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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0680/2008, του H. Den Broeder, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη διάκριση λόγω ιθαγένειας κατά την προσφορά εκπτώσεων από 
την Audi (όμιλος Volkswagen)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ολλανδός υπήκοος, είναι υπάλληλος της ΕΕ διορισμένος στο Λουξεμβούργο, 
και πληροί τους ειδικούς όρους διπλωματικών πωλήσεων (diplomatic sales) που προσφέρουν 
ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες σε δημοσίους υπαλλήλους διεθνών οργανισμών και σε 
διπλωμάτες. Διαβάζοντας τους όρους που εφαρμόζει η Audi στο Λουξεμβούργο και στο 
Βέλγιο, παρατήρησε ότι ο αντιπρόσωπος της Audi στην Arlon (Βέλγιο) χρησιμοποιεί, βάσει 
των οδηγιών του εισαγωγέα της Audi για το Βέλγιο, δύο διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης: ένα 
υψηλότερο ποσοστό (15%) για τα άτομα που έχουν βελγική ιθαγένεια ή δεσμούς με το 
Βέλγιο (π.χ. διαβιούν ή διαθέτουν ακίνητη περιουσία στη χώρα) και ένα χαμηλότερο ποσοστό 
(9%) για όλους τους άλλους (μη Βέλγους και άτομα που δεν έχουν δεσμούς με το Βέλγιο). Η 
χρήση αυτών των δύο διαφορετικών ποσοστών επιβεβαιώθηκε και κατά τη διάρκεια 
συνομιλίας με εκπρόσωπο του εισαγωγέα. Οι αρμόδιοι επικαλέστηκαν δύο λόγους: (1) το 
γεγονός ότι υπάρχει ένας εισαγωγέας της Audi για το Λουξεμβούργο και ένας για το Βέλγιο 
και ότι, εάν ο εισαγωγέας του Βελγίου χορηγούσε το ίδιο (υψηλό) ποσοστό έκπτωσης στους 
πελάτες «Βελγίου» από το Λουξεμβούργο με εκείνο που προσφέρει στους Βέλγους (ή στα 
άτομα που διατηρούν δεσμούς με το Βέλγιο), θα προκαλούσε «διαρροή πελατών» από το 
Λουξεμβούργο προς το Βέλγιο· και (2) ότι η Audi Βελγίου δεν έχει το οικονομικό περιθώριο 
να χορηγεί το ίδιο ποσοστό έκπτωσης σε όλους. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή 
συνιστά διάκριση λόγω ιθαγένειας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Ο αναφέρων, υπήκοος των Κάτω Χωρών, είναι υπάλληλος της ΕΕ διορισμένος στο 
Λουξεμβούργο, και δικαιούται να κάνει χρήση των ευνοϊκών όρων αγοράς καινούριου 
αυτοκινήτου που παρέχουν ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες στα μέλη διπλωματικού 
προσωπικού και στους υπαλλήλους της ΕΕ (ειδικοί, επιλεγόμενοι διπλωματικοί, όροι 
αγοράς). Διαπιστώνοντας ότι το ποσοστό έκπτωσης που παρέχει στους εν λόγω πελάτες ο 
αντιπρόσωπος της Audi στην Arlon (Βέλγιο) είναι υψηλότερο (15%) από το αντίστοιχο που 
προσφέρει ο αντιπρόσωπος της Audi στο Λουξεμβούργο (9%), ο αναφέρων απευθύνθηκε 
στον πρώτο για την αγορά ενός αυτοκινήτου μάρκας Audi. Σε τηλεφωνική του απάντηση στο 
σχετικό αίτημα του αναφέροντος, ο αντιπρόσωπος της Audi στην Arlon, αρνήθηκε, σύμφωνα 
με τον αναφέροντα, να του προσφέρει το ποσοστό έκπτωσης του 15%, εξηγώντας του ότι 
αυτό το ποσοστό αφορά αποκλειστικά τους πελάτες που είτε έχουν τη βελγική ιθαγένεια είτε 
είναι κάτοικοι Βελγίου είτε είναι κάτοχοι ακινήτου στο Βέλγιο. Ο αντιπρόσωπος της Audi 
στην Arlon επικαλέστηκε δύο λόγους στους οποίους βασίζεται αυτή η άρνηση: (α) το γεγονός 
ότι εάν ο αντιπρόσωπος της Audi που εδρεύει στο Βέλγιο χορηγούσε το ποσοστό έκπτωσης 
του 15% σε όλους τους πελάτες που δικαιούνται να κάνουν χρήση των διπλωματικών όρων 
αγοράς, θα συνέβαλλε στην «έξοδο» λουξεμβουργιανών πελατών προς το Βέλγιο· (β) το 
γεγονός ότι ο αντιπρόσωπος της Audi του Βελγίου δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να 
χορηγεί έκπτωση της τάξης του 15% σε όλους τους πελάτες που δικαιούνται να κάνουν 
χρήση των διπλωματικών όρων αγοράς.

Παρατηρήσεις

Ο αναφέρων απευθύνθηκε επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου της 7ης Μαΐου 2008. Στο εν λόγω ανεπίσημο μήνυμα, το οποίο δεν συνιστά 
καταγγελία κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισμού αριθ. 1/20031, ο αναφέρων εκθέτει 
τα ίδια γεγονότα που επισημαίνονται στην παρούσα αναφορά και ζητεί από τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής να τον πληροφορήσουν εάν εκτιμούν ότι θα μπορούσε να υποβάλει καταγγελία για 
παράβαση των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού.

Στις 10 Ιουνίου 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στον αναφέροντα ανεπίσημη 
απάντηση, επισημαίνοντάς του ότι η εικαζόμενη πρακτική δεν επηρεάζει ουσιωδώς τη 
συγκεκριμένη αγορά και ότι, ως εκ τούτου, δεν προτίθεται να διεξαγάγει έρευνα βάσει του 
κανονισμού αριθ. 1/2003. Στην ίδια απάντηση, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η εν λόγω 
πρακτική της Audi αφορά αποκλειστικά το τμήμα των πωλήσεων καινούριων αυτοκινήτων 
με διπλωματικούς όρους αγοράς και ότι, συνεπώς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανή να θίξει την 
ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο τμήμα πωλήσεων 
αφορά εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό 
των αυτοκινήτων μάρκας Audi που πωλούνται στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Στο μήνυμά της προς τον αναφέροντα, η Επιτροπή διασαφηνίζει επίσης τις εφαρμοστέες 
αρχές του κοινοτικού δικαίου που διέπουν την εξέταση των καταγγελιών εκ μέρους της

                                               
1  Κανονισμός αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου αριθ. 773/2004 της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη 
διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών δυνάμει των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, ΕΕΕΚ L 123 
της 27.4.2004, σ. 18.
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Επιτροπής, και ειδικότερα την αρχή βάσει της οποίας η Επιτροπή διαθέτει τη διακριτική 
εξουσία να αποδίδει διαφορετικό βαθμό προτεραιότητας στις διάφορες καταγγελίες των 
οποίων επιλαμβάνεται.

Τέλος, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επισημαίνουν στον αναφέροντα ότι το μήνυμά του θα 
θεωρηθεί ως ενημέρωση σχετικά με την αγορά και ότι, μολονότι τα στοιχεία που περιέχει δεν 
επαρκούν ώστε να κινηθεί έρευνα εκ μέρους των υπηρεσιών της Επιτροπής, θα μπορούσε, 
ωστόσο, να ληφθεί υπόψη στην περίπτωση που συμπληρωματικές πληροφορίες, 
προερχόμενες από διαφορετικές πηγές, ενδέχεται να οδηγήσουν την Επιτροπή στην ανάληψη 
δράσης επί του θέματος αυτού.

Η Επιτροπή επιθυμεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που παρείχαν οι υπηρεσίες της στο 
μήνυμά τους της 10ης Ιουνίου 2008 προς τον αναφέροντα (βλ. ανωτέρω).

Καταρχάς, δέον είναι να επιστηθεί η προσοχή στο γεγονός ότι ο αναφέρων δεν προσκομίζει 
κανένα στοιχείο που να καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται, στη συγκεκριμένη περίπτωση, για 
μονομερή άρνηση του αντιπροσώπου της Audi στην Arlon έναντι του αναφέροντος, αλλά ότι, 
αντιθέτως, πρόκειται για συμπεριφορά που έχει επιβληθεί στον εν λόγω αντιπρόσωπο δυνάμει 
συμφωνίας περί περιοριστικής πρακτικής εμπορίου που έχει συνάψει με την εταιρεία Audi. Η 
ύπαρξη δε συμφωνίας αυτού του είδους συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνητική 
εφαρμογή του άρθρου 81 της Συνθήκης. Κατά δεύτερον, ακόμη και εάν υποτεθεί ότι 
πληρούται η εν λόγω προϋπόθεση, είναι σκόπιμο να υπογραμμιστεί ότι η συγκεκριμένη 
συμφωνία αφορά αποκλειστικά τις πωλήσεις σε πελάτες που δικαιούνται να κάνουν χρήση 
των διπλωματικών όρων πώλησης. Πρέπει να σημειωθεί επ’ αυτού ότι ο όγκος των εν λόγω 
πωλήσεων αποτελεί αμελητέο ποσοστό επί του συνολικού όγκου πωλήσεων αυτοκινήτων 
μάρκας Audi στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο. Λαμβανομένης υπόψη της τελευταίας αυτής 
παρατήρησης, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι, σύμφωνα με την εφαρμοστέα κοινοτική νομολογία 
στον εν λόγω τομέα, το κοινοτικό δίκαιο δεν υποχρεώνει την Επιτροπή να εξετάσει όλες τις 
καταγγελίες των οποίων επιλαμβάνεται1. Πράγματι, η Επιτροπή είναι αρμόδια να καθορίζει 
τις προτεραιότητες στο πλαίσιο που ορίζεται από το εφαρμοστέο κοινοτικό δίκαιο στη 
συγκεκριμένη περίπτωση. Επομένως, το ότι η Επιτροπή καθόρισε διαφορετικούς βαθμούς 
προτεραιότητας για τις καταγγελίες των οποίων επιλαμβάνεται στον τομέα του ανταγωνισμού 
είναι σύμφωνο προς τις υποχρεώσεις που υπέχει από το κοινοτικό δίκαιο2. Κατά συνέπεια, 
είναι νόμιμη η αναφορά από την Επιτροπή στο κοινοτικό συμφέρον για τον καθορισμό του 
βαθμού προτεραιότητας που πρέπει να δοθεί στις διάφορες υποθέσεις των οποίων έχει 
επιληφθεί3. Για να εκτιμηθεί το κοινοτικό συμφέρον που υπάρχει για να προχωρήσει στην 
εξέταση μιας υποθέσεως, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένες περιστάσεις 
και, ιδίως, τα πραγματικά και νομικά στοιχεία που της υποβάλλονται. Εναπόκειται σ’ αυτήν, 
ιδίως, να σταθμίσει: (i) τη σημασία της επικαλουμένης παραβάσεως για τη λειτουργία της 

                                               
1  Απόφαση του Πρωτοδικείου της 18ης Σεπτεμβρίου 1992, Automec Srl κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, Τ-24/90, Συλλογή 2223, σημείο 76.
2  Προαναφερθείσα απόφαση Automec, σημείο 77· απόφαση του Δικαστηρίου της 4ης Μαρτίου 1999, Ufex 
κ.λπ. κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C-119/97 P, Συλλογή Ι-1341, σημεία 88 και 89. Βλ. 
επίσης την απόφαση του Πρωτοδικείου της 26ης Ιανουαρίου 2005, Piau κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, Τ-193/02 P, Συλλογή ΙΙ-209, στην οποία επισημαίνεται ότι, όσον αφορά την εξέταση μιας 
καταγγελίας στο πλαίσιο του κανονισμού 17/62, «η Επιτροπή διαθέτει στον τομέα αυτόν ευρεία εξουσία 
εκτιμήσεως» (σημείο 44).
3 Προαναφερθείσα απόφαση Automec, σημείο 85.
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κοινής αγοράς· (ii) την πιθανότητα αποδείξεως της υπάρξεώς της· (iii) το περιεχόμενο των 
αναγκαίων μέτρων έρευνας1.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης όπως αυτές 
προβάλλονται από τον αναφέροντα, είναι μάλλον απίθανο η σημασία της επικαλούμενης 
παράβασης να είναι ουσιώδης για τη λειτουργία της κοινής αγοράς.

Συμπέρασμα

Για τους προαναφερόμενους λόγους, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πρέπει να κινήσει έρευνα 
σχετικά με τα γεγονότα που εκθέτει ο αναφέρων.

                                               
1 Προαναφερθείσα απόφαση Automec, σημείο 86.
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