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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1541/2008 af Maurizio Infante, italiensk statsborger, om udvidelse af 
anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1400/2002 til at omfatte motorcykler

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om, at anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1400/2002 om 
anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet 
praksis inden for motorkøretøjsbranchen udvides til at omfatte motorcykler. Han mener, at 
motorcykelsektorens organisation er identisk med motorkøretøjsbranchens, og at 
anvendelsesområdet for forordningen i lyset af definitionen i artikel 1, stk. 1, litra n), allerede 
er blevet udvidet til at omfatte motorcykler i praksis, eftersom der allerede er trehjulede 
motorcykler på markedet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. marts 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

"Distribution, service og reparation af motorcykler er på nuværende tidspunkt omfattet af den 
generelle gruppefritagelsesforordning 2790/1999, der udløber i maj 2010 samtidig med den 
sektorspecifikke gruppefritagelsesforordning for motorkøretøjer 1400/2002.

Kommissionen fremlagde i maj 2008 en rapport om, hvordan gruppefritagelsesforordningen 
for motorkøretøjer fungerede, og rapporten blev fulgt op af en offentlig høring. 
Kommissionen er på baggrund af denne høring i færd med at opstille en række 
hensigtsmæssige forslag til de konkurrenceregler, der skal gælde for sektoren, efter at 
gruppefritagelsesforordningen for motorkøretøjer er udløbet. Disse muligheder vil blive 
genstand for en tilbundsgående undersøgelse i form af en konsekvensanalyse, der forventes 
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fremlagt inden sommerferien.

Hvad angår den generelle gruppefritagelsesforordning, vil Kommissionen inden for de 
kommende måneder fremlægge et forslag til forordning, som vil blive fulgt op af en offentlig 
høring. Alle interesserede parter vil kunne få sikkerhed for, at deres synspunkter inddrages i 
overvejelserne. 

Hvad angår trehjulede motorkøretøjer, er Kommissionen af den opfattelse, at 
gruppefritagelsesforordningen for motorkøretøjer i henhold til fortolkningen af artikel 1, stk. 
1, litra n), ikke gælder for motorcykler, herunder trehjulede køretøjer, idet disse som følge af 
deres beskaffenhed og almene anvendelse hører ind under markedet for motorcykler, dvs. i de 
tilfælde hvor disse trehjulede befordringsmidler set fra kundernes synspunkt er alternativer til 
motorcykler, og ikke til biler. Om dette synspunkt gør sig gældende, afgøres typisk ved, at 
motorcykelforhandlere forhandler disse trehjulede køretøjer side om side med tohjulede 
motorcykler. Ellers er trehjulede køretøjer, der forhandles side om side med biler af 
bilforhandlere omfattet af gruppefritagelsesforordningen for motorkøretøjer. 

Det bør også bemærkes, at ingen interessehavere indtil videre har anmodet Kommissionen om 
at udvide anvendelsesområdet for gruppefritagelsesforordningen for motorkøretøjer til også at 
omfatte motorcykelsektoren. De oplysninger, som Kommissionen på nuværende tidspunkt 
råder over, antyder da heller ikke, at motorcykelsektoren lider under specifikke 
konkurrenceproblemer, der gør det nærliggende at inkludere motorcykler i en fremtidig 
sektorspecifik generel fritagelsesforordning for både biler og motorcykler. 

Endelig har Kommissionen ikke modtaget nogen officielle klager vedrørende 
konkurrenceproblemer i distributions- og vedligeholdelsessektoren for motorcykler siden den 
generelle fritagelsesforordning trådte i kraft. 

Det bemærkes dog, at der ikke er truffet nogen endelig beslutning om de fremtidige 
konkurrenceregler, da begge forordninger for tiden er genstand for gennemgang. 

Konklusioner

Eftersom Kommissionen hidtil ikke er blevet gjort bekendt med nogen sektorspecifikke 
konkurrenceproblemer, der med god ret kunne begrunde en udvidelse af anvendelsesområdet 
for gruppefritagelsesforordningen for motorkøretøjer til også at omfatte motorcykelsektoren, 
påtænker den ikke at foretage en sådan udvidelse. Dette foreløbige standpunkt foregriber 
imidlertid ikke en eventuel endelig beslutning, der træffes som udløber af gennemgangen af 
både den generelle fritagelsesforordning og fritagelsesforordningen for motorkøretøjer."


