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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0680/2008, którą złożył H. den Broeder (Holandia), w sprawie 
rzekomej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w związku 
z przyznawaniem obniżek cen przez Audi (Grupa Volkswagen)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest urzędnikiem UE z Holandii zamieszkałym w Luksemburgu, 
uprawnionym do specjalnych warunków sprzedaży dla dyplomatów, przyznawanych przez 
niektórych producentów samochodów międzynarodowym urzędnikom służby cywilnej 
i dyplomatom. Zapoznawszy się z warunkami stosowanymi przez Audi w Luksemburgu 
i Belgii, składający petycję zauważył, że dealer Audi w Arlon (Belgia), zgodnie 
z wytycznymi importera Audi na Belgię, stosuje dwie różne stawki obniżki: wyższą (15%) 
przyznawaną obywatelom belgijskim lub posiadającym powiązania z tym krajem 
(np. zamieszkałym w Belgii lub posiadającym tam nieruchomość) i niższą (9%), stosowaną 
w przypadku pozostałych osób (niebędących Belgami i nieposiadających powiązań z tym 
krajem). Istnienie dwóch różnych stawek potwierdzono w rozmowie z przedstawicielem 
importera. Podano dwie przyczyny: (1) fakt, że jest importer Audi na Luksemburg i importer 
na Belgię i gdyby importer na Belgię przyznawał obniżki w tej samej wysokości klientom 
z Luksemburga i Belgom (lub osobom posiadającym powiązania z tym krajem), 
spowodowałoby to odpływ klientów z Luksemburga do Belgii oraz (2) Audi Belgia nie ma 
swobody finansowej, aby przyznawać każdemu wyższą stawkę obniżki. Składający petycję 
uważa, że stanowi to dyskryminację ze względu na przynależność państwową.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.
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Składający petycję jest urzędnikiem UE z Holandii zamieszkałym w Luksemburgu, 
uprawnionym do specjalnych warunków sprzedaży przyznawanych przez niektórych 
producentów samochodów członkom personelu dyplomatycznego i urzędnikom UE 
(tzw. specjalne warunki sprzedaży dla dyplomatów) przy zakupie nowych samochodów. Po 
stwierdzeniu, że stawka obniżki przyznawanej tego rodzaju klientom przez dealera Audi 
w Arlon (Belgia) jest wyższa (15%) niż stawka oferowana przez dealera Audi 
w Luksemburgu (9%), składający petycję zwrócił się do dealera w Belgii w celu zakupu 
samochodu Audi. Zgodnie z treścią petycji w rozmowie telefonicznej ze składającym petycję 
dealer Audi w Arlon odmówił przyznania mu zniżki w wysokości 15%, tłumacząc, że stawka 
ta jest zarezerwowana wyłącznie dla klientów będących obywatelami Belgii, mieszkających 
w Belgii lub posiadających nieruchomość w tym kraju. Dealer Audi w Arlon podał dwie 
przyczyny stanowiące podstawę odmowy: a) fakt, że przyznawanie przez dealera Audi 
w Belgii obniżki w wysokości 15% wszystkim klientom uprawnionym do specjalnych 
warunków sprzedaży dla dyplomatów spowodowałoby odpływ klientów luksemburskich do 
Belgii; b) fakt, że dealer Audi w Belgii nie ma zdolności finansowej, aby przyznawać obniżkę 
w wysokości 15% wszystkim klientom uprawnionym do specjalnych warunków sprzedaży 
dla dyplomatów.

Uwagi

Składający petycję zwrócił się też do Komisji Europejskiej za pośrednictwem poczty 
elektronicznej w dniu 7 maja 2008 r. W tej nieformalnej wiadomości, która nie stanowi skargi 
na mocy art. 7 rozporządzenia nr 1/20031, składający petycję przedstawił te same fakty, które 
są zawarte w omawianej petycji, i zadał pytanie, czy służby Komisji są zdania, że może on 
złożyć skargę w związku z naruszeniem przepisów wspólnotowych dotyczących konkurencji.

Dnia 10 czerwca 2008 r. Komisja Europejska wysłała do składającego petycję nieformalną 
odpowiedź, wskazując, że domniemana praktyka ma jedynie nieznaczne skutki dla danego 
rynku i z tego powodu Komisja nie zamierza wszczynać dochodzenia na mocy 
rozporządzenia nr 1/2003. W odpowiedzi tej Komisja wyjaśniła, że praktyka Audi dotyczy 
jedynie nowych samochodów Audi sprzedawanych na specjalnych warunkach dyplomatom
i jako taka nie może zostać uznana za mogącą naruszyć prawidłowe funkcjonowanie 
wewnętrznego rynku, ponieważ ten segment sprzedaży odpowiada niezwykle ograniczonej 
liczbie produktów w porównaniu z ogólną liczbą samochodów Audi sprzedawanych w Belgii 
i Luksemburgu.

W swojej wiadomości Komisja przedstawiła też składającemu petycję zasady prawa 
wspólnotowego mające zastosowanie do rozpatrywania skarg przez Komisję, w szczególności 
zasadę, zgodnie z którą Komisja ma prawo ustalania hierarchii ważności skarg, które do niej 
wpływają.

Służby Komisji poinformowały wreszcie składającego petycję, że jego wiadomość zostanie 
potraktowana jako informacja dotycząca rynku i mimo że informacja ta nie wystarcza do 

                                               
1 Rozporządzenie nr 1/2003 Rady uwzględnione w rozporządzeniu nr 773/2004 Komisji z dnia 7 kwietnia 
2004 r. odnoszącym się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 traktatu WE, 
Dz.U. WE L 123 z 27.4.2004, s. 18.
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wszczęcia dochodzenia przez Komisję, to będzie mogła zostać uwzględniona w przypadku 
wpłynięcia dodatkowych informacji z różnych źródeł, które skłoniłyby Komisję do podjęcia 
działań w tym zakresie.

Komisja pragnie potwierdzić to, co jej służby przekazały składającemu petycję w wiadomości 
z dnia 10 czerwca 2008 r. (patrz powyżej).

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że składający petycję nie przedstawił żadnej 
informacji wskazującej, że w danym przypadku nie chodzi o jednostronną odmowę ze strony 
dealera Audi w Arlon, ale że jest to zachowanie, do którego zobowiązuje dealera 
porozumienie zawarte z Audi. Tymczasem istnienie takiego porozumienia stanowi warunek 
konieczny do ewentualnego zastosowania art. 81 Traktatu. Co więcej, nawet zakładając, że 
warunek ten został spełniony, należy podkreślić, że dane porozumienie dotyczyłoby jedynie 
sprzedaży klientom korzystającym ze specjalnych warunków dla dyplomatów. W tym 
kontekście należy stwierdzić, że rozmiary tej sprzedaży stanowią jedynie nieznaczny procent 
całkowitej sprzedaży samochodów Audi w Belgii i Luksemburgu. Biorąc pod uwagę ten 
ostatni aspekt, należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem wspólnotowym 
obowiązującym w tej dziedzinie prawo wspólnotowe nie nakłada na Komisję obowiązku 
wdrażania postępowania w przypadku wszystkich skarg, które do niej wpływają1. Komisja 
dysponuje uprawnieniami do określania priorytetów w ramach prawa wspólnotowego 
mającego zastosowanie w danej dziedzinie. W związku z tym ustalanie przez Komisję 
hierarchii ważności skarg, które do niej wpływają w dziedzinie konkurencji, jest zgodne 
z obowiązkami, jakie nakłada na nią prawo wspólnotowe2. Przy określaniu hierarchii 
ważności poszczególnych spraw uzasadnione jest kierowanie się przez Komisję interesem 
wspólnotowym3. W celu oceny, czy dalsze badanie sprawy leży w interesie wspólnotowym, 
Komisja powinna uwzględnić okoliczności danego przypadku, a zwłaszcza elementy stanu 
faktycznego albo prawnego, które zostały jej przedstawione. Do Komisji należy znalezienie 
równowagi między: (i) znaczeniem zarzucanego naruszenia dla funkcjonowania wspólnego 
rynku; (ii) prawdopodobieństwem stwierdzenia istnienia takiego naruszenia; (iii) zakresem 
koniecznych środków dochodzeniowych4.

Biorąc pod uwagę okoliczności danej sprawy przedstawione przez składającego petycję, jest 
bardzo mało prawdopodobne, aby domniemane naruszenie mogło mieć znaczący wpływ na 
funkcjonowanie wspólnego rynku.

Wniosek

Z przyczyn przedstawionych powyżej Komisja ocenia, że nie powinna wszczynać 

                                               
1 Wyrok Sądu pierwszej instancji z dnia 18 września 1992 r., Automec Srl/Komisja, sprawa T-24/90, Rec., 
strona 2223, pkt 76.
2 Wyrok Automec, wymieniony powyżej, pkt 77; wyrok Trybunału z dnia 4 marca 1999 r., Ufex i in./Komisja, 
sprawa C-119/97 P, Rec., strona I-1341, pkt 88 i 89. Patrz też wyrok Sądu pierwszej instancji z dnia 26 stycznia 
2005 r., Piau/Komisja, sprawa T-193/02 P, Rec., strona II-209, w którym stwierdzono, że gdy chodzi 
o rozpoznanie skargi wniesionej do Komisji w postępowaniu na podstawie rozporządzenia nr 17/62, „Komisja 
dysponuje w tym zakresie szerokimi uprawnieniami dyskrecjonalnymi” (pkt 44).
3 Wyrok Automec, wymieniony powyżej, pkt 85.
4 Wyrok Automec, wymieniony powyżej, pkt 86.
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dochodzenia w związku z faktami przedstawionymi przez składającego petycję.
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