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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0680/2008 af H. den Broeder, nederlandsk statsborger, om påstået 
forskelsbehandling på grund af nationalitet i forbindelse med prisnedsættelse hos 
Audi (Volkswagen Group)

1. Sammendrag

Andrageren er en nederlandsk EU-tjenestemand med base i Luxembourg, og han har hos visse 
bilfabrikanter ret til særlige diplomatiske salgsvilkår for internationale embedsmænd og 
diplomater. Under gennemlæsning af vilkårene, som anvendes af Audi i Luxembourg og i 
Belgien, lagde han mærke til, at Audi-forhandleren i Arlon (Belgien), efter instruktion fra den 
belgiske Audi-importør i Belgien, anvender to forskellige procentsatser for prisnedsættelse: en 
højere procentsats (15 %), som gives til folk med belgisk statsborgerskab eller forbindelse til 
Belgien (f.eks. folk, der bor der, eller ejer ejendom der), og en mindre procentsats (9 %), som 
gælder for alle andre (folk, der ikke er belgiske, og de, der ikke har nogen forbindelser til 
Belgien). Eksistensen af de to forskellige procentsatser blev bekræftet i en samtale med en 
repræsentant for importøren. Der blev angivet to årsager: (1) der er en Audi-importør for 
Luxembourg og en for Belgien, og hvis den belgiske gav den samme høje procentsats for 
prisnedsættelse til kunder fra Luxembourg som til belgiere (eller folk med forbindelse til 
Belgien), ville det medføre en vandring af kunder fra Luxembourg til Belgien, og (2) Audi i 
Belgien har ikke det økonomiske spillerum til at give den høje procentsats for prisnedsættelse 
til alle. Andrageren mener, at der under disse omstændigheder er tale om forskelsbehandling 
på grund af nationalitet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.
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"Andrageren er nederlandsk statsborger og EU-tjenestemand i Luxembourg, og han har derfor 
adgang til meget fordelagtige prisaftaler ved køb af nye biler, som nogle bilproducenter 
tildeler til medlemmer af det diplomatiske personale og til EU-tjenestemænd (særlige 
købsvilkår for diplomater). Efter at have konstateret at Audi-forhandleren i Arlon (Belgien) 
tildelte langt mere fordelagtige rabatter (15 %) end Audi-forhandleren i Luxembourg (9 %), 
henvendte andrageren sig til førstnævnte for at købe en Audi. Andrageren får telefonisk 
besked fra forhandleren i Arlon om, at han ikke kan få de 15 % rabat, idet denne sats 
udelukkende er for kunder, der er belgiske statsborgere, eller som har bopæl eller ejer 
ejendom i Belgien. Audi-forhandleren i Arlon havde angivet to årsager til afslaget: a) Hvis 
den belgiske Audi-forhandler tildelte de 15 % rabat til alle de kunder, der havde ret til særlige 
købsvilkår for diplomater, ville det skabe en sand "udvandring" af kunder fra Luxembourg til 
Belgien, og b) Audi-forhandleren i Belgien har ikke tilstrækkelige finansielle ressourcer til at 
tildele så gunstige købsvilkår til alle kunder, der kan benytte sig af de særlige købsvilkår for 
diplomater. 

Bemærkninger

Andrageren har ligeledes kontaktet Kommissionen via e-mail den 7. maj 2008. I en uformel 
meddelelse, der ikke betragtes som en klage i henhold til artikel 7 i forordning nr. 1/20031, 
fremlægger andrageren de samme kendsgerninger, som er angivet i ovenstående andragende, 
og han forespørger Kommissionens tjenestegrene, om de mener at kunne fremsætte en klage 
om overtrædelse af Fællesskabets regler på konkurrenceområdet.

Kommissionen sendte den 10. juni 2008 et uformelt svar til andrageren, hvor den bemærkede, 
at den påståede praksis kun havde marginale konsekvenser for det pågældende marked, og at 
den derfor ikke agtede at indlede en undersøgelse i henhold til forordning nr. 1/2003.
Kommissionen redegør i sit svar for, at Audi-forhandlerens praksis kun vedrører det 
kundesegment, der omfatter nye biler af mærket Audi, som sælges i henhold særlige 
betingelser for diplomater, og at praksis derfor ikke kan siges at være en hindring for et 
velfungerende indre marked, idet dette segment repræsenterer en meget begrænset mængde i 
forhold til det samlede antal biler af mærket Audi, der sælges i Belgien og Luxembourg.

I sit svar til andrageren understreger Kommissionen desuden principperne i den gældende 
fællesskabslovgivning om Kommissionens behandling af klager, navnlig princippet om at 
Kommissionen har beføjelser til at prioritere de klager, der indgives.

Kommissionens tjenestegrene oplyste endeligt til andrageren, at hans meddelelse ville blive 
betragtet som en oplysning om markedet, og at den, selv om den ikke var tilstrækkelig til at 
udløse en undersøgelse, alligevel kunne tages i betragtning, hvis yderligere oplysninger fra 
forskellige kilder indgives til Kommissionen med henblik på, at der træffes foranstaltninger 
på området. 

Kommissionen ønsker at bekræfte, hvad tjenestegrenene skrev i deres meddelelse til 

                                               
1  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 og Kommissionens forordning (EF) nr. 773/2004 af 7. april 2004 om 
Kommissionens gennemførelse af procedurer i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82, EUT L 123 af 
27.4.2004, s. 18.
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andrageren af 10. juni 2008 (se ovenfor).

Der gøres først og fremmest opmærksom på, at andrageren ikke på noget tidspunkt angiver, at 
der i dette tilfælde ikke er tale om en ensidig afvisning af andrageren fra Audi-forhandlerens 
side, men at der er tale om en adfærd, der er pålagt forhandleren i overensstemmelse med en 
aftale, som denne har indgået med Audi. Eksistensen af en sådan aftale er imidlertid en 
nødvendig forudsætning for en eventuel anvendelse af traktatens artikel 81. Ydermere er det
væsentligt at bemærke, at omtalte aftale, selv om ovennævnte betingelse er opfyldt, ikke 
omfattede salg til kunder, der havde adgang til særlige betingelser for diplomater. Det er i den 
forbindelse nødvendigt at understrege, at den mængde, der berøres af disse salg, udgør en 
ubetydelig lille del sammenlignet med det samlede antal biler af mærket Audi, der sælges i 
Belgien og Luxembourg. Set i lyset heraf skal der mindes om, at Kommissionen, i henhold til 
Fællesskabets almindelige retspraksis, ifølge Fællesskabslovgivningen ikke er forpligtet til at 
behandle samtlige klager, der indgives1. Kommissionen har faktisk beføjelser til at prioritere 
klagerne inden for rammerne af den gældende fællesskabslovgivning på området.
Kommissionens beføjelser til at prioritere de indgivne klager på konkurrenceområdet er altså i 
overensstemmelse med de betingelser, den er underlagt i henhold til 
fællesskabslovgivningen2. Det er lovligt, at Kommissionen ved prioriteringen af en sag, som 
er blevet forelagt den, lægger vægt på Fællesskabets interesse3. Ved vurderingen af 
fællesskabsinteressen i forbindelse med undersøgelsen af sagen skal Kommissionen tage 
hensyn til den konkrete sags omstændigheder og navnlig til de faktiske og retlige forhold, der 
er blevet fremført. Kommissionen skal navnlig foretage en afvejning af: (i) den påståede 
overtrædelses betydning for det fælles markeds funktion, (ii) sandsynligheden for at kunne 
godtgøre dens eksistens og (iii) rækkevidden af de nødvendige 
undersøgelsesforanstaltninger4.

Under hensyntagen til den konkrete sags omstændigheder, som de er fremlagt af andrageren, 
er det ikke sandsynligt, at den påståede overtrædelse vil få væsentlig betydning for det fælles 
markeds funktion.

Konklusion

I lyset af ovennævnte årsager vurderer Kommissionen ikke, at der bør indledes en 
undersøgelse af de kendsgerninger, som andrageren har fremlagt."

                                               
1 Rettens dom i sag T-24/90, TPI Automec Srl mod Kommission, Saml. 1992, s. II-2223, præmis 74 og 76.
2  Ovennævnte Automec I-sag, præmis 77; Domstolens dom af 4. marts 1999, Ufex e. a.  mod Kommissionen,  
sag C-119/97 P,  s.  I-1341, præmis 88 og 89. Se også dom afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første 
Instans den 26. januar 2005, Piau mod Kommissionen, sag C-193/02 P, s.  II-209, som har følgende ordlyd: 
"Hvad for det første angår behandlingen af klagen i henhold til forordning nr. 17 bemærkes, at der tilkommer 
Kommissionen et vidt skøn på dette område" (præmis 44).
3 Ovennævnte Automec I-sag, præmis 85.
4 Ovennævnte Automec I-sag, præmis 86.
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