på sju år er hensiktsmessig
for å ta hensyn til motorvognsektorens særegenhet og den
forutsigbare utvikling av konkurransevilkårene innen
sektoren. Kommisjonen vil imidlertid vurdere anvendelsen
av forordningen med jevne mellomrom og utarbeide en rap-
port senest 31. desember 2000 (artikkel 11 og 13).

33) Det er ikke nødvendig å melde avtaler som oppfyller
vilkårene i denne forordning. I tvilstilfeller står det imidlertid
foretakene fritt å melde avtalene til Kommisjonen i samsvar
med bestemmelsene i rådsforordning nr. 17(2), sist endret
ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige.

34) Den sektormessige karakter ved gruppeunntaket for
distribusjon av motorvogner utelukker i prinsippet
anvendelsen av de generelle gruppeunntaksforordningene
om distribusjon. Det bør bekreftes at kommisjonsforordning
(EØF) nr. 4087/88 av 30. november 1988 om anvendelse av
traktatens artikkel 85 paragraf 3 på grupper av
franchiseavtaler(3), sist endret ved tiltredelsesakten for
Østerrike, Sverige og Finland, er utelukket fra anvendelsen,
med forbehold for foretakenes rett til å anmode om
enkeltunntak i henhold til forordning nr. 17. I forordning
(EØF) nr. 1983/83 og (EØF) nr. 1984/83 fastsettes det en
snevrere ramme for unntak; foretakene gis mulighet til
å velge. Anvendelsen av kommisjonsforordning (EØF)
nr. 417/85(4) og (EØF) nr. 418/85(5), sist endret ved
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, om
anvendelse av traktatens artikkel 85 paragraf 3 på grupper
av henholdsvis spesialiseringsavtaler og forsknings- og
utviklingsavtaler, berøres ikke; disse avtalene gjelder ikke
først og fremst distribusjon (artikkel 12).

35) Denne forordning berører ikke anvendelsen av traktatens
artikkel 86 -

(1) EFT nr. L 15 av 18.1.1985, s. 16.

(2) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204/62.

(3) EFT nr. L 359 av 28.12.1988, s. 46.

(4) EFT nr. L 53 av 22.2.1985, s. 1.

(5) EFT nr. L 53 av 22.2.1985, s. 5.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I samsvar med traktatens artikkel 85 nr. 3 og på de vilkår som er
fastsatt i denne forordning, erklæres det at artikkel 85 nr. 1 ikke
kommer til anvendelse på avtaler mellom bare to foretak der den
ene parten innenfor et avgrenset område av det felles marked
forplikter seg til å levere

1) utelukkende til den annen part, eller

2) utelukkende til den annen part og et bestemt antall andre
foretak i distribusjonsnettet,

visse nye motorvogner med tre eller flere hjul til bruk på offentlig
vei, samt tilhørende reservedeler, med sikte på videresalg.

Artikkel 2
Unntaket kommer også til anvendelse når forpliktelsen nevnt i
artikkel 1 er knyttet til en forpliktelse for leverandøren til ikke å
selge avtalevarer til sluttbrukere i avtaleområdet og til ikke å yte
disse brukerne service på avtalevarer.

Artikkel 3
Unntaket kommer også til anvendelse når forpliktelsen nevnt i
artikkel 1 er knyttet til en forpliktelse for forhandleren til

1) ikke å endre avtalevarer eller tilsvarende varer uten
leverandørens samtykke, med mindre endringene er bestilt
av en sluttbruker og gjelder en bestemt motorvogn i
avtaleprogrammet kjøpt av denne brukeren,

2) ikke å produsere varer som konkurrerer med avtalevarene,

3) å selge nye motorvogner som andre enn produsenten tilbyr,
bare i særskilte salgslokaler med egen administrasjon,
organisert som et selvstendig rettssubjekt, og på en slik
måte at forveksling av merker unngås,

4) å påse at en tredjemann, i forbindelse med service etter salg
i et felles verksted, ikke urettmessig drar nytte av
leverandørens investeringer, særlig med hensyn til utstyr
eller opplæring av personale,

5) ikke å selge reservedeler som konkurrerer med og er av lavere
kvalitet enn avtalevarene, og heller ikke å bruke dem til
reparasjon eller vedlikehold av avtalevarer eller tilsvarende
varer,

6) ikke uten leverandørens samtykke å inngå distribusjons-
eller serviceavtaler med foretak som har virksomhet i
avtaleområdet, om avtalevarer eller tilsvarende varer, og heller
ikke å endre eller si opp slike avtaler uten leverandørens
samtykke,

7) når forhandleren har inngått en avtale som nevnt i underpunkt
6, å pålegge foretaket forpliktelser av samme art som de

forpliktelser forhandleren har påtatt seg overfor
leverandøren, og som tilsvarer forpliktelsene nevnt i artikkel
1 til 4 og er i samsvar med artikkel 5 og 6,

8) ikke utenfor avtaleområdet

a) å opprettholde filialer eller lagre for distribusjon av
avtalevarer eller tilsvarende varer,

b) å verve kunder for avtalevarer eller tilsvarende varer
ved hjelp av personlig rettet reklame,

9) ikke å overlate til tredjemann å distribuere eller utføre serv-
ice på avtalevarer eller tilsvarende varer utenfor
avtaleområdet,

10) å levere til en videreforhandler

a) avtalevarer eller tilsvarende varer bare dersom
videreforhandleren er et foretak i distribusjonsnettet,
eller

b) reservedeler i avtaleprogrammet bare dersom
videreforhandleren benytter dem til reparasjon eller
vedlikehold av en motorvogn,

11) å selge motorvogner i avtaleprogrammet eller tilsvarende
varer til sluttbrukere gjennom en mellommann bare dersom
sluttbrukerne på forhånd har gitt en mellommann skriftlig
fullmakt til å kjøpe en bestemt motorvogn og eventuelt til å
godta levering av kjøretøyet på deres vegne.

Artikkel 4
1. Unntaket får anvendelse selv om forhandleren forplikter
seg til

1) å oppfylle visse minstekrav til distribusjon og service, særlig
i forbindelse med:

a) innretningen av forretningslokaler og teknisk
serviceutstyr,

b) faglig og teknisk opplæring av personalet,

c) reklame,

d) mottak, lagerføring og levering av avtalevarer eller
tilsvarende varer og service på de samme varene,

e) reparasjon og vedlikehold av avtalevarer og tilsvarende
varer, særlig når det gjelder krav til sikker og pålitelig
drift av kjøretøyer,

2) å bestille avtalevarer fra leverandøren bare til bestemte
tidspunkter eller innen bestemte frister, forutsatt at
tidsrommet mellom hver bestilling ikke er lengre enn tre
måneder,
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3) å bestrebe seg på å selge i avtaleområdet i løpet av et bestemt
tidsrom minst en minstemengde avtalevarer, fastsatt av
partene ved felles overenskomst eller, dersom det ikke
oppnås enighet om minstemengden avtalevarer som skal
selges årlig, av en sakkyndig tredjemann; i denne forbindelse
skal det tas hensyn til tidligere omsetning i avtaleområdet
samt forventet omsetning i avtaleområdet og på nasjonalt
plan,

4) å føre et lager av avtalevarene i det omfang som fastlegges
etter framgangsmåten fastsatt i underpunkt 3,

5) å ha de demonstrasjonskjøretøyer eller det antall
demonstrasjonskjøretøyer som er bestemt i avtale-
programmet, eller det antall som fastlegges etter
framgangsmåten fastsatt i underpunkt 3,

6) å utføre garantiarbeid, gratis service og service ved
tilbakekalling av kjøretøyer på avtalevarer og tilsvarende
varer,

7) å bruke bare reservedeler i avtaleprogrammet eller tilsvarende
varer når garantiarbeid, gratis service og service ved
tilbakekalling av kjøretøyer utføres på avtalevarer og
tilsvarende varer,

8) å gi sluttbrukerne generell informasjon om det dersom
forhandleren også benytter reservedeler av annet fabrikat
ved reparasjon eller vedlikehold av avtalevarer eller
tilsvarende varer,

9) å gjøre sluttbrukerne oppmerksomme på at det er brukt
reservedeler av annet fabrikat ved reparasjon eller vedlikehold
av avtalevarer eller tilsvarende varer.

2. Unntaket får også anvendelse for forpliktelsene nevnt i nr. 1
dersom disse forpliktelsene i enkelttilfeller kommer inn under
forbudet i artikkel 85 nr. 1.

Artikkel 5
1. Unntaket får under alle omstendigheter anvendelse bare
dersom

1) forhandleren forplikter seg til

a) å sikre motorvogner som omfattes av avtale-
programmet, eller tilsvarende motorvogner levert på
det felles marked av et annet foretak i
distribusjonsnettet,

- garanti og gratis service samt service ved
tilbakekalling av kjøretøyer i et omfang som svarer
til forpliktelsene i artikkel 4 nr. 1 underpunkt 6,

- reparasjon og vedlikehold i samsvar med artikkel
4 nr. 1 underpunkt 1 bokstav e),

b) å pålegge foretak som utøver virksomhet i
avtaleområdet, og som forhandleren har inngått
distribusjons- og serviceavtaler med i samsvar med
artikkel 3 underpunkt 6, en forpliktelse til å utføre
garantiarbeid og gratis service samt service ved
tilbakekalling av kjøretøyer i et omfang som minst
svarer til de forpliktelser forhandleren selv er pålagt,

2) leverandøren

a) ikke uten saklig grunn unnlater å gi sitt samtykke til at
forhandleren inngår, endrer eller sier opp underavtaler
som nevnt i artikkel 3 underpunkt 6,

b) i forbindelse med forhandlerens forpliktelser nevnt i
artikkel 4 nr. 1, ikke anvender minstekrav eller
beregningskriterier som medfører at forhandleren
utsettes for urimelig behandling eller, uten saklig grunn,
for forskjellsbehandling,

c) i en rabattordning der rabattene beregnes på grunnlag
av den sammenlagte mengde eller omsetning av varer
forhandleren har kjøpt av leverandøren eller tilknyttede
foretak i løpet av et bestemt tidsrom, som et mini-
mum skiller mellom kjøp av

- motorvogner i avtaleprogrammet,

- reservedeler i avtaleprogrammet som
forhandleren kan kjøpe bare gjennom foretak i
distribusjonsnettet, og

- andre varer,

d) i forbindelse med en salgskontrakt mellom forhandleren
og en sluttbruker i det felles marked leverer til
forhandleren en bestemt personbil av tilsvarende
modell som en personbil i avtaleprogrammet, dersom
den markedsføres av produsenten eller med
vedkommendes samtykke i medlemsstaten der
kjøretøyet skal registreres.

2. Dersom forhandleren i samsvar med artikkel 4 nr. 1 har
påtatt seg forpliktelser med sikte på å bedre strukturen for
distribusjon og service, får unntaket anvendelse forutsatt at

1) leverandøren fritar forhandleren for forpliktelsene nevnt i
artikkel 3 underpunkt 3 dersom forhandleren kan godtgjøre
at det foreligger saklige grunner for det,

2) avtalen inngås for et tidsrom på minst fem år eller, dersom
den inngås for et ubestemt tidsrom, avtalen har en normal
oppsigelsesfrist på minst to år for begge parter; fristen
reduseres til minst ett år når

- leverandøren ved lov eller særskilt avtale er pålagt å
betale en rimelig erstatning når avtalen sies opp, eller
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- det dreier seg om forhandlerens tilslutning til
distribusjonsnettet og den første avtaleperioden eller
den første muligheten for ordinær oppsigelse,

3) hver part forplikter seg til å underrette den annen part minst
seks måneder i forveien om at vedkommende ikke ønsker å
fornye en avtale inngått for et bestemt tidsrom.

3. Vilkårene for unntak fastsatt i nr. 1 og 2 skal ikke berøre

- leverandørens rett til å si opp avtalen med minst ett
års varsel dersom det er nødvendig å legge om hele eller
en betydelig del av nettet,

- en parts rett til ekstraordinær oppsigelse av avtalen
dersom den annen part ikke oppfyller sine
grunnleggende forpliktelser.

I ethvert tilfelle av uenighet må partene godta en ordning for hurtig
tvisteløsning, f.eks. bruk av en sakkyndig tredjemann eller en
voldgiftsmann, med forbehold for partenes rett til å forelegge saken
for den kompetente domstol i samsvar med bestemmelsene i
gjeldende nasjonal lovgivning.

Artikkel 6
1. Unntaket kommer ikke til anvendelse dersom

1) begge parter eller tilknyttede foretak er motorvogn-
produsenter, eller

2) partene knytter avtalen til bestemmelser om andre varer
eller tjenester enn dem som omfattes av denne forordning,
eller anvender avtalen på slike varer eller tjenester, eller

3) partene i forbindelse med motorvogner med tre eller flere
hjul, tilhørende reservedeler eller service blir enige om
konkurransebegrensninger som ikke uttrykkelig er unntatt
ved denne forordning, eller

4) partene i forbindelse med motorvogner med tre eller flere
hjul eller tilhørende reservedeler inngår avtaler eller innfører
samordnet opptreden av den art som er unntatt fra forbudet
i traktatens artikkel 85 nr. 1 i henhold til forordning (EØF)
nr. 1983/83 eller (EØF) nr. 1984/83, men med et omfang
som går ut over det denne forordning tillater, eller

5) partene blir enige om at leverandøren skal ha rett til å inngå
distribusjons- og serviceavtaler om avtalevarene med
bestemte andre foretak som utøver virksomhet innen
avtaleområdet, eller til å endre avtaleområdet, eller

6) produsenten, leverandøren eller et annet foretak i nettet
direkte eller indirekte innskrenker forhandlerens frihet til å
fastsette priser og rabatter ved videresalg av avtalevarer eller
tilsvarende varer, eller

7) produsenten, leverandøren eller et annet foretak i nettet
direkte eller indirekte innskrenker sluttbrukernes, de
bemyndigede mellommenns eller forhandlernes adgang til å
kjøpe avtalevarer eller tilsvarende varer, og å få service på
varene, hos et foretak i nettet etter eget valg innen det felles
marked, eller sluttbrukernes adgang til å videreselge
avtalevarer eller tilsvarende varer, forutsatt at salget ikke
gjennomføres for kommersielle formål, eller

8) leverandøren uten saklig grunn gir forhandlere vederlag
beregnet på grunnlag av de videresolgte motorvognenes
bestemmelsessted eller kjøperens bopel, eller

9) leverandøren direkte eller indirekte innskrenker
forhandlerens adgang, fastsatt i artikkel 3 underpunkt 5),
til å kjøpe reservedeler som konkurrerer med avtalevarene
og har tilsvarende kvalitet, av et tredje foretak etter eget
valg, eller

10) produsenten direkte eller indirekte innskrenker
reservedelleverandørers adgang til å levere varene til
videreforhandlere etter eget valg, herunder foretak i
distribusjonsnettet, forutsatt at delene har tilsvarende
kvalitet som avtalevarene, eller

11) produsenten direkte eller indirekte innskrenker
reservedelprodusenters adgang til å forsyne deler som
leveres for første gangs montering, eller som leveres for
reparasjon eller vedlikehold av avtalevarer eller tilsvarende
varer, med varemerke eller logo som er godt festet og lett
synlig, eller

12) produsenten avslår å stille til rådighet for reparatører som
ikke er foretak i distribusjonsnettet, eventuelt mot betaling,
de tekniske opplysninger som er nødvendige for å reparere
eller vedlikeholde avtalevarer eller tilsvarende varer, eller
for å gjennomføre miljøvernstandarder, med mindre
opplysningene omfattes av immaterialrettigheter eller det
dreier seg om hemmelig, betydelig og identifisert know-
how; i et slikt tilfelle skal de nødvendige tekniske
opplysninger ikke holdes tilbake uten tilbørlig grunn.

2. Uten at det berører følgene for avtalens øvrige bestemmelser,
skal bortfallet av unntak i tilfellene nevnt i nr. 1 underpunkt 1 til
5 gjelde alle konkurransebegrensende bestemmelser i
vedkommende avtale; i tilfellene nevnt i nr. 1 underpunkt 6 til 12
skal bortfallet gjelde bare de konkurransebegrensende
bestemmelser som er avtalt til fordel for produsenten, leverandøren
eller et annet foretak i nettet som deltar i den atferd det er reist
innsigelse mot.

3. Uten at det berører følgene for avtalens øvrige bestemmelser,
skal bortfallet av unntak i tilfellene nevnt i nr. 1 underpunkt 6 til
12 gjelde bare konkurransebegrensende bestemmelser som er avtalt
til fordel for produsenten, leverandøren eller et annet foretak i
nettet i de distribusjons- og serviceavtaler som er inngått for det
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geografiske området innen det felles marked der konkurransen
vris ved den atferd det er reist innsigelse mot, og bare så lenge
atferden vedvarer.

Artikkel 7
Forbudet i traktatens artikkel 85 nr. 1 får i tidsrommet 1. oktober
1995 til 30. september 1996 ikke anvendelse for avtaler som var
i kraft 1. oktober 1995, og som oppfyller vilkårene for unntak
fastsatt i forordning (EØF) nr. 123/85.

Artikkel 8
I samsvar med artikkel 7 i forordning nr. 19/65/EØF kan
Kommisjonen bestemme at denne forordning ikke kommer til
anvendelse dersom den i et bestemt tilfelle fastslår at en avtale
som er unntatt i henhold til denne forordning, likevel har visse
virkninger som er uforenlige med vilkårene i traktatens artikkel 85
nr. 3, særlig når

1) avtalevarene eller tilsvarende varer ikke utsettes for effektiv
konkurranse i hele eller i en vesentlig del av det felles marked
fra varer som brukerne anser som likeverdige på grunn av
egenskaper, pris og bruksområde,

2) det over lengre tid anvendes priser og leveringsvilkår for
avtalevarer eller tilsvarende varer som er vesentlig forskjellig
i de ulike medlemsstater, og slike vesentlige forskjeller i
hovedsak skyldes forpliktelser unntatt etter denne
forordning,

3) produsenten eller et foretak i nettet ved levering av avtalevarer
eller tilsvarende varer til forhandlerne uten saklig grunn
anvender ulike priser eller salgsvilkår.

Artikkel 9
Bestemmelsene i denne forordning får tilsvarende anvendelse for
samordnet opptreden av den art som er omhandlet i denne
forordning.

Artikkel 10
I denne forordning menes med:

1) distribusjons- og serviceavtaler, rammeavtaler inngått mellom
to foretak for et bestemt eller ubestemt tidsrom, der det
foretak som leverer varene, overlater til det annet foretak å
distribuere og utføre service på disse varene,

2) parter, de foretak som er parter i en avtale i henhold til
artikkel 1: leverandøren er det foretak som leverer
avtalevarene, og forhandleren er det foretak som har påtatt
seg å distribuere og utføre service på varene,

3) avtaleområde, et avgrenset område innenfor det felles marked
der den eksklusive leveringsplikten definert i artikkel 1
gjelder,

4) avtalevarer, nye motorvogner med tre eller flere hjul beregnet
på bruk på offentlig vei, samt tilhørende reservedeler, som
er gjenstand for en avtale i henhold til artikkel 1,

5) avtaleprogram, samtlige avtalevarer,

6) reservedeler, deler som skal monteres i eller på en motorvogn
for å erstatte motorvognens bestanddeler. For å skille
reservedeler fra andre deler og tilleggsutstyr er den
alminnelige bruk i bransjen retningsgivende,

7) produsent, det foretak som

a) produserer eller lar produsere motorvogner i
avtaleprogrammet, eller

b) er tilknyttet et foretak nevnt i bokstav a),

8) tilknyttede foretak,

a) foretak der det ene foretaket direkte eller indirekte:

- eier mer enn halvparten av det annet foretaks
kapital eller driftskapital, eller

- har mer enn halvparten av stemmerettene i det
annet foretak, eller

- har rett til å utnevne mer enn halvparten av
medlemmene i det annet foretaks kontrollorgan
eller administrasjonsorgan eller de organer som
rettslig representerer foretaket, eller

- har rett til å lede det annet foretaks forretninger,

b) foretak der et tredje foretak direkte eller indirekte har
den rett eller innflytelse som er nevnt i bokstav a),

9) foretak i distribusjonsnettet, partene samt produsenten og
foretak som av produsenten eller med vedkommendes
samtykke har fått i oppdrag å distribuere eller utføre serv-
ice på avtalevarer eller tilsvarende varer,

10) en personbil av tilsvarende modell som en personbil i
avtaleprogrammet, en personbil

- som er serieprodusert eller seriemontert av
produsenten, og

- som har samme form på karosseriet og samme
framdriftssystem, understell og motortype som en
personbil i avtaleprogrammet,

11) tilsvarende varer, motorvogner eller reservedeler, varer,
motorvogner og deler av samme art som i avtaleprogrammet,
som distribueres av produsenten eller med produsentens
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samtykke og er gjenstand for en distribusjons- og
serviceavtale inngått med et foretak i distribusjonsnettet,

12) videresalg, enhver transaksjon der en fysisk eller juridisk
person - videreforhandleren - selger en ny motorvogn som
vedkommende har kjøpt i eget navn og for egen regning,
uansett transaksjonens sivilrettslige betegnelse eller hvilke
retningslinjer som gjelder for videresalget. Med videresalg
sidestilles enhver leasing-avtale som innebærer overdragelse
av eiendomsrett eller rett til kjøp før avtalen utløper,

13) distribuere og selge, med hensyn til forhandleren også andre
omsetningsformer som for eksempel leasing.

Artikkel 11
1. Kommisjonen skal med jevne mellomrom vurdere
anvendelsen av denne forordning, særlig med hensyn til det unntatte
distribusjonssystemets virkning på forskjellen i varenes pris i de
ulike medlemsstater og på kvaliteten på de tjenester som ytes
overfor sluttbrukerne.

2. Kommisjonen skal innhente uttalelse fra organisasjoner
og sakkyndige i de ulike berørte miljøer, særlig fra
forbrukerorganisasjoner.

3. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om anvendelsen
av denne forordning senest 31. desember 2000 og i den forbindelse
særlig ta hensyn til kriteriene nevnt i nr. 1.

Artikkel 12
Forordning (EØF) nr. 4087/88 får ikke anvendelse for avtaler om
varer og tjenester omhandlet i denne forordning.

Artikkel 13
Denne forordning trer i kraft 1. juli 1995.

Den gjelder fra 1. oktober 1995 til 30. september 2002.

Bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 123/85 får anvendelse til
30. september 1995.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 28. juni 1995.

For Kommisjonen

Karel VAN MIERT

Medlem av Kommisjonen


