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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0680/2008, внесена от H. den Broeder, с нидерландско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация на основа 
националност при предоставяне на отстъпки от „Ауди“ (групата 
„Фолксваген“)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е длъжностно лице на Европейския съюз с нидерландско 
гражданство, работещо в Люксембург. Той има право на специалните дипломатически 
условия за продажба, които някои производители на автомобили предлагат на 
международните длъжностни лица и дипломати. От условията на „Ауди“ за 
Люксембург и Белгия той е разбрал, че представителят на „Ауди“ в Арлон (Белгия) 
предлага два различни вида отстъпки въз основа на инструкция от вносителя на „Ауди“
за Белгия: отстъпка в по-голям размер (15%) за лица с белгийско гражданство или лица, 
свързани с Белгия (например лица, които живеят в страната или притежават недвижимо 
имущество в нея), и отстъпка в по-малък размер (9%), която се предоставя на всички 
други клиенти (които не са белгийци и които не са свързани с Белгия). Наличието на 
две отстъпки в различен размер е потвърдено в разговор с представител на вносителя. 
Представени са две причини: 1) наличието на вносител на „Ауди“ за Люксембург и на 
вносител на „Ауди“ за Белгия и факта, че ако на клиентите от Люксембург се 
предоставят отстъпки в същия размер като на белгийци (или лица свързани с Белгия), 
ще се стигне до „бягство на клиенти“ от Люксембург към Белгия; 2) „Ауди“-Белгия 
няма необходимите финансови възможности, за да предоставя отстъпка в един и същ
размер на всички. Вносителят на петицията е на мнение, че в случая става въпрос за 
дискриминация въз основа на националност. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 октомври 2008 г.. Комисията е приканена да предостави 
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сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Вносителят на петицията е нидерландски гражданин, длъжностно лице на ЕС в 
Люксембург, който има правото да ползва благоприятните условия при закупуване на 
нови автомобили, които някои производители предлагат на членовете на 
дипломатическия персонал и на длъжностните лица на ЕС (специални условия при 
покупка, наречени „дипломатически“). След като констатира, че предлаганите отстъпки 
на тези клиенти от страна на представителя на „Ауди“ в град Арлон (Белгия) са по-
благоприятни (15%) спрямо тези, които се предлагат от представителя на „Ауди“ в 
Люксембург (9%), вносителят на петицията се е обърнал към първия, за да закупи 
автомобил с марка „Ауди“. Отговаряйки по телефона на заявката на вносителя, 
представителят на „Ауди“ в град Арлон е отказал да му направи отстъпка от 15%, с 
обяснението че въпросният размер на отстъпката се предоставя изключително на 
клиенти, които са с белгийско гражданство, пребивават постоянно или притежават 
недвижим имот в Белгия. Представителят на „Ауди“ в Арлон е посочил две причини за 
този отказ: a) фактът, че ако представителят на „Ауди“ в Белгия предоставя отстъпки от 
15% на всички клиенти с право на дипломатически условия при покупка, ще се стигне 
до „бягство на клиенти” от Люксембург към Белгия; б) представителят на ”Ауди” в 
Белгия няма финансовата възможност да предоставя отстъпка от 15% на всички 
клиенти, които могат да ползват дипломатически условия при покупка.

Забележки

Вносителят на петицията се е обърнал и към Европейската комисия чрез писмо по 
електронен път от 7 май 2008 г.. В това неформално съобщение, което не представлява 
жалба по смисъла на член 7 от Регламент 1/20031 вносителят е изложил същите факти,
като тези в разглежданата петицията, и е попитал службите на Комисията дали считат, 
че е налице основание да внесе жалба за нарушение на общностните правила за 
конкуренцията.

На 10 юни 2008 г. Европейската комисия е изпратила неофициален отговор на 
вносителя, в който посочва, че предполагаемата практика има само несъществено 
влияние върху съответния пазар и че поради тази причина тя не възнамерява да започва 
разследване по реда на Регламент 1/2003. В този отговор Комисията е обяснила, че 
практиката на „Ауди” се отнася единствено за сегмента от нови автомобили на марката, 
които се продават при специалните дипломатически условия, и затова не може да се 
счита, че тя би могла да засегне доброто функциониране на вътрешния пазар, тъй като 
този сегмент от продажбите представлява изключително ограничени количества 
спрямо всички автомобили „Ауди”, които се продават в Белгия и Люксембург.

В своето съобщение Комисията също така е уточнила на вносителя приложимите 
принципи на общностното право по отношение на обработката на жалбите от нейна 

                                               
1 Регламент №°1/2003 на Съвета, №° 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 година относно водените от 
Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО, ОВ L 123 от 27.4.2004, стр. 18.
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страна и в частност принципа, според който тя има правомощия да определя различни 
нива на приоритет на жалбите, по които е сезирана.

На последно място, службите на Комисията са уведомили вносителя, че неговото 
съобщение ще бъде счетено за информация, отнасяща се до пазара, и въпреки че 
същото не е достатъчно за образуване на разследване от нейна страна, информацията 
би могла да бъде взета предвид в случай, че допълнителни сведения, произтичащи от 
различни източници, подтикнат Комисията да предприеме действия в тази насока.

Комисията желае да потвърди това, което нейните служби са посочили в съобщението 
си към вносителя от 10 юни 2008 г. (виж по-горе).

На първо място е уместно да се обърне внимание на това, че вносителят не представя 
никаква информация, която да показва, че в случая не се касае за направен му 
едностранен отказ от страна на представителя на „Ауди“ в Арлон, а действително за 
поведение, наложено на последния по силата на споразумение, сключено с „Ауди”.
Наличието на такова споразумение е необходимо условие за евентуално прилагане на 
член 81 от Договора за ЕО. Освен това, дори и да се приеме, че това условие е 
изпълнено, уместно е да се подчертае, че въпросното споразумение би касаело 
единствено продажбите за клиенти, които се ползват от специалните дипломатически 
условия. По този повод е необходимо да се отбележи, че количеството автомобили,
което е обект на тези продажби, представлява несъществен дял от общите продажби на 
автомобили с марка „Ауди” в Белгия и Люксембург. Като се вземе предвид този 
последен аспект, необходимо е да се напомни, че според съдебната практика на
Общността, приложима в тази област, правото на Общността не задължава Комисията 
да разглежда всички жалби, по които е сезирана1. На практика Комисията е 
компетентна да определя приоритетите в рамките, установени от правото на 
Общността, приложимо в тази област. От това следва, че правомощията на Комисията 
да определя различни нива на приоритет на жалбите, по които е сезирана в областта на 
конкуренцията, са съобразени с наложените й от правото на Общността задължения2. 
За да определи нивото на приоритет, което да бъде дадено на различните случаи,
Комисията има законно право да се позовава на интересите на Общността3. За да оцени 
интересите на Общността в процеса на разглеждане на конкретен случай, Комисията 
трябва да вземе предвид конкретните обстоятелства по случая и особено представените
й фактически и правни елементи. Комисията трябва по-специално да намери баланс 
между: (i) нивото на значимост на предполагаемото нарушение за функционирането на 
общия пазар; (ii) вероятността да бъде доказано, че такова е налице; (iii) обхвата на 
необходимите мерки по разследването4.

                                               
1 Решение на Първоинстанционния съд от 18 септември 1992 г., Automec Srl срещу Комисията, T-24/90, 
Rec. 2223, точка 76.
2 Решение Automec, цитирано по-горе, точка 77; решение на Съда на ЕО от 4 март 1999 г., Ufex e. a. 
срещу Комисията, C-119/97 P, Rec. I-1341, точки 88 и 89. Вж. също така решението на 
Първоинстанционния съд от 26 януари 2005 г., Piau срещу Комисията, C-193/02 P, Rec. II-209, където е 
посочено, че по повод на подадени жалби на основание на Регламент 17/62, „Комисията разполага в тази 
област с широки правомощия за преценка“ (точка 44).
3 Решение Automec, цитирано по-горе, точка 85.
4 Решение Automec, цитирано по-горе, точка 86.



PE421.154v01-00 4/4 CM\770934BG.doc

BG

Като се вземат предвид представените от вносителя обстоятелства по случая, малко е 
вероятно предполагаемото нарушение да има съществено въздействие върху 
функционирането на общия пазар.

Заключение

Въз основа на посочените по-горе съображения, Комисията счита, че не е необходимо
да предприема разследване на изложените от вносителя факти.
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