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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1541/2008, Maurizio Infante, Italian kansalainen, 
asetuksen (EY) N:o 1400/2002 soveltamisalan ulottamisesta moottoripyöriin

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää, että vertikaalisista sopimuksista ja yhdenmukaistetuista 
menettelytavoista moottoriajoneuvoalalla annetun asetuksen (EY) N:o 1400/2002 
soveltamisala ulotettaisiin käsittämään myös moottoripyörät. Hän katsoo, että 
moottoripyöräalan organisaatio on samanlainen kuin moottoriajoneuvoalan ja että asetuksen 
1 artiklan n kohdassa olevan määritelmän perusteella asetuksen soveltamisala on käytännössä 
jo ulotettu moottoripyöriin, koska markkinoilla on jo kolmipyöräisiä moottoripyöriä. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 17. maaliskuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Moottoripyörien jakelusta ja huollosta säädetään toistaiseksi 
ryhmäpoikkeusasetuksella 2790/1999 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus), jonka voimassaolo 
päättyy toukokuussa 2010 samanaikaisesti alakohtaisen moottoriajoneuvoja koskevan 
ryhmäpoikkeusasetuksen 1400/2002 (moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetus) 
voimassaolon kanssa.

Komissio julkaisi toukokuussa 2008 kertomuksen moottoriajoneuvoalan 
ryhmäpoikkeusasetuksen toimivuudesta, minkä jälkeen järjestettiin julkinen kuuleminen. 
Kuulemisen perusteella komissio tutkii parhaillaan sopivia vaihtoehtoja kilpailusäännöstöksi, 
jota alalla aletaan soveltaa moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetuksen voimassaolon 
päättymisen jälkeen. Vaihtoehdot analysoidaan perusteellisesti vaikutustenarvioinnissa, joka 
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on tarkoitus julkaista ennen kesätaukoa.

Mitä tulee yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen, komissio julkaisee lähikuukausina 
asetusehdotuksen, minkä jälkeen järjestetään julkinen kuuleminen. Kaikille asianosaisille 
annetaan tilaisuus vaikuttaa siihen, että heidän näkemyksensä otetaan huomioon. 

Kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen osalta komissio katsoo, että moottoriajoneuvoalan 
ryhmäpoikkeusasetuksen 1artiklan n kohtaa on tulkittava siten, että kyseistä 
ryhmäpoikkeusasetusta ei sovelleta moottoripyöriin, mukaan luettuna kolmipyöräiset 
ajoneuvot, jotka luonteeltaan ja yleiseltä käyttötarkoitukseltaan kuuluvat moottoripyöriin, eli 
siis silloin, kun tällaiset kolmipyöräiset ovat kuluttajan näkökulmasta pikemminkin 
moottoripyörien kuin autojen korvikkeita. Tyypillinen osoitus tästä korvattavuudesta olisi 
esimerkiksi se, että kolmipyöräisten ajoneuvojen myynnistä vastaavat 
moottoripyöräkauppiaat, jotka myyvät niitä kaksipyöräisten moottoripyörien rinnalla. 
Kolmipyöräiset, joita autokauppiaat myyvät autojen rinnalla, kuuluvat puolestaan 
moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetuksen piiriin. 

Huomautettakoon lisäksi, että mikään sidosryhmä ei ole tähän mennessä pyytänyt komissiota 
ulottamaan moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaa 
moottoripyöräalalle. Itse asiassa ne tiedot, joita komissiolla on tätä nykyä käytettävissään, 
eivät viittaa siihen, että moottoripyöräalalla olisi erityisiä kilpailuongelmia, jotka antaisivat 
aihetta sisällyttää moottoripyörät uuteen, sekä autot että moottoripyörät kattavaan 
alakohtaiseen ryhmäpoikkeusasetukseen. 

Komissio ei ole myöskään saanut yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen voimaantulon jälkeen 
yhtään virallista valitusta, jonka aiheena olisivat moottoripyörien jakeluun ja ylläpitoon 
liittyvät kilpailuongelmat. 

On kuitenkin huomattava, että tulevasta kilpailusäännöstöstä ei ole toistaiseksi tehty lopullista 
päätöstä, sillä molempia asetuksia tarkistetaan parhaillaan. 

Päätelmät

Koska komission tietoon ei ole toistaiseksi tullut alakohtaisia kilpailuongelmia, mikä voisi 
antaa aihetta moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalan ulottamiseen 
moottoripyöräalalle, komissio ei tällä hetkellä suunnittele soveltamisalan laajentamista. Tämä 
alustava näkemys ei kuitenkaan rajoita mitenkään sitä, millainen lopullinen päätös tehdään, 
kun sekä moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetuksen että yleisen 
ryhmäpoikkeusasetuksen uudelleentarkastelu on saatu loppuun.


