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Rezumat
Reglementările antitrust sunt de o importanţă crucială în menţinerea unui mediu concurenţial
şi competitiv în economia comunitară. În cadrul acestora, adoptarea Regulamentului 1/2003 a
constituit o adevărată bornă a procesului de reformă al cărui scop final l-a reprezentat acordarea de
competenţe sporite Autorităţilor Naţionale din domeniul Concurenţei (ANC) în aplicarea articolelor
101 şi 102 ale Tratatului TFUE. În acest context, cercetarea de faţă îşi propune o analiză de
ansamblu a principalelor realizări în aplicarea legislaţiei antitrust în UE, în ultimii zece ani, pornind
de la cele mai reprezentative analize ale Comisiei Europene, cât si de la statisticile Directoratului
General pentru Politica Concurenţei în domeniu.
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Abstract
Antitrust regulations are an essential tool in preserving a free and competitive environment in
the EU economy. Through the adoption of EU Regulation 1/2003 a cornerstone of the reform of EU
antitrust enforcement was achieved bringing progress for the final goal of this process – strengthening
the position, resources and tools of National Competition Authorities (NCAs) in applying Articles 101
and 102 of TFEU. Taking into consideration those realities, our research proposes a broad analysis
of the main achievements of EU antitrust enforcement in the last ten years based on the main studies
provided by the European Commission and backed up also by DG Competition statistics in the field.
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1. Ultimii zece ani de aplicare a politicii antitrust în UE – privire de ansamblu
La data de 9 iulie 2017 a fost adoptată de către Comisia Europeană Comunicarea
intitulată „Zece ani de aplicare a legislaţiei antitrust – realizări şi viitoare perspective” (EC,
2017) care sintetizează principalele etape ale procesului de reformă în domeniu evidenţiind,
totodată, cele mai reprezentative realizări posterioare adoptării Regulamentului 1/20031.
Potrivit datelor furnizate de către Comunicarea Comisiei Europene, intrarea în vigoare a
Regulamentului 1/2003 a transformat complet modul de aplicare a reglementărilor antitrust în
spaţiul comunitar, oferind competenţe extinse Autorităţilor Naţionale în domeniul
Concurenţei (ANC) din statele membre.
Noile competenţe ale ANC au vizat în special oferirea unui rol cheie în punerea în
aplicare a prevederilor articolelor 101 şi 1022 din Tratatul de Funcţionare al UE (TFUE). De
la intrarea in vigoare a Regulamentului 1/2003 şi până în prezent, au fost adoptate de către
Comisia Europeană şi ANC din statele membre aproape 800 de decizii în domeniul antitrust.
Aceste decizii au survenit ca urmare a investigării unei largi varietăţi de cazuri ce au implicat
diverse tipuri de încălcări ale legislaţiei antitrust, impunând anchete în sectoare cheie ale
economiei comunitare. Cu toate aceste realizări, analiza Comisiei Europene (EC, 2017) a
identificat o serie de domenii în care sunt încă necesare progrese (vezi Figura 1).
Figura 1: Provocări pentru controlul antitrust din UE
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Sursa: Reprezentarea autorului pe baza Comunicării Comisiei Europene (EC, 2017).

Regulamentul 1 din 2003 a fost adoptat ca urmare a necesităţii de a fi reformate modalităţile de aplicare a excepţiei de la
interzicerea acordurilor care restrâng concurenţa, prevăzute la articolul 101 alineatul (3) din tratatul TFUE. În acest sens,
elementele de noutate aduse prin adoptarea sa s-au concentrat pe necesitatea de a se asigura o supraveghere eficientă, pe de o
parte, şi de a simplifica pe cât posibil controlul administrativ, pe de altă parte. De menţionat că adoptarea sa a fost
determinată şi de faptul că fostul sistemul centralizat, instituit prin reglementările în vigoare anterioare, nu mai asigura un
echilibru între aceste două obiective, impietând asupra aplicării normelor comunitare de concurenţă de către instanţele şi
autorităţile de concurenţă din statele membre şi impunând, totodată, costuri considerabile pentru întreprinderile europene
2 Aceste două articole vizează elemente cheie ale controlului antitrust în UE, stipulând că „sunt incompatibile cu piaţa internă
acorduri şi decizii ale asocierilor de întreprinderi şi orice practici concertate care pot împiedica comerţul dintre statele
membre”.
1
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Având în vedere cele expuse anterior, în secţiunile următoare ale prezentului articol ne
propunem o analiză a aspectelor celor mai relevante evidenţiate de Comunicarea Comisiei
Europene, cu accent pe realizările din ultimii ani în domeniul controlului antitrust din UE.

2. Independenţa ANC
Ca urmare a procesului de reformă a legislaţiei antitrust şi mai ales a adoptării
Regulamentului 1/2003 au fost acordate competenţe extinse pentru ANC din statele membre,
acest proces conducând la o mai mare independenţă a acestora în raport cu Comisia
Europeană. În mod concret, independenţa mai mare a ANC s-a materializat prin faptul că
acestea, dar şi instanţele de drept comun din statele membre au primit competenţa litigioasă în
probleme antitrust, având dreptul de a aplica toate reglementările comunitare în domeniu
atunci când se constată că anumite înţelegeri între întreprinderi pot afecta comerţul
intracomunitar. Unele analize (Kassim, Wright, 2009) au arătat că aceste schimbări au
impulsionat un mai bun control antitrust în spaţiul comunitar, conferind, totodată, mai multă
eficienţă activităţii ANC din statele membre.
Suplimentar, Regulamentul 1/2003 a impus instrumente de cooperare şi noi obligaţii
pentru ANC, acestea fiind menite a asigura o creştere a eficacităţii controlului antitrust, dar şi
competenţe partajate în domeniul fuziunilor transfrontaliere. Prin toate aceste mecanisme
ANC au fost implicate într-un proces de transfer de expertiză şi know-how la nivel comunitar,
fiind încurajată convergenţa procedurală, dar şi cea a sancţiunilor pentru încălcarea normelor
europene în domeniul antitrust. Trebuie precizat că pe lângă ANC, instanţele naţionale de
drept comun au fost de asemenea investite cu puteri sporite pentru a investiga respectarea
normelor în domeniul concurenţei în general şi pe cele ale reglementărilor antitrust în special.
Prin aceasta a fost îmbunătăţită eficienţa rezolvării plângerilor civile pentru daune private
supuse judecăţii instanţelor naţionale, acest proces realizându-se în conformitate cu
prevederile Directivei privind acţiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern3.
În concluzie se poate aprecia, că procesul de reformă a condus la extinderea
competenţelor instanţelor naţionale şi, pe cale de consecinţă, la un control mai riguros în
materia normelor antitrust. Potrivit datelor Directoratului General pentru Politica Concurenţei
al Comisiei Europene, în perioada 1 mai 2004 – 31 decembrie 20134, eficacitatea aplicării
reglementărilor privind libera concurenţă şi normele antitrust a crescut într-un ritm susţinut
din partea instanţelor naţionale (vezi Graficul 1).

Este vorba de Directiva 104/2014 privind anumite norme care guvernează acţiunile în despăgubire în temeiul
dreptului intern în cazul încălcărilor dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă a statelor membre şi a
Uniunii Europene.
4
Datele cele mai recent disponibile.
3
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Graficul 1: Creşterea rolului instanţelor naţionale în domeniul controlului antitrust în perioada
2004-2013 (număr investigaţii)

Sursa: Autor pe baza datelor Directoratului General pentru Politica Concurenţei al
Comisiei Europene.

3. Tipuri de practici antitrust investigate
Atât Comisia Europeană, cât şi ANC au acordat prioritate investigării celor mai
serioase practici anticoncurenţiale considerate a avea cel mai mare impact negativ asupra
comerţului intracomunitar: cartelurile (vezi Graficul 2). De asemenea, o mare parte a
activităţii lor s-a concentrat pe combaterea practicilor abuzive şi a poziţiei de monopol pe
pieţele liberalizate din statele membre (ca de exemplu cea a energiei, a telecomunicaţiilor şi a
transporturilor), în special fiind descurajate acele acorduri care aveau ca obiectiv eliminarea
competitorilor de pe piaţă.
Graficul 2: Tipuri de investigaţii în domeniul controlului antitrust în perioada 2004-2013
(număr investigaţii)

Sursa: Autor pe baza datelor Directoratului General pentru Politica Concurenţei al
Comisiei Europene.
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Legat de problema investigării cartelurilor, unii autori (Hüschelrath et al., 2011) arată
că principala problemă cu care se confruntă autorităţile naţionale în domeniul concurenţei, dar
şi investigatorii Comisiei Europene o reprezintă durata procesului de anchetă, printre
principalii factori care o determină fiind: rapiditatea cu care este detectată formarea cartelului,
tipul de cartel investigat, industria afectată de formarea cartelului, dar şi existenţa unui martor
cheie (de obicei participantul care acceptă să depună mărturie în schimbul reducerii amenzii).
Aşa cum reiese din Graficul 2, pe lângă investigarea cartelurilor, atât Comisia
Europeană, cât şi statele membre şi-au concentrat activitatea pe combaterea practicilor
antitrust legate de articolul 102 din Tratatul TFUE, respectiv pe acordurile orizontale, inclusiv
pe schimburile de informaţii dintre întreprinderi, dacă acestea nu fac parte dintr-un cartel.
De asemenea, ANC din statele membre au fost foarte active în investigarea acordurilor
verticale (anchetarea acestora reprezentând 27% din totalul investigaţiilor efectuate), mai ales
a acelora legate de revânzarea obligaţiilor de întreţinere a echipamentelor (în special în
domeniul IT), dar şi a altor forme anticoncurenţiale de distribuţie a drepturilor de
achiziţionare exclusivă sau a altor modalităţi de restricţionare a comerţului intracomunitar.
Legat de aplicarea articolului 102 din Tratatul TFUE, o importanţă sporită a fost
acordată combaterii practicilor exclusiviste, care limitează competitorii şi distorsionează
libera concurenţă în cadrul pieţei în care sunt puse în aplicare. Prin activitatea sa, Comisia
Europeană a încercat combaterea acestor practici care încalcă normele antitrust, adresându-se
cu precădere următoarelor tipuri de înţelegeri exclusiviste: refuzul de a negocia, clauzele
restrictive, dar şi altor practici neconvenţionale cum ar fi realizarea de plăţi pentru amânarea
sau chiar anularea lansării unor produse ale principalilor competitori.
De asemenea, au fost investigate o serie de cazuri care implicau exploatarea abuzivă a
unor drepturi concretizată în practicarea de preţuri excesive (16% din totalul investigaţiilor
realizate în temeiul articolului 102 din Tratatul TFUE). Unele investigaţii ale Comisiei
Europene au vizat forme diverse de practici abuzive cum ar fi: denigrarea competitorilor,
practicarea de preţuri nejustificate de către unii furnizori de energie, dar şi tarife foarte
ridicate impuse de unele societăţi transnaţionale care domină anumite sectoare ale economiei
europene (de exemplu în domeniul telecomunicaţiilor).
La o analiză defalcată pe sectoare economice a investigaţiilor Comisiei Europene, se
constată că au fost acoperite domenii şi produse variate, dar unele sectoare au fost anchetate
cu prioritate, de exemplu sectorul energiei (aşa cum evidenţiază Graficul 3). În ceea ce
priveşte investigaţiile sectoriale ale ANC, se remarcă preponderenţa anumitor sectoare:
transport, bunuri de consum, industria farmaceutică (vezi Graficul 4).
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Graficul 3: Distribuţia sectorială a investigaţiilor Comisiei Europene în domeniul controlului
antitrust în perioada 2004-2013 (număr investigaţii)

Sursa: Autor pe baza datelor Directoratului General pentru Politica Concurenţei al Comisiei Europene.

De remarcat faptul că atât Comisia Europeană, cât şi ANC şi-au concentrat
investigaţiile asupra sectoarelor liberalizate cum ar fi: telecomunicaţiile, mass-media, sectorul
energetic şi cel al transporturilor, toate acestea fiind adesea caracterizate de un grad mai mare
de concentrare a pieţei şi de prezenta unor jucători cu poziţie dominantă. De menţionat că în
sectorul energiei au fost înregistrate cele mai multe decizii (18 ale Comisiei Europene şi 80
ale ANC).
Graficul 4: Distribuţia sectorială a investigaţiilor ANC în domeniul controlului antitrust în
perioada 2004-2013 (număr investigaţii)

Sursa: Autor pe baza datelor Directoratului General pentru Politica Concurenţei al Comisiei
Europene.
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4. Concluzii
Regulamentul 1/2003 a impus transformări esenţiale în ceea ce priveşte punerea în
aplicare a normelor în domeniul antitrust, conferind o eficienţă sporită atât activităţii Comisiei
Europene, cât şi celei realizate de către instanţele naţionale. Ca urmare a reformei legislative
realizate în ultimii zece ani, Comisia Europeană are a evidenţă mai clară a investigaţiilor
realizate inclusiv de ANC în sectoare cheie ale economiei comunitare, dar şi puteri extinse în
punerea în executare a penalităţilor (în special amenzile pentru carteluri).
În prezent, există o dezvoltare dinamică a cooperării dintre Comisia Europeană şi
ANC în domeniul aplicării reglementărilor antitrust, fapt ce a sprijinit prevenirea
distorsionării concurenţei prin realizarea de acorduri şi înţelegeri neconcurenţiale.
Toate aceste elemente au contribuit la emergenţa unor beneficii reale atât pentru
consumatorii europeni, care ar fi fost negativ afectaţi de crearea de monopoluri pe piaţa
internă, cât şi pentru economia UE în ansamblul său, prin sprijinirea dezvoltării competitive şi
pe baze de liberă concurenţă a mediului de afaceri european.
În aceste condiţii se poate afirma că aplicarea cu stricteţe a normelor antitrust a jucat
un rol esenţial în oferirea de servicii de o mai bună calitate şi la preţuri competitive pentru
consumatorii europeni, contribuind, totodată la crearea condiţiilor pentru stimularea
productivităţii şi a eficienţei întreprinderilor europene, acestea reprezentând factori esenţiali
pentru a permite UE să atingă o creştere economică sustenabilă.
Deşi realizările în domeniul aplicării legislaţiei antitrust sunt indubitabile, analiza
evoluţiilor din ultimii ani a identificat şi o serie de provocări pentru acest domeniu, dintre care
cele mai importante sunt legate de necesitatea garantării unei autonomii sporite instanţelor
naţionale, coroborată cu asigurarea competenţelor care să le permită impunerea unor amenzi
eficiente, dar şi proporţionale cu scopul urmărit. În acest scop, considerăm că se impune
luarea în considerare a unor programe de clemenţă eficient concepute pentru evitarea
factorilor de descurajare care ar putea împiedica denunţarea de înţelegeri şi acorduri
neconcurenţiale.
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