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Asia: Vetoomus nro 0680/2008, H. den Broeder, Alankomaiden kansalainen, 
väitetystä kansallisuuteen perustuvasta syrjinnästä Audin alennusten 
myöntämisessä (Volkswagen-konserni)

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on alankomaalainen EU:n viranomainen, jonka toimipaikka on 
Luxemburgissa. Hän on oikeutettu tiettyjen autonvalmistajien antamiin kansainvälisille 
virkamiehille ja diplomaateille myönnettyihin erikoishintoihin. Luettuaan Audin 
Luxemburgissa ja Belgiassa soveltamat ehdot hän huomasi, että Arlonin (Belgia) Audi-myyjä 
käyttää Audin Belgian maahantuojan neuvosta kahta eri alennusprosenttia: korkeampaa 
prosenttia (15 %), joka annetaan Belgian kansalaisille ja Belgiaan muulla tavoin yhteydessä 
oleville (esimerkiksi maassa asuville tai omaisuutta siellä omistaville), ja alhaisempaa 
prosenttia (9 %), joka annetaan muille (muiden maiden kuin Belgian kansalaisille ja niille, 
joilla ei ole yhteyksiä Belgiaan). Kahden eri alennusprosentin käyttö varmistui maahantuojan 
edustajan kanssa käydyssä keskustelussa. Asiaan ilmoitettiin kaksi syytä: 1) Audilla on eri 
maahantuojat Luxemburgissa ja Belgiassa, ja jos Belgian maahantuoja antaisi saman korkean 
alennusprosentin luxemburgilaisille asiakkaille kuin belgialaisille (tai Belgiaan yhteydessä 
oleville), asiakkaita virtaisi massoittain Luxemburgista Belgiaan, ja 2) Belgian Audilla ei ole 
taloudellista mahdollisuutta antaa korkeaa alennusprosenttia kaikille. Vetoomuksen esittäjä 
katsoo, että tämä on kansallisuuteen perustuvaa syrjintää. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 21. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä on alankomaalainen EU:n viranomainen, jonka toimipaikka on 
Luxemburgissa. Hän on oikeutettu tiettyjen autonvalmistajien diplomaateille ja EU:n 
virkamiehille myöntämiin erikoishintoihin (diplomaatteihin sovellettavat erityiset ostoehdot). 
Sen jälkeen, kun vetoomuksen esittäjä oli todennut, että Arlonissa (Belgiassa) toimivan 
Audi-myyjän edellä mainituille asiakkaille myöntämät alennukset olivat paremmat 
(15 prosenttia) kuin Luxemburgissa toimivan Audi-myyjän alennukset (9 prosenttia), hän 
päätti ostaa Audin Arlonissa toimivalta myyjältä. Arlonissa toimiva Audi-myyjä ei suostunut 
puhelimessa vetoomuksen esittäjän pyyntöön, että hänelle myönnetään 15 prosentin alennus. 
Myyjä ilmoitti, että tällainen alennus oli varattu pelkästään asiakkaille, jotka olivat Belgian 
kansalaisia, jotka asuivat Belgiassa tai joilla oli kiinteistö Belgiassa. Arlonin Audi-myyjä 
ilmoitti, että pyynnön hylkäämiseen oli kaksi syytä: a) jos Belgian Audi-myyjä antaisi saman 
15 prosentin alennuksen kaikille asiakkaille, jotka ovat oikeutettuja diplomaateille 
myönnettävään hintaan, luxemburgilaisia asiakkaita virtaisi huomattavasti Belgiaan ja
b) Belgiassa sijaitsevalla Audi-myyjällä ei ole taloudellista mahdollisuutta antaa 15 prosentin 
alennusta kaikille kyseisille asiakkaille.

Huomautuksia 

Vetoomuksen esittäjä otti myös yhteyttä komissioon 7. toukokuuta 2008 lähettämällään 
sähköpostiviestillä. Tässä epävirallisessa viestissä, joka ei muodosta asetuksen 1/20031

7 artiklan mukaista kantelua, vetoomuksen esittäjä ilmoitti samat näkökohdat, jotka todetaan 
esillä olevassa vetoomuksessa. Hän tiedusteli komission yksiköiltä, katsoivatko ne, että hän 
voisi tehdä kantelun yhteisön kilpailusääntöjen rikkomisesta.

Komissio lähetti 10. kesäkuuta 2008 vetoomuksen esittäjälle epävirallisen vastauksen, jossa 
todettiin, että väitetyllä käytännöllä on vain vähäinen vaikutus markkinoihin. Komissio katsoi 
sen vuoksi, että asetuksen 1/2003 mukaista tutkimusta ei ollut syytä aloittaa. Komissio
ilmoitti vastauksessaan myös, että Audin soveltama käytäntö koski vain pientä osaa uusista 
Audi-merkkisistä ajoneuvoista, eli niitä, jotka myydään diplomaattisten myyntiehtojen 
mukaisesti. Siten ei voida katsoa, että käytäntö vaarantaa sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan, koska tämän myynnin osuus on hyvin rajallinen kaikkiin Belgiassa ja 
Luxemburgissa myytäviin Audi-merkkisiin ajoneuvoihin verrattuna.

Komissio tarkensi vielä vetoomuksen esittäjälle lähettämässään vastauksessa yhteisön 
lainsäädännön periaatteita, joita sovelletaan komission käsittelemien kantelujen osalta ja 
erityisesti periaatetta, että komissiolla on oikeus soveltaa käsiteltäväkseen annettuihin 
kanteluihin tärkeysjärjestystä.

Komission yksiköt ilmoittivat vetoomuksen esittäjälle myös, että hänen viestiään olisi 
pidettävä markkinoita koskevana tietona ja vaikka tiedot eivät ole riittäviä komission 
tutkimuksen käynnistämiseen, ne voidaan kuitenkin ottaa huomioon, jos eri lähteistä peräisin 

                                               
1  Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 
82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta, EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18.
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olevien lisätietojen vuoksi komission olisi toteutettava toimia tällä alalla.

Komissio haluaa vahvistaa, että sen yksiköt ilmoittivat vetoomuksen esittäjälle 
10. kesäkuuta 2008 lähettämässään viestissä seuraavaa.

Ensinnäkin on kiinnitettävä huomio siihen, että vetoomuksen esittäjä ei esitä mitään 
näkökohtaa, että asiassa ei ole kyse Arlonin Audi-myyjän yksipuolisesta kieltäytymisestä 
vaan siitä, että kyseessä on myyjälle Audin kanssa tehdystä sopimuksesta aiheutuva 
menettelytapa. Tällaisen sopimuksen olemassaolo muodostaa kuitenkin välttämättömän 
edellytyksen sille, että perustamissopimuksen 81 artiklaa sovelletaan. Vaikka oletetaan, että 
edellä mainittu edellytys täytetään, on korostettava, että kyseinen sopimus koskee ainoastaan 
diplomaattisista myyntiehdoista nauttivia asiakkaita. On todettava, että tämän myynnin osuus 
on hyvin rajallinen kaikkiin Belgiassa ja Luxemburgissa myytäviin Audi-merkkisiin 
ajoneuvoihin verrattuna. Kun tämä näkökohta otetaan huomioon, on pantava merkille, että 
asiassa sovellettavan yhteisön säännöstön mukaan komissiota ei velvoiteta yhteisön 
lainsäädännön nojalla tutkimaan kaikkia sille lähetettyjä kanteluita1. Komissiolla on valtuudet 
määritellä asiassa sovellettavan yhteisön lainsäädännön puitteissa ensisijaiset toimenpiteet. 
Siten se, että komissio soveltaa käsittelemiinsä kilpailusääntöjen alan kanteluihin eri 
tärkeysjärjestystä, on yhdenmukaista komissiolle yhteisön lainsäädännössä asetettujen 
velvoitteiden kanssa2. Eri asioiden tärkeysjärjestyksen määrittelyssä on hyväksyttävää, että 
komissio viittaa yhteisön etuun3. Yhteisön etua arvioidessaan sen on otettava huomioon 
yksittäistapauksen olosuhteet ja erityisesti sille esitetyt tosiseikat sekä oikeudelliset seikat.
Sen on erityisesti punnittava: i) mikä on kantelussa mainitun kilpailusääntöjen rikkomisen 
merkitys yhteismarkkinoiden toiminnan kannalta ja ii) millä todennäköisyydellä 
kilpailusääntöjen rikkomisesta saadaan hankittua näyttö sekä iii) miten laajoja tarpeelliset 
tutkimukset olisivat4.

Kun otetaan huomioon vetoomuksen esittäjän ilmoittamat tapauksen olosuhteet, on hyvin 
epätodennäköistä, että kantelussa mainitulla rikkomuksella on huomattava merkitys 
yhteismarkkinoiden toimintaan.

Päätelmä

Edellä mainittujen syiden vuoksi komissio katsoo, että tutkimusta ei pitäisi aloittaa 
vetoomuksen esittäjän ilmoittamien seikkojen nojalla.

                                               
1  Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio asiassa T-24/90, Automec Srl v. Euroopan 
yhteisöjen komissio, Kok. s. 2223, 76 kohta.
2  Edellä mainittu tuomio asiassa Automec, 77 kohta; Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-119/97 P, 
Ufex ym. v. komissio, Kok. s. I-1341, 88 ja 89 kohta. Katso myös yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimen tuomiota asiassa C-193/02 P, Piau v. komissio, Kok. s. II-209, jossa todetaan, että kun on 
kyseessä asetuksen 17/62 mukainen kantelu, "komissiolla on tällä alalla laaja harkintavalta" (44 kohta).
3 Edellä mainittu tuomio asiassa Automec, 85 kohta.
4 Edellä mainittu tuomio asiassa Automec, 86 kohta.
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