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Undersökning för framtiden 

Som ni säkert vet är den rättsliga grunden för alla bilhandelsavtal inom EU den vertikala grupp-
undantagsförordningen. Denna förordning upphör att gälla den 31 maj 2022 och granskas för 
närvarande av Europeiska kommissionen. 

Alliance of European Car Dealers and Repairers (AECDR) som representerar våra intressen på EU-nivå 
vill använda detta tillfälle för att påverka så att vissa ändringar av förordningen görs till branschens 
fördel. 

AECDR har redan haft diskussioner med det ansvariga teamet inom Europeiska kommissionen. Vid 
dessa tillfällen har vi fått höra att de är mycket intresserade av yttrandet från bilhandlare i Europa. 
Men vi måste tillhandahålla exakta fakta, siffror och exempel. Därför kommer alla AECDR-medlemmar 
att inleda en gemensam online-undersökning inom EU. Med tanke på att MRF är en del av alliansen 
ber vi dig att stödja arbetet och delta i undersökningen via följande länk, ett arbete som bara tar 
några minuter. 

Länk till undersökningsverktyget:  http://aecdrsurvey.kfzgewerbe.net/ 

Dina svar kommer naturligtvis att lämnas och hanteras anonymt. 

AECDR kommer bara att få en sammanfattning av alla de svar som inkommer detta tillsammans med 
annan information och kommer att presenterad materialet för den Europeiska kommissionen i mitten 
av februari. Det är därför undersökningen kommer att vara öppen fram till den 30 januari 2020. 

Om ni också är intresserad av att få denna sammanställning av resultat så kan du få den genom att 
meddela din e-postadress via frågeformuläret. 

Vår bransch står inför många stora förändringar i framtiden en del av dom drivna av tekniska 
framsteg andra av ändrade affärsförutsättningar och helt nya aktörer som vill komma emellan 
branschen och våra kunder. Det är därför viktigt att denna pusselbit gällande ett nytt gruppundantag 
hamnar rätt för att ge möjlighet till rättvisa spelregler för framtiden.  Det är därför av stor vikt att ni 
bidar med er bild , så svara på enkäten innan den 30 januari. 
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