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Ref.: Petiţia nr. 0680/2008, adresată de H. den Broeder, de naţionalitate olandeză, 
privind presupusele discriminări pe criterii de naţionalitate în acordarea de 
reduceri de preţ de către Audi (Grupul Volkswagen)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este un funcţionar UE olandez care îşi exercită atribuţiile în Luxemburg şi are 
dreptul la condiţiile speciale de vânzare acordate de unii fabricanţi de autoturisme 
funcţionarilor şi diplomaţilor internaţionali. Citind condiţiile aplicate de Audi în Luxemburg 
şi în Belgia, acesta a remarcat că distribuitorul Audi din Arlon (Belgia), în instrucţiunile 
importatorului Audi pentru Belgia, foloseşte două procentaje de reducere diferite: un 
procentaj mai ridicat (15%) acordat cetăţenilor de naţionalitate belgiană sau care au legături 
cu Belgia (de exemplu celor care locuiesc sau deţin o proprietate acolo) şi un procentaj mai 
scăzut (9%) aplicat celorlalţi clienţi (care nu sunt de naţionalitate belgiană şi care nu au niciun 
fel de legături cu Belgia). Existenţa celor două procentaje diferite a fost confirmată într-o 
conversaţie cu reprezentatul importatorului. Au fost date două motive: (1) faptul că există un 
importator Audi pentru Luxemburg şi unul pentru Belgia şi că dacă acesta din urmă ar acorda 
acelaşi procentaj ridicat de reduceri pentru clienţii din Luxemburg ca şi pentru cei belgieni 
(sau pentru persoanele care au legături cu Belgia) acest lucru ar conduce la un exod de clienţi 
din Luxemburg spre Belgia; şi (2) faptul că Audi Belgia nu are marja de manevră financiară 
necesară pentru a acorda tuturor procentul mai mare de reducere. Petiţionarul consideră că, în 
aceste condiţii, acesta constituie un caz de discriminare pe bază de naţionalitate. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
temeiul articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Petiţionarul este un cetăţean olandez, funcţionar al UE care îşi exercită atribuţiile în 
Luxemburg şi care are dreptul de a beneficia de condiţiile speciale de vânzare acordate de unii 
fabricanţi de autoturisme funcţionarilor UE şi membrilor personalului diplomatic (condiţii 
speciale, denumite diplomatice, de achiziţionare). Constatând că reducerile acordate acestor 
clienţi de distribuitorul Audi din Arlon (Belgia) sunt mai avantajoase (15%) decât cele oferite 
de distribuitorul Audi din Luxemburg (9%), petiţionarul s-a adresat primului în vederea 
achiziţionării unui autoturism Audi. În urma conversaţiei telefonice cu petiţionarul, 
distribuitorul Audi din Arlon ar fi refuzat să aplice reducerea de 15%, explicând că aceasta 
este destinată exclusiv clienţilor de naţionalitate belgiană sau care sunt rezidenţi în Belgia sau 
care deţin o proprietate în Belgia. Distribuitorul Audi din Arlon a indicat două motive care 
stau la baza acestui refuz: a) faptul că dacă distribuitorul Audi din Belgia ar acorda reducerea 
de 15% tuturor clienţilor care au dreptul de a beneficia de condiţii diplomatice de 
achiziţionare, aceasta ar duce la un "exod" al clienţilor luxemburghezi spre Belgia; b) faptul 
că distribuitorul Audi din Belgia nu dispune de capacitatea financiară de a acorda reducerea
de 15% tuturor clienţilor care au dreptul de a beneficia de condiţii diplomatice de 
achiziţionare.

Observaţii

Petiţionarul a contactat, de asemenea, Comisia Europeană prin email la 7 mai 2008. În acest 
mesaj informal, care nu constituie o plângere în temeiul articolului 7 din Regulamentul 
1/20031, petiţionarul a expus aceleaşi fapte indicate în petiţie şi a solicitat serviciilor Comisiei 
să indice dacă petiţionarul ar putea prezenta o plângere de încălcare a dispoziţiilor comunitare 
în domeniul concurenţei. 

La 10 iunie 2008, Comisia Europeană a transmis petiţionarului un răspuns informal în care se 
arăta că pretinsa practică are doar un efect marginal asupra pieţei în cauză şi că, din acest 
motiv, nu consideră oportună iniţierea unei investigaţii în temeiul Regulamentului 1/2003. În 
cadrul răspunsului, Comisia a explicat că practica Audi nu priveşte decât segmentul 
autoturismelor Audi noi vândute în condiţii diplomatice şi, prin urmare, nu ar putea fi 
considerată că aduce atingere bunei funcţionări a pieţei interne, deoarece acest segment de 
vânzări reprezintă o cantitate extrem de limitată în raport cu numărul total de autoturisme 
Audi vândute în Belgia şi în Luxemburg.

În mesajul său, Comisia a precizat, de asemenea, principiile de drept comunitar aplicabile în 
ceea ce priveşte tratarea plângerilor din partea Comisiei, în special principiul conform căruia 
aceasta din urmă poate decide prioritatea diferitelor plângeri transmise acesteia.

În sfârşit, serviciile Comisiei au indicat petiţionarului că mesajul său va fi considerat ca o 
informare referitoare la situaţia pieţei şi că, deşi aceasta nu este suficientă pentru a iniţia o 
anchetă în acest sens, ar fi putut fi luată în considerare în ipoteza în care informaţii 

                                               
1 Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului şi Regulamentul nr. 773/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 privind 
desfăşurarea procedurilor puse în aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 şi 82 din Tratatul CE, JOCE L 
123, 27.4.2004, p. 18.
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suplimentare din diverse surse ar fi determinat Comisia să ia măsuri în acest sens.

Comisia doreşte să confirme afirmaţiile de mai sus ale serviciilor Comisiei din mesajul 
adresat petiţionarului la 10 iunie 2008.

Mai întâi, trebuie să se atragă atenţia asupra faptului că petiţionarul nu prezintă nici un 
element care să indice dacă în acest caz este vorba de un refuz unilateral al distribuitorului din 
Arlon în ceea ce îl priveşte pe petiţionar, ci de o acţiune a distribuitorului în urma unui acord 
al acestuia cu Audi. Existenţa unui astfel de acord constituie o condiţie necesară pentru o 
eventuală aplicare a articolului 81 din Tratat. Mai apoi, chiar presupunând că această condiţie 
este îndeplinită, trebuie subliniat că acordul în cauză s-ar referi doar la vânzările efectuate 
către clienţii care beneficiază de condiţii diplomatice. În această privinţă, trebuie precizat 
faptul că volumul aferent acestor vânzări nu reprezintă decât o parte infimă a vânzărilor totale 
de autoturisme Audi din Belgia şi din Luxemburg. Având în vedere acest ultim aspect, trebuie 
reamintit că, în temeiul jurisprudenţei comunitare aplicabile, dreptul comunitar nu obligă 
Comisia să dea curs tuturor plângerilor adresate acesteia1. De fapt, Comisia are competenţa de 
a stabili priorităţile în cadrul stabilit de dreptul comunitar aplicabil. În consecinţă, stabilirea de 
priorităţi diferite pentru plângerile care îi sunt adresate în materie de concurenţă este 
conformă cu obligaţiile care îi revin Comisiei în temeiul dreptului comunitar2. Pentru a stabili 
prioritatea diferitelor probleme semnalate, Comisia are dreptul să facă referire la interesul 
comunitar3. Pentru a determina acest interes comunitar într-un caz specific, Comisia trebuie să 
ţină seama de circumstanţele cazului, în special, de elementele factuale şi de drept care îi sunt 
prezentate. Comisia trebuie să evalueze, în special: (i) importanţa presupusei încălcări pentru 
funcţionarea pieţei comune; (ii) probabilitatea de a stabili existenţa acesteia; (iii) amplitudinea 
măsurilor de investigaţie necesare4.

Având în vedere circumstanţele cazului prezentat de petiţionar, este foarte puţin probabil ca 
presupusa încălcare să aibă o importanţă semnificativă pentru buna funcţionare a pieţei 
comune.

Concluzie

Ţinând seama de motivele expuse mai sus, Comisia consideră că nu este necesară o anchetă 
privind faptele prezentate de petiţionar.

                                               
1 Hotărârea Tribunalului de primă instanţă din 18 septembrie 1992, Automec Srl/Comisia, T-24/90, Rec. 2223, 
punctul 76.
2 Hotărârea Automec, pre-citată, punctul77; Hotărârea Curţii de Justiţie din 4 martie 1999, Ufex e. a. /Comisia, 
C-119/97 P, Rec. I-1341, punctele 88 şi 89. A se vedea şi Hotărârea Tribunalului de primă instanţă din 26 
ianuarie 2005, Piau/Comisia, C-193/02 P, Rec. II-209, care arată că, fiind vorba de o plângere în temeiul 
Regulamentului17/62, „Comisia dispune în acest domeniu de o largă putere de apreciere” (punctul 44).
3 Hotărârea Automec, pre-citată, punctul 85.
4 Hotărârea Automec, pre-citată, punctul 86.
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