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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Maurizio Infante, olasz állampolgár által benyújtott 1541/2008. számú 
petíció az 1400/2002/EK rendelet hatályának a motorkerékpárokra való 
kiterjesztéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója amellett érvel, hogy a motorkerékpárokat is vonják a Szerződés 81. cikke 
(3) bekezdésének a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások és összehangolt 
magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló 1400/2002/EK rendelet hatálya 
alá. Álláspontja szerint a motorkerékpár-ágazat felépítését tekintve ugyanolyan, mint a 
gépjárműágazat, és az 1. cikk n) pontja alapján az alkalmazási kört gyakorlatilag már ki is 
terjesztették a motorkerékpárokra, mivel már vannak háromkerekű motorkerékpárok is a 
piacon. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A motorkerékpárok forgalmazása és karbantartása jelenleg a 2790/1999/EK általános 
csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozik, amely a gépjármű-ágazatra vonatkozó, 
1400/2002/EK csoportmentességi rendelettel egy időben, 2010 májusában veszti hatályát.

A Bizottság 2008 májusában jelentést tett közzé az ágazatra vonatkozó rendelet működéséről, 
amit nyilvános konzultáció követett. E konzultációt figyelembe véve a Bizottság jelenleg 
dolgozik az ágazatra vonatkozó rendelet hatályvesztését követően alkalmazandó az ágazat 
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számára megfelelő versenyszabályozási megoldásainak azonosításán. E megoldásokat a 
tervek szerint még a nyári szünet kezdetet előtt közzétett hatásvizsgálat keretében teljes körű 
elemzésnek vetik alá.

Az általános csoportmentességi rendelettel kapcsolatban a Bizottság rendelettervezetet tesz 
majd közzé az elkövetkezendő hónapokban, amit nyilvános konzultáció követ majd. Minden 
érdekelt fél lehetőséget kap annak biztosítására, hogy a számára fontos kérdéseket figyelembe 
vegyék. 

A háromkerekű motorgépjárművek tekintetében a Bizottság úgy véli, hogy az 1. cikk n) 
pontjának értelmezése alapján az ágazatra vonatkozó csoportmentességi rendelet nem 
alkalmazandó az olyan motorkerékpárokra, és a háromkerekű gépjárművekre sem, amelyek 
természetüknél és használatuknál fogva a motorkerékpárok piacához tartoznak, azaz 
amennyiben e háromkerekűek a vásárló szemszögéből motorkerékpároknak, nem pedig 
gépkocsik helyettesítőinek tekinthetők. Például tipikusan e helyettesíthetőséget jelzi, ha a 
háromkerekű gépjárművet motorkerékpár-kereskedésben árulják a kétkerekű 
motorkerékpárokkal együtt. Ezzel szemben a gépkocsi-kereskedésben, gépkocsikkal együtt 
árusított háromkerekű motorgépjárművek a gépjármű-ágazatra vonatkozó rendelet hatálya alá 
tartoznak. 

Azt is megkell jegyezni, hogy az érdekelt felek közül eddig senki nem kérte a Bizottságtól az 
gépjármű-ágazatra vonatkozó csoportmentességi rendelet hatályának kiterjesztését. Sőt, a 
Bizottság rendelkezésére álló tények nem utalnak olyan egyedi versenyproblémákra a 
motorkerékpár-ágazaton belül, amelyek felvetnék, hogy a motorkerékpárokat a gépkocsikra és 
a motorgépjárművekre egyaránt kiterjedő jövőbeli ágazatspecifikus csoportmentességi 
rendelet hatálya alá vonják. 

A Bizottság továbbá nem kapott olyan hivatalos panaszt az általános csoportmentességi 
rendelet hatályba lépése óta, amely problémákat vetne fel a versennyel kapcsolatban a 
motorkerékpár-forgalmazási és -karbantartási ágazatban. 

Rá kell azonban mutatni arra, hogy a jövőbeli versenyszabályozásról nem született még 
végleges határozat, hiszen jelenleg is zajlik mindkét rendelet felülvizsgálata. 

Következtetések

Mivel mindeddig nem hívták fel a Bizottság figyelmét az ágazaton belüli versennyel 
kapcsolatos problémákra, amelyek indokolnák a gépjármű-ágazatra vonatkozó 
csoportmentességi rendelet motorkerékpárokra való kiterjesztését, a Bizottság jelenleg nem 
tervez ilyen kiterjesztést. Ez az előzetes vélemény azonban nincs hatással a két 
csoportmentességi rendelet felülvizsgálatának eredményét követő végleges határozatra.


