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Tárgy: H. den Broeder holland állampolgár által benyújtott 680/2008 számú petíció 
az Audi (Volkswagen-csoport) által nyújtott árengedmények megítélése során 
az állampolgárságon alapuló állítólagos megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Luxemburgban dolgozó holland uniós tisztviselő, és jogosult azokra a 
különleges diplomáciai értékesítési feltételekre, amelyeket bizonyos autógyártók biztosítanak 
nemzetközi köztisztviselőknek és diplomatáknak. Az Audi által Luxemburgban és 
Belgiumban alkalmazott feltételeket olvasva észrevette, hogy az arloni (Belgium) Audi-
kereskedő – a belgiumi Audi-importőr utasításai alapján – két különböző csökkentési 
százalékot alkalmaz: nagyobb százalékos kedvezményt (15%) nyújtanak a belga 
állampolgároknak, illetve azoknak a személyeknek, akiknek kapcsolatuk van Belgiummal (pl. 
ott élnek vagy ott van ingatlanuk), mindenki másnál pedig alacsonyabb százalékos kulcsot 
(9%) alkalmaznak (nem belga állampolgárok és azok, akiknek nincs kapcsolata Belgiummal). 
A két eltérő csökkentési százalék létezését az importőr képviselőjével folytatott megbeszélés 
során megerősítették. Két indokot ismertettek: (1) Luxemburgban és Belgiumban is van egy-
egy Audi-importőr, és ha „Belgium” ugyanolyan százalékos kedvezményt adna a luxemburgi 
ügyfeleknek, mint a belgáknak (vagy a belgiumi kötődésű személyeknek), akkor ez a 
fogyasztók népvándorlását váltaná ki Luxemburgból Belgiumba; és (2) az Audi Belgium nem 
rendelkezik azzal a pénzügyi mozgástérrel, hogy mindenkinek a magasabb százalékos 
kedvezményt nyújtsa. A petíció benyújtója úgy ítéli meg, hogy ha ez így van, akkor ez 
állampolgárságon alapuló megkülönböztetést jelent. 

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 21. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 9.

A petíció benyújtója Luxemburgban dolgozó holland uniós tisztviselő, és jogosult azokra a 
kedvezményes értékesítési feltételekre (ún. különleges diplomáciai vásárlási feltételekre), 
amelyeket új gépkocsi vásárlása esetén bizonyos autógyártók biztosítanak az uniós 
köztisztviselőknek és a diplomatáknak. A petíció benyújtója – miután észlelte, hogy az 
Arlonban (Belgium) működő Audi-kereskedő az említett csoportba tartozóknak nagyobb 
mértékű (15%) engedményt ad, mint a luxemburgi Audi-kereskedő (9%) –, az előbbi 
kereskedőhöz fordult új Audi gépkocsi vásárlásának szándékával. Az arloni Audi-kereskedő a 
petíció benyújtójának telefonos érdeklődésére úgymond elutasította, hogy esetében is 
alkalmazza a 15% kedvezményt, közölve, hogy ez az engedmény csak a belga 
állampolgároknak vagy a Belgiumban lakóknak jár, illetve azoknak, akik Belgiumban 
ingatlannal rendelkeznek. Az arloni Audi-kereskedő az elutasítást két okkal indokolta: a) ha a 
belgiumi Audi-kereskedő a diplomatakedvezményt valamennyi erre jogosult esetében 
alkalmazná, akkor megindulna a luxemburgi ügyfelek Belgiumba „áramlása”; b) a belgiumi 
Audi-kereskedőnek pénzügyileg nem áll módjában 15% engedményt alkalmazni a 
diplomatakedvezményre jogosultak összességére nézve.

Észrevételek

A petíció benyújtója 2008. május 7-én az Európai Bizottságot is megkereste e-mailben. Ebben 
az informális üzenetben – amely az 1/2003 rendelet1 értelmében nem tekinthető 
panasztételnek –, a petíció benyújtója a petíciójában foglaltakkal megegyezően előadta a 
történteket és kérte a Bizottság szerveinek válaszát arra vonatkozólag, hogy véleményük 
szerint benyújthat-e panaszt a közösségi versenyjogi szabályok megsértése miatt.

2008. június 10-én az Európai Bizottság informális válaszában arról tájékoztatta a petíció 
benyújtóját, hogy az említett gyakorlat csupán marginális hatással van a szóban forgó piacra,  
ezért nem kíván az 1/2003 rendelet alapján vizsgálatot indítani. Válaszában a Bizottság 
részletezte, hogy az Audi által követett gyakorlat csak a diplomatakedvezménnyel értékesített 
új Audi gépkocsik szegmensére vonatkozik, tehát nem vélelmezhető, hogy károsan 
befolyásolná a belső piac jó működését, hiszen ez az értékesítési szegmens a Belgiumban és 
Luxemburgban értékesített Audi gépkocsik rendkívül kis mennyiségét jelenti.

Üzenetében a Bizottság arról is tájékoztatta a petíció benyújtóját, hogy mely közösségi 
jogelvek alkalmazhatók a Bizottság által vizsgált panaszok esetében, így különösen az az elv, 
amely szerint a Bizottságnak jogában áll a hozzá benyújtott panaszok között rangsort 
felállítani.

A Bizottság szervei végezetül jelezték a petíció benyújtója számára, hogy üzenetét piaci 

                                               
1  1/2003 tanácsi rendelet, a Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról szóló, 
2004. április 7-i 773/2004/EK bizottsági rendelet, HL L 123., 2004.4.27., 18. o.



CM\770934HU.doc 3/3 PE421.154v01-00

HU

információnak tekintik, s noha az információ nem elegendő vizsgálat megindításához 
részükről, mégis figyelembe vehető abban az esetben, ha különböző forrásokból származó 
további információk alapján a Bizottság fellépésre szánná el magát a kérdésben.

A Bizottság meg kívánja erősíteni, hogy szervei 2008. június 10-i üzenetükben minderről 
(lásd fentebb) tájékoztatták a petíció benyújtóját.

Először is hangsúlyozandó, hogy a petíció benyújtója által szolgáltatott tényelemek közül 
egyik sem utal arra, hogy a szóban forgó esetben nem egyoldalú elutasításról van szó az arloni 
Audi-kereskedő részéről a petíció benyújtójával szemben, hanem azt az Audival kötött 
megállapodás kötelezné a leírt gyakorlat alkalmazására. Márpedig egy ilyen megállapodás 
megléte szükséges feltétel a Szerződés 81. cikkének esetleges alkalmazásához. Továbbá –
még azt feltételezve is, hogy a fenti feltétel teljesül – célszerű hangsúlyozni, hogy az említett 
megállapodás csak a diplomatakedvezményre jogosultak részére történő értékesítések 
esetében lenne alkalmazható. E tekintetben megállapítható, hogy az ilyen típusú értékesítések 
mennyisége teljességgel elhanyagolható az Audi belgiumi és luxemburgi gépkocsieladásaihoz 
képest. Az utóbbi aspektus tekintetében emlékeztetni kell arra, hogy a vonatkozó közösségi 
joggyakorlat szerint a közösségi jog nem kötelezi a Bizottságot valamennyi hozzá beérkező 
panasz kivizsgálására1. A Bizottság illetékességébe tartozik ugyanis – az alkalmazható 
közösségi jog által felállított keretben – a prioritások meghatározása. Ennek megfelelően az, 
hogy a Bizottság a hozzá beérkező, a versenyjog területére tartozó panaszok esetében rangsort 
állapít meg, összhangban van a közösségi jog által számára előírt kötelezettségekkel2. Az 
egyes ügyek közötti rangsor megállapítása szempontjából a Bizottság joggal hivatkozik a 
közösségi érdekre3. A közösségi érdek megállapításához valamely ügy kivizsgálása során a 
Bizottságnak a konkrét eset körülményeit, azaz a tudomására hozott tényállási és jogi 
elemeket kell figyelembe vennie. Tehát mérlegelnie kell: (i) az állítólagos jogsértés súlyát a 
belső piac működése szempontjából; (ii) annak valószínűségét, hogy megállapítható a 
jogsértés fennállása; (iii) a vizsgálathoz szükséges intézkedéseke kiterjedését4.

Figyelembe véve a petíció benyújtója által ismertetett konkrét körülményeket, igen kevéssé 
valószínű, hogy az állítólagos jogsértés jelentős hatással lenne a közös piac működésére.

Következtetés

A fentebb kifejtett okok miatt a Bizottság úgy vélekedik, hogy a petíció benyújtója által 
ismertetett tények alapján nem kell vizsgálatot indítania.

                                               
1  Az Elsőfokú Bíróság 1992. szeptember 18-i ítélete az Automec Srl kontra Bizottság ügyben, T-24/90, EBHT, 
2223, 76. pont.
2  Id. Automec-ítélet, 77. pont; a Bíróság 1999. március 4-i ítélete az Ufex e. a. kontra Bizottság ügyben, C-
119/97 P,  EBHT  I-1341, 88. és 89. pont. Lásd még: az Elsőfokú Bíróság 2005. január 26-i ítélete a Piau kontra 
Bizottság ügyben, C-193/02 P, EBHT II-209, amely kimondja, hogy a 17/62 rendelet keretében benyújtott 
panasz esetében „a Bizottság e tekintetben széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik” (44. pont).
3 Id. Automec-ítélet, 85. pont.
4 Id. Automec-ítélet, 86. pont.
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