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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1541/2008, ingediend door Maurizio Infante (Italiaanse 
nationaliteit), over de uitbreiding van het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 1400/2002 tot motorfietsen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt om het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1400/2002 van de 
Commissie betreffende verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen in de motorvoertuigensector uit te breiden tot motorfietsen. Hij meent dat de 
motorfietsensector op dezelfde wijze is georganiseerd als de motorvoertuigensector en dat in 
het licht van de definitie in artikel 1, onder n), het toepassingsgebied van de verordening in de 
praktijk reeds uitgebreid is tot motorfietsen, omdat er reeds motorfietsen met drie wielen op 
de markt zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

De afzet en klantenservice van motorfietsen wordt geregeld in de 
Groepsvrijstellingsverordening 2790/1999 (algemene BER), die in mei 2010 afloopt, evenals 
de sectorspecifieke Groepsvrijstellingsverordening voor motorvoertuigen 1400/2002 
(MVBER).

De Commissie heeft in mei 2008 een verslag gepubliceerd over het functioneren van de 
MVBER, waarna publiekelijk overleg plaatsvond. Op grond van dit overleg zoekt de 
Commissie momenteel naar een aantal geschikte opties voor de mededingingsregeling die in 
de sector van toepassing zal zijn, na het verlopen van de MVBER. De opties worden 
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nauwkeurig geanalyseerd via een effectbeoordeling die naar verwachting nog voor het 
zomerreces wordt gepubliceerd.

Ten aanzien van de algemene BER zal de Commissie in de komende maanden een concept 
voor een verordening publiceren, waarna een publieke discussie zal volgen. Alle 
belanghebbenden krijgen de kans hun opvattingen naar voren te brengen.

Wat betreft motorvoertuigen met drie wielen is de Commissie van mening dat op grond van 
de interpretatie van artikel 1, onder n), de MVBER niet van toepassing is op motorfietsen of 
op voertuigen met drie wielen, die gezien hun aard en gebruik op de markt van motorfietsen 
thuishoren, dat wil zeggen dat deze driewielers door het publiek eerder als alternatief voor
motorfietsen worden beschouwd dan als alternatief van auto's. Een duidelijke indicator 
hiervoor is dat driewielige voertuigen, net zoals tweewielers, worden verhandeld door 
verkopers van motorfietsen. Driewielige voertuigen die zoals auto's worden verkocht door 
autodealers, vallen echter onder de MVBER. 

Er zij op gewezen dat tot dusverre geen enkele belanghebbende de Commissie heeft verzocht 
het toepassingsgebied van de MVBER uit te breiden tot de sector motorfietsen. De gegevens 
waarover de Commissie thans beschikt duiden niet op specifieke mededingingsproblemen in 
de motorfietsensector, die aanleiding zouden kunnen geven om motorfietsen op te nemen in 
een sectorspecifieke groepsvrijstellingsregeling voor zowel auto's als motorfietsen.

Bovendien heeft de Commissie, sinds de algemene BER in werking trad, geen enkele officiële 
klacht ontvangen in verband met mededingingsproblemen bij afzet en serviceverlening in de 
motorfietsensector.

Er dient echter op te worden gewezen dat nog geen definitief besluit is genomen over een 
toekomstige mededingingsregeling, aangezien beide verordeningen momenteel herzien 
worden.

Conclusie

Gezien het feit dat tot dusverre geen sectorspecifieke mededingingsproblemen ter kennis van 
de Commissie zijn gebracht, wat een reden zou kunnen zijn het toepassingsgebied van de 
MVBER uit te breiden tot de motorfietsensector, overweegt de Commissie momenteel een 
dergelijke uitbreiding niet. Dit voorlopige standpunt is niet van invloed op het definitieve
besluit over het resultaat van de herziening van de MVBER en de algemene BER.


