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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1541/2008, ingiven av Maurizio Infante (italiensk medborgare), om 
att utvidga förordning (EG) nr 1400/2002 till att även gälla motorcyklar

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren förespråkar att även motorcyklar ska ingå i tillämpningsområdet för 
förordning (EG) nr 1400/2002 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av 
vertikala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn. Han anser att 
organisationen av motorcykelsektorn ser likadan ut som motorfordonssektorn och att 
tillämpningsområdet med tanke på definitionen i artikel 1 n redan utvidgats till att även gälla 
motorcyklar, eftersom det redan finns trehjuliga motorcyklar på marknaden.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 17 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009

”Försäljningen och underhållet av motorcyklar omfattas för närvarande av den allmänna 
gruppundantagsförordningen (EG) nr 2790/1999 som kommer att upphöra att gälla i maj 2010 
samtidigt som den sektorsspecifika gruppundantagsförordningen för 
motorfordon (EG) nr 1400/2002.

Kommissionen offentliggjorde i maj 2008 en rapport om tillämpningen av 
gruppundantagsförordningen för motorfordon, som åtföljdes av ett offentligt samråd. På 
grundval av detta samråd försöker kommissionen för närvarande hitta ett antal lämpliga 
alternativ för konkurrenslagstiftningen som ska tillämpas på sektorn när denna förordning har 
upphört att gälla. Dessa alternativ kommer att granskas noggrant genom en konsekvensanalys 
som man planerar att offentliggöra före sommaruppehållet.
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När det gäller den allmänna gruppundantagsförordningen kommer kommissionen inom några 
månader att offentliggöra ett utkast till förordning som kommer att åtföljas av ett offentligt 
samråd. Alla berörda parter kommer att få möjlighet att se till att deras intressen beaktas. 

När det gäller trehjuliga motorfordon anser kommissionen, utifrån sin tolkning av artikel 1 n, 
inte att gruppundantagsförordningen för motorfordon gäller motorcyklar, däribland 
trehjulingar som på grund av sin karaktär och normala användning hör till motorcykelsektorn, 
dvs. i fall där dessa trehjulingar är utbytbara mot motorcyklar snarare än bilar från 
konsumentens perspektiv. En typisk indikator för denna utbytbarhet skulle vara att trehjuliga 
fordon saluförs av motorcykelhandlare vid sidan av tvåhjuliga motorcyklar. Annars omfattas 
trehjuliga fordon som saluförs av bilhandlare vid sidan av bilar av 
gruppundantagsförordningen för motorfordon. 

Det bör även påpekas att ingen aktör ännu har bett kommissionen att utvidga 
tillämpningsområdet för gruppundantagsförordningen för motorfordon till motorcykelsektorn. 
Det underlag som kommissionen hittills haft tillgång till tyder inte på att det skulle finnas 
några särskilda konkurrensproblem i motorcykelsektorn som skulle föranleda att motorcyklar 
skulle ingå i en framtida sektorsspecifik gruppundantagsförordning som omfattar både bilar 
och motorcyklar. 

Kommissionen har inte heller mottagit något formellt klagomål om konkurrensproblem i 
motorcykelsektorn när det gäller försäljning och underhåll av dessa sedan den allmänna 
gruppundantagsförordningen trätt i kraft. 

Det bör dock påpekas att man ännu inte har fattat något slutgiltigt beslut om en framtida 
konkurrenslagstiftning eftersom båda förordningar för närvarande håller på att ses över. 

Slutsatser

Eftersom kommissionen hittills inte har uppmärksammats på något sektorsspecifikt 
konkurrensproblem, vilket skulle utgöra en logisk grund för att utvidga tillämpningsområdet 
för gruppundantagsförordningen för motorfordon till motorcykelsektorn, har kommissionen 
för närvarande inga planer på en sådan utvidgning. Denna preliminära ståndpunkt ska dock 
inte påverka det slutgiltiga beslut som fattas efter resultatet av översynen av både 
gruppundantagsförordningen för motorfordon och den allmänna 
gruppundantagsförordningen.”


