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Temats: Lūgumraksts Nr. 0680/2008, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais H. den 
Broeder, par iespējamo diskrimināciju valstspiederības dēļ uzņēmuma Audi 
(Volkswagen grupa) atlaižu politikā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir nīderlandiešu izcelsmes ES amatpersona, un viņa darbavieta 
atrodas Luksemburgā. Viņam ir tiesības izmantot īpašus diplomātiskos pārdošanas
nosacījumus, kādus starptautiskā civildienesta ierēdņiem un diplomātiem piešķir atsevišķi 
automobiļu ražotāji. Iepazīstoties ar nosacījumiem, kādus Audi piemēro Luksemburgā un 
Beļģijā, viņš konstatēja, ka Arlonas (Beļģija) Audi tirgotājs pēc Audi importētāja Beļģijā 
norādījumiem izmanto divus atšķirīgus procentuālos samazinājumus — lielāki procenti 
(15 %) tiek piešķirti Beļģijas valstspiederīgajiem vai personām, kurām ir saikne ar Beļģiju 
(piemēram, personām, kuras tur dzīvo, vai tām, kam pieder kāds īpašums šajā valstī), un 
zemāki procenti (9 %) tiek piemēroti attiecībā uz visiem pārējiem (tiem, kas nav beļģi, vai 
tiem, kam nav nekādas saiknes ar Beļģiju). Tas, ka pastāv divas dažādas procentu likmes, 
apstiprinājās sarunā ar importētāja pārstāvi. Viņš minēja divus iemeslus: 1) fakts, ka 
Luksemburgai un Beļģijai ir katrai savs Audi importētājs un, ja Beļģijas importētājs pircējiem 
no Luksemburgas piešķirtu tādu pašu procentu samazinājumu kā beļģiem (vai tiem, kuriem ir 
saikne ar Beļģiju), Beļģijā sāktos masveida pircēju pieplūdums no Luksemburgas, un, 2) ka 
Beļģijas Audi tirgotājam nav finansiālas iespējas piešķirt lielāku procentu samazinājumu 
visiem pircējiem. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tā ir diskriminācija 
valstspiederības dēļ.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 21. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Lūgumraksta iesniedzējs ir Nīderlandes izcelsmes ES ierēdnis, kura darbavieta ir 
Luksemburgā, un viņam ir tiesības izmantot izdevīgus jauna automobiļa iegādes nosacījumus, 
kurus diplomātiskā dienesta darbiniekiem un ES ierēdņiem piedāvā daži automobiļu ražotāji 
(īpašus tā sauktos diplomātiskos pirkuma nosacījumus). Konstatējis, ka atlaides, ko Arlonas 
(Beļģijā) Audi tirgotājs piešķir minētajiem klientiem, ir izdevīgākas (15 %) nekā tās, ko 
piedāvā Audi tirgotājs Luksemburgā (9 %), lūgumraksta iesniedzējs vērsās pie pirmā no šiem 
tirgotājiem, lai iegādātos Audi automobili. Telefoniski atbildot uz lūgumraksta iesniedzēja 
pieprasījumu, Arlonas Audi tirgotājs atteicās viņa gadījumā piemērot 15 % atlaidi un 
paskaidroja, ka šāda procentu likme paredzēta vienīgi klientiem, kuri ir Beļģijas 
valstspiederīgie vai dzīvo Beļģijā, vai kuriem Beļģijā pieder nekustamais īpašums. Arlonas 
Audi tirgotājs norādīja, ka šim atteikumam ir divi iemesli: a) ja Beļģijas Audi tirgotājs 
piešķirtu 15 % atlaidi visiem klientiem, kam ir tiesības uz diplomātiskajiem pirkuma 
nosacījumiem, tas veicinātu masveidīgu Luksemburgas klientu pieplūdumu Beļģijā; 
b) Beļģijas Audi tirgotājam finansiāli nav iespējams piešķirt 15 % atlaidi visiem klientiem, 
kuriem ir tiesības izmantot diplomātiskos pirkuma nosacījumus.

Apsvērumi 

Lūgumraksta iesniedzējs ir sazinājies arī ar Eiropas Komisiju, 2008. gada 7. maijā nosūtot tai 
elektroniskā pasta vēstuli. Šajā neformālajā vēstulē, kas nav uzskatāma par sūdzību Regulas 
(EK) Nr. 1/20031 7. panta izpratnē, lūgumraksta iesniedzējs izklāstīja tos pašus faktus, kas 
minēti šajā lūgumrakstā, un lūdza Komisijas dienestu viedokli par to, vai viņš varētu iesniegt 
sūdzību saistībā ar Kopienas konkurences noteikumu pārkāpumu. 

Eiropas Komisija 2008. gada 10. jūnijā nosūtīja lūgumraksta iesniedzējam neformālu atbildi, 
norādot, ka šai varbūtējai darbībai attiecīgajā tirgū ir tikai sekundāra ietekme un ka šī iemesla 
dēļ Komisija neplāno sākt izmeklēšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1/2003. Šajā atbildē 
Komisija paskaidroja, ka Audi veiktās darbības attiecas tikai uz vienu segmentu — jaunām 
Audi automašīnām, ko pārdod saskaņā ar diplomātiskajiem nosacījumiem, un ka tādējādi šīs 
darbības nav uzskatāmas par tādām, kas var negatīvi ietekmēt iekšējā tirgus darbību, jo, 
salīdzinājumā ar Beļģijā un Luksemburgā pārdoto Audi automobiļu kopējo skaitu, šis 
tirdzniecības segments veido ļoti nelielu daļu.

Komisija savā vēstulē lūgumraksta iesniedzējam arī paskaidroja Kopienas tiesību principus, 
ko Komisija piemēro sūdzību izskatīšanā, tostarp principu, kas Komisijai ļauj noteikt dažādas 
saņemto sūdzību prioritātes pakāpes.

Visbeidzot Komisijas dienesti norādīja lūgumraksta iesniedzējam, ka ņem vērā viņa sniegto 
informāciju, jo tā attiecas uz šo tirgu; lai gan šī informācija nav pietiekama, lai dienesti sāktu 
izmeklēšanu, tomēr tā var tikt izmantota gadījumā, ja no citiem avotiem ienāktu papildu 
informācija, kas liktu Komisijai šajā jautājumā veikt kādas darbības.

                                               
1 Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 un Komisijas 2004. gada 7. aprīļa Regula (EK) Nr. 773/2004 par lietas 
izskatīšanu saskaņā ar EK līguma 81. un 82. pantu, ko vada Komisija, OV L 123, 27.4.2004., 18. lpp.
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Komisija vēlas apstiprināt to, ko tās dienesti savā 2008. gada 10. jūnija vēstulē (sk. iepriekš) 
norādīja lūgumraksta iesniedzējam.

Pirmkārt, jāpievērš uzmanība faktam, ka neviens no lūgumraksta iesniedzēja norādītajiem 
aspektiem neliecina par to, ka šajā gadījumā nav runa par Arlonas Audi tirgotāja vienpusēju 
atteikumu lūgumraksta iesniedzējam, bet gan par šā tirgotāja rīcību, kas izriet no vienošanās, 
kuru tas noslēdzis ar Audi. Taču tieši šāda vienošanās ir nepieciešams nosacījums, lai varētu 
piemērot Līguma 81. pantu. Otrkārt, pat pieņemot, ka minētais nosacījums pastāv, būtu 
jāuzsver, ka šī vienošanās attiecas vienīgi uz pārdošanas darījumiem ar tiem klientiem, kas 
izmanto diplomātisko nosacījumu priekšrocības. Šajā saistībā ir jāsecina, ka šīs tirdzniecības 
apjoms veido tikai niecīgu daļu no Beļģijas un Luksemburgas kopējā Audi automobiļu 
tirdzniecības apjoma. Ņemot vērā šo aspektu, ir jāatgādina, ka saskaņā ar šīs jomas Kopienas 
judikatūru un Kopienas tiesību aktiem Komisijai nav pienākuma izskatīt visas saņemtās 
sūdzības1. Pašas Komisijas kompetencē ir noteikt prioritātes saskaņā ar attiecīgajā jomā 
piemērojamajiem Kopienas tiesību aktiem. Tāpēc fakts, ka Komisija var noteikt dažādas 
prioritātes pakāpes attiecībā uz saņemtajām sūdzībām par konkurences pārkāpumiem, atbilst 
Kopienas tiesībās noteiktajiem Komisijas pienākumiem2. Lai noteiktu dažādiem jautājumiem 
piešķiramās prioritātes pakāpes, Komisija var likumīgi atsaukties uz Kopienas mēroga 
nozīmi3. Lai konkrētas lietas izskatīšanā novērtētu Kopienas mēroga nozīmi, Komisijai jāņem 
vērā attiecīgās lietas apstākļi un jo īpaši faktiskās liecības un tiesiskais aspekts. Tai it sevišķi 
ir pienākums nodrošināt līdzsvaru starp šādiem aspektiem: i) iespējamā pārkāpuma svarīgumu 
attiecībā uz kopējā tirgus darbību, ii) iespēju konstatēt šo faktu, iii) nepieciešamo 
izmeklēšanas pasākumu apjomu4.

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja izklāstītos konkrētā gadījuma apstākļus, ir maz ticams, 
ka iespējamais pārkāpums varētu nopietni ietekmēt kopējā tirgus darbību.

Secinājums

Iepriekš izklāstīto iemeslu dēļ Komisija uzskata, ka nav vajadzības sākt lūgumraksta 
iesniedzēja norādīto faktu izpēti.

                                               
1 Eiropas Pirmās instances tiesas 1992. gada 18. septembra spriedums lietā Automec Srl / Komisija, T-24/90, 
Recueil, 2223. lpp., 76. punkts.
2 Iepriekš minētais spriedums lietā Automec, 77. punkts ; Eiropas Kopienu Tiesas 1999. gada 4. marta spriedums 
lietā C-119/97 P, Ufex e.a. / Komisija, Recueil, I-1341. lpp., 88. un 89. punkts. Skatīt arī Eiropas Pirmās 
instances tiesas 2005. gada 26. janvāra spriedumu lietā Piau/Komisija, C-193/02 P, Recueil, II-209. lpp., kurā 
norādīts, ka attiecībā uz sūdzībām saistībā ar Regulu (EK) Nr. 17/62 „Komisijai šajā jomā ir plašas vērtējuma 
pilnvaras” (44. punkts).
3 Iepriekš minētais spriedums lietā Automec, 85. punkts.
4 Iepriekš minētais spriedums lietā Automec, 86. punkts.
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