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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0680/2008, imressqa minn H. den Broeder, ta’ nazzjonalità 
Olandiża, dwar allegata diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità fl-għoti ta’ 
skont min-naħa tal-Audi (grupp Volkswagen) 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa uffiċjal Ewropew ta’ nazzjonalità Olandiża li jaħdem fil-Lussemburgu. 
Huwa jissodisfa l-kundizzjonijiet speċjali ta’ bejgħ diplomatiku (diplomatic sales) irriservat 
minn ċerti manifatturi tal-karozzi għall-uffiċjali u d-diplomati internazzjonali. Il-
kundizzjonijiet tal-Audi fil-Lussemburgu u fil-Belġju urewh li l-aġent tal-Audi ta’ Arlon (B) 
japplika żewġ rati differenti ta’ skont, fuq ordni tal-importatur tal-Audi għall-Belġju: rata 
għolja (15 %) għaċ-ċittadini Belġjani u għall-persuni li għandhom konnessjoni mal-Belġju 
(pereżempju dawk li joqogħdu hemm jew għandhom proprjetà hemmhekk), u rata mnaqqsa 
(9 %), għall-klijenti l-oħra kollha (mhux Belġjani u persuni mingħajr konnessjoni mal-
Belġju). L-eżistenza ta’ dawn iż-żewġ rati differenti ta’ skont ġiet ikkonfermata waqt 
konversazzjoni ma’ rappreżentant tal-importatur. Ingħataw żewġ raġunijiet: 1) il-fatt li hemm 
importatur tal-Audi għal-Lussemburgu u importatur għall-Belġju u li, jekk l-istess rata għolja 
ta’ skont tingħata lill-klijenti “Belġjani” tal-Lussemburgu u lill-Belġjani (jew lill-persuni li 
għandhom konnessjoni mal-Belġju), dan joħloq “telf tal-klijenti” mill-Lussemburgu għall-
Belġju; 2) l-Audi tal-Belġju ma għandhiex il-libertà finanzjarja meħtieġa biex tagħti l-istess 
perċentwal ta’ skont lil kulħadd. Il-petizzjonant iqis li f’dan il-każ jista’ jingħad li saret 
diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4), tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009. 

Il-petizzjonant huwa ċittadin Olandiż u uffiċjal tal-UE fil-Lussemburgu li għandu dritt li 
jibbenefika mill-kundizzjonijiet vantaġġużi ta’ xiri ta’ karozzi ġodda li ċerti manifatturi tal-
karozzi jagħtu lill-membri tal-persunal diplomatiku u lill-uffiċjali tal-UE (kundizzjonijiet 
speċjali, imsejħa diplomatiċi, tax-xiri). Peress li induna li l-iskont mogħti lil dawn il-klijenti 
mill-aġent tal-Audi f’Arlon (il-Belġju) huma iktar vantaġġużi (15%) minn dawk offruti mill-
aġent Audi fil-Lussemburgu (9%), il-petizzjonant inkuntattja lill-ewwel wieħed biex jixtri
karozza Audi. B’risposta mogħtija fuq it-telefown għat-talba tal-petizzjonant, l-aġent tal-Audi 
f’Arlon irrifjuta li jagħtih l-iskont ta’ 15% għax spjegalu li din ir-rata kienet irriservata biss 
għall-klijenti ta’ nazzjonalità Belġjana jew li joqogħdu l-Belġju jew li għandhom proprjetà fil-
Belġju. L-aġent tal-Audi ta’ Arlon indika li hemm żewġ raġunijiet wara din ir-rifjut: a)  il-fatt 
li jekk l-aġent Audi fil-Belġju jagħti l-iskont ta’ 15% lill-klijenti kollha li għandhom dritt li 
jibbenefikaw mill-kundizzjonijiet diplomatiċi ta’ xiri, ikun hemm “eżodu” ta’ klijenti mill-
Lussemburgu lejn il-Belġju; b) il-fatt li l-aġent tal-Audi fil-Belġju m’għandux il-kapaċità 
finanzjarja li jagħti l-iskont ta’ 15% lill-klijenti kollha li għandhom dritt li jibbenefikaw mill-
kundizzjonijiet diplomatiċi ta’ xiri.

Osservazzjonijiet 

Il-petizzjonant ikkuntattja wkoll lill-Kummissjoni b’email tas-7 ta’ Mejju 2008. F’dan il-
messaġġ informali li mhuwiex ilment skont l-Artikolu 7 tar-Regolament 1/20031, il-
petizzjonant espona l-istess fatti bħal dawk li ntwerew fil-petizzjoni inkwistjoni u saqsa lis-
servizzi tal-Kummissjoni jekk jaħsbux li seta’ jressaq ilment għal ksur tar-regoli Komunitarji 
dwar il-kompetizzjoni.

Fl-10 ta’ Ġunju 2008, il-Kummissjoni Ewropea bagħtet risposta informali lill-petizzjonant 
fejn indikatlu li l-allegata prattika ma kellhiex għajr effett marġinali fuq is-suq inkwistjoni u, 
għal din ir-raġuni, ma kinitx beħsiebha tibda investigazzjoni skont ir-Regolament 1/2003. 
F’din ir-risposta, il-Kummissjoni spjegat li l-prattika tal-Audi kienet tikkonċerna biss il-parti 
tal-karozzi l-ġodda Audi mibjugħin b’kundizzjonijiet diplomatiċi u li għaldaqstant ma 
setgħetx titqies li segħtet tagħmel ħsara lill-funzjonament tajjeb tas-suq intern billi din il-parti 
ta’ bejgħ tirrappreżenta kwantità estremament limitata meta mqabbla mal-karozzi Audi kollha 
mibjugħin fil-Belġju jew fil-Lussemburgu.

Fil-messaġġ tagħha, il-Kummissjoni ċċarat ukoll lill-petizzjonant il-prinċipji tal-liġi 
Komunitarja applikabbli fil-qasam tal-ipproċessar tal-ilmenti min-naħa tal-Kummissjoni, 
b’mod partikolari l-prinċipju li skontu, din tal-aħħar għandha s-setgħa li tagħti livelli ta’ 
prijorità differenti lill-ilmenti li jitressqulha.

Fl-aħħar nett, is-servizzi tal-Kummissjoni infurmaw lill-petizzjonant li l-messaġġ tiegħu se 
jiġi kkunsidrat bħala informazzjoni dwar is-suq u minkejja li din l-informazzjoni ma kinitx 
biżżejjed biex tinfetaħ investigazzjoni min-naħa tagħhom, xorta waħda setgħet ittieħdet 
inkonsiderazzjoni f’każ li informazzjoni addizzjonali minn sorsi differenti kienet twassal lill-

                                               
1  Regolament nru 1/2003 tal-Kunsill  nru 773/2004 tal-Kummissjoni tas-7 ta’ April 2004 dwar it-tmexxija ta’ 
proċeduri mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 81 sa 82 tat-Trattat tal-KE, ĠUKE L 123 tas-27.4.2004, p. 18.
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Kummissjoni biex tieħu azzjoni f’din il-kwistjoni.

Il-Kummissjoni tixtieq tikkonferma dak li qalu s-servizzi tagħha fil-messaġġ tagħhom lill-
petizzjonant fl-10 ta’ Ġunju 2008 (ara hawn taħt).

L-ewwel nett, tajjeb li tinġibed l-attenzjoni dwar il-fatt li l-petizzjonant ma jippreżenta l-ebda 
informazzjoni li turi li f’dan il-każ, ma kienx hemm rifjut unilaterali kontra l-petizzjonant 
min-naħa tal-aġent tal-Audi ta’ Arlon iżda li kienet fil-fatt imġiba imposta fuq dan tal-aħħar 
permezz ta’ ftehima li huwa kkonkluda mal-Audi. Madanakollu, l-eżistenza ta’ din il-ftehima 
hija kundizzjoni essenzjali għall-applikazzjoni eventwali tal-Artikolu 81 tat-Trattat. 
Imbagħad, anki jekk nissopponu li l-kundizzjoni msemmija hija sodisfatta, jaqbel li 
nenfasizzaw li l-ftehima inkwistjoni kienet tikkonċerna biss il-bejgħ li sar lill-klijenti li 
jibbenefikaw mill-kundizzjonijiet diplomatiċi. F’dan ir-rigward, jinħtieġ li ninnutaw li l-
ammonti relatati ma’ dan il-bejgħ jirrappreżentaw biss proporzjon insinifikanti meta mqabbel 
mat-total tal-bejgħ ta’ karozzi Audi fil-Belġju u fil-Lussemburgu. Jekk nikkunsidraw dan l-
aħħar aspett, jaqbel li nfakkru li, skont il-każistika Komunitarja applikabbli f’dan il-qasam, il-
liġi Komunitarja ma tobbligax lill-Kummissjoni tinvestiga l-ilmenti kollha li jitressqulha1. Fil-
fatt, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tiddefinixxi l-prijoritajiet fil-qafas stabbilit mil-liġi 
Komunitarja applikabli f’din il-qasam. Għaldaqstant għall-Kummissjoni, il-fatt li tagħti livelli 
differenti ta’ prijorità lill-ilmenti li jitressqulha fil-qasam tal-kompetizzjoni huwa konformi 
mal-obbligi li timponilha l-liġi Komunitarja2. Sabiex tistabbilixxi l-livell ta’ prijorità li 
għandu jingħata lill-kwistjonijiet differenti, il-Kummissjoni għandha d-dritt tirreferi għall-
interess Komunitarju3. Biex tevalwa l-interess Komunitarju biex każ ikompli jiġi eżaminat, il-
Kummissjoni trid tikkunsidra ċ-ċirkustanzi tal-każ partikolari u, b’mod partikolari, tal-provi 
fattwali u legali li jitressqulha. Huwa kompitu tagħha, b’mod partikolari, li tevalwa: (i) l-
importanza tal-allegat ksur għall-funzjonament tas-suq Komuni; (ii) il-probabilità li tiġi 
stabbilita l-eżistenza tiegħu; (iii) il-kobor tal-miżuri ta’ investigazzjoni meħtieġa4.

Filwaqt li jiġu kkunsidrati ċ-ċirkostanzi tal-każ partikolari kif ippreżentati mill-petizzjonant, 
huwa ftit probabbli li l-allegat ksur jista’ jkun ta’ importanza sinifikanti għall-funzjonament 
tas-suq komuni. 

Konklużjoni

Minħabba r-raġunijiet imsemmija hawn fuq, il-Kummissjoni tqis li m’għandhiex tibda 
investigazzjoni dwar il-fatti mressqa mill-petizzjonant.

                                               
1  Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-18 ta’ Settembru 1992, Automec Srl vs il-Kummissjoni, T-24/90, Ġabra 
2223, punt 76.
2  Sentenza Automec, imsemmija aktar ’il fuq, punt 77; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-4 ta’ Marzu 199, Ufex 
et vs l-Kummissjoni, C-119/97 P, Ġabra I-1341, punti 88 u 89. Ara wkoll is-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza 
tas-26 ta’ Jannar 2005, Piau vs il-Kummissjoni,  C-193/02 P, Ġabra II-209, li juri li, peress li huwa lment fl-
ambitu tar-Regolament 17/62, “il-Kummissjoni f’dan il-qasam għandha setgħa diskrezzjonali wiesa’” (punt 44).
3 Sentenza Automec, imsemmija aktar ’il fuq, punt 85.
4 Sentenza Automec, imsemmija aktar ’il fuq, punt 86.
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