
 
 

 

L 129/52 LV   Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis            28.5.2010 

 

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 461/2010 

 

(2010. gada 27. maijs) 

 

par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta 

piemērošanu vertikālu nolīgumu un saskaņotu darbību kategorijām  

mehānisko transportlīdzekļu nozarē 

 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 
 

 

  “neatkarīgs remontētājs” ir: 

1) mehānisko transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu veicējs, kas 

nestrādā to mehānisko transportlīdzekļu piegādātāja izveidotā izplatīšanas sistēmā, kuru 

remontu un tehnisko apkopi viņš veic; 

2) pilnvarots remontētājs konkrēta piegādātāja izplatīšanas sistēmā, ja viņš veic tādu 

mehānisko transportlīdzekļu remonta vai tehniskās apkopes pakalpojumus, attiecībā uz 

ko viņš nav attiecīgā piegādātāja izplatīšanas sistēmas dalībnieks; 

 

  “neatkarīgs izplatītājs” ir: 

1) mehānisko transportlīdzekļu rezerves daļu izplatītājs, kas nestrādā mehānisko 

transportlīdzekļu piegādātāja izveidotā izplatīšanas sistēmā, kuriem viņš izplata rezerves 

daļas; 

2) pilnvarots izplatītājs konkrēta piegādātāja izplatīšanas sistēmā, ja viņš izplata 

mehānisko transportlīdzekļu rezerves daļas, attiecībā uz ko viņš nav attiecīgā piegādātāja 

izplatīšanas sistēmas dalībnieks; 

 

   “pilnvarots remontētājs” ir mehānisko transportlīdzekļu remonta un tehniskās 

apkopes pakalpojumu veicējs, kas darbojas mehānisko transportlīdzekļu piegādātāja 

izveidotā izplatīšanas sistēmā; 

 

   “pilnvarots izplatītājs” ir mehānisko transportlīdzekļu rezerves daļu izplatītājs, kas 

darbojas mehānisko transportlīdzekļu piegādātāja izveidotā izplatīšanas sistēmā; 

 

(13) Ciktāl var definēt atsevišķu transportlīdzekļu pēcpārdošanas tirgu, efektīva 

konkurence rezerves daļu pirkšanas un pārdošanas tirgos, kā arī mehānisko 

transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšanā ir atkarīga no 

konkurences mijiedarbības pakāpes starp pilnvarotiem remontētājiem, tas ir, tiem kas 

strādā remontētāju tīklā, ko tieši vai netieši izveidojis transportlīdzekļa ražotājs, kā arī 

starp pilnvarotiem un neatkarīgiem tirgus dalībniekiem, tostarp neatkarīgiem rezerves 



daļu piegādātājiem un remontētājiem. To spēja konkurēt ir atkarīga no neierobežotas 

piekļuves būtiskākajiem resursiem, piemēram, rezerves daļām un tehniskai informācijai. 

 

(17) ... ņemot vērā līgumā paredzēto transportlīdzekļa ražotāja tiešo līdzdalību garantijas 

remontos, bezmaksas apkalpošanā un atsaukšanas darbībās, atbrīvojuma piemērošanas 

jomā būtu jāiekļauj nolīgumi, kas ietver pilnvaroto remontētāju pienākumus minēto 

remontu veikšanā izmantot tikai transportlīdzekļa ražotāja piegādātas rezerves daļas.  

 

 

 

Komisijas paziņojums 

 

Papildu pamatnostādnes par vertikālajiem ierobežojumiem nolīgumos par 

mehānisko transportlīdzekļu pārdošanu un remontu, un par mehānisko 

transportlīdzekļu rezerves daļu izplatīšanu 

 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

 

(2010/C 138/05) 

 

 (18) Viens no Komisijas mērķiem attiecībā uz konkurences politiku mehānisku 

transportlīdzekļu nozarē ir aizsargāt rezerves daļu ražotāju piekļuvi mehānisko 

transportlīdzekļu pēcpārdošanas tirgiem, tādējādi nodrošinot, ka konkurējošās rezerves 

daļu markas joprojām ir pieejamas gan neatkarīgajiem un pilnvarotajiem remontētājiem, 

gan arī rezerves daļu vairumtirgotājiem. Šādu rezerves daļu pieejamība sniedz būtiskus 

ieguvumus patērētājiem, jo īpaši tādēļ, ka starp automašīnu ražotāju pārdotām un 

tālākpārdotām rezerves daļām un alternatīvām rezerves daļām bieži vien pastāv 

ievērojamas cenu atšķirības.  

 

(39) ... Vienas preču markas veicināšanas saistības, kas šādos gadījumos jāvērtē, ietver 

visa veida ierobežojumus, kas tieši vai netieši ierobežo pilnvarotā izplatītāja vai 

remontētāja iespējas saņemt oriģinālas vai līdzvērtīgas kvalitātes rezerves daļas no trešām 

personām. Tomēr pilnvarotam remontētājam uzlikta saistība izmantot mehāniskā 

transportlīdzekļa ražotāja piegādātās oriģinālās rezerves daļas, veicot garantijas remontu, 

bezmaksas apkalpošanu un mehānisko transportlīdzekļu atsaukšanas darbus, netiks 

uzskatīta par vienas preču markas veicināšanas saistību, bet gan par objektīvi pamatotu 

prasību. 

 

(58) Neatkarīgie remontētāji rada būtisku konkurences spiedienu, jo to uzņēmējdarbības 

modelis un saistītās darbības izmaksas atšķiras no modeļiem un izmaksām pilnvarotajos 

tīklos. Turklāt pretēji pilnvarotajiem remontētājiem, kas lielākoties izmanto automobiļu 

ražotāju marku rezerves daļas, neatkarīgās remontdarbnīcas biežāk izmanto citas markas, 

tādejādi ļaujot mehāniskā transportlīdzekļa īpašniekam izvēlēties starp konkurējošām 

rezerves daļām. Tā kā patlaban lielais vairums jaunu transportlīdzekļu remontdarbu 

jebkurā gadījumā tiek veikti pilnvarotās remontdarbnīcās, ir būtiski, ka starp 

pilnvarotajiem remontētājiem saglabājas efektīva konkurence, kas var notikt vienīgi tādā 

gadījumā, ja jaunpienācējiem saglabājas atklāta piekļuve tīkliem. 

 



(60) Vērtējot vertikālu nolīgumu ietekmi uz konkurenci mehānisko transportlīdzekļu 

pēcpārdošanas tirgos, pusēm jāņem vērā Komisijas apņemšanās saglabāt konkurenci gan 

starp pilnvarotu remontētāju tīklu dalībniekiem, gan starp šiem dalībniekiem un 

neatkarīgajiem remontētājiem. Šajā nolūkā īpaša uzmanība ir jāpievērš trīs īpašiem 

pasākumu tipiem, ar kuru starpniecību ir iespējams ierobežot šādu konkurenci, proti, 

liedzot neatkarīgajiem remontētājiem piekļuvi tehniskajai informācijai, ļaunprātīgi 

izmantojot tiesiskās un/vai pagarinātās garantijas, lai izslēgtu neatkarīgos remontētājus, 

vai piekļuvi pilnvarotu remontētāju tīkliem piešķirot atbilstīgi kritērijiem, kas nav 

kvalitatīvi kritēriji. 

 

(67) ... Mehānisko transportlīdzekļu piegādātājam būtu jānosaka pienākums sniegt 

neatkarīgajiem tirgus dalībniekiem piekļuvi tehniskajai informācijai par jauniem 

mehāniskajiem transportlīdzekļiem vienlaikus ar šādas piekļuves piešķiršanu 

pilnvarotiem remontētājiem. 

 

 

Ga r a n t i j u   ļ a u n p r ā t ī g a   i z m a n t o š a n a 

 

(69) Kvalitatīvas selektīvas izplatīšanas nolīgumi var ietilpt Līguma 101. panta 1. punkta 

piemērošanas jomā, ja piegādātājs un tā pilnvarotā tīkla dalībnieki tieši vai netieši rezervē 

remontdarbus konkrētu kategoriju mehāniskajiem transportlīdzekļiem pilnvaroto 

remontētāju tīkla dalībniekiem. Tas, piemēram, tā var notikt, ja ražotāja tiesiskā vai 

pagarinātā garantija pret pircēju ir atkarīga no tā, vai galalietotājs var veikt remontdarbus 

un apkopi, uz kuriem garantija neattiecas, tikai pilnvarotu remontētāju tīklā. Tas pats 

attiecas uz garantiju nosacījumiem, kas paredz izmantot ražotāja markas rezerves daļas 

nomaiņas gadījumā, ko nesedz garantija. Turklāt ir apšaubāms, vai šādas prakses 

selektīvie izplatīšanas nolīgumi radīs labumu patērētājiem, kas ļautu attiecībā uz šiem 

nolīgumiem piemērot Līguma 101. panta 3. punktā noteikto izņēmumu. Ja tomēr 

piegādātājs likumīgi noraida garantijas prasījumu, pamatojoties uz to, ka prasījuma 

pamatā esošā situācija ir saistīta ar remontētāja nespēju pareizi veikt konkrētu remonta 

vai tehniskās apkopes darbību, vai tas izmanto sliktas kvalitātes rezerves daļas, tas 

neietekmēs to, vai piegādātāja nolīgumi ar remontētājiem ir saderīgi ar konkurences 

noteikumiem.  
 

 
 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

 

                 

 
Briselē, 2010. gada 27. maijā                     komisijas vārdā  –     

        

                          priekšsēdētājs José Manuel BARROSO 
 

 

Pilnā dokumenta 461/2010 versija: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1403879536207&uri=CELEX:32010R0461 

 
Pilnā dokumenta 2010/C 138/05 versija: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1403879939259&uri=CELEX:52010XC0528(01) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1403879536207&uri=CELEX:32010R0461
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1403879939259&uri=CELEX:52010XC0528(01)


 

 
 

 

Par izmaiņām mehānisko transportlīdzekļu 

remonta un tehnisko apkopju tirgos 

 
 Tādējādi jaunās Regulas mērķis ir palielināt konkurenci remonta un tehniskās 

apkopes tirgos, atvieglojot pieeju ražotāja tehniskajai informācijai, kas nepieciešama 

remontētājiem, kā arī atvieglojot alternatīvu rezerves daļu lietošanas iespējas. Vēl 

noteiktāk, salīdzinājumā ar iepriekšējo regulu Nr. 1400/2002, tiek ierobežotas situācijas, 

kad ražotāji, ļaunprātīgi izmantojot automobiļa garantijas esamības faktu, „uzspiež” 

patērētājam automašīnu labošanu tikai autorizētos servisos, kā arī remontam, kas nav par 

ražotāja līdzekļiem veikts garantijas remonts, izmantot ražotāju piegādātas rezerves daļas. 

 

Tehniskās apkopes un remontdarbi, ko nesedz garantija, garantijas perioda laikā 

 

  Automobiļa īpašniekam garantijas laikā ir jāveic regulāras un obligātas mehāniskā 

transportlīdzekļa tehniskās apkopes, kā to paredz attiecīgā ražotāja garantijas noteikumi, 

citādi var tikt zaudēta garantija. Tāpat garantijas laikā var būt veicamas citu detaļu 

nomaiņas, remontdarbi, kurus nesedz garantija, bet tos neveicot garantija var tikt zaudēta, 

tāpēc nav pamatoti nodalīt tehniskās apkopes no kopējiem remontdarbiem. Vienlaikus 

norādāms, ka ņemot vērā citus apstākļus konkrētās preces tirgus var tikt definēts 

iespējams arī šaurāk. Konkrētā prece ir tehniskā apkope, kas ietver tādus pakalpojumus 

kā eļļas maiņa, eļļas filtru maiņa, bremžu kluču nomaiņa un citi pakalpojumi, kā arī 

remontdarbi, kas tiek veikti garantijas perioda laikā, bet par klienta finanšu līdzekļiem. 

Klientam ir tiesības izvēlēties pilnvaroto remontētāju vai neatkarīgo remontētāju, 

kurš var sniegt atbilstošas kvalitātes pakalpojumus. Attiecīgi konkurenti var būt gan 

pilnvarotie remontētāji, gan neatkarīgie remontētāji. Remontiem, kas tiek veikti garantijas 

perioda laikā, bet par klienta līdzekļiem ir jābūt atbilstošas kvalitātes remontdarbiem, lai 

netiktu zaudēta garantija. 

  Rezerves daļu ražotāji var pārdot rezerves daļas tieši pēcpārdošanas tirgū un 

pilnvarotie remontētāji var iegādāties kvalitatīvas detaļas no brīvi izvēlēta piegādātāja, 

tostarp neatkarīgajiem detaļu vairumtirgotājiem. Tādējādi, izmantojot šādas detaļas, kā 

arī veicot transportlīdzekļa apkalpošanu neatkarīgā autoservisā, netiks ietekmēta ražotāja 

garantija. Ražotājam vai tā pilnvarotajam izplatītājam jānodrošina piekļuve tehniskajai 

informācijai, jāsniedz pēc neatkarīgā remontētāja pieprasījuma, bez nepamatotas 

kavēšanās, informācija jāsniedz izmantojamā formā. Ražotājam ir jānodrošina 

neatkarīgajiem servisiem pieeja tehniskajai informācijai tādā kvalitātē un formā, kā tā ir 

pieejama pilnvarotajiem remontētājiem. 

 Ir tehniskās apkopes vai remontdarbi, kuru veikšanai nepieciešama specifiska 

tehniskā informācija, bet ir tādi, kurus var veikt bez specifiskas informācijas iegūšanas. 

Attiecīgo tirgu nav pamata sadalīt pa automobiļu markām, jo viens un tas pats serviss 

spēj apkalpot vairāku marku automašīnas. No pieprasījuma puses, klients var izvēlēties 



veikt tehnisko apkopi un remontdarbus vai nu pie pilnvarotā remontētāja, vai pie kāda no 

neatkarīgajiem remontētājiem. 

  

 Jāatzīmē, ka gala patērētājam nav jāzaudē transportlīdzekļa ražotāja 

sniegtās garantijas tiesības tikai tā iemesla dēļ, ka standarta apkopi vai 

remontdarbu ir veicis neatkarīgs serviss, tomēr, ja neatkarīgā servisa nepareizs 

remonts ir bojājumu cēlonis, garantija var tikt zaudēta un neatkarīgais serviss, kas 

šos darbus izpildījis, ir civiltiesiski atbildīgs par radītajiem zaudējumiem. 
 

 

Līgumiskie ierobežojumi 

 

 Automobiļu izplatītāju līgumi nesatur ierobežojumus remontēt mehāniskos 

transportlīdzekļu pie neatkarīgajiem remontētājiem. Neviens no aptaujātajiem 

izplatītājiem un remontētājiem neatzina, ka viņu praksē būtu bijis gadījums, kad klientam 

ir atteikts garantijas remonts, tikai tāpēc, ka kāda no tehniskajām apkopēm ir veikta pie 

neatkarīgajiem remontētājiem. Arī fakts, ka patērētāji nezina savas tiesības apgrūtina 

neatkarīgo servisu ienākšanu tirgū. Konkurences padome uzsver, ka 

ražotājrūpnīcas pārstāvis (attiecīgas markas dīleris Latvijā) nevar klientam atteikt 

ražotājrūpnīcas garantiju, ja tehniskā apkope vai remonts veikts neatkarīga servisā. 
Ražotāja garantiju uz attiecīgo automašīnas detaļu var atteikt tikai tad, ja defekts ir radies 

remontētāja vainas dēļ, vai izmantota neatbilstošas kvalitātes rezerves daļas (Regulas 

2010/C 138/05 papildu pamatnostādņu 69. punkts). 

 

Latvija un ES konkurences politikas attīstība 

      Latvijas konkurences tiesību normatīvie akti ir saskaņoti un atbilst ES konkurences 

politikai. 

      Latvija atbalsta ES iniciatīvas tiesiskās sistēmas pilnveidošanā, aktīvi līdzdarbojoties 

to izstrādē. 

       ES politika konkurences jomā atbilst Latvijas interesēm, jo godīga un vienlīdzīga 

konkurence ir būtisks priekšnoteikums, lai uzņēmumi varētu droši un efektīvi darboties 

iekšējā tirgū. 

Eiropas Savienības kompetence 

    ES konkurences tiesību normatīvie akti tiek piemēroti, ja izmeklētais pārkāpums var 

ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm. 

    Pārkāpumu izmeklē nacionālā konkurences uzraudzības iestāde: 

ja tiek pārbaudītas darbības, kas skar ne vairāk kā trīs dalībvalstis. 

    Pārkāpumu izmeklē Eiropas Komisija: 

ja tiek pārbaudītas darbības, kas skar vairāk nekā trīs dalībvalstis vai lietā ir nepieciešams 

dot jaunu interpretāciju ES konkurences tiesību piemērošanai. 

 

Pilnā dokumenta „Automobiļu apkopes un remonta tirgus” versija  

KONKURENCES PADOMES mājaslapā: 

 

http://www.kp.gov.lv/lv/tirgus-uzraudzibas-un-petijumi/tirgus-uzraudzibas-1 

http://www.kp.gov.lv/lv/tirgus-uzraudzibas-un-petijumi/tirgus-uzraudzibas-1

