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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1541/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Maurizio 
Infante, par Regulas Nr. 1400/2002 (EK) darbības jomas paplašināšanu, lai 
tā ietvertu arī motociklus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz, lai Regulas Nr. 1400/2002 (EK) par vertikālu vienošanos un 
saskaņotu darbību kategorijām mehānisko transportlīdzekļu nozarē darbības joma tiktu 
paplašināta, iekļaujot tajā motociklus. Viņš uzskata, ka motociklu nozare un mehānisko 
transportlīdzekļu nozare tiek organizēta līdzīgi un ka, pamatojoties uz 1. panta n) punktu, 
regulas darbības joma praktiski jau ir paplašināta, iekļaujot tajā motociklus, jo tirgū jau ir 
pieejami motocikli ar trīs riteņiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 17. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Motociklu izplatīšanu un tehnisko apkopi pašlaik reglamentē vispārējā grupu atbrīvojuma 
Regula Nr. 2790/1999 („vispārējā GAR”), kura zaudēs spēku 2010. gada maijā, un vienlaicīgi 
arī nozarei specifiskā mehānisko transportlīdzekļu grupu atbrīvojuma Regula Nr. 1400/2002 
(„MTGAR”).

Komisija 2008. gada maijā publicēja ziņojumu par MTGAR darbību, bet pēc ziņojuma 
publicēšanas notika sabiedriskā apspriešana. Pamatojoties uz šīs apspriešanas rezultātiem, 
Komisija pašlaik formulē virkni piemērotu iespēju konkurences režīmam, kas nozarei tiks 
piemērots pēc MTGAR termiņa beigām. Šādas iespējas tiks pilnībā izanalizētas, veicot 
ietekmes novērtējumu, kuru ir plānots publicēt pirms vasaras brīvdienām.
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Attiecībā uz vispārējo GAR Komisija tuvāko mēnešu laikā publicēs regulas projektu, kam 
sekos sabiedriska apspriešana. Visām ieinteresētajām personām būs iespēja nodrošināt, ka tiek 
ņemtas vērā viņu intereses. 

Attiecībā uz trīsriteņu mehāniskiem transportlīdzekļiem Komisija uzskata, ka, pamatojoties uz 
1. panta n) punktu, MTGAR netiek piemērota motocikliem, tostarp trīsriteņu 
transportlīdzekļiem, kuri to raksturīgo īpašību un parasto izmantošanas veidu dēļ tiek iekļauti 
motociklu tirgū, t. i., ņemot vērā, ka patērētāji šos trīsriteņu transportlīdzekļus izmanto, lai 
aizstātu motociklus nevis automašīnas. Tipisks šīs aizstājamības rādītājs būtu tas, ka trīsriteņu 
transportlīdzekļus tirgo motociklu izplatītāji kopā ar divriteņu motocikliem. Savukārt uz 
trīsriteņu transportlīdzekļiem, kurus tirgo automašīnu izplatītāji kopā ar automašīnām, attiecas 
MTGAR. 

Vajadzētu arī ņemt vērā to, ka līdz šim neviena ieinteresētā persona nav lūgusi Komisiju 
paplašināt MTGAR darbības jomu, iekļaujot tajā motociklus. Faktiski Komisijas rīcībā esošā 
informācija neliecina, ka motociklu sektorā ir vērojamas īpašas konkurences problēmas, kuru 
risināšanai nākotnē motociklus būtu nepieciešams iekļaut nozarei specifiskā grupu 
atbrīvojuma regulā, kas tiktu piemērota gan automašīnām, gan motocikliem. 

Turklāt, kopš spēkā stājusies vispārējā GAR, Komisija nav saņēmusi nevienu oficiālu sūdzību 
par kompetences problēmām motociklu izplatīšanas un tehniskās apkopes sektorā. 

Tomēr būtu jāatceras, ka, tā kā abas regulas pašlaik pārskata, galīgs lēmums par turpmāko 
konkurences režīmu līdz šim nav pieņemts. 

Secinājumi

Ņemot vērā, ka Komisija līdz šim nav saņēmusi nekādus norādījumus par nozarei specifiskām 
konkurences problēmām, kuru risināšanai būtu nepieciešams paplašināt MTGAR darbības 
jomu, iekļaujot tajā motociklu sektoru, Komisija to paplašināt neplāno. Taču šie provizoriskie 
plāni neierobežos gala lēmumu par MTGAR un vispārējās GAR pārskatīšanas rezultātiem.


