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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1541/2008, którą złożył Maurizio Infante (Włochy), w sprawie 
poszerzenia o motocykle zakresu rozporządzenia (WE) nr 1400/2002

1. Streszczenie petycji

Składający petycję nawołuje do poszerzenia o motocykle zakresu rozporządzenia (WE) 
nr 1400/2002 w sprawie porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze 
motoryzacyjnym. Uważa on, że organizacja sektora motocyklowego jest tożsama
z organizacją sektora motoryzacyjnego, a w świetle definicji art. 1 lit. n) zakres 
rozporządzenia praktycznie poszerzono już o motocykle, ponieważ na rynku dostępne są 
motocykle trójkołowe. 

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 17 marca 2009 r. Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono 
się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.

Dystrybucja i naprawa motocykli podlega obecnie regulacji ogólnego rozporządzenia
o wyłączeniach grupowych 2790/1999, które wygaśnie w maju 2010 r., podobnie jak 
specyficzne dla sektora rozporządzenie o grupowym wyłączeniu pojazdów silnikowych 
1400/2002.

Komisja opublikowała w maju 2008 r. sprawozdanie na temat funkcjonowania 
rozporządzenia o grupowym wyłączeniu pojazdów silnikowych, po którym przeprowadzono 
konsultacje społeczne. Obecnie na podstawie tych konsultacji Komisja ustala szereg 
odpowiednich wariantów systemu konkurencji, który będzie stosowany do przedmiotowego 
sektora po wygaśnięciu ww. rozporządzenia. Tego rodzaju warianty poddane zostaną pełnej 
analizie w ocenie skutków regulacji, której publikację planuje się przed wakacjami letnimi.
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Jeżeli chodzi o ogólne rozporządzenie o wyłączeniach grupowych, Komisja opublikuje 
projekt rozporządzenia w najbliższych miesiącach, po czym przeprowadzi konsultacje 
społeczne. Wszystkie zainteresowane strony będą miały możliwość dopilnowania, żeby 
uwzględniono ich uwagi. 

Jeżeli chodzi o trzykołowe pojazdy silnikowe, Komisja jest zdania, że na podstawie wykładni 
art. 1 lit. n) rozporządzenia o grupowym wyłączeniu pojazdów silnikowych nie stosuje się do 
motocykli, także do pojazdów trzykołowych, które ze względu na charakter i podobne 
zastosowanie występują na rynku motocykli w tym sensie, że z punktu widzenia konsumenta 
takie pojazdy trzykołowe zastępują raczej motocykle niż samochody. Typowym wskaźnikiem 
takiego powiązania może być fakt, że pojazdy trzykołowe sprzedają handlarze motocyklami 
obok motocykli dwukołowych. I odwrotnie: pojazdy trzykołowe wprowadzane do obrotu 
obok samochodów przez dilerów samochodowych podlegają rozporządzeniu o grupowym 
wyłączeniu pojazdów silnikowych. 

Należy również zauważyć, że jak dotąd żadne zainteresowane podmioty nie zwróciły się do 
Komisji o poszerzenie zakresu rozporządzenia o grupowym wyłączeniu pojazdów 
silnikowych o sektor motocyklowy. W istocie posiadane przez Komisję informacje nie 
wskazują na występowanie w sektorze motocyklowym szczególnych problemów dotyczących 
konkurencji, które skłaniałyby do objęcia motocykli przyszłym, specyficznym dla sektora 
rozporządzeniem o wyłączeniu grupowym, które dotyczyłoby zarówno samochodów, jak
i motocykli. 

Ponadto od czasu wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o wyłączeniach grupowych do 
Komisji nie wpłynęła dotychczas żadna formalna skarga dotycząca problemów 
konkurencyjnych w sektorze dystrybucji i utrzymania motocykli. 

Jednakowoż należy zaznaczyć, że jak na razie nie podjęto żadnej ostatecznej decyzji
w sprawie przyszłego systemu konkurencji, jako że oba rozporządzenia poddawane są 
obecnie przeglądowi. 

Wnioski

Jako że dotychczas nie zwrócono uwagi Komisji na specyficzny dla sektora problem 
dotyczący konkurencji, który uzasadniałby rozszerzenie zakresu rozporządzenia o grupowym 
wyłączeniu pojazdów silnikowych na sektor motocyklowy, Komisja nie przewiduje obecnie 
takiego rozszerzenia. Jednak ten wstępny pogląd wyraża się z zastrzeżeniem ostatecznej 
decyzji w sprawie wyników przeglądu rozporządzenia o grupowym wyłączeniu pojazdów 
silnikowych oraz ogólnego rozporządzenia o wyłączeniach grupowych.


