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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0680/2008, ingiven av H. den Broeder (nederländsk medborgare), 
om påstådd diskriminering från Audis sida (Volkswagen-koncernen) på grund av 
nationalitet vid beviljande av rabatt 

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är nederländsk EU-tjänsteman som är stationerad i Luxemburg. Han har rätt till 
särskilda diplomatic sales-villkor som vissa bilmärken beviljar internationella tjänstemän och 
diplomater. När det gäller villkoren för märket Audi i Luxemburg och Belgien har han noterat 
att Audiåterförsäljaren i Arlon (Belgien) enligt anvisning från Audiimportören i Belgien 
använder två rabattprocentsatser: en högre procentsats (15 procent) som beviljas personer med 
belgisk nationalitet eller personer med anknytning till Belgien (som till exempel är bosatta 
eller äger fastigheter där), och en lägre procentsats (9 procent) som beviljas alla andra (icke 
belgare och personer utan anknytning till Belgien). Att det finns två olika procentsatser 
bekräftades i ett samtal med en företrädare för importören. Det angavs två skäl till detta: för 
det första det faktum att det finns en Audiimportör för Luxemburg och en importör för 
Belgien, och att om kunder från Luxemburg som åker till Belgien för att köpa bil skulle ges 
samma höga rabattprocent som belgare (eller personer med anknytning till Belgien) skulle det 
leda till en ”kundflykt” från Luxemburg till Belgien, och för det andra att Audi i Belgien inte 
har ekonomiskt utrymme att bevilja alla den högre rabattprocenten. Framställaren anser att 
detta är ett fall av diskriminering på grund av nationalitet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 21 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Framställaren är nederländsk EU-tjänsteman i Luxemburg som har rätt till gynnsamma 
inköpsvillkor för nya bilar som vissa bilmärken beviljar diplomater och EU-tjänstemän 
(särskilda villkor, s.k. diplomatvillkor, för inköp). Efter att ha konstaterat att Audiförsäljaren i 
Arlon (Belgien) erbjöd fördelaktigare villkor (15 procent) än Audiförsäljaren i Luxemburg 
(9 procent) vände sig framställaren till den förra för att köpa en bil av märket Audi. I ett svar 
per telefon på framställarens begäran vägrade Audiförsäljaren i Arlon att ge honom rabatten 
på 15 procent och förklarade att rabatten endast gällde kunder som var av belgisk nationalitet, 
var bosatta i Belgien eller ägde en fastighet i Belgien. Audiförsäljaren i Arlon angav två skäl 
till detta: Om Audiförsäljaren i Belgien för det första gav rabatten på 15 procent till alla 
kunder som hade rätt till diplomatvillkor skulle han bidra till en ”kundflykt” från Luxemburg 
till Belgien. Audiförsäljaren i Belgien har för det andra inte ekonomiskt utrymme att bevilja 
rabatten på 15 procent till samtliga kunder som har rätt till diplomatvillkor.

Kommentarer 

Framställaren tog även kontakt med Europeiska kommissionen via e-post den 7 maj 2008. I 
detta informella meddelande, som inte utgör ett klagomål i den mening som avses i artikel 7 i 
förordning (EG) nr 1/20031, redogjorde framställaren för samma sakuppgifter som återfinns i 
den aktuella framställningen och frågade kommissionens tjänsteavdelningar om de ansåg att 
han kunde lägga fram ett klagomål om brott mot EU:s konkurrensregler.

Den 10 juni 2008 översände kommissionen ett informellt svar till framställaren och upplyste 
honom om att den påstådda praxisen endast hade en marginell inverkan på marknaden i fråga 
och att kommissionen därför inte tänkte inleda någon undersökning i enlighet med 
förordning (EG) nr 1/2003. I sitt svar förklarade kommissionen att Audis praxis endast gällde 
segmentet för nya Audibilar som säljs på diplomatvillkor och att det alltså inte kan anses som 
ett hot mot en välfungerande inre marknad, eftersom detta försäljningssegment endast 
motsvarar en ytterst begränsad kvantitet jämfört med den totala försäljningen av Audibilar i 
Belgien och Luxemburg.

I sitt meddelande förklarade kommissionen också de gemenskapsrättsliga principer som ska 
tillämpas vid kommissionens behandling av klagomål, framför allt principen om att 
kommissionen själv får avgöra hur den ska prioritera de olika klagomål den får in.

Kommissionens tjänsteavdelningar upplyste slutligen framställaren om att hans meddelande 
skulle betraktas som information om marknaden och att även om denna information inte var 
tillräcklig för att inleda en undersökning skulle den kunna beaktas om ytterligare uppgifter 
från andra källor föranledde kommissionen att vidta åtgärder i frågan.

Kommissionen vill bekräfta det som tjänsteavdelningarna framförde i sitt meddelande till 
framställaren den 10 juni 2008 (se nedan).

                                               
1 Rådets förordning (EG) nr 1/2003, kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 av den 7 april 2004 om 
kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, EUT L 123, 27.4.2004, s. 18.
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För det första bör det påpekas att framställaren inte lägger fram några uppgifter som visar att 
det i det aktuella fallet inte handlar om en unilateral vägran från Audiförsäljaren i Arlon att 
hjälpa framställaren, utan att detta är en praxis som återförsäljaren tvingas följa på grund av 
ett avtal med Audi. Ett sådant avtal måste dock finnas för att artikel 81 i fördraget ska vara 
tillämpligt. Dessutom bör det påpekas att även om det villkoret uppfylls skulle det aktuella 
avtalet endast gälla försäljning till kunder som omfattas av diplomatvillkor. I detta avseende 
måste det konstateras att de volymer som berörs av denna försäljning endast utgör en 
obetydlig andel av den totala försäljningen av Audibilar i Belgien och Luxemburg. Med 
hänsyn till denna senare aspekt bör det påpekas att kommissionen i enlighet med
gemenskapens rättspraxis på detta område inte är skyldig att utreda alla klagomål som den 
mottar1. Kommissionen har behörighet att göra prioriteringar inom ramen för den 
gemenskapslagstiftning som är tillämplig i frågan. Kommissionens rätt att göra olika 
prioriteringar av klagomål som den tar emot på konkurrensområdet är alltså förenlig med
gemenskapsrätten2. För att avgöra vilken prioritet olika ärenden ska få har kommissionen rätt 
att beakta gemenskapsintresset3. För att bedöma gemenskapsintresset vid undersökning av ett 
ärende ska kommissionen ta hänsyn till omständigheterna i det aktuella fallet och i synnerhet 
de fakta och de rättsakter som läggs fram för den. Kommissionen ska framför allt göra en 
avvägning mellan den påstådda överträdelsens inverkan på den gemensamma marknadens 
funktion, sannolikheten att det går att fastställa att det skett en överträdelse och omfattningen 
av de nödvändiga undersökningsåtgärderna4.

Med hänsyn till omständigheterna i detta fall, så som de har lagts fram av framställaren, är det 
mycket osannolikt att den påstådda överträdelsen kan få någon större inverkan på den 
gemensamma marknadens funktion.

Slutsatser

Mot bakgrund av detta anser kommissionen att den inte behöver inleda någon undersökning 
av de fakta som framställaren har lagt fram.

                                               
1 Förstainstansrättens dom av den 18 september 1992 i mål T-24/90, Automec mot kommissionen, REG 1992, 
s. II-2223, punkt 76.
2 Domen i det ovannämnda Automec-målet, punkt 77 och domstolens dom av den 4 mars 1999 i mål C-119/97, 
Ufex m.fl. mot kommissionen (REG 1999, s. I-1341), punkterna 88 och 89. Se även förstainstansrättens dom av 
den 26 januari 2005 i mål T-193/02, Piau mot kommissionen (REG 2005, s. II-209), punkt 44, där det anges att 
”kommissionen har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning på detta område”, eftersom det är fråga om 
ett klagomål inom ramen för förordning nr 17/62.
3 Domen i Automec-målet, punkt 85.
4 Domen i Automec-målet, punkt 86.
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