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ABSTRACT
“Abuse of dominant position in the European competition law (II)” („Abuzul de
poziţie dominantă în dreptul european al concurenţei (II)”)
In this article, the authors examine the question of the abuse of dominant position in
the European competition law, according to the provisions of article 102 TFEU.
The structure and the body of the study reveal the comments on abusing its dominant
position, on justifying the abuse of dominant position, on sanctioning the abuse of
dominant position and for the purpose of the above-mentioned, the doctrine developed by
certain important names in the field of domestic and international law is taken into
consideration (D. Negrescu, Gh. Oprescu, P. Akman, G.J. Werden, L. Lazăr, Ph. Marsden, L.
Lazăr, M. O. Mackenrodt, B. C. Gallego, S. Enchelmaier, P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van
Themaat, E. Østerud, A. Jones, B. Sufrin, R. Joliet, P. Craig. G. de Burca, D. Chalmers, G.
Davies, G. Monti, T. G. Kattenmaker and S. C. Salop, St. Weatherill, P. Beaumont, V. Korah,
P. Andrews, G. Coman, D. Bogdan, L. Ritter, D. Braun, R. Whish, D. Bailey, S. Deleanu, A.
Jones, B. Sufrin, L.L.Gormsen).
Finally, the authors put forward a few consideration regarding the actions for
compensation in case of the abuse of dominant position.
Keywords: abuse; dominant position; abuse of dominant position; abusing; sanction;
compensation.

II.2. Exploatarea abuzivă a poziţiei dominante
Determinarea caracterului abuziv al unui anumit comportament de afaceri
reprezintă una dintre chestiunile cele mai dezbătute în dreptul european al
concurenţei, în special prin prisma reformei iniţiate de către Comisia Europeană în
privinţa aplicării art. 102 TFUE la începutul anilor 2000[1].
În lumina prevederilor art. 102 TFUE, renumitul profesor Joseph Temple Lang
deosebeşte trei tipuri de abuzuri: abuzuri de comportament sau de exploatare a
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consumatorilor; abuzuri de structură sau abuzuri care duc la excluderea concurenţilor de pe piaţă şi abuzuri cu caracter de represalii faţă de concurenţi[2]. În
literatura de specialitate, cele mai aprinse discuţii vizează abuzurile de structură
sau care generează efecte de excludere a concurenţilor de pe piaţă.
Delimitarea comportamentelor de afaceri abuzive ridică numeroase probleme.
În primul rând, linia de demarcaţie între abuzul de poziţie dominantă şi manifestări legitime ale concurenţei este foarte fină. Astfel, spre exemplu oferirea unui
preţ de vânzare mai scăzut decât cel solicitat de către concurenţi reprezintă o
acţiune concurenţială obişnuită. Totuşi, dacă preţul solicitat este prea mic, vorbim
de un abuz de poziţie dominantă care poate genera efecte de excludere.
1. Consideraţii generale privind caracterul abuziv al comportamentelor de
afaceri
Abuzul de poziţie dominantă se regăseşte în comportamentul unei întreprinderi aflate într-o astfel de poziţie, atunci când acţiunile sale au un efect anticoncurenţial. Abuzul se poate manifesta pe piaţa în care operează firma respectivă,
dar uneori şi pe o piaţă diferită de aceasta. În ultimul caz, situaţia va fi interpretată
tot ca un abuz de poziţie dominantă, dar doar dacă cele două pieţe sunt legate între
ele (de exemplu, atunci când consumatorii de pe una dintre pieţe sunt şi consumatori actuali sau potenţiali pe cealaltă piaţă)[3].
Articolul 102 TFUE reprezintă temeiul juridic pentru o componentă esenţială a
politicii de concurenţă, iar aplicarea sa efectivă ajută pieţele să acţioneze mai bine
în folosul întreprinderilor şi consumatorilor. Acest aspect este deosebit de important în contextul obiectivului mai larg de realizare a unei pieţe interne integrate[4].
După cum am mai arătat Articolul 102 TFUE interzice folosirea abuzivă a unei
poziţii dominante. Potrivit jurisprudenţei instanţelor UE, faptul că o întreprindere
se regăseşte într-o poziţie dominantă nu este ilegal în sine, iar o astfel de întreprindere dominantă are dreptul să concureze pe piaţă. Aceasta are însă şi obligaţia
de a nu permite ca prin comportamentul său să se deterioreze concurenţa pe piaţa
internă.
Formularea prevederilor art. 102 TFUE este destul de vagă, fiind interzis
”abuzul de poziţie dominantă a uneia sau a mai multor întreprinderi aflate în poziţie
dominantă”, în măsura în care ”pot să afecteze comerţul între statele membre”. Fără să
ofere o definiţie a ceea ce înseamnă în concret abuzul de poziţie dominantă,
articolul menţionat din dreptul primar oferă doar nişte exemple a ceea ce ar putea
să fie considerat un comportament abuziv de piaţă (i.e. impunerea directă sau
indirectă a unor preţuri de vânzare inechitabile; limitarea producţiei; aplicarea
unor condiţii inegale la tranzacţii similare sau identice etc.). o definiţie clară şi
comprehensivă a abuzului de poziţie dominantă nu găsim nici în practica decizională a Comisiei şi nici în jurisprudenţa instanţelor UE.
Totuşi, merită să reţinem, câteva dintre definiţiile abuzului de poziţie dominantă pe care le putem regăsi în jurisprudenţa instanţelor UE:
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 În jurisprudenţa Hoffman-La Roche[5], abuzurile de poziţie dominantă au fost

definite ca fiind comportamente care, prin recurgerea la strategii de afaceri diferite faţă de
cele care sunt caracteristice unui proces concurenţial normal în produse şi servicii, au ca
efect împiedicarea menţinerii gradului de concurenţă încă existent pe piaţă sau previn
îmbunătăţirea acestuia;
 În cauza AKZO[6], instanţa reţine existenţa dreptului întreprinderilor dominante
să concureze pe merite şi neagă existenţa unei obligaţii a întreprinderilor dominante să se
abţină de la a se concura viguros cu concurenţii lor de dimensiuni mai mici sau proaspăt
intraţi pe piaţa respectivă;
 În completare, în cadrul jurisprudenţei Atlantic Container Lines[7] instanţa face
referire la responsabilitatea specială a întreprinderii dominante de a nu permite, ca prin
comportamentul său să contribuie la restrângerea suplimentară a concurenţei existente pe
piaţa relevantă, având în vedere faptul că aceasta este deja restrânsă, ca urmare a prezenţei
întreprinderii dominante pe piaţa respectivă.
Din cele menţionate se poate observa faptul că expresiile vagi, fără un înţeles
clar, pe care le putem întâlni în cazul prevederilor privind abuzul de poziţie
dominantă care se regăsesc în dreptul primar, pot fi întâlnite şi în cazul definiţiilor
jurisprudenţiale ale conceptului. Bunăoară, concepte precum ”concurenţă normală”,
”concurenţă pe merite”, ”responsabilitate specială” nu sunt definite în concret, înţelesul
lor fiind interpretabil, în funcţie de context.
Jurisprudenţa mai recentă a Tribunalului[8] susţine caracterul obiectiv al
conceptului de abuz de poziţie dominantă, adică faptul că acesta poate exista şi dacă
nu există intenţia de afectare a concurenţei. Totuşi, intenţia întreprinderii de a
recurge la practici străine de concurenţa bazată pe merite nu este lipsită de relevanţă în toate ipotezele, aceasta putând fi întotdeauna luată în considerare în
susţinerea unei concluzii potrivit căreia întreprinderea în cauză a comis un abuz de
poziţie dominantă, chiar dacă, o astfel de concluzie ar trebui să se întemeieze în
primul rând pe constatarea obiectivă a unei manifestări efective a comportamentului abuziv.
Incidenţa articolului 102 TFUE este justificată pe baza unor probe concludente
şi convingătoare care duc la concluzia că există probabilitatea ca pretinsele practici
abuzive să ducă la o afectare a concurenţei. Comisia va interveni astfel în temeiul
articolului 102 TFUE atunci când acţiunile întreprinderilor pot să ducă la afectarea
concurenţei, următorii factori[9] fiind consideraţi, în general, relevanţi în evaluarea
pretinselor practici abuzive[10]:
 poziţia de piaţă a întreprinderii dominante. Cu cât poziţia dominantă este mai
puternică, cu atât este mai ridicată probabilitatea ca practicile de protejare a acestei
poziţii să ducă la afectarea concurenţei;
 caracteristicile pieţei relevante sau condiţiile existente pe aceasta. Acestea includ
condiţiile de intrare pe piaţă şi de expansiune, precum existenţa unor economii de
scară şi/sau de anvergură şi efectele de reţea. Economiile de scară se referă la
faptul că este mai puţin probabil ca nişte concurenţi să intre sau să rămână pe o
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piaţă dacă întreprinderea dominantă blochează o parte importantă din piaţa
respectivă. În mod similar, aceste practici îi pot permite întreprinderii dominante
să orienteze o piaţă caracterizată prin efecte de reţea în favoarea sa, ori să îşi
consolideze în mod suplimentar poziţia pe o astfel de piaţă. De asemenea, dacă
barierele la intrarea pe piaţa din aval şi/sau din amonte sunt importante, aceasta
înseamnă că poate costa mult pentru concurenţi să depăşească dezavantajul
reprezentat de integrarea verticală a întreprinderii dominante;
 poziţia de piaţă a concurenţilor întreprinderii dominante. Aceasta se referă la importanţa concurenţilor pentru menţinerea unei concurenţe efective. Astfel, reţinem
că un anumit concurent poate juca un rol concurenţial semnificativ, chiar dacă
deţine o cotă de piaţă redusă, în comparaţie cu alţi concurenţi. Poate forma
exemplu în acest sens, concurentul cel mai apropiat de întreprinderea dominantă,
un concurent deosebit de inovator sau un concurent care are reputaţia unei
întreprinderi care reduce în mod sistematic preţurile[11];
 poziţia de piaţă a clienţilor sau a furnizorilor întreprinderii dominante. În cadrul
acestui criteriu, din perspectiva reţinerii abuzului de poziţie dominantă prezintă
importanţă măsura în care întreprinderea dominantă exercită practicile abuzive
numai asupra anumitor consumatori sau furnizori de factori de producţie care pot
avea o importanţă deosebită pentru intrarea pe piaţă sau pentru expansiunea
concurenţilor[12]. În ceea ce priveşte clienţii, poate fi vorba, de exemplu, de aplicarea unor condiţii mai favorabile faţă de acei clienţi care sunt cei mai susceptibili
să răspundă la ofertele unor furnizori alternativi, care prezintă un mijloc aparte de
distribuţie a produsului pentru o întreprindere care intră pe piaţă, care sunt situaţi
într-o zonă geografică potrivită pentru o întreprindere care intră pe piaţă sau faţă
de cei care au posibilitatea de a influenţa comportamentul altor clienţi.
În cazul furnizorilor de factori de producţie prezintă relevanţă acordurile de
furnizare exclusivă încheiate cu furnizorii care răspund la cererile clienţilor care
sunt concurenţi ai întreprinderii dominante pe o piaţă în aval sau să pot realiza
produse la un nivel — sau într-o locaţie — care corespunde în mod special
nevoilor întreprinderilor noi care ar intra pe piaţă. De asemenea, vor fi analizate
orice strategii, aflate la dispoziţia clienţilor sau furnizorilor de factori de producţie
care ar putea ajuta la contracararea practicilor întreprinderii dominante;
 intensitatea pretinselor practici abuzive: În general, cu cât este mai ridicat
procentul vânzărilor totale de pe piaţa relevantă afectate de practicile presupus
abuzive, cu cât ele durează mai mult şi cu cât sunt mai regulate, cu atât este mai
mare probabilitatea afectării concurenţei;
 existenţa unor eventuale probe ale unei blocări efective: dacă aceste practici există
de suficient timp, performanţa pe piaţă a întreprinderii dominante şi a concurenţilor săi pot furniza probe directe privind caracterul anticoncurenţial al practicii.
Astfel de probe ar putea constitui, spre exemplu: creşterea sau încetinirea scăderii
cotei de piaţă a întreprinderii dominante; marginalizarea actualilor sau potenţialilor concurenţi existenţi pe piaţă; eşecurile de intrare pe piaţă etc.;
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 probe directe privind existenţa unei strategii de excludere. Acestea includ docu-

mente interne care conţin probe directe ale unei strategii de excludere a concurenţilor, precum un plan amănunţit de exercitare a anumitor practici pentru
excluderea unui concurent, pentru împiedicarea intrării unor întreprinderi sau
pentru prevenirea apariţiei unei pieţe, ale unor ameninţări concrete privind acţiuni
de excludere etc. Asemenea probe directe pot fi utile pentru interpretarea practicilor întreprinderii dominante.
La instrumentarea cauzelor, Comisia va analiza factorii generali menţionaţi
anterior, alături de factorii specifici anumitor tipuri de comportamente abuzive,
precum şi orice alt factor pe care i-ar considera utili.
În mod normal, evaluarea se efectuează prin compararea situaţiei actuale sau
probabil viitoare de pe piaţa respectivă (în condiţiile existenţei practicilor întreprinderii dominante) cu situaţia de piaţă ipotetică care ar exista în absenţa
practicilor respective[13].
În unele situaţii, nu este necesară efectuarea de către Comisie a unei evaluări
amănunţite înainte de a concluziona că este probabil ca practicile respective să
afecteze concurenţa de pe piaţă şi să aducă prejudicii consumatorilor. Astfel, dacă
se constată că practicile acestea pot ridica obstacole în calea concurenţei, fără să
determine creşterea eficienţei, efectul lor anticoncurenţial poate fi dedus[14].
2. Teste privind determinarea efectelor anticoncurenţiale ale unei practici
unilaterale de afaceri
Literatura de specialitate a dezvoltat, de-a lungul timpului, mai multe teste
prin care pot fi determinate efectele anticoncurenţiale ale unei anumite practici
unilaterale de afaceri[15] cum ar fi[16]: testul afectării bunăstării consumatorilor;
testul sacrificării profiturilor întreprinderii dominante sau lipsa justificării economice a practicii de afaceri sau testul concurentului la fel de eficient.
Testul afectării bunăstării consumatorilor[17]
Testul analizează efectele unui anumit comportament de afaceri în raport cu
modificările pe care acesta le generează asupra bunăstării consumatorilor. Testul se
circumscrie obiectivului declarat al politicii reformate din domeniul concurenţei, şi
anume, asigurarea unor efecte nete benefice pentru consumatori. Obiectivul evaluării care se efectuează în cadrul testului este verificarea măsurii în care comportamentul de afaceri duce la reducerea bunăstării consumatorilor. Testul permite
sancţionarea practicilor de afaceri care nu aduc beneficii nete consumatorilor.
Totodată, permite întreprinderilor ai căror comportamente de afaceri restrâng
concurenţa, aducând totuşi beneficii majore consumatorilor care depăşesc în
importanţă eventualele efecte negative ce pot decurge din practica anticoncurenţială, să beneficieze de exceptare de la sancţiune[18].
Testul sacrificării profiturilor sau lipsa justificării economice a practicii de
afaceri urmăreşte sancţionarea întreprinderilor care îşi asumă pierderi în scopul
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excluderii de pe piaţă a concurenţilor[19]. Evaluarea pleacă de la premisa că
întreprinderile îşi sacrifică profiturile în trei situaţii: i) când vânzarea în pierdere
este necesară în vederea limitării pagubelor[20]; ii) existenţa dorinţei de intrare pe
pieţe noi[21]; iii) dorinţa excluderii de pe piaţă a concurenţilor sau prevenirea
intrării pe piaţă a noilor concurenţi.
Faţă de testul afectării bunăstării consumatorilor, acest test prezintă avantajul
că poate fi efectuat mai simplu, punând accent pe situaţia financiară a întreprinderii, aspect care poate fi verificat de către autorităţile din domeniul concurenţei
prin analizarea registrelor contabile ale întreprinderii în cauză[22].
Unele practici vor fi considerate de Comisie ca reprezentând un sacrificiu, dacă
prin practicarea unui preţ inferior pentru toată sau pentru o parte din producţia sa
în decursul perioadei de timp relevante sau prin extinderea producţiei sale în
decursul perioadei de timp relevante, întreprinderea dominantă a suferit sau
suferă pierderi care ar fi putut fi evitate[23]. Comisia va considera costul evitabil
mediu ca fiind punctul de plecare pentru evaluarea măsurii în care o întreprindere
dominantă suferă sau a suferit pierderi evitabile. Dacă o întreprindere dominantă
practică un preţ inferior costului evitabil mediu pentru toată sau pentru o parte din
producţia sa, nu recuperează costurile care ar fi putut fi evitate dacă nu se realiza
aceea producţie, ea suferind o pierdere care ar fi putut fi evitată[24]. Astfel,
practicarea unor preţuri inferioare costului evitabil mediu va fi considerată de
Comisie, în majoritatea cazurilor, ca fiind o indicaţie clară existenţei unui
sacrificiu[25].
Conceptul de sacrificiu nu include doar practicarea unor preţuri inferioare
costului evitabil mediu[26]. Astfel, se poate verifica de asemenea, dacă pretinsele
practici abuzive de afaceri au dus, pe termen scurt, la obţinerea de venituri nete
inferioare celor care ar fi putut fi estimate în condiţiile unor practici alternative
rezonabile, şi anume dacă întreprinderea dominantă a suferit o pierdere care ar fi
putut fi evitată[27]. Comisia nu va compara însă practicile reale cu alternative
ipotetice sau teoretice care ar fi putut fi mai profitabile. Vor fi analizate numai
strategii de afaceri care reprezintă alternative rezonabile şi fiabile din punct de
vedere economic, având în vedere condiţiile de piaţă şi realităţile comerciale cu
care se confruntă întreprinderea dominantă.[28] În acest sens, Comisia se va putea
baza pe probe directe, constând în documente provenind de la întreprinderea
dominantă care indică în mod clar o strategie de eliminare a concurenţei[29], cum
ar fi un plan amănunţit de sacrificare a profiturilor pentru a exclude un concurent,
a împiedica intrarea pe piaţă sau a preveni apariţia unei pieţe sau dimpotrivă,
probe[30] ale unor ameninţări concrete cu acţiuni de eliminare a concurenţei.[31]
Testul concurentului la fel de eficient[32] doreşte să faciliteze trasarea unei linii
de demarcaţie între comportamentele de afaceri care reprezintă expresia concurenţei pe merite şi cele care au ca scop excluderea concurenţilor de pe piaţă, prin
îngreunarea excesivă a condiţiilor de concurenţă pe piaţă[33]. Rezultatul evaluării
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indică măsura în care comportamentul de afaceri duce sau nu la excluderea de pe
piaţă a unor concurenţi la fel de eficienţi ca întreprinderea dominantă, adică a unor
întreprinderi care prezintă un nivel al costurilor de producţie la fel ca întreprinderea dominantă. Conform testului concurentului la fel de eficient, excluderea de
pe piaţă a întreprinderilor mai puţin eficiente din punct de vedere economic decât
întreprinderea dominantă nu ridică probleme de aplicare a dreptului european al
concurenţei. Comisia recunoaşte că, în anumite circumstanţe, un concurent mai
puţin eficient poate exercita, de asemenea, o presiune care ar trebui luată în
considerare atunci când se analizează dacă anumite practici de excludere bazate pe
preţ duc la o blocare cu caracter anticoncurenţial.
Pentru a determina dacă ar fi probabil ca un concurent ipotetic, la fel de
eficient ca şi întreprinderea dominantă, să fie exclus ca urmare a practicilor
abuzive, Comisia procedează la examinarea datelor economice referitoare la
costurile de producţie şi preţuri de vânzare, precum şi a măsurii în care întreprinderea dominantă practică preţuri sub nivelul costurilor. Testul concurentului
la fel de eficient poate fi fiabil doar în ipoteza în care sunt disponibile date
economice suficient de exacte legat de întreprinderile care activează pe o anumită
piaţă. În cazul în care este posibil, Comisia utilizează informaţii cu privire la
costurile întreprinderii dominante[34]. Dacă aceste din urmă informaţii nu sunt
disponibile, Comisia poate să utilizeze date privind costurile concurenţilor sau alte
date[35] fiabile comparabile.[36]
Dacă datele sugerează în mod clar că un concurent la fel de eficient poate
concura în mod eficace cu practicile în materie de preţuri ale întreprinderii dominante, Comisia va conchide, în principiu, că nu este probabil ca practicile în
materie de preţuri ale întreprinderii dominante să aibă un impact negativ asupra
concurenţei efective şi, astfel, asupra consumatorilor, fiind prin urmare puţin
probabil să intervină.
Dacă, dimpotrivă, datele sugerează că preţul practicat de întreprinderea
dominantă riscă să ducă la excluderea unor concurenţi la fel de eficienţi, atunci
Comisia va include acest element în evaluarea generală a blocării cu caracter
anticoncurenţial.
3. Clasificarea comportamentelor abuzive de afaceri
Art. 102 TFUE conţine o enumerare orientativă a practicilor care pot fi considerate abuzive, fără însă ca aceasta să aibă un caracter limitativ sau exhaustiv.
Printre practicile abuzive menţionate în prevederile tratatului cu titlu exemplificativ[37] putem menţiona[38]: practicarea unor preţuri excesiv de mari sau
excesiv de mici (preţuri de ruinare); impunerea unor condiţii de contractare discriminatorii (de exemplu, rabaturile comerciale); refuzul de a aproviziona[39]; limitarea producţiei şi a pieţelor de desfacere sau a dezvoltării tehnice.
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Jurisprudenţă instanţelor UE prezintă o cazuistică consistentă care susţine
faptul că lista practicilor abuzive cuprinsă în prevederile art. 102 TFUE nu
epuizează toate situaţiile de manifestare ale abuzului de poziţie dominantă[40].
Literatura de specialitate[41], la rândul ei, analizează diverse moduri în care se
manifestă comportamentul abuziv al unor întreprinderi într-un context contractual
sau non-contractual, cum ar fi: refuzul de a furniza materii prime unui concurent
pe piaţa de derivate; exercitarea de presiuni economice asupra comercianţilor spre
a păstra pieţele lor închise şi de a-i lega pe clienţii lor prin rabaturi de fidelitate;
restricţiile privind vânzările impuse unor vânzători cu ridicata; reduceri de livrări
în perioada de penurie; interdicţiile impuse vânzătorilor cu ridicata privind
vânzarea unor produse concurente; refuzul de a aproviziona un comerciant străin;
practicarea unor preţuri care discriminează între beneficiari; determinarea distribuitorilor independenţi de a nu realiza anumite comenzi pentru export, acordarea
de reduceri de preţ unor utilizatori, cu compensarea concomitentă a acestor
reduceri printr-o creştere a preţurilor facturate altor utilizatori.
Conform celui mai cunoscut criteriu de clasificare a practicilor abuzive, în
funcţie de natura comportamentului de afaceri a întreprinderii dominante, putem
distinge între două categorii de comportamente[42]: a) abuzuri de comportament[43]
şi b) abuzuri de structură[44].
În timp ce prima categorie vizează comportamente anticoncurenţiale prejudiciabile pentru clientelă, a doua are în vedere comportamente care urmăresc să
afecteze concurenţii actuali sau potenţiali ai întreprinderii dominate. Clasificarea
nu trebuie văzută foarte strict, în condiţiile în care anumite conduite ale întreprinderii dominante pot fi încadrate în ambele categorii, putând fi considerate atât
abuzuri de comportament, cât şi de structură.
În prezent, în literatura de specialitate este unanim acceptat faptul că art. 102
TFUE acoperă atât comportamente care constituie abuzuri de comportament, cât şi
comportamente care pot fi considerate abuzuri de structură[45]. Cu toate acestea, în
trecut, în doctrină s-a susţinut şi opinia conform căreia art. 102 TFUE (la aceea dată
art. 82 TCE) ar interzice doar abuzurile de comportament[46] şi că prevederile
acestuia nu ar acoperi şi comportamente care ar putea fi considerate abuzuri de
structură[47].
Opinia menţionată se reflectă şi în doctrina anilor ’70 unde s-a susţinut faptul
că prevederile art. 102 TFUE trebuie limitate la abuzurile de comportament, prejudiciabile consumatorilor care ar presupune existenţa unei legături reale între
prejudiciul cauzat şi comportamentul întreprinderii dominate[48]. Interpretarea a
devenit desuetă ca urmare a hotărârii pronunţate în cauza Continental Can[49],
potrivit căreia prevederile articolul 102 TFUE acoperă şi situaţiile în care structura
concurenţială a pieţei ar fi afectată ca efect al strategiilor de afaceri ai întreprinderii
dominante[50]. Începând cu această hotărâre istorică a CJUE a devenit clar că
prevederile art. 102 TFUE cuprind şi situaţii care sunt considerate ca fiind abuzuri
de structură care au ca efect slăbirea structurii concurenţiale a pieţei.

Abuzul de poziţie dominantă în dreptul european al concurenţei (II)

97

Jurisprudenţa Continental Can a reţinut că prevederile din dreptul primar
privind abuzul de poziţie dominantă acoperă şi comportamentele anticoncurenţiale prin care principalul prejudiciu este cauzat concurenţilor. Curtea a negat
relevanţa existenţei unei legături reale de cauzalitate între poziţia dominantă şi
comportamentul de afaceri în cauză, deoarece consolidarea poziţiei deţinute de
întreprindere poate să fie abuzivă şi interzisă de prevederile dreptului primar,
oricare ar fi procedeele şi mijloacele folosite în acest scop, dacă acesta are ca efect
împiedecarea substanţială a concurenţei existente pe piaţă[51]. Hotărârea Curţii
din această cauză a făcut ulterior obiectul unor polemici în literatura de profil, unii
autori criticând raţionamentul şi rezultatul acesteia, însă Curtea a persistat în
abordarea sa generală în jurisprudenţa sa ulterioară[52].
Conform celor menţionate mai sus, putem reţine că abuzurile de comportament
includ practicile de afaceri care pot să-i prejudicieze pe clienţii întreprinderii dominante în
mod direct[53]. Specific întreprinderilor cu o putere de piaţă considerabilă, acestea
se manifestă prinpracticarea unor preţuri excesive, reducerea cantităţilor livrate, oferirea
unor produse de o calitate mai slabă; discriminarea între clienţi, vânzarea aceloraşi
bunuri la preţuri diferite[54] sau impunerea unor preţuri excesiv de mari faţă de
valoarea economică a prestaţiei[55].
În practică, abuzurile de comportament au suscitat un interes redus în activitatea Comisiei, în principal datorită faptului că identificarea parametrilor care ar
permite o intervenţie este dificilă. Astfel spre exemplu, pe orice piaţă unde o
întreprindere deţine o poziţie dominantă preţurile sunt, de regulă, mai ridicate,
fapt care nu permite o evaluare facilă a caracterului „excesiv” al acestora[56].
Abuzurile de structură sau practicile de excludere reprezintă o categorie a comportamentelor anticoncurenţiale concepute pentru a produce un impact negativ asupra
rivalilor[57]. Conform unei opinii exprimate în literatura de specialitate, sunt două
argumente care justifică extinderea aplicabilităţii prevederilor art. 102 TFUE la
practicile de excludere ale întreprinderilor dominante[58]. Pe de o parte, aceste
practici de afaceri au ca scop protejarea poziţiei dominante a întreprinderilor şi
facilitarea exploatării subsecvente a acestei poziţii[59]. Spre exemplu, societatea
United Brands care deţinea o poziţie dominantă pe piaţa bananelor a depus
eforturi în vederea excluderii producătorilor de banane concurenţi de pe piaţa
europeană, ca modalitate de menţinere a puterilor sale asupra clienţilor.
Pe de altă parte, prin eliminarea sau reducerea concurenţei pe piaţa relevantă,
întreprinderea dominantă neagă oportunitatea altor actori economici de a participa
pe piaţă. Spre deosebire de abuzurile de comportament, cele de structură se pot
proba relativ uşor, nefiind nevoie în toate situaţiile de dovedirea afectării actuale
sau potenţiale a consumatorilor.[60] Astfel, spre exemplu, în cauza British
Airways, Comisia Europeană a reţinut existenţa unui comportament abuziv care
poate da naştere la efecte de excludere a concurenţilor pe piaţă datorită oferirii de
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către compania aeriana British Airways a unor comisioane suplimentare pentru
vânzarea biletelor acesteia[61].
Abuzurile de structură urmăresc menţinerea sau consolidarea puterii de piaţă
a întreprinderilor, prin excluderea concurenţilor[62] sau prin temperarea comportamentului concurenţial al întreprinderilor existente pe piaţă. Acestea[63] pot
descuraja intrările pe piaţă, extinderea concurenţei, respectiv să încurajeze ieşirea
concurenţilor de pe piaţă.
Comportamentele incluse în această categorie pot aduce beneficii consumatorilor pe termen scurt[64], însă îi pot afecta pe termen lung prin modificarea
structurii concurenţiale a pieţei. Reducerea sau înlăturarea presiunii concurenţiale
ca urmare a eliminării întreprinderilor concurente permit întreprinderii dominante
să exploateze consumatorii în scopul maximizării profitului[65].
Obiectivul principal al reglementărilor în materie de concurenţă îl reprezintă
protejarea concurenţei pe piaţa internă, ca mijloc de asigurare a bunăstării consumatorilor şi a alocării eficiente a resurselor. Este necesar, ca atât concurenţilor
actuali, cât şi celor potenţiali să li se asigure posibilitatea intrării libere pe piaţă,
respectiv şansa de a concura în baza meritelor[66].
Sancţionarea abuzurilor de structură[67] este posibilă dacă se demonstrează că
strategia de afaceri a întreprinderii dominante tinde să restricţioneze concurenţa
sau este capabil să aibă un asemenea efect. Nu prezintă relevanţă existenţa unor
beneficii pe termen scurt pentru consumatori[68], ţinând cont de faptul că afectarea
gradului de concurenţă poate duce pe termen lung la creşterea preţurilor.[69]
Scopul măsurilor luate de Comisie în legătură cu practicile de excludere este
de a asigura faptul că întreprinderile dominante nu împiedică concurenţa efectivă
prin excluderea concurenţilor într-un mod anticoncurenţial, ceea ce ar putea avea
un impact negativ asupra bunăstării consumatorilor, fie printr-un nivel mai ridicat
al preţurilor decât cel care ar fi prevalat pe piaţă altminteri, prin calitatea redusă a
produselor oferite pe piaţă sau după caz, prin limitarea posibilităţilor de alegere
pentru consumatori.[70]
Comisia foloseşte sintagma „blocare cu caracter anticoncurenţial” (i.e. comportament care poate duce la o excludere cu caracter anticoncurenţial a întreprinderii
concurente) pentru descrierea situaţiilor în care accesul eficace al unor concurenţi
actuali sau potenţiali la sursele de aprovizionare sau pe pieţe este împiedicat sau
eliminat, ca rezultat al practicilor întreprinderii dominante, prin care este probabil
ca întreprinderea dominantă să fie capabilă să mărească preţurile[71] în mod
profitabil, în detrimentul consumatorilor. Identificarea modului posibil de prejudiciere a consumatorilor[72] se poate baza pe probe calitative şi, acolo unde este
posibil şi oportun, pe probe cantitative.
Probabilitatea afectării structurii concurenţiale a pieţei printr-o conduită anticoncurenţială este cu atât mai mare, cu cât poziţia pe piaţă a întreprinderii dominante este mai puternică[73]. Comportamentul anticoncurenţial care generează
efecte de excludere, nu are la bază o competiţie bazată pe merite, nu are ca rezultat
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câştiguri în eficienţă şi ridică obstacole în calea concurenţei reziduale existente pe
piaţa în cauză. Existenţa unui abuz de poziţie dominantă în astfel de situaţii poate
fi prezumată[74].
În funcţie de trăsăturile practicii de afaceri, abuzurile de structură pot fi
clasificate[75] în:
 practici de excludere bazate pe preţ (spre exemplu, practicarea unor preţuri de
ruinare, vânzarea legată, rabaturile de loialitate);
 practici de excludere care nu sunt bazate pe preţ (cum ar fi spre exemplu, condiţionarea vânzării unui bun de achiziţionarea altuia, refuzul de a aproviziona,
impunerea mărcii unice).
Practicile de afaceri care nu sunt bazate pe preţ se pot clasifica, în funcţie de
poziţia concurenţilor care pot fi excluşi de pe piaţă în urma practicilor în cauză, în:
 excluderi orizontale – comportamente prin care se urmăreşte înlăturarea sau
disciplinarea unui concurent al întreprinderii dominante aflat la acelaşi nivel în
lanţul de furnizare, prin excluderea accesului acestuia la clienţi (ex: tehnica prestaţiilor cuplate, impunerea mărcii unice, rabaturile de loialitate, practicarea unor
preţuri de ruinare);
 excluderi verticale – comportamentele care au ca scop excluderea sau disciplinarea unei întreprinderi active pe piaţa situată în aval (spre exemplu, excluderea
unui concurent activ pe piaţa produselor finite de către un producător al materiilor
prime necesare pentru fabricarea produsului finit). Intră în această categorie, în
principal, refuzul de a aproviziona şi prestaţiile cuplate, în unele situaţii[76].
Încadrarea practicilor abuzive într-o categorie de abuz nu este întotdeauna
facilă. Astfel, o practică considerată în general abuz de comportament poate să
genereze şi efecte de excludere[77]. Mai mult, în cazul clasificării care are în vedere
excluderile verticale şi orizontale, distincţia nu funcţionează în toate situaţiile
practice. De exemplu, în cazul acordării unui rabat pentru client, condiţionat de
încheierea unui contract potrivit căruia clientul va achiziţiona toate necesităţile sale
de la furnizorul dominant, efectele sunt atât verticale (i.e. reducerea libertăţii de
alegere a clientului), cât şi orizontale (i.e. reducerea posibilităţilor concurenţilor
întreprinderii dominante de a fi furnizorii clientului respectiv)[78]. Cu toate
acestea, clasificarea practicilor abuzive nu este esenţială pentru aplicarea normelor
incluse în tratat, din moment ce prevederile acestuia privesc orice abuz de poziţie
dominantă[79].
4. Formele de manifestare ale abuzului de poziţie dominantă[80]
Strategiile de afaceri care pot constitui abuz de poziţie dominantă, prin faptul
că duc la afectarea concurenţei de pe piaţă, pot îmbrăca diverse forme. Stabilirea
unei liste exhaustive a comportamentelor unilaterale de afaceri care au un caracter
abuziv este imposibilă în practică.
Totuşi, având în vedere lista exemplificativă a strategiilor abuzive de afaceri
menţionată la art. 102 TFUE, jurisprudenţa instanţelor europene, precum şi
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practica decizională a Comisiei putem identifica abuzurile cel mai frecvent
întâlnite în practică.
1. Preţuri excesive
Preţurile excesive sunt considerate o formă de manifestare a abuzului de
comportament[81]. În ceea ce priveşte înţelesul sintagmei ”preţ excesiv”, Curtea a
arătat în jurisprudenţa United Brands[82] că un preţ este excesiv atunci când nu
există o legătură rezonabilă cu valoarea economică a produsului avut în vedere[83].
Totuşi, trebuie să reţinem faptul că existenţa unor preţuri mai ridicate este o
caracteristică a pieţelor dominate, context care face necesară o reglementare doar în
cazul preţurilor extrem de mari[84]. Caracterul excesiv al preţului se determină, de
regulă, în corelaţie cu mărimea costurilor de producţie. Uneori comparaţia poate să
nu fie eficientă, din moment ce în cazul întreprinderilor dominante costurile de
producţie pot fi mai ridicate, datorită lipsei presiunii concurenţiale care să
determine întreprinderea să recurgă la reducerea acestora.
În aceste condiţii, ar fi mai indicat să se compare costurile unei întreprinderi
eficiente cu preţul practicat de întreprinderea dominantă. Obţinerea datelor de
comparaţie este însă anevoioasă[85]. O altă soluţie propusă, în literatura de
specialitate, a fost aceea a comparării preţurilor existente în diferite state membre
pentru acelaşi produs[86]. În situaţia în care condiţiile de comercializare ale
bunurilor sunt similare în statele comparate, metoda poate să fie furnizorul unui
indicator al existenţei abuzului de poziţie dominantă. În general, întreprinderilor
dominante le este permis să vândă la un preţ relativ mai ridicat (incluzând costul
de producţie şi un profit rezonabil).
Practica aplicării unor preţuri excesive poate avea efecte anticoncurenţiale, în
primul rând din cauza exploatării consumatorilor care duce la scăderea puterii de
cumpărare a acestora şi poate avea un efect indirect asupra consumului în
general[87].
Preţurile ridicate pot avea şi un efect pro-concurenţial, prin faptul că pot
favoriza intrarea întreprinderilor pe piaţă, dacă barierele la intrare nu sunt foarte
ridicate[88]. De asemenea, întreprinderile pot să demonstreze că există motive
obiective pentru care preţurile sunt diferite,de exemplu, în situaţia în care există
diferenţe obiective în ceea ce priveşte condiţiile de comercializare ale produselor în
cauză, cum sunt costurile de transport sau taxele percepute într-un anumit stat
membru[89].
2. Dumping-ul sau preţurile de ruinare
Literatura de specialitate vorbeşte despre o teorie tradiţională a preţurilor de
ruinare. Conform acesteia în cazul dumping-ului avem de a face cu o întreprindere
”prădătoare” (i.e. întreprinderea dominantă sau care deţine o poziţie de monopol
care urmăreşte excluderea concurenţilor de pe piaţă). Aceasta îşi stabileşte
preţurile la un nivel suficient de jos, pentru o perioadă de timp suficientă pentru
a-i determina pe concurenţi să părăsească piaţa sau, după caz, să nu intre pe piaţă.
Dacă se prezumă faptul că atât ”prădătorul”, cât şi ”victima” sa sunt firme care
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sunt la fel de eficiente din punct de vedere economic, strategia prădării presupune
suportarea unor pierderi de către ambele societăţi. Dumping-ul presupune însă
existenţa speranţei pentru întreprinderea dominantă că pierderile din prezent,
asemeni oricărei investiţii, vor fi acoperite cu ajutorul câştigurilor viitoare, prin
exploatarea poziţiei de piaţă dobândite sau după caz, întărite cu ajutorul
practicii[90].
Dezbaterea existentă pe tema necesităţii sancţionării comportamentelor
abuzive ale întreprinderilor dominante şi încurajarea strategiilor de afaceri
benefice pentru concurenţă şi consumatori este deosebit de actuală în cazul
preţurilor de ruinare. Astfel, strategia aplicării unor preţuri reduse poate constitui
o practică eficientă de intrare pe o piaţă nouă[91], prin atragerea clientelei, la fel,
cum poate constitui manifestarea unui comportament de afaceri cu caracter
abuziv[92], dacă se poate dovedi faptul că întreprinderea care suportă pierderile va
avea posibilitatea recuperării lor viitoare[93]. Totodată, trebuie să avem în vedere
faptul că aplicarea unor preţuri reduse, chiar şi de către întreprinderi dominante,
poate face parte dintr-o strategie de apărare a întreprinderii faţă de concurenţă,
poate constitui un indicator al eficienţei economice a întreprinderii dominante sau
dimpotrivă poate reflecta dorinţa întreprinderii de a răspunde intereselor
consumatorilor.[94] Măsura în care întreprinderile dominante îşi pot justifica
strategia de a aplica preţuri reduse pe piaţă sunt însă foarte limitate[95].
Potrivit ultimelor evoluţii din literatura de specialitate dumping-ul nu implică
întotdeauna apelarea întreprinderii dominante la practicarea unor preţuri extrem
de reduse, ci poate consta în identificarea unor modalităţi de creştere a costurilor
întreprinderilor concurente, de exemplu prin invocarea normelor legale
existente[96]. Ținând cont de această realitate, formularea reglementărilor legale în
materie trebuie să se facă cu deosebită atenţie, astfel încât reglementările să nu
constituie piedici în calea concurenţei în preţuri dintre întreprinderi.[97]
3. Discriminarea prin intermediul preţurilor
Această formă de manifestare a abuzului de poziţie dominantă a fost definită
în literatura autohtonă de specialitate ca fiindcomportamentul întreprinderii dominante de a pretinde preţuri diferite de la consumatori diferiţi pentru aceeaşi prestaţie, în
vederea maximizării profitului[98].
Conform paragrafului 2 al articolul 102, lit. c) este interzisă aplicarea unor
condiţii inegale la prestaţii echivalente. Discriminarea în privinţa preţurilor poate
exista în cazul în care mărfurile sunt vândute sau cumpărate la preţuri care nu au
legătură cu diferenţele existente la nivelul costurilor de producţie. Comportamentul acoperă situaţiile în care acelaşi produs este vândut la preţuri diferite, fără
existenţa unei legături cu costul de producţie, precum şi situaţii în care bunurile
sunt vândute la acelaşi preţ, deşi între ele există diferenţe reale de cost[99].
Discriminarea în privinţa preţurilor se poate manifesta în diferite moduri[100].
Putem vorbi de o discriminare pe criterii geografice în situaţia în care întreprinderea
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stabileşte niveluri diferite de preţ pentru pieţele locale distincte şi apoi caută să le
izoleze una de cealaltă pentru a evita revânzările între ele.
Totodată, comportamentul poate lua forma reducerilor sau rabaturilor care nu
au legătură cu diferenţele de cost, ci au ca obiectiv legarea clienţilor de producător,
făcând astfel mai dificilă pătrunderea altor concurenţi pe piaţă. Discriminarea
poate, de asemenea, să apară ca preţ de eliminare a concurenţei sau preţ de ruinare
(predatory pricing), context în care societatea dominantă urmăreşte să îşi protejeze
poziţia de piaţă, prin scăderea preţurilor sub un anumit nivel pentru a descuraja
un eventual nou venit pe piaţă, ca ulterior să le crească din nou, odată cu
înlăturarea noului concurent[101].
Discriminarea prin intermediul preţurilor dă naştere la două tipuri de
prejudicii, denumite în funcţie de partea prejudiciată, prejudiciu primar sau
secundar. Prejudiciul primar se referă la pierderea suportată de un concurent aflat la
acelaşi nivel al pieţei precum societatea dominantă, după cum ilustrează reducerile
de fidelitate care fac şi mai dificilă pătrunderea pe piaţă a unui concurent.
Prejudiciul secundar priveşte în schimb pierderea suferită de cumpărătorul
produsului. Aceasta este ilustrată de stabilirea uniformă a preţurilor, mărfurile
fiind vândute la acelaşi preţ, indiferent de faptul dacă un client este mai aproape
de fabrică decât altul şi, implicit, indiferent de costurile de transport[102].
Identificarea discriminării în privinţa preţurilor depinde de evaluarea costurilor de producţie, iar acestea pot fi dificil de determinat. Din perspectiva dreptului
european al concurenţei, probleme apar, în special, în legătură cu preţurile de
eliminare a concurenţei care ar rezulta ca urmare a recurgerii la această strategie de
afaceri.
În ceea ce priveşte motivele sau justificarea sancţionării discriminării prin
intermediul preţului, literatura de specialitate economică identifică mai multe
motive[103]:
 Primul motiv se referă la afectarea eficienţei de alocare[104] prin intermediul
comportamentului. Potrivit teoriei economice, monopolul sau existenţa unei poziţii
de piaţă dominante dă naştere la efecte economice negative, deoarece monopolistul apelează la restrângerea producţiei într-o măsură mai mare decât ar face în
condiţii de concurenţă normale. Problema esenţială este dacă alocarea greşită a
resurselor va fi mai mare în cadrul unui regim care impune perceperea unui preţ
unic pentru toţi clienţii sau în cadrul unuia care permite discriminarea în privinţa
preţurilor. Aceasta depinde de faptul dacă discriminarea în privinţa preţurilor ar
avea ca efect o restrângere mai mare a producţiei sau dacă dimpotrivă, aceasta ar
putea duce în realitate la o creştere a producţiei[105].
 Al doilea motiv are în vedere caracterul echitabil al acestei practici de afaceri. Deşi
în literatura de specialitate există o opinie majoritară potrivit căreia discriminarea
prin intermediul preţurilor ar fi inechitabilă, putem identifica şi contraargumente
în acest sens[106]. Aserţiunea pleacă de la regula instituită în jurisprudenţa United
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Brands care impune ca orice monolopist care a procedat până în acel moment la o
discriminare a preţurilor între subpieţele naţionale să înceteze această practică. În
ipoteza în care ulterior, monopolistul ar percepe acelaşi preţ pe toate aceste pieţe
s-ar genera un efect diferit asupra distribuţiei veniturilor între zonele geografice cu
venituri mai ridicate şi cele cu venituri mai reduse[107]. Drept urmare, pot exista
situaţii în care efectul general al aplicării regulii United Brands va consta într-o
redistribuire a veniturilor dinspre consumatorii din regiunile mai sărace ale
Europei spre consumatorii din regiunile mai bogate[108]. Acelaşi autor[109] arată
că se poate susţine şi că opinia sa ar omite importanţa creării unei pieţe unice în
cadrul UE, de unde şi opoziţia instanţelor europene faţă de împărţirea pieţelor de-a
lungul graniţelor naţionale. Totuşi, respectând întotdeauna linia arătată în jurisprudenţa instanţelor europene, prin concentrarea asupra formei comportamentelor
de afaceri, putem scăpa din vedere esenţa. Astfel, raţiunea existenţei unei pieţe
unice în termeni economici a fost crearea unei eficienţe economice mărite.[110]
Scopul interzicerii discriminării prin intermediul preţurilor a constat în prevenirea împărţirii pieţelor şi împiedicarea reinstalării în mod indirect a barierelor
care au fost înlăturate odată cu desăvârşirea pieţei interne[111]. Discriminările prin
intermediul preţurilor sunt analizate mai sever în jurisprudenţă, mai ales dacă sunt
asociate cu alte elemente, precum restricţionarea revânzării produselor, ori
furnizarea unor cantităţi de produse mai mici faţă de cele solicitate[112].
Potrivit jurisprudenţei instanţelor UE, sunt apreciate ca fiind ilegale diferenţele
de preţ care nu pot fi justificate obiectiv. Efectele anticoncurenţiale ale acestei
practici se referă în principal la efectul de excludere de pe piaţă a concurenţilor
actuali sau potenţiali. Astfel, scăderile selective de preţ, mai ales faţă de consumatorii marginali (adică faţă de consumatorii care beneficiază de o mobilitate mai
mare în privinţa reorientării către noi furnizori), pot avea un efect de descurajare a
intrărilor pe piaţă. De asemenea, practica poate reduce costurile implicate de o
strategie de ruinare a concurentului şi poate duce la exploatarea consumatorilor
captivi ai întreprinderii dominante[113]. Cauze precum Irish Sugar[114] sau
Compagnie Maritimes Belge Transport[115] reflectă jurisprudenţa instanţelor UE în
privinţa evaluării legalităţii unei politici de aplicare a preţurilor selective[116].
Discriminarea prin intermediul preţului poate avea, uneori, efecte
pozitive[117] asupra creşterii bunăstării consumatorilor, cum ar fi spre exemplu
situaţia în care aceasta ar duce la creşterea producţiei, prin facilitarea deservirii
unui număr mare de clienţi, cu ajutorul ofertelor adiţionale de preţuri mai scăzute.
Totodată, discriminările de preţ pot să asigure o reîntoarcere mai bună a investiţiilor, care la rândul său poate încuraja investiţiile suplimentare în activităţile de
cercetare sau după caz, în procesul de producţie, acestea putând aduce beneficii
chiar şi pentru consumatori. Nu trebuie neglijat nici faptul că, în unele situaţii,
practica discriminării prin intermediul preţului poate duce la o împărţire mai
echitabilă a resurselor. Astfel, diferenţele de preţ pot reflecta, uneori, elasticităţi
diferite ale cererii, ţinând cont de realitatea că unii clienţi sau consumatori sunt
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dispuşi să plătească mai mult pentru acelaşi produs, iar stabilirea unui preţ
uniform ar fi în dezavantajul clienţilor sau consumatorilor mai săraci[118].
4. Rabaturile
Incidenţa sistemelor de rabaturi a crescut foarte mult în ultimele două decenii,
reducerile de preţ acordate în anumite condiţii ajungând să reprezinte una dintre
principalele instrumente moderne de marketing[119].
Din perspectiva dreptului european al concurenţei prezintă importanţă sistemele de rabaturi aplicate de întreprinderile dominante care prezintă un potenţial
efect de excludere a concurenţei de pe piaţă, doar acestea fiind considerate contrare
prevederilor articolului 102 TFUE. Pentru acest motiv, Curtea s-a pronunţat în
sensul că un rabat legat de realizarea unui obiectiv de cumpărare încalcă prevederile dreptului european al concurenţei[120].
Un furnizor – producător sau distribuitor – poate utiliza diverse modalităţi
prin care să determine un cumpărător să achiziţioneze totalitatea necesităţilor sale
sau o parte semnificativă a acestora de la el. În acest scop, poate să îmbunătăţească
produsele oferite în termenii calităţii sau ai preţului, conduită care reflectă manifestarea unei concurenţe pe merite şi care nu poate fi sancţionată. De asemenea,
aceasta poate recurge la folosirea unor acorduri de exclusivitate ori a unor scheme de
rabaturi atractive.
În practică, utilizarea unor astfel de tehnici poate avea la bază atât motive care
ţin de creşterea eficienţei, cât şi considerente care au ca scop excluderea concurenţilor întreprinderii dominante de pe piaţă. Efectele negative şi cele pozitive ale
conduitei furnizorului depind deforma îmbrăcată de către practica în cauză, de
întinderea în timp a acesteia, precum şi de circumstanţele existente pe piaţa unde este
aplicată. Alături de efectul de excludere a concurenţilor de pe piaţă şi de întărirea
poziţiei dominante, rabaturile pot cauza discriminăriîntre diferitele categorii de
consumatori, spre exemplu prin exploatarea acelor categorii de consumatori care
prezintă o elasticitate redusă a cererii sau intră în categoria consumatorilor
captivi.[121]
În funcţie de modalitatea de acordare, literatura de specialitate clasifică rabaturile
în[122] rabaturi condiţionate şi necondiţionate.
Rabaturile condiţionate recompensează achiziţiile clienţilor care au loc în
anumite împrejurări. Acestea se acordă, spre exemplu, în funcţie de cantitatea de
marfă achiziţionată de client într-o anumită perioadă de referinţă sau în funcţie de
procentajul deţinut de achiziţiile cumpărătorului din totalul necesităţilor acestuia.
Rabaturile condiţionate au un efect foarte pronunţat de fidelizare a clientelei,
ducând la excluderea concurenţilor actuali sau potenţiali, motiv pentru care, de
regulă, nu există posibilitatea justificării lor[123].
Rabaturile necondiţionate sunt acordate doar anumitor clienţi ai întreprinderii
dominante (deci nu sunt reduceri generale de preţ), având în vedere anumite
criterii, altele decât comportamentul de achiziţionare. Aceste rabaturi, asemenea
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rabaturilor condiţionate, pot avea un efect de excludere, în situaţia în care sunt
adresate cumpărătorilor marginali, alături de un efect de discriminare prin
intermediul preţului[124].
În timp ce rabaturile condiţionate afectează cu o probabilitate mai mare concurenţa, rabaturile necondiţionate, de regulă, ridică probleme minore din perspectiva
afectării concurenţei. Ținând cont de acest aspect, în cele de mai jos tratăm doar
rabaturile condiţionate.
În ceea ce priveşte rabaturile condiţionate, reţinem că acestea pot fi clasificate în
funcţie de mai multe criterii, după cum urmează[125]:
 În funcţie de modul de stabilire a pragului care trebuie atins în vederea acordării
reducerii de preţ, deosebim între:
 rabaturi cu prag cantitativ, unde pragul este reprezentat de un anumit volum
al bunurilor care trebuie achiziţionate de către cumpărător;
 rabaturi cu prag procentual, unde pragul este exprimat sub forma unui anumit
procent din necesităţile totale ale cumpărătorului;
 rabaturi condiţionate de o obligaţie de exclusivitate care sunt condiţionate de achiziţionarea de către client a tuturor necesităţilor sale de la producătorul care acordă
rabatul.
 În funcţie de întinderea rabatului asupra cantităţii achiziţionate distingem între:
 rabaturi prospective, aplicabile doar asupra bunurilor achiziţionate peste
pragul stabilit pentru obţinerea rabatului;
 rabaturi retroactive, acordate asupra tuturor unităţilor achiziţionate (anterior
sau posterior atingerii pragului), odată ce pragul a fost depăşit[126];
 În funcţie de produsele la care se referă reducerea de preţ acordată, deosebim între:
 rabaturi individuale, acordate în cazul achiziţionării unui anumit tip de
produs;
 rabaturi multiprodus, acordate în cazul achiziţionării a cel puţin două produse
de natură diferită.
Dintre tipurile de rabaturi menţionate în cadrul clasificării vom trata în continuare formele de manifestare ale rabaturilor care sunt de natură să cauzeze cele
mai grave restrângeri ale procesului concurenţial, anume acordurile de exclusivitate,
respectiv aprovizionarea exclusivă.
 Acordurile de exclusivitate au fost considerate încercări ale întreprinderilor
dominante de a exclude de pe piaţă pe concurenţii lor, prin împiedicarea acestora
să vândă consumatorilor, cu ajutorul utilizării unor obligaţii de cumpărare cu caracter
exclusiv sau ai unor reducer Noţiunea de acorduri de exclusivitate se referă şi la
obligaţiile de furnizare cu caracter exclusiv sau la stimulentele care au acelaşi efect, prin
care întreprinderea dominantă încearcă să-şi excludă concurenţii, împiedicându-i
să se aprovizioneze de la furnizori. O asemenea blocare a accesului la factorii de
producţie poate duce la o blocare cu caracter anticoncurenţial, dacă obligaţia de
furnizare cu caracter exclusiv sau stimulentele leagă majoritatea furnizorilor
eficienţi de factori de producţie şi dacă întreprinderile cliente, care sunt concurenţi

106

IOAN LAZĂR, LAURA LAZĂR

ai întreprinderii dominante, nu sunt capabile să găsească surse alternative de
aprovizionare cu factori de producţie[127].
Jurisprudenţă constantă a instanţelor UE arată că un rabat de fidelitate, acordat
în contrapartida unui angajament al clientului de a se aproviziona exclusiv sau
cvasiexclusiv de la o întreprindere aflată într-o poziţie dominantă, este contrar
articolului 102 TFUE. Astfel, un asemenea rabat tinde să împiedice, pe calea
acordării unor avantaje financiare, aprovizionarea clienţilor de la producătorii
concurenţi[128].
 Aprovizionarea exclusivă constă în obligaţia impusă unui client de pe o
anumită piaţă de a se aproviziona exclusiv, sau în mare măsură, numai de la
întreprinderea dominantă[129]. În acest context, pentru a convinge consumatorii să
accepte aprovizionarea exclusivă, întreprinderea dominantă va trebui să-i compenseze, în tot sau în parte, pentru pierderea de concurenţă care rezultă ca urmare
a exclusivităţii. Desigur, astfel de compensaţii, pot profita interesului individual al
consumatorului şi implicit, îl pot determina să încheie un acord de aprovizionare
exclusivă cu întreprinderea dominantă. Asta nu înseamnă că toate acordurile de
exclusivitate sunt benefice pentru consumatori în general, inclusiv pentru cei care
nu se aprovizionează în mod curent de la întreprinderea dominantă, respectiv
pentru consumatorii finali. Problema abuzului de poziţie dominantă se pune de
regulă în cazurile în care este probabil ca nu toţi consumatorii să aibă de câştigat ca
urmare a aplicării practicii. Aceasta este situaţia în special în cazul în care există
mulţi consumatori, iar obligaţiile de aprovizionare exclusivă existente faţă de
întreprinderea dominantă ar avea ca efect împiedicarea intrării pe piaţă sau
expansiunea unor întreprinderi concurente.[130]
Este cunoscut faptul că intervenţia Comisiei în temeiul articolului 102 are loc
atunci când, pe baza unor probe concludente şi convingătoare, este probabil ca
pretinsele practici abuzive să ducă la o blocare cu caracter anticoncurenţial. În
cazul unor pretinse practici abuzive care implică o obligaţie de aprovizionare
exclusivă, evaluarea Comisiei va avea în vedere o serie factori relevanţi având
caracter general, cum ar fi: poziţia întreprinderii dominante, condiţiile de pe piaţa
relevantă, poziţia concurenţilor întreprinderii dominante, poziţia clienţilor sau a furnizorilor de factori de producţie, intensitatea pretinselor practici abuzive, eventuale probe ale
unei blocări efective, probe directe ale unei strategii de excludere. La aceşti factori cu
caracter general se adaugă o serie de alţi factori specifici acordurilor de aprovizionare exclusivă, ai căror evaluare permite sau nu o intervenţie a Comisiei[131].
Posibilitatea ca unele obligaţii de aprovizionare exclusivă să ducă la o blocare
cu caracter anticoncurenţial apare în special atunci când, în absenţa acestor obligaţii, o presiune concurenţială importantă ar fi exercitată de concurenţi actuali sau
potenţiali ai întreprinderii dominante. Totodată, obligaţiile de aprovizionare
exclusivă pot produce efecte de excludere a concurenţei de pe piaţă, în ipoteza în
care ar exista posibilitatea ca întreprinderile concurente să nu poată concura pentru
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întreaga cerere a unui anumit client deoarece întreprinderea dominantă este un
partener comercial de neevitat, cel puţin pentru o parte din cererea de pe
piaţă[132].
Dacă întreprinderile concurente pot concura în mod egal pentru întreaga
cerere a fiecărui client, în general, este puţin probabil ca obligaţiile de aprovizionare exclusivă să împiedice concurenţa efectivă, cu excepţia cazului în care
trecerea clienţilor de la un furnizor la altul este îngreunată din cauza duratei
obligaţiei de aprovizionare exclusivă. În general, cu cât durata unei obligaţii este
mai lungă, cu atât este mai mare probabilitatea apariţiei unui efect de excludere.
Cu toate acestea, dacă întreprinderea dominantă este un partener comercial de
neevitat pentru majoritatea sau pentru toţi clienţii, chiar şi o obligaţie de aprovizionare exclusivă de scurtă durată poate duce la apariţia excluderilor cu caracter
anticoncurenţial.
Jurisprudenţa constantă a instanţelor UE arată că pentru o întreprindere aflată
în poziţie dominantă pe o piaţă, legarea cumpărătorilor – chiar la cererea acestora –
printr-o obligaţie sau printr-o promisiune de a se aproviziona pentru totalitatea
sau pentru o parte considerabilă a necesităţilor lor exclusiv de la întreprinderea
dominantă, constituie o folosire abuzivă a unei poziţii dominante în sensul
articolului 102 TFUE, indiferent dacă obligaţia în cauză este stipulată ca atare sau
dacă este asumată în schimbul acordării unor rabaturi. Situaţia este identică în
cazul în care întreprinderea respectivă, fără a lega cumpărătorii printr-o obligaţie
formală de exclusivitate, aplică, fie în temeiul unor acorduri încheiate cu aceşti
cumpărători, fie în mod unilateral, un sistem de rabaturi de fidelitate, şi anume
reduceri condiţionate de aprovizionarea clientului, pentru totalitatea sau pentru o
parte importantă a necesităţilor sale, exclusiv de la întreprinderea aflată în poziţie
dominantă[133].
Astfel, angajamentele de aprovizionare exclusivă de această natură, indiferent
dacă prevăd în schimb rabaturi sau acordarea de rabaturi de fidelitate în vederea
stimulării cumpărătorului să se aprovizioneze exclusiv de la întreprinderea aflată
în poziţie dominantă, sunt incompatibile cu obiectivul unei concurenţe nedenaturate în cadrul pieţei comune, deoarece nu se întemeiază pe o prestaţie economică
ce justifică această obligaţie sau acest avantaj, ci urmăresc să priveze cumpărătorul
de posibilitatea de a-şi alege sursele de aprovizionare sau să îi restrângă această
posibilitate şi să blocheze accesul pe piaţă ai altor producători[134].
 Rabaturile sau reducerile condiţionate reprezintă reduceri acordate clienţilor ca
recompensă pentru un anumit tip de comportament de cumpărare. Conform
uzanţelor, clientul primeşte o reducere de preţ dacă achiziţiile sale din timpul unei
perioade de referinţă depăşesc un anumit prag, reducerea fiind acordată fie pentru
toate achiziţiile (reduceri de preţ retroactive), fie numai pentru cele efectuate în
plus faţă de cele necesare pentru atingerea pragului prevăzut ca şi condiţie pentru
acordarea reducerii (reduceri de preţ progresive). Rabaturile condiţionate nu
reprezintă o practică de afaceri neobişnuită. Întreprinderile oferă astfel de reduceri
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de preţ pentru ca să atragă o cerere mai mare pentru produsele comercializate şi să
confere beneficii pentru consumatori.
Cu toate acestea, astfel de reduceri de preţ — atunci când sunt acordate de o
întreprindere dominantă — pot avea şi efecte de blocare efectivă sau potenţială a
concurenţei, similare cu cele cauzate de obligaţiile de cumpărare exclusivă.
Reducerile condiţionate pot avea asemenea efecte fără să implice neapărat un
sacrificiu din partea întreprinderii dominante[135].
 Jurisprudenţa Tomra Systems ASA[136] relevă criteriile de apreciere a caracterului
abuziv al sistemului de rabaturi cantitative, după cum urmează:
Se arată că, în general, sistemele de rabaturi cantitative aplicate de o întreprindere dominantă, legate exclusiv de volumul achiziţiilor efectuate de la aceasta, nu
au un efect de excludere de pe piaţă interzis de articolul 102 TFUE. Dacă creşterea
cantităţii furnizate de întreprinderea respectivă se traduce printr-un cost inferior
pentru furnizor, acesta are dreptul să acorde clientului său această reducere
printr-un tarif mai favorabil. Se prezumă aşadar, că rabaturile cantitative reflectă
câştiguri de eficienţă şi economii de scară realizate de întreprinderea în poziţie
dominantă[137].
Rezultă din cele menţionate, că un sistem de rabaturi cantitative unde cuantumul reducerii de preţ creşte în funcţie de volumul de marfă achiziţionat de la
întreprinderea dominantă nu va încălca articolul 102 TFUE, în afara situaţiei în care
criteriile şi modalităţile de acordare a rabatului evidenţiază că sistemul nu se
întemeiază pe o contraprestaţie justificată din punct de vedere economic, ci
urmăreşte, în mod similar unui rabat de fidelitate, să împiedice aprovizionarea
clienţilor de la producătorii concurenţi[138].
Pentru stabilirea eventualului caracter abuziv al unui sistem de rabaturi
cantitative, este necesar să se aprecieze toate împrejurările, criteriile şi modalităţile
de acordare a rabaturilor şi să se examineze dacă rabaturile urmăresc, printr-un
avantaj care nu se întemeiază pe nicio prestaţie economică susceptibilă să îl
justifice, privarea cumpărătorul de posibilitatea de a-şi alege liber sursele de
aprovizionare sau restrângerea acestor posibilităţi, blocarea accesului concurenţilor
pe piaţă, aplicarea unor condiţii inegale partenerilor comerciali la prestaţii
echivalente sau, după caz, consolidarea poziţiei dominante[139].
 Jurisprudenţa Tomra Systems ASA relevă, totodată, şi criteriile de apreciere a
caracterului abuziv al sistemului de rabaturi retroactive, sens în care arată că mecanismul de excludere pe care îl alcătuiesc rabaturile retroactive nu impune ca
întreprinderea dominantă să sacrifice profituri, întrucât costul rabatului este
repartizat între un număr mare de unităţi. Prin acordarea retroactivă de rabaturi,
preţul mediu obţinut de întreprinderea dominantă poate foarte bine să fie mult
superior costurilor şi să aducă o marjă de profit medie ridicată. Totuşi, sistemul de
rabaturi retroactiv face ca, pentru client, preţul de achiziţie efectiv al ultimelor
unităţi să fie foarte redus[140].
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Rabaturile retroactive acordate asupra totalităţii achiziţiilor efectuate de către un
anumit client, într-o anumită perioadă de referinţă, au un puternic efect de
excludere. Efectul de excludere apare în situaţiile în care pragul este stabilit
deasupra cantităţii de bunuri care ar fi fost oricum achiziţionată de către clientul în
cauză. În acest fel clientul, pentru a beneficia de reducerea de preţ, va achiziţiona şi
acele cantităţi de la întreprinderea dominantă, cantităţi pe care altfel le-ar fi
achiziţionat de la concurenţii acesteia. Efectul de inducere a loialităţii va depinde,
desigur, de mărimea rabatului acordat. Efectul de inducere a loialităţii se consideră
a fi cel mai puternic în cazul ultimului produs care trebuie achiziţionat în vederea
atingerii pragului. Se va recurge la calcularea preţului efectiv al produsului, preţ
care rezultă din aplicarea reducerii obţinute, iar cu cât acest preţ efectiv se situează
sub pragul reprezentat de costurile totale medii ale întreprinderii, cu atât va fi mai
mare efectul de creştere a loialităţii[141].
În cazul rabaturilor unde pragul este stabilit sub forma unui procentaj din totalul
necesităţilor clientului sau sub forma unui prag individualizat în funcţie de nevoile
particulare ale unui anumit concurent, efectul de inducere a loialităţii este cel mai
pronunţat[142]. În cazul rabaturilor cu prag cantitativ sau al celor cu prag
standardizat, efectul de inducere a loialităţii este redus. Totuşi, în situaţia în care
pragul cantitativ este astfel stabilit încât se situează în apropierea nivelului la care
majoritatea clienţilor cumpără, atunci aceştia pot eventual împiedica reorientarea
clientului cu o parte semnificativă a cererii lor faţă de alţi concurenţi. În cazul
rabaturilor cu prag cantitativ, nivelul incert al pragului poate fi un alt motiv de
inducere a loialităţii[143].
Prevederile din dreptul primar interzic aplicarea practicilor mai sus menţionate doar în măsura în care împiedică menţinerea sau dezvoltarea concurenţei
existente pe piaţa relevantă unde este prezentă întreprinderea dominantă[144].
Rabaturile, după cum am arătat, pot avea însă şi unele efecte
pro-concurenţiale, dar pentru ca acestea să aibă caracterul unei justificări[145] a
presupusului comportament abuziv de afaceri, trebuie să fie mai importante decât
efectele anticoncurenţiale.[146]
În cazul rabaturilor condiţionate este cunoscut faptul că intervenţia Comisiei în
temeiul articolului 102 TFUE are loc atunci când, pe baza unor probe concludente
şi convingătoare, este probabil ca pretinsele practici abuzive să ducă la o blocare cu
caracter anticoncurenţial. În cazul unor pretinse practici abuzive care implică
rabaturi condiţionate, evaluarea Comisiei are în vedere o serie factori cu caracter
general pe care i-am analizat deja: poziţia întreprinderii dominante, condiţiile de pe
piaţa relevantă, poziţia concurenţilor întreprinderii dominante, poziţia clienţilor sau a
furnizorilor de factori de producţie, intensitatea pretinselor practici abuzive, eventuale
probe ale unei blocări efective, probe directe ale unei strategii de excludere. La aceşti factori
cu caracter general se adaugă o serie de alţi factori relevanţi în determinarea
gradului în care un sistem de reduceri condiţionate poate duce la o blocare cu
caracter anticoncurenţial, printre care amintim[147]:
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 blocarea cu caracter anticoncurenţial are o probabilitate mai ridicată atunci

când întreprinderile concurente nu pot intra în concurenţă pentru întreaga cerere a fiecărui
client. O reducere condiţionată acordată de o întreprindere dominantă îi poate
permite acesteia să folosească porţiunea „indiscutabilă” din cererea fiecărui client
(i.e. cantitatea de produse care ar fi în orice caz cumpărată de către client de la
întreprinderea dominantă) ca un efect de levier pentru a scădea preţul care trebuie
plătit pentru porţiunea „discutabilă” din cerere (i.e. cantitatea pentru care clientul
poate prefera şi poate găsi efectiv un înlocuitor)[148];
 reducerile retroactive, în general, pot bloca piaţa în mod semnificativ, întrucât
fac mai puţin interesantă pentru clienţi trecerea la un furnizor alternativ pentru
mici cantităţi de cerere, în cazul în care aceasta ar duce la pierderea reducerilor
retroactive[149]. Potenţialul efect de blocare a reducerilor retroactive este, în
principiu, cel mai puternic pentru ultima unitate de produs cumpărată înainte de
depăşirea pragului. Relevant pentru o evaluare a efectului de fidelizare al unei
reduceri este nu numai efectul asupra concurenţei pentru a furniza ultima unitate,
ci efectul de blocare a sistemului de reduceri asupra concurenţilor (actuali sau
potenţiali) ai furnizorului dominant. Cu cât reducerea ca procentaj din preţul total
este mai ridicată şi cu cât pragul este mai ridicat, cu atât este mai importantă
motivaţia sub nivelul pragului şi, prin urmare, cu atât este mai puternică blocarea
pentru concurenţii actuali sau potenţiali;
 dacă sistemul de reduceri poate să împiedice expansiunea sau intrarea pe
piaţă chiar şi a unor concurenţi la fel de eficienţi, prin îngreunarea furnizării de
către aceştia a unei părţi din cerinţele diferiţilor clienţi[150]. În acest sens, Comisia
examinează datele economice referitoare la cost şi la preţurile de vânzare şi, în
special, dacă întreprinderea dominantă practică preţuri sub nivelul costurilor[151],
desigur, în măsura în care datele sunt disponibile pe piaţă şi sunt fiabile.
5. Legarea şi gruparea
Vânzările legate sau grupate reprezintă una dintre practicile unilaterale de
afaceri prin care întreprinderile dominante încearcă să-şi excludă concurenţii de pe
piaţă. Pe lângă efectele anticoncurenţiale constând, în principal, în excluderea
concurenţilor, aceste două categorii de practici comerciale[152] pot produce şi
efecte proconcurenţiale.
Legarea (sau vânzarea legată)[153] se referă de obicei la situaţii în care clienţii
care cumpără un produs (produsul care leagă) sunt nevoiţi să cumpere şi un alt
produs de la întreprinderea dominantă (produsul legat), vânzarea fiind condiţionată de achiziţionarea ambelor produse.
Legarea se poate manifesta în mai multe feluri. Legarea tehnică a produselor
intervine atunci când produsul care leagă este proiectat într-un asemenea mod,
încât funcţionează în mod corespunzător numai împreună cu produsul legat (şi nu
şi cu produse alternative oferite de concurenţi). Legarea contractuală, în schimb,
apare atunci când clientul care cumpără produsul care leagă se angajează să
cumpere şi produsul legat, în loc să prefere produsele alternative oferite de
concurenţi[154].
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Gruparea constă în împreunarea a două produse într-unul singur. Gruparea se
referă, de obicei, la modul în care produsele sunt oferite pe piaţă şi la preţul care
este practicat pentru pachetul de produse de către întreprinderea dominantă. În
cazul grupării, deosebim două forme principale ale comportamentului de afaceri:
gruparea pură şi reducerea multiprodus.
În cazul grupării pure, produsele sunt vândute numai împreună, în timp ce în
cazul grupării mixte, adesea denumită şi reducere multiprodus, produsele sunt puse
la dispoziţia clienţilor şi separat[155], cu diferenţa că suma preţurilor lor
individuale este mai ridicată decât preţul pachetului de produse.[156]
Legarea şi gruparea sunt practici obişnuite în practica comercială, care permit,
totodată, furnizarea de produse sau oferte mai bune pentru clienţi, în moduri mai
eficiente din punct de vedere al costurilor. Cu toate acestea, o întreprindere care
ocupă o poziţie dominantă pe piaţă şi care recurge la practica de afaceri a vânzărilor legate sau grupate poate aduce prejudicii consumatorilor prin operaţiunile de
legare sau grupare care blochează piaţa altor produse care participă la legare sau la
grupare (i.e pe piaţa legată şi, indirect, pe piaţa care leagă)[157].
Pentru incidenţa prevederilor art. 102 TFUE trebuie îndeplinite următoarele
condiţii[158]: întreprinderea să ocupe o poziţie dominantă pe piaţa care leagă[159];
produsele care leagă şi produsele legate să fie distincte; existenţa probabilităţii ca
practicile de legare să ducă la oblocare cu caracter anticoncurenţial[160].
Două produse sunt considerate distincte dacă, în absenţa operaţiunilor de
legare sau grupare, un număr semnificativ de clienţi ar cumpăra sau ar fi cumpărat
produsul care leagă fără să cumpere şi produsul legat de la acelaşi furnizor,
permiţând astfel producţia independentă, atât pentru produsul care leagă, cât şi
pentru cel legat[161]. Printre probele care arată că două produse sunt distincte se
află probe directe, cum ar fi spre exemplu achiziţionarea de către clienţi a produsului care leagă şi a produsului legat separat, de la diferiţi furnizori, sau probe
indirecte, precum prezenţa pe piaţă a unor întreprinderi specializate în fabricarea
sau vânzarea de produse legate fără produsul care leagă[162] sau a fiecăruia dintre
produsele grupate de întreprinderea dominantă, sau probe care arată că
întreprinderile cu putere scăzută de piaţă, în special pe pieţele concurenţiale, au
tendinţa de a nu lega sau grupa asemenea produse[163].
Legarea sau gruparea pot duce la efecte anticoncurenţiale pe piaţa produsului
legat, pe piaţa produsului care leagă sau pe ambele în acelaşi timp. Cu toate
acestea, chiar şi atunci când scopul strategiei de afaceri constând în legarea sau
gruparea produselor este de a proteja poziţia întreprinderii dominante pe piaţa
produsului care leagă, acest lucru se realizează indirect, prin afectarea concurenţei
pe piaţa produsului legat.
Pentru identificarea restrângerii probabile sau efective a concurenţei prin
aceste strategii de afaceri, Comisia va analiza, pe lângă factorii cu caracter general
menţionaţi anterior (i.e. poziţia întreprinderii dominante, condiţiile de pe piaţa
relevantă, poziţia concurenţilor întreprinderii dominante, poziţia clienţilor sau a
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furnizorilor de factori de producţie, intensitatea pretinselor practici abuzive,
eventuale probe ale unei blocări efective, probe directe ale unei strategii de
excludere etc.) şi alţi factori specifici[164] printre care amintim:
 apelarea la legarea tehnică – se consideră că riscul unei blocări cu caracter concurenţial este mai ridicat, atunci când întreprinderea dominantă îşi permanentizează strategia de legare prin intermediul legării tehnice a produselor. Abandonarea acestei strategii de afaceri costă mult. De asemenea, legarea tehnică reduce
şi oportunităţile de revânzare a diferitelor componente;
 numărul de pieţe ale produselor unde întreprinderea ocupă o poziţie dominantă – în
cazul grupării, întreprinderea poate ocupa o poziţie dominantă pe piaţa mai
multor produse grupate. Cu cât numărul unor asemenea produse este mai ridicat,
cu atât efectele anticoncurenţiale ale practicii pot fi mai semnificative. Acest lucru
este adevărat mai ales dacă gruparea de produse este greu de reprodus pentru un
concurent care lucrează fie singur, fie în colaborare cu alţii;
 scăderea concurenţei pe piaţa produsului legat – legarea poate duce la o concurenţă scăzută pentru clienţii interesaţi să cumpere produsul legat, dar nu şi pe
produsul care leagă. Dacă nu există un număr suficient de clienţi care să cumpere
produsul legat individual pentru a susţine concurenţii întreprinderii dominante pe
piaţa legată, operaţiunea de legare poate duce la creşterea preţurilor pentru aceşti
clienţi;
 utilizarea produsului care leagă şi a produsului legat ca factori de producţie – în
ipoteza în care produsul care leagă şi produsul legat pot fi utilizate, în proporţii
diferite, ca materii prime în cadrul unui proces de producţie, clienţii pot reacţiona
la o creştere a preţului produsului care leagă, mărindu-şi cererea pentru produsul
legat, simultan cu reducerea cererii pentru produsul care leagă. Prin legarea a două
produse, întreprinderea dominantă poate căuta să evite această substituire şi, prin
urmare, va avea posibilitatea să îşi mărească preţurile;
 caracterul reglementat al preţurilor de pe piaţa produsului care leagă – dacă
preţurile pe care întreprinderea dominantă le poate practica pe piaţa care leagă
sunt reglementate, operaţiunea de legare îi poate permite întreprinderii dominante
să mărească preţurile pe piaţa legată pentru a compensa pierderea de venituri
cauzată de reglementarea de pe piaţa care leagă;
 caracterul de bun complementar al produsului legat pentru clienţii produsului care
leagă – dacă produsul legat este un produs complementar important pentru clienţii
produsului care leagă, scăderea numărului de furnizori alternativi ai produsului
legat şi, implicit, reducerea gradului de disponibilitate al acestui produs poate
îngreuna intrarea pe piaţa produsului care leagă.
Reducerile multiprodus pot avea un caracter anticoncurenţial pe piaţa produsului legat sau pe piaţa produsului care leagă dacă reducerea de preţ acordată este
atât de importantă, încât concurenţii întreprinderii care sunt la fel de eficienţi din
punct de vedere economic, oferă numai unele componente ale pachetului de
produse şi astfel nu pot intra în concurenţă cu grupul de produse pentru care este
acordată reducerea[165].
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Dacă probele sugerează că şi concurenţii întreprinderii dominante vând
grupuri identice de produse sau ar putea să o facă rapid, fără să fie descurajaţi de
eventuale costuri suplimentare, Comisia va considera, în general, strategia de
afaceri ca fiind o manifestare a concurenţei între grupurile de produse. În această
din urmă ipoteză, întrebarea relevantă nu este dacă venitul marginal acoperă
costurile marginale pentru fiecare produs din grupul de produse, ci mai degrabă,
dacă preţul pachetului de produse, în ansamblu, nu este un preţ de dumping[166].
6. Refuzul de a aproviziona
Refuzul de a aproviziona a fost considerat un abuz de structură tipic[167],
întreprinderea dominantă împiedicând întreprinderea solicitantă să aibă acces la
materii prime care îi sunt necesare în procesul de producţie.[168] Într-o opinie din
literatura de specialitate, refuzul de a aproviziona apare ca o formă a refuzului de a
trata cu anumiţi furnizori ori beneficiari. Refuzul de a trata cu anumiţi furnizori
sau beneficiari este una dintre modalităţile în care se poate realiza abuzul de
poziţie dominantă şi poate avea mai multe forme concrete de exprimare. Astfel,
noţiunea refuzului de a aproviziona se referă la o arie largă de practici abuzive,
dintre care putem exemplifica[169]: încheierea unei relaţii comerciale existente[170]; refuzul de a furniza anumite produse sau informaţii unui client
nou[171]; refuzul de a acorda licenţă pentru drepturi de proprietate intelectuală[172], inclusiv atunci când acestea sunt necesare pentru a furniza informaţii de
interfaţă[173]; refuzul garantării accesului la anumite facilităţi esenţiale[174];
refuzul de acorda accesul la o instalaţie sau la o reţea esenţială[175]; refuzul
aprovizionării pentru a pedepsi clienţii care întreţin relaţii cu concurenţii[176];
refuzul de a aproviziona clienţi care nu acceptă operaţiunile de legare[177]; refuzurile de a aproviziona care vizează să împiedice cumpărătorul să participe la
schimburi comerciale paralele[178] sau să îşi reducă preţurile de revânzare.
Întreprinderile, dominante sau obişnuite, au dreptul să determine cui să
furnizeze[179] şi, de asemenea, să decidă întreruperea relaţiilor contractuale cu
partenerii lor comerciali. Refuzul aprovizionării unui client sau al unui concurent
nu este ilegală în sine, neexistând pentru întreprinderile dominante[180] o obligaţie
necondiţionată de a furniza. Astfel, faptul că o întreprindere se află într-o poziţie
dominantă pe piaţă nu o lipseşte de dreptul de a-şi proteja, la nevoie, interesele
comerciale.[181]
Refuzul de a aproviziona poate însă să fie abuziv[182] în situaţia în care
refuzul intervine ca o sancţiune din partea întreprinderii dominante pentru
opţiunea partenerului de a trata şi cu un concurent al întreprinderii dominante[183], precum şi atunci când întreprinderea dominantă aplică condiţii discriminatorii la furnizarea unor servicii[184], ori după caz, când refuză să ofere separat
anumite produse[185].
Cauzele de refuz de a aproviziona întâlnite în practică au vizat, atât comportamente constând în refuzul aprovizionării unui concurent actual sau potenţial
al întreprinderii dominante (cu consecinţa afectării concurenţei pe piaţa unde
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întreprinderea era dominantă), cât şi comportamente constând în refuzul de a fi
furnizor pentru un client care operează sau doreşte să opereze – în concurenţă cu
întreprinderea dominantă – pe o „piaţă situată în aval”[186] faţă de piaţa unde
întreprinderea era dominantă[187].
Unele comportamente ale întreprinderii dominante pot fi considerate în mod
indirect ca fiind refuzuri de a aproviziona, cum ar fi situaţia în care întreprinderea
dominantă întârzie nejustificat aprovizionarea sau impune condiţii de contractare
inechitabile pentru client (de exemplu, pretinzând un preţ excesiv)[188].
Analiza strategiei de afaceri în contextul aplicării prevederilor articolului 102
TFUE nu implică neapărat ca produsul refuzat să fi fost deja comercializat. Astfel,
este suficient să existe o cerere din partea unor cumpărători potenţiali şi să fie
identificată o piaţă potenţială pentru factorii de producţie respectivi[189]. Astfel,
nu este necesar să existe un refuz efectiv din partea unei întreprinderi dominante;
un„refuz implicit” este suficient. Refuzul implicit ar putea lua forma unei întârzieri
excesive sau a unui alt tip de perturbare în furnizarea produsului sau ar putea
include impunerea unor condiţii nerezonabile în schimbul furnizării produsului[190].
Astfel, spre exemplu, în locul unui refuz de a aproviziona, o întreprindere
dominantă poate practica un preţ pentru produsul de pe piaţa situată în amonte
care, în comparaţie cu preţul pe care îl practică pe piaţa situată în aval, nu permite
nici măcar unui concurent la fel de eficient să presteze o activitate comercială în
mod profitabil pe piaţa situată în aval, pe termen lung (aşa numita „micşorare a
marjei”[191]).
În general, problemele de concurenţă apar în practică atunci când întreprinderea dominantă intră în concurenţă pe piaţa situată în aval cu acel cumpărător pe
care refuză să-l aprovizioneze[192]. În această situaţie, practicile vor reprezenta o
prioritate în materie de aplicare a normelor de concurenţă dacă sunt îndeplinite
cumulativ condiţiile prezentate în cele de mai jos[193]:
 refuzul vizează un produs sau un serviciu care este necesar în mod obiectiv pentru a
putea intra în concurenţă în mod eficace pe o piaţă situată în aval[194]
În contextul examinării caracterului abuziv al refuzului de a aproviziona
Comisia va analiza măsura în care furnizarea factorilor de producţie refuzaţi este
necesară în mod obiectiv pentru ca întreprinderile concurente refuzate să poată
intra în concurenţă în mod eficace pe piaţă. Condiţia nu trebuie interpretată în
sensul că fără factorii de producţie refuzaţi niciun concurent nu ar putea niciodată
intra sau rămâne pe piaţa situată în aval[195]. De fapt, un factor de producţie este
indispensabil atunci când nu există niciun înlocuitor actual sau potenţial pe care
s-ar putea baza concurenţii de pe piaţa situată în aval pentru a contracara — cel
puţin pe termen lung — consecinţele negative ale refuzului[196].
În această privinţă, Comisia recurge la evaluarea măsurii în care concurenţii ar
putea să reproducă[197] în mod eficace factorii de producţie produşi de întreprinderea dominantă într-un orizont de timp previzibil[198]. Procedura se aplică
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atât cazurilor de întrerupere a aprovizionărilor anterioare, cât şi refuzurilor de a
furniza un bun sau un serviciu pe care întreprinderea dominantă nu l-a furnizat
anterior (i.e. aşa numitul refuz de a aproviziona de novo).
Trebuie menţionat faptul că, terminarea unui acord existent de aprovizionare
este mai probabil să fie considerată abuzivă decât un refuz de a aproviziona de
novo. De exemplu, dacă întreprinderea dominantă a aprovizionat anterior întreprinderea solicitantă, iar aceasta din urmă a realizat investiţii în funcţie de această
relaţie comercială pentru a utiliza factorii de producţie care au fost ulterior
refuzaţi, este mai probabil ca factorii de producţie respectivi să fie consideraţi de
Comisie ca fiind indispensabili. În mod similar, faptul că proprietarul factorilor de
producţie esenţiali a considerat, în trecut, că este în interesul său să furnizeze unui
client, arată că furnizarea factorilor de producţie nu implică niciun risc ca proprietarul să primească o compensaţie necorespunzătoare pentru investiţia iniţială.
Prin urmare, ar fi de datoria companiei dominante să demonstreze de ce condiţiile
au evoluat în asemenea măsură încât continuarea relaţiei existente de aprovizionare ar pune în pericol compensaţia sa corespunzătoare.
 probabilitatea ca refuzul să ducă la eliminarea concurenţei efective pe piaţa situată în
aval[199]
Probabilitatea eliminării concurenţei efective este, în general, cu atât mai mare
cu cât este mai ridicată cota de piaţă a întreprinderii dominante pe piaţa situată în
aval. Cu cât est mai redusă presiunea suportată de întreprinderea dominantă
privind capacitatea de producţie faţă de concurenţii situaţi pe piaţa din aval, cu
atât este mai mare gradul de substituibilitate existent între produsele întreprinderii
dominante şi cele ale concurenţilor săi de pe piaţa situată în aval. Cu cât este mai
mare numărul concurenţilor afectaţi pe piaţa din aval, cu atât este mai mare
probabilitatea ca cererea care ar fi putut fi satisfăcută de concurenţii excluşi să fie
deturnată de la aceştia în avantajul întreprinderii dominante.
 probabilitatea ca refuzul să aducă prejudicii consumatorilor[200]
În examinarea impactului probabil al unui refuz de a aproviziona asupra
bunăstării consumatorilor, Comisia va examina dacă, pentru consumatori, consecinţele negative probabile ale refuzului de a aproviziona pe piaţa relevantă compensează, în timp, consecinţele negative ale impunerii unei obligaţii de a aproviziona.
Dacă răspunsul este pozitiv, în mod normal, Comisia va instrumenta cauza.
În opinia Comisiei prejudicierea consumatorilor poate apărea, de exemplu,
atunci când concurenţii pe care întreprinderea dominantă îi exclude sunt, ca
urmare a refuzului, împiedicaţi să aducă pe piaţă bunuri sau servicii inovatoare
şi/sau atunci când este probabil să fie frânată continuarea unei activităţi de
inovare[201]. Aceasta poate fi situaţia dacă întreprinderea care solicită aprovizionarea nu intenţionează să se limiteze în principal la reproducerea bunurilor sau
serviciilor deja oferite de întreprinderea dominantă pe piaţa situată în aval, ci
intenţionează să producă bunuri sau servicii noi sau îmbunătăţite pentru care
există o potenţială cerere din partea consumatorilor sau care este probabil să
contribuie la dezvoltarea tehnică[202].
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De asemenea, se consideră că un refuz de a aproviziona poate aduce prejudicii
consumatorilor atunci când preţul de pe piaţa din amonte este reglementat, preţul
pe piaţa din aval nu este reglementat şi întreprinderea dominantă, prin excluderea
concurenţilor de pe piaţa din aval ca urmare a unui refuz de a aproviziona, poate
obţine un profit mai mare pe piaţa nereglementată din aval decât dacă nu ar fi
acţionat în acest fel.
Impunerea unei obligaţii de a furniza nu este, în cazuri specifice, de natură să
producă efecte negative asupra motivaţiei proprietarului factorilor de producţie
şi/sau ai altor agenţi economici de a investi şi de a inova pe piaţa din amonte, fie
ex ante, fie ex post. Asta este cazul în special atunci când o reglementare compatibilă cu dreptul comunitar impune deja întreprinderii dominante o obligaţie de
a aproviziona şi este clar, din consideraţiile care stau la baza unei asemenea
reglementări, că punerea în balanţă a diverselor motivaţii a fost deja realizată de
către autoritatea publică atunci când a impus o asemenea obligaţie de aprovizionare. Acesta ar putea fi şi cazul în care poziţia întreprinderii dominante pe piaţa
din amonte s-a dezvoltat sub protecţia unor drepturi speciale sau exclusive sau a
fost finanţată din resurse de stat. În asemenea cazuri specifice, nu există niciun
motiv pentru Comisie să se abată de la standardele sale generale în ceea ce priveşte
demonstrarea existenţei unei afectări probabile a concurenţei, fără analizarea
îndeplinirii condiţiilor cumulative mai sus menţionate[203].
Ca principiu, orice întreprindere, dominantă sau nu, trebuie să aibă dreptul să
îşi aleagă partenerii comerciali şi să dispună liber de bunurile sale. O intervenţie în
temeiul dreptului concurenţei necesită o analiză atentă în cazul în care aplicarea
articolului 102 TFUE ar duce la impunerea unei obligaţii de aprovizionare în
sarcina întreprinderii dominante[204]. Existenţa unei asemenea obligaţii poate
reduce motivaţia întreprinderilor de a investi şi de a inova şi poate, astfel, aduce
prejudicii consumatorilor. Faptul de a şti că pot avea o obligaţie de a aproviziona
împotriva propriei voinţe poate determina întreprinderile dominante să nu
investească, sau să investească mai puţin în activitatea respectivă.
De asemenea, concurenţii pot fi tentaţi să profite gratuit de investiţiile efectuate de întreprinderea dominantă, în loc să investească ei înşişi. Toate aceste
consecinţe nu ar fi, pe termen lung, în interesul consumatorilor[205].
Refuzul de a aproviziona ca formă de manifestare a abuzului de poziţie
dominată se regăseşte într-o speţă istorică, în cauza Microsoft.
Prin Decizia Comisiei Comunităţilor Europene din data de 24 martie 2004[206]
societatea Microsoft Inc.[207] a fost amendată cu suma de 497,2 mil. euro[208]
pentru că a abuzat, între anii 1998 şi 2004, de poziţia sa dominantă pe piaţa
sistemelor de operare pentru calculatoarele personale[209].
La momentul apariţiei strategiei abuzive de afaceri, sistemul de operare
Windows al societăţii Microsoft deţinea o cotă de 95% din piaţă. Comisia, a
analizat două comportamente de piaţă considerate ca având caracter abuziv:[210]
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1. a) refuzul de a furniza informaţii esenţiale de interoperabilitate necesare
pentru compatibilizarea sistemului de operare Solaris pentru servere de grup,
realizat de către societatea americană Sun Microsystems, cu sistemul de operare
pentru calculatoare personale Windows, produs al societăţii Microsoft Inc.; şi
2. b) practica constând în vânzarea legată a aplicaţiei informatice pentru
redarea fişierelor media, Windows Media Player cu sistemului de operare pentru
calculatoare personale MS Windows.
Strategie de piaţă a societăţii Microsoft a determinat echiparea tuturor calculatoarelor personale care aveau instalate sisteme de operare Windows cu programul
Windows Media Player, fapt care a afectat concurenţa prin concentrarea artificială
a furnizorilor de conţinut şi a dezvoltatorilor de aplicaţii către platforma Windows
pentru media.
Prin remediile impuse prin decizia sa, Comisia Europeană a urmărit înlăturarea efectelor distorsiunilor concurenţiale produse prin practicile de afaceri ale
societăţii Microsoft. Astfel, a fost impus cu titlu de remediu societăţii: (i) să releve
informaţiile de interoperabilitate solicitate de către producătorii concurenţi contra
unei redevenţe; (ii) să permită instituirea unei comisii independente de monitorizare a activităţii societăţii (măsură care însă nu a fost confirmată de către instanţele europene în faţa cărora a fost contestată decizia Comisiei); (iii) să lanseze
pe piaţă o variantă a sistemului de operare Windows fără Windows Media Player;
(iv) să plătească o amendă în valoare de 497 de milioane de euro.
Ulterior, amenda de 497,2 de milioane de euro a crescut – în urma aplicării
amenzilor cominatorii – la 899 milioane de euro, din cauza nerespectării deciziei
iniţiale a Comisiei. Decizia privind impunerea amenzii a fost atacată de către
Microsoft în 2004 cu o acţiune în anulare în faţa Tribunalului de Primă Instanţă a
Uniunii Europene[211], fără succes însă, hotărârea Tribunalului[212] reiterând
aproape sub toate aspectele decizia contestată a Comisiei[213].
III.3. Afectarea comerţului între statele membre
După cum am arătat deja în contextul discuţiilor privind înţelegerile între
întreprinderi cu caracter anticoncurenţial, condiţia afectării comerţului între statele
membre prin practica anticoncurenţială[214] este un criteriu legislativ autonom care
condiţionează aplicarea dreptului european al concurenţei[215]. Îndeplinirea
criteriului trebuie analizată de la caz la caz. Astfel, dreptul european al concurenţei
nu se aplică abuzului de poziţie dominantă care nu poate aduce atingere în mod
semnificativ comerţului dintre statele membre[216]. Criteriul afectării comerţului
între statele membre determină în acest mod şi cadrul de aplicare a politicii europene din domeniul concurenţei în raport de cel al politicii naţionale în domeniul
concurenţei[217]. Cu alte cuvinte, acesta reprezintă un criteriu de delimitare a
competenţei între autorităţile naţionale şi ale UE în domeniul concurenţei.
Reglementările dreptului european al concurenţei sunt incidente doar pentru
situaţia în care există posibilitatea afectării comerţului intracomunitar prin practica
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abuzivă în cauză. În acest sens, art. 102 TFUE prevede că „este incompatibilă şi
interzisă, în măsura în care ar putea aduce atingere comerţului dintre statele membre,
folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziţii dominante
deţinute pe piaţa comună sau pe o parte semnificativă a acesteia”[218].
Potrivit art. 102 TFUE, abuzul de poziţie dominantă trebuie să aducă atingere
comerţului dintre statele membre. Cu toate acestea, acest lucru nu presupune ca
fiecare element al comportamentului să fie în mod necesar evaluat separat.
Conduita care face parte dintr-o strategie globală urmărită de o întreprindere aflată
in poziţie dominantă trebuie evaluată în funcţie de impactul său global.
Jurisprudenţa Hoffmann-La Roche[219] arată că atunci când o întreprindere aflată în
poziţie dominantă adoptă diverse practici în urmărirea aceluiaşi scop, de exemplu
practici care urmăresc eliminarea sau excluderea unor concurenţi, este suficient,
pentru a se putea aplica art. 102 TFUE tuturor practicilor care aparţin aceleiaşi
strategii generale, ca cel puţin una dintre ele să poată aduce atingere comerţului
dintre statele membre[220].
Din formularea art. 102 TFUE şi din jurisprudenţa instanţelor comunitare
rezultă că, în contextul verificării îndeplinirii criteriului efectului asupra comerţului, trebuie avute în vedere trei elemente[221]: a) conceptul de „comerţ între statele
membre”; b) semnificaţia expresiei„poate aduce atingere” şi c) înţelesul sintagmei
„caracter semnificativ”.
Privitor la conceptul de „comerţ între statele membre”[222] trebuie să reţinem că
acesta nu se limitează la tradiţionalele schimburi transfrontaliere de bunuri şi
servicii. Acesta cuprinde, într-o abordare mai largă, şi activităţile economice
transfrontaliere, inclusiv dreptul de stabilire[223].
În ceea ce priveşte semnificaţia sintagmei „poate aduce atingere”, reţinem că
rolul acesteia este de a defini natura impactului necesar asupra comerţului dintre
statele membre. Potrivit criteriului standard elaborat de Curtea de Justiţie (în
jurisprudenţa STM c. Machinenbau Ulm), sintagma presupune existenţa posibilităţii
de previzionare, cu un grad suficient de probabilitate şi pe baza unui set de factori
obiectivi de drept sau de fapt, că practica de afaceri în cauză va putea avea vreo
influenţă, directă sau indirectă, reală sau potenţială, asupra structurii schimburilor
comerciale dintre statele membre[224]. Astfel, nu este necesar ca practica să aducă
sau să fi adus în mod real atingere comerţului dintre statele membre. Este suficient
ca practica să fie susceptibilă să aducă atingere comerţului dintre statele
membre[225]. Totodată, menţionăm că nu există obligaţia sau necesitatea de a
calcula volumul real al comerţului dintre statele membre afectat de practica avută
în vedere[226].
Referitor la sintagma „structura schimburilor comerciale” reţinem următoarele:
 Termenul „structura schimburilor comerciale” este unul neutru. Nu există o
condiţie ca schimburile comerciale să fie restricţionate sau reduse ca efect al
aplicării practicii abuzive. Structura schimburilor comerciale poate fi afectată şi
atunci când o practică produce o creştere a volumului comerţului. Aplicabilitatea
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dreptului european al concurenţei poate avea loc în cazurile în care comerţul dintre
statele membre tinde să se dezvolte în mod diferit, datorită practicii în cauză, faţă
de dezvoltarea sa probabilă care ar fi avut loc în absenţa acestuia/acesteia[227].
Interpretarea criteriului efectului asupra comerţului este unul jurisdicţional, care
serveşte la diferenţierea practicilor abuzive care pot avea efecte transfrontaliere de
acele acorduri şi practici care nu au asemenea efecte şi garantează analiza lor în
temeiul normelor dreptului european al concurenţei[228];
 În vederea sancţionării, practica unilaterală de afaceri trebuie să exercite
asupra structurii schimburilor comerciale o influenţă directă sau indirectă, reală sau
potenţială. Efectele directe asupra comerţului dintre statele membre apar de obicei
în legătură cu produsele la care se referă practica[229]. Efectele indirecte apar
deseori în legătură cu produsele legate de cele la care se referă practica de afaceri
în cauză[230]. Efectele reale asupra comerţului dintre statele membre sunt acelea
produse de abuzul în cauză din momentul punerii lui în aplicare. Efectele
potenţiale sunt cele care pot apărea în viitor cu un grad suficient de probabilitate,
în contextul dezvoltării previzibile a pieţei[231]. Includerea efectelor indirecte sau
potenţiale în analiza efectelor asupra comerţului dintre statele membre nu
înseamnă însă că analiza se poate baza pe efecte îndepărtate în timp sau ipotetice.
Probabilitatea ca o anumită practică să aibă efecte indirecte sau potenţiale trebuie
explicată de către Comisie sau de către partea care susţine că s-a adus atingere
comerţului dintre statele membre în mod semnificativ. Astfel, efectele ipotetice sau
speculative nu sunt suficiente pentru a se stabili aplicabilitatea dreptului european
al concurenţei[232].
 Legat de înţelesul sintagmei „caracter semnificativ al restrângerii concurenţei”,
trebuie să reţinem că aceasta reprezintă elementul cantitativ al criteriului efectului
asupra comerţului cu ajutorul căruia se limitează aplicabilitatea dreptului unional la
practicile care sunt susceptibile să producă efecte de o anumită magnitudine.
Acesta poate fi evaluat, în special, prin referire la poziţia şi importanţa întreprinderii dominanteşi depinde de circumstanţele fiecărei cauze individuale, în special
de natura practicii de afaceri, de natura produselor în cauză şi de poziţia pe piaţă a
întreprinderilor implicate[233].Totuşi, spre deosebire de cazul înţelegerilor între
întreprinderi, în cazul comportamentelor abuzive afectarea comerţului între statele
membre nu trebuie să fie una „sensibilă sau semnificativă”[234].
Prevederile Comunicării Comisiei fac distincţie din perspectiva potenţialului
de afectare a comerţului între statele membre între abuzul de poziţie dominantă
care vizează mai multe state membre, cele care vizează teritoriul unui singur stat
membru sau al unei zone dintr-un stat membru, precum şi între cele care vizează
state terţe[235].
Abuzurile de poziţie dominante care vizează teritoriul mai multor state
membre[236]
Abuzul de poziţie dominantă face utilă o diferenţiere între abuzurile care
ridică bariere la intrare sau elimină concurenţi (barieră abuzivă la intrare) şi abu-
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zurile prin care o întreprindere aflată în poziţie dominantă îşi foloseşte puterea
economică practicând, de exemplu, preţuri excesive sau discriminatorii (exploatare
abuzivă).
În cazul exploatării abuzive, cum ar fi rabaturile discriminatorii, impactul se
răsfrânge asupra partenerilor comerciali situaţi în aval, care fie profită, fie suferă,
modificând poziţia concurenţială a acestor parteneri şi aducând atingere structurii
schimburilor comerciale dintre statele membre[237].
Atunci când o întreprindere aflată în poziţie dominantă are un comportament
de excludere pe teritoriul mai multor state membre, în mod normal, acest
comportament abuziv poate, prin natura sa, să aducă atingere comerţului dintre
statele membre. Acest comportament are un impact negativ asupra concurenţei,
într-o zonă care se extinde dincolo de teritoriul unui singur stat membru, putând
să devieze comerţul de la cursul pe care l-ar fi avut în absenţa acelui comportament
abuziv[238].
Atunci când o întreprindere aflată în poziţie dominantă are un comportament
care tinde să elimine un concurent care funcţionează în mai multe state membre, comerţul
poate fi afectat în mai multe moduri[239]. Mai întâi, există riscul ca acel concurent
afectat să înceteze să mai fie furnizor în UE. Chiar dacă întreprinderea vizată nu
este eliminată, conduita sa competitivă din viitor va putea fi afectată, lucru care
poate avea un impact asupra comerţului dintre statele membre. În al doilea rând,
comportamentul abuziv poate avea un impact şi asupra altor concurenţi. Prin
comportamentul său abuziv, întreprinderea aflată în poziţie dominantă poate
semnala concurenţilor săi că va sancţiona încercările de angajare într-o concurenţă
reală. În al treilea rând, numai eliminarea unui singur concurent poate fi suficientă
pentru a aduce atingere comerţului dintre statele membre[240].
Atunci când o întreprindere aflată în poziţie dominantă adoptă practici de
exploatare sau de excludere pe teritoriul mai multor state membre, abuzul are
capacitatea, în mod normal, prin natura sa, să aducă atingere în mod semnificativ
comerţului dintre statele membre. Dată fiind poziţia pe piaţă a întreprinderii
implicate aflate în poziţie dominantă şi dat fiind faptul că acest comportament
abuziv se pune în aplicare în mai multe state membre, amploarea comportamentului abuziv şi impactul probabil al acestuia asupra structurii schimburilor
comerciale este, în mod normal, de aşa natură încât comerţul dintre statele membre
poate fi afectat în mod semnificativ. În cazul unor exploatări abuzive, cum ar fi
preţurile discriminatorii, comportamentul modifică poziţia concurenţială a partenerilor comerciali din mai multe state membre. În cazul abuzurilor cu efecte de
excludere, inclusiv a abuzurilor care vizează să elimine un concurent, este afectată
activitatea economică a concurenţilor din mai multe state membre. Chiar existenţa
unei poziţii dominante în mai multe state membre implică faptul că, pe o parte
semnificativă a pieţei comune, concurenţa este deja slăbită[241]. Atunci când o
întreprindere aflată în poziţie dominantă reduce şi mai mult concurenţa recurgând
la un comportament abuziv, de exemplu, prin eliminarea unui concurent, măsura
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în care acest comportament poate aduce atingere comerţului dintre între statele
membre este, de obicei, semnificativă[242].
Abuzuri care vizează un singur stat membru sau doar o parte a unui stat
membru[243]
Atunci când comportamentul abuziv vizează teritoriul unui singur stat
membru, poate fi necesară o cercetare mai detaliată a capacităţii strategiei abuzive
de afaceri de a aduce atingere comerţului dintre statele membre.
Trebuie amintit faptul că pentru existenţa unui efect asupra comerţului dintre
statele membre, nu este necesară reducerea volumului comerţului. Este suficient să
poată apărea o modificare semnificativă a structurii schimburilor comerciale dintre
statele membre. Cu toate acestea, în multe situaţii când abuzul vizează teritoriul
unui singur stat membru, natura presupusei încălcări şi, în special, tendinţa sa de a
bloca piaţa naţională, oferă o imagine destul de clară despre capacitatea acordului
sau practicii de a aduce atingere comerţului dintre statele membre[244].
Atunci când o întreprindere, care deţine o poziţie dominantă pe întreg
teritoriul unui stat membru, constituie o barieră abuzivă la intrarea pe piaţa
relevantă, comerţul dintre statele membre poate fi, în mod normal, afectat[245].
Comportamentul abuziv al întreprinderii amintite va îngreuna, în general,
pătrunderea pe piaţă a concurenţilor din alte state membre[246], caz în care
structura schimburilor comerciale dintre statele membre ar fi afectată. Astfel, spre
exemplu, Curtea în jurisprudenţa Rennet[247] a afirmat că un abuz sub forma unor
obligaţii de achiziţie exclusivă impuse clienţilor a exclus produsele din alte state
membre[248].
Barierele abuzive la intrare care aduc atingere structurii concurenţiale a pieţei
din interiorul unui stat membru, eliminând, de exemplu, sau ameninţând să
elimine un concurent, pot, de asemenea, să aducă atingere comerţului dintre statele
membre. În cazul în care întreprinderea care riscă să fie eliminată funcţionează
doar într-un singur stat membru, abuzul nu va putea, în general, să aducă atingere
comerţului dintre statele membre. Cu toate acestea, comerţul dintre statele
membre poate fi afectat în cazul în care întreprinderea ţintă exportă spre alte state
membre sau importă din alte state membre[249] sau, după caz, funcţionează şi în
alte state membre[250]. Un efect asupra comerţului poate apărea datorită impactului disuasiv al comportamentului abuziv asupra altor concurenţi. În cazul în
care, prin acţiuni repetate, întreprinderea aflată în poziţie dominantă şi-a dobândit
reputaţia că adoptă practici de excludere faţă de concurenţii care încearcă să se
angajeze în concurenţă directă, concurenţii din alte state membre pot să concureze
mai puţin agresiv, caz în care comerţul poate fi afectat, chiar dacă victima în cazul
de faţă nu este dintr-un alt stat membru[251].
În cazul exploatărilor abuzive, cum ar fi discriminarea prin preţuri şi tarifarea
excesivă, situaţia poate fi complexă. Discriminarea prin preţuri între clienţii
naţionali nu va aduce atingere, în mod normal, comerţului dintre statele membre.
Cu toate acestea, ar putea să o facă în cazul în care cumpărătorii se angajează în
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activităţi de export sau în cazul în care această practică este folosită pentru a
împiedica importurile[252]. Astfel, practicile de oferire a unor preţuri mai scăzute
clienţilor care ar putea importa produse din alte state membre ar putea îngreuna
intrarea pe piaţă a concurenţilor din alte state membre. În aceste cazuri comerţul
dintre statele membre poate fi afectat[253].
Atât timp cât o întreprindere deţine o poziţie dominantă pe întreg teritoriul
unui stat membru, este, de regulă, irelevant dacă un abuz specific comis de aceasta
acoperă doar o parte a teritoriului sau aduce atingere doar anumitor cumpărători
de pe teritoriul naţional. O întreprindere aflată în poziţie dominantă poate
împiedica comerţul în mod semnificativ, adoptând un comportament abuziv pe
acel teritoriu sau faţă de clienţii cei mai vizaţi de concurenţii din alte state membre.
De exemplu, este posibil ca un anume canal de distribuţie să constituie un mijloc
important de a obţine accesul la o categorie largă de consumatori. Împiedicarea
accesului la astfel de canale poate avea un impact semnificativ asupra comerţului
dintre statele membre. În evaluarea caracterului semnificativ trebuie luat în considerare şi faptul că numai prezenţa unei întreprinderi aflate în poziţie dominantă pe
întreg teritoriul unui stat membru este suficientă pentru a îngreuna intrarea pe
piaţă. Orice abuz care face intrarea pe piaţa naţională şi mai dificilă trebuie
considerat ca factor care aduce atingere comerţului în mod semnificativ. Combinaţia dintre poziţia pe piaţă a întreprinderii aflate în poziţie dominantă şi natura
anticoncurenţială a comportamentului său implică faptul că, în mod normal, aceste
abuzuri, prin natura lor, au un efect semnificativ asupra comerţului. Cu toate
acestea, în cazul în care abuzul este doar de natură locală sau implică doar o parte
nesemnificativă a vânzărilor întreprinderii aflată în poziţie dominantă în statul
membru în cauză, comerţul poate să nu fie afectat în mod semnificativ.
Atunci când o poziţie dominantă este deţinută doar pe o parte a pieţei geografice
reprezentate de teritoriul unui stat membru piaţa în cauză trebuie să constituie o parte
semnificativă a pieţei comune, iar abuzul să îngreuneze accesul concurenţilor din
alte state membre pe piaţa pe care întreprindea deţine poziţie dominantă, pentru
reţinerea afectării în mod semnificativ a comerţului dintre statele membre[254].
În aplicarea acestui criteriu, trebuie să se acorde o atenţie specială dimensiunii
pieţei în cauză din punct de vedere al volumului. Astfel, unele regiuni sau chiar un
port sau aeroport situat într-un stat membru pot, în funcţie de importanţa lor,
constitui o parte semnificativă a pieţei comune[255]. În aceste cazuri, trebuie
analizat dacă infrastructura în cauză se foloseşte pentru furnizarea de servicii
transfrontaliere, iar, dacă da, în ce măsură. Atunci când infrastructuri precum
aeroporturile şi porturile sunt importante pentru furnizarea de servicii transfrontaliere, comerţul dintre statele membre poate fi afectat[256].
Totuşi, comerţul nu poate fi afectat în mod semnificativ, în cazul în care abuzul
este de natură pur locală sau vizează doar o parte nesemnificativă a vânzărilor
întreprinderii aflate în poziţie dominantă[257].
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În privinţa practicilor care implică întreprinderi stabilite în ţări terţe, s-a arătat[258]
că prevederile privind abuzul de poziţie dominantă se vor aplica chiar şi în situaţia
în care întreprinderea în cauză este stabilită pe teritoriul unui stat terţ, cu condiţia
ca efectele practicii abuzive să se producă pe teritoriul Uniunii şi să aducă atingere
activităţii economice transfrontaliere din Uniunea Europeană (de exemplu,
practicile care pot afecta importurile sau exporturile cu alte state membre).
Practicile care au ca scop afectarea comerţului intracomunitar vor atrage, implicit,
aplicabilitatea prevederilor unional.
Capitolul III. JUSTIFICAREA ABUZULUI DE POZIȚIE DOMINANTĂ
În general, în cazul majorităţii formelor de manifestare a abuzului de poziţie
dominantă se consideră că este puţin probabil ca acestea să dea naştere la efecte
economice pozitive, cum ar fi realizarea economiilor de scară, eficienţa producţiei,
susţinerea inovării, dezvoltarea pieţei etc.[259] Astfel, în cazul abuzului de poziţie
dominantă, aşa cum este reglementat în art. 102 TFUE, nu găsim un echivalent al
art. 101 alin. (3) TFUE[260]. Cu toate acestea, conceptul justificării obiective[261] îl
regăsim în practica decizională a Comisiei Europene şi în jurisprudenţa instanţelor
europene cu scopul conferirii unei oarecare flexibilităţi în aplicarea art. 102 TFUE,
care altfel ar fi fost de o severitate excesivă[262]. În concepţia Comisiei trebuie să
existe o apărare bazată pe eficienţă în contextul art. 102 TFUE, cu condiţia ca câştigurile în eficienţa (din perspectivă economică sau din perspectiva consumatorilor)
să compenseze efectele negative ale comportamentului respectiv[263].
Drept urmare, dacă sunt îndeplinite exigenţele care impun o situaţie de necesitate obiectivă în comportamentul unei întreprinderi iar aceasta este proporţională,
atunci întreprinderea va putea evita sancţionarea în temeiul art. 102 TFUE[264].
 1. Condiţiile generale ale justificării abuzului de poziţie dominantă
Justificarea obiectivă şi proporţionalitatea conferă modului de aplicare a art. 102
TFUE un plus de flexibilitate, însă aplicarea acestor concepte nu are loc de la
sine[265]. Comisia va examina argumentele înaintate de o întreprindere dominantă
legat de justificarea comportamentului său[266].
O întreprindere dominantă poate face acest lucru fie demonstrând că practicile
sale sunt necesare din punct de vedere obiectiv sau demonstrând că practicile sale
produc creşteri semnificative ale eficienţei, care compensează orice efecte anticoncurenţiale asupra consumatorilor. În acest context, Comisia va evalua dacă
practicile respective sunt indispensabile şi proporţionale cu pretinsul scop urmărit
de întreprinderea dominantă[267].
Caracterul de necesitate obiectivă şi de proporţionalitate trebuie să fie determinat
pe baza unor factori care nu ţin de întreprinderea dominantă. De exemplu,
practicile de excludere pot fi considerate necesare din punct de vedere obiectiv din
motive de sănătate sau de siguranţă legate de natura produsului respectiv. Cu
toate acestea, demonstrarea caracterului necesar din punct de vedere obiectiv al
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unor asemenea practici trebuie să ţină seama de faptul că, în mod normal, este
sarcina autorităţilor publice să stabilească şi să aplice norme de sănătate şi
securitate publică. Astfel, nu face parte dintre atribuţiile unei întreprinderi dominante să întreprindă acţiuni, din proprie iniţiativă, pentru a exclude produse pe
care le consideră, în mod îndreptăţit sau nu, ca fiind periculoase sau inferioare
propriului său produs[268].
Comisia consideră că o întreprindere dominantă poate justifica, de asemenea,
practici care duc la excluderea concurenţilor prin motive de creştere a eficienţei care
sunt suficiente pentru a garanta că nu există riscul de a cauza un prejudiciu net
consumatorilor. În acest context, întreprinderea dominantă va trebui, în general, să
demonstreze, cu un grad de probabilitate suficient de ridicat şi pe baza unor probe
verificabile, că sunt îndeplinite următoarele condiţii[269]:
 s-a realizat creşterea eficienţei, sau este probabil să fie realizată, ca urmare a practicilor respective. Creşterea eficienţei poate consta, de exemplu, în îmbunătăţiri
tehnice ale calităţii bunurilor sau într-o reducere a costurilor de producţie sau de
distribuţie;
 practicile respective sunt indispensabile pentru creşterea eficienţei: trebuie să nu
existe alternative mai puţin anticoncurenţiale la aceste practici care să fie capabile
să determine în aceeaşi măsura creşterea eficienţei;
 creşterea probabilă a eficienţei determinată de practicile respective compensează orice
efecte negative probabile asupra concurenţei şi bunăstării consumatorilor pe pieţele afectate;
 practicile respective nu elimină concurenţa efectivă, prin suprimarea majorităţii sau
a tuturor surselor existente de concurenţă efectivă sau potenţială. Rivalitatea dintre
întreprinderi este un factor esenţial pentru eficienţa economică, incluzând creşterile
de eficienţă, cu caracter dinamic, sub forma inovării. În absenţa acesteia, întreprinderea dominantă nu va avea motivaţia corespunzătoare pentru a continua să
creeze şi să transmită mai departe câştiguri de eficienţă. Dacă nu există nicio
concurenţă reziduală şi nicio ameninţare previzibilă a unei intrări pe piaţă,
protecţia rivalităţii şi a procesului concurenţial compensează eventualele câştiguri
de eficienţă. În opinia Comisiei, practicile de excludere care menţin, creează sau
consolidează o poziţie de piaţă care se apropie de cea de monopol nu pot fi
justificate în mod normal pe motiv că acestea creează şi câştiguri de eficienţă.
Întreprinderea dominantă are obligaţia să furnizeze toate probele necesare
pentru a demonstra Comisiei că practica respectivă se justifică în mod obiectiv.
Comisia va evalua dacă practicile în cauză nu sunt necesare din punct de vedere
obiectiv şi, pe baza unei puneri în balanţă a efectelor aparent anticoncurenţiale şi a
creşterilor de eficienţă prezentate şi probate, dacă este probabil ca acestea să aducă
prejudicii consumatorilor[270].
Justificarea preţurilor de ruinare sau de eliminare a concurenţei
În general, se consideră că este puţin probabil ca practicile de eliminare a
concurenţei să determine creşterea eficienţei. Cu toate acestea, în cazul în care sunt
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îndeplinite condiţiile generale mai sus enunţate[271], Comisia va analiza argumentele întreprinderii dominante, conform cărora practicarea unor preţuri scăzute
îi permite să realizeze economii de scară sau creşteri ale eficienţei în legătură cu
dezvoltarea pieţei[272].
Justificarea aplicării rabaturilor condiţionate
Dacă sunt îndeplinite condiţiile generale mai sus enunţate[273], Comisia va
analiza argumentele întreprinderilor dominante, conform cărora sistemele de
reduceri duc la obţinerea de avantaje în materie de costuri sau alte tipuri de
avantaje care sunt transmise mai departe clienţilor[274]. Adesea, este mai probabil
ca avantaje în materie de costuri, ce decurg din tranzacţii, să fie obţinute cu
obiective cantitative standardizate mai degrabă, decât cu obiective cantitative
individualizate.
În mod similar, în general, este mai probabil ca schemele de reduceri progresive să motiveze revânzătorii să producă şi să revândă un volum mai ridicat
decât schemele de reduceri retroactive[275]. În cazul rabaturilor, Comisia va
analiza probe care demonstrează că acordurile de exclusivitate conferă avantaje
unor anumiţi clienţi dacă aceste acorduri sunt necesare pentru ca întreprinderea
dominantă să facă unele investiţii specifice relaţiei comerciale respective pentru a
putea aproviziona acei clienţi[276].
Justificarea aplicării rabaturilor cantitative
Justificarea are în vedere faptul că rabaturile, prin faptul că pot duce la
creşterea volumului vânzărilor întreprinderii, pot contribui la recuperarea investiţiilor efectuate, profiturile putând fi investite în activităţi de cercetare şi dezvoltare. Investiţiile care sunt vizate sunt acelea care au fost efectuate în vederea
creării posibilităţilor de a fi furnizori faţă de un client. Aceste investiţii trebuie să
fie irecuperabile, substanţiale şi asimetrice. Rabaturile oferite clienţilor marginali
pot duce la intensificarea concurenţei, consumatorii beneficiind de preţuri mai
scăzute[277]. Alături de aspectele amintite, rabaturile pot contribui la crearea unor
economii privind costurile de tranzacţii pentru clienţi, iar pentru întreprindere pot
duce la crearea unor economii de scară. Economiile de cost avute în vedere trebuie
să fie substanţiale[278].
Justificarea aplicării rabaturilor retroactive
Aceasta poate fi obţinută prin dovedirea caracterului redus al pragului individualizat sau, după caz, standardizat, în comparaţie cu necesităţile clienţilor,
precum şi a faptului că există posibilitatea reorientării comenzilor clienţilor, ori a
faptului că barierele la intrarea pe piaţă sunt reduse[279].
Justificarea legării şi grupării
În cazul în care constată că sunt îndeplinite condiţiile generale ale justificării
abuzului de poziţie dominantă[280], Comisia procedează la analizarea:[281]
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argumentelor întreprinderii dominante, conform cărora practicile de legare şi de
grupare pot duce la economii în activitatea de producţie sau distribuţie care ar fi
benefice pentru clienţi; a măsurii în care asemenea practici reduc costurile de
tranzacţie pentru clienţi, care altminteri ar fi obligaţi să cumpere componentele
separat, şi permit economii substanţiale în materie de costuri de ambalare şi de
distribuţie pentru furnizori; a măsurii în care combinarea a două produse separate
într-un singur produs nou ar putea facilita introducerea unui asemenea produs pe
piaţă, în beneficiul consumatorilor; a măsurii în care practicile de legare şi de
grupare îi permit furnizorului să transmită mai departe creşterea eficienţei care
rezultă din producţia proprie sau din achiziţionarea de cantităţi mari din produsul
legat.
Justificarea refuzului de a aproviziona
În cazul acestui comportament de afaceri, Comisia va analiza argumentele
întreprinderii dominante care privesc necesitatea practicii pentru obţinerea randamentului necesar al investiţiilor pentru dezvoltarea activităţii de producţie şi
crearea de stimulente pentru investiţii.
De asemenea, Comisia va analiza argumentele întreprinderii dominante conform cărora activitatea acesteia ar fi afectată negativ de obligaţia de aprovizionare
sau de schimbările structurale ale condiţiilor de piaţă determinate de impunerea
unei astfel de obligaţii, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea activităţilor de
inovare de către concurenţii săi[282].
În contextul analizării argumentelor mai sus menţionate, Comisia se va asigura
că sunt îndeplinite condiţiile generale ale justificării abuzului de poziţie
dominantă[283]. În special, ne referim la faptul că este de datoria întreprinderii
dominante să demonstreze orice impact negativ pe care este probabil ca o obligaţie
de a aproviziona să o aibă asupra propriului său nivel de inovare[284].
Capitolul IV. SANCȚIONAREA ABUZULUI DE POZIȚIE DOMINANTĂ
Abuzul de poziţie dominată este susceptibil să aducă restrângeri semnificative
procesului concurenţial, prin înlăturarea presiunilor concurenţiale exercitate
asupra întreprinderii dominante, prevenirea şi sancţionarea acestei conduite fiind
esenţială pentru asigurarea funcţionării optime a pieţei interne.
Ținând cont de faptul că investigarea, constatarea şi sancţionarea abuzului de
poziţie dominată reprezintă procese care ocupă timp şi resurse financiare
considerabile, la nivelul UE a fost instituit un sistem special care implică mai multe
instituţii ale UE pentru sancţionarea adecvată a acestor tipuri de comportamente
anticoncurenţiale.
Sancţiunile care se pot institui în vederea prevenirii, respectiv sancţionării
abuzurilor de poziţie dominantă pot îmbrăca forma măsurilor provizorii, a
amenzilor administrative sau după caz, a sancţiunilor de natură civilă.
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Aplicarea acestor sancţiuni presupune implicarea Comisiei şi a instanţelor
europene, iar la nivel naţional pe cea a instanţelor naţionale care se regăsesc
adeseori nevoite să aplice dreptul european al concurenţei alături de reglementările naţionale specifice.
1. Rolul Comisiei Europene în sancţionarea abuzului de poziţie dominantă
Dreptul european al concurenţei conferă Comisiei Europene multiple prerogative în ceea ce priveşte evaluarea şi sancţionarea abuzului de poziţie dominantă.
Această misiune nu include numai sarcina de investigare şi de sancţionare a
încălcărilor individuale, ci şi datoria de a promova o politică generală menită să aplice,
în materie de concurenţă, principiile consacrate de tratat şi să ghideze în acest sens
comportamentul întreprinderilor[285]. Comisia trebuie să se asigure de caracterul
disuasiv al acţiunii sale. În consecinţă, atunci când Comisa constată o încălcare a
dispoziţiilor art. 102 TFUE, poate fi necesară aplicarea unei amenzi celor care au
încălcat normele de drept. Puterea Comisiei de a aplica amenzi întreprinderilor sau
asociaţiilor de întreprinderi care, în mod intenţionat sau din neglijenţă, încalcă
dispoziţiile art. 102 TFUE reprezintă unul dintre mijloacele puse la dispoziţia
Comisiei pentru a-i permite îndeplinirea misiunii de supraveghere a respectării
legislaţiei unionale încredinţată de dreptul primar. Amenzile trebuie fixate la un
nivel suficient de disuasiv, nu numai pentru a sancţiona întreprinderile în cauză
(efect disuasiv specific), ci şi pentru a descuraja alte întreprinderi să adopte sau să
continue comportamente contrare articolului 102 TFUE (efect disuasiv general).
Prerogativele Comisiei în privinţa sancţionării abuzului de poziţie dominantă sunt
detaliate în dreptul secundar, în Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16
decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurenţă prevăzute la
articolele 81 şi 82 din tratat, respectiv în Orientările privind calcularea amenzilor aplicate
în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 1/2003.
Comisia poate să acţioneze din propria iniţiativă sau la sesizarea unor terţe
persoane prin intermediul unei plângeri. Soluţionarea plângerilor este guvernată
de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2003. Acesta interzice folosirea în mod
abuziv a unei poziţii dominante menţionată la art. 102 TFUE[287]. În continuare, se
arată că în orice procedură naţională sau unională care vizează aplicarea art. 102
TFUE, sarcina probei unei încălcări revine părţii sau autorităţii care invocă
încălcarea[288].
În scopul aplicării art. 102 TFUE, Comisia deţine competenţele prevăzute de
Regulamentul (CE) nr. 1/2003[289], sens în care investighează[290], emite
decizii[291], cooperează[292] şi schimbă informaţii cu autorităţile de concurenţă ale
statelor membre[293], cooperează cu instanţele naţionale[294] şi aplică, după caz,
sancţiuni[295].
Înainte de luarea oricărei decizii importante în sensul prerogativelor care îi
revin potrivit Regulamentului (CE) nr. 1/2003 privind abuzul de poziţie
dominantă[296], Comisia este obligată să consulte un Comitet consultativ[297]
format din reprezentanţi ai autorităţilor de concurenţă ai statelor membre.
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1/2003, Comisia poate aplica întreprinderilor şi asociaţiilor de întreprinderi sancţiuni constând înamenzi şi penalităţi cu
titlu cominatoriu, sancţiuni care sunt supuse unui termen general de prescripţie de 5
ani[298].
Comisia poate impune amenzi[299], prin decizie, asupra întreprinderilor sau
asociaţiilor de întreprinderi pentru încălcările intenţionate sau din neglijenţă ale
art. 102 TFUE care nu depăşesc 1 % din cifra de afaceri totală din exerciţiul financiar
precedent. Totodată, poate aplica întreprinderilor şi asociaţiilor de întreprinderi
amenzi care nu depăşesc 10 % din cifra de afaceri totală a exerciţiului financiar precedent,
pentru fiecare dintre întreprinderile implicate în încălcare, atunci când acestea: i)
încalcă dispoziţiile art. 102 TFUE, ii) contravin unei decizii prin care se dispun
măsuri provizorii, iii) nu respectă un angajament devenit obligatoriu printr-o
decizie a Comisiei[300]. În continuare, stabilirea şi aplicarea acestor măsuri au loc
în acelaşi condiţii precum în cazul înţelegerilor anticoncurenţiale analizate anterior.
În jurisprudenţa Tomra Systems[301] Curtea menţionează că gravitatea încălcării trebuie să fie stabilită în funcţie de numeroase elemente, precum circumstanţele
particulare ale cauzei, contextul său şi caracterul descurajator al amenzilor, fără să fi fost
stabilită o listă obligatorie sau exhaustivă de criterii care trebuie luate în
considerare în mod obligatoriu. Datele relevante, precum pieţele, produsele, ţările,
întreprinderile şi perioadele în cauză, diferă în fiecare cauză. Drept urmare,
Comisia nu poate fi obligată să impună unor întreprinderi amenzi al căror cuantum
să corespundă unor procentaje identice din cifrele lor de afaceri respective în cauze
comparabile pe planul gravităţii încălcărilor. Întrucât amenzile constituie un
instrument al politicii de concurenţă a Comisiei, aceasta trebuie să poată dispune
de o marjă de apreciere în stabilirea cuantumului lor pentru a orienta comportamentul întreprinderilor în sensul respectării normelor de concurenţă.
Comisia poate aplica întreprinderilor penalităţi cu titlu cominatoriu care nu
depăşesc 5 % din cifra de afaceri zilnică medie, aferentă exerciţiului financiar precedent pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită în decizie[302].
Atunci când întreprinderile şi-au îndeplinit obligaţia pentru executarea căreia au
fost aplicate penalităţile cu titlu cominatoriu, Comisia poate fixa suma definitivă a
penalităţilor cu titlu cominatoriu la o valoare mai mică[303]. Modul în care
Comisia face aplicarea Orientărilor privind calcularea amenzilor în cazul înţelegerilor anticoncurenţiale se aplică şi în cazul abuzului de poziţie dominantă.
Valoarea amenzii[304] este apreciată în funcţie de gravitatea şi durata
încălcării[305]. Evaluarea gravităţii încălcării se face de la caz la caz pentru fiecare
tip de încălcare, ţinându-se seama de toate circumstanţele relevante ale cauzei[306].
Similar sancţionării înţelegerilor anticoncurenţiale, în cazul abuzului de poziţie
dominantă Comisia poate, în circumstanţe excepţionale, la cerere, să ţină cont la
fixarea cuantumului amenzii de absenţa capacităţii de plată a unei întreprinderi
într-un anumit context social şi economic. Comisia nu acordă o reducere a amenzii
într-un astfel de caz doar pe baza simplei constatări a unei situaţii financiare nefa-
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vorabile sau precare. Reducerea se poate acorda numai pe baza unor probe
obiective, potrivit cărora aplicarea unei amenzi, în condiţiile stabilite de orientarea
Comisiei privind calculul amenzilor, ar pune iremediabil în pericol viabilitatea
economică a întreprinderii implicate şi ar conduce la devalorizarea completă a
activelor acesteia[307].
Prescripţia aplicării sau executării sancţiunilor[308] curge din ziua în care se
comite încălcarea; sancţiunile fiind supuse unei perioade de prescripţie de trei ani
în cazul încălcării dispoziţiilor privind solicitările de informaţii sau desfăşurarea
inspecţiilor şi cinci ani în cazul tuturor celorlalte încălcări. Termenul de prescripţie
se suspendă pe perioada în care decizia Comisiei face obiectul unor acţiuni
pendinte la Curtea de Justiţie.
Termenul de prescripţie pentru executarea sancţiunilor dispuse de către Comisie
este de cinci ani. Prescripţia începe să curgă de la data la care decizia devine
definitivă, putând fi întreruptă[309]: i) prin notificarea unei decizii de modificare a
cuantumului iniţial al amenzii sau al penalităţilor cu titlu cominatoriu sau de
refuzare a unei cereri de modificare; ii) prin orice act al Comisiei sau al unui stat
membru care acţionează la cererea Comisiei, în scopul executării silite a amenzii
sau penalităţilor cu titlu cominatoriu.
Abuzului de poziţie dominată nu-i este aplicabilă politica de clemenţă a
Comisiei Europene instituită prin Comunicarea Comisiei privind imunitatea la amenzi
şi reducerea cuantumului amenzilor în cauzele referitoare la înţelegeri[310]. În cazurile în
care abuzul de poziţie dominată este însoţit de înţelegeri anticoncurenţiale, pot
face obiectul politicii de clemenţă doar elementele care implică înţelegerile dintre
întreprinderile participante.
2. Rolul Curţii de justiţie a UE în sancţionarea abuzului de poziţie dominantă
Deciziile luate de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1/2003 sunt
susceptibile de a face obiectul controlului Curţii de Justiţie, în conformitate cu
art. 229 TFUE[311]. Drept urmare, Regulamentul instituie în favoarea Curţii de
Justiţie plenitudine de competenţă faţă de acţiunile introduse împotriva deciziilor
prin care Comisia stabileşte o amendă sau o penalitate cu titlu cominatoriu. În
măsura în care deciziile Comisiei sunt atacate în faţa Curţii, aceasta va putea
elimina, reduce sau mări amenda sau penalitatea cu titlu cominatoriu aplicată[312].
Totodată, Curtea se poate pronunţa şi cu privire la deciziile Comisiei având ca
obiect solicitările de informaţii[313] şi inspecţiile[314].
3. Rolul autorităţilor naţionale de concurenţă şi a instanţelor naţionale în
sancţionarea abuzului de poziţie dominantă.
Regulamentul (CE) nr. 1/2003 stabileşte că atunci când autorităţile de concurenţă ale statelor membre sau instanţele naţionale aplică legislaţia naţională de
concurenţă oricărui abuz interzis de art. 102 TFUE, acestea aplică, de asemenea,
legislaţia unională. Prevederea nu împiedică însă statele membre să adopte şi să
aplice pe teritoriul lor o legislaţie naţională mai strictă care interzice sau sancţionează conduita unilaterală adoptată de întreprinderi[315].
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Similar înţelegerilor anticoncurenţiale, în cazul abuzului de poziţie dominată,
autorităţile naţionale de concurenţă pot acţiona din oficiu sau ca urmare a unei
plângeri şi pot lua decizii prin care[316]: i) să solicite încetarea unei încălcări; ii) să
dispună măsuri provizorii; iii) să accepte angajamente; iv) să impună amenzi,
penalităţi cu titlu cominatoriu sau orice alte sancţiuni prevăzute de dreptul lor
naţional.
În ceea ce priveşte rolul instanţelor naţionale în sancţionarea abuzului de
poziţie dominantă, Regulamentul (CE) nr. 1/2003 atribuie în beneficiul acestora
posibilitatea de solicita Comisiei să le transmită informaţiile pe care le deţine sau
avizul său în probleme referitoare la aplicarea normelor de concurenţă ale UE[317],
cât şi obligaţia de a nu lua hotărâri contrare deciziilor adoptate de către
Comisie[318].
Rolul autorităţilor naţionale de concurenţă şi a instanţelor naţionale în sancţionarea abuzului de poziţie dominantă se regăseşte în mod similar în cazul înţelegerilor anticoncurenţiale. În situaţia în care am analizat pe larg rolul acestor
entităţi în cadrul părţii dedicate acordurilor anticoncurenţiale nu vom mai relua
acest subiect; problematica analizată putând fi aprofundată prin studiul părţii
dedicate acestora.
4. Acţiunile în despăgubire în cazul abuzului de poziţie dominantă[319]
Încălcările prevederilor art. 102 TFUE pe lângă efectele economice nefavorabile pe care
le generează, pot să fie şi cauza prejudiciilor provocate concurenţilor şi consumatorilor care
se materializează în pierderi ale profitului sau după caz, într-un nivel mai ridicat al
preţurilor.
Potrivit jurisprudenţei Curţii de la Luxemburg[320] orice persoană fizică sau juridică
care a suferit un prejudiciu ca urmare a încălcării prevederilor dreptului european al
concurenţei are dreptul la deplina compensare a prejudiciilor astfel suferite. Deşi dreptul la
despăgubiri reprezintă un drept consacrat la nivelul jurisprudenţei instanţelor europene,
exercitarea acestuia este guvernat de prevederile dreptului procesual civil naţional. În acest
context, obţinerea despăgubirilor a necesitat adeseori parcurgerea unor proceduri anevoioase şi costisitoare, în funcţie de reglementările naţionale aplicabile.
Pentru a ajuta la soluţionarea cazurilor care implică despăgubirea persoanelor fizice
sau juridice care au suferit un prejudiciu ca urmare a încălcării prevederilor dreptului
european al concurenţei Comisia a elaborat o propunere legislativă în urma căreia a fost
adoptată Directiva (UE) nr. 2014/104 a Parlamentului European şi a Consiliului din 26
noiembrie 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[321].
Comisia a iniţiat demersurile pentru soluţionarea a două probleme direct legate de
problema exercitării efective a dreptului la despăgubire: reglementarea unor mecanisme
adecvate pentru exercitarea acţiunilor colective în despăgubire[322] şi acordarea asistenţei
cuvenite instanţelor naţionale în cuantificarea prejudiciilor suferite de întreprinderi[323].
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Comunităţilor Europene, Culegere 2003, p. II-3275, pct. 1460.
[8] TPICE, 1 iulie 2010, Cauza T-321/05 AstraZeneca AB şi AstraZeneca plc c. Comisia
Comunităţilor Europene, Culegere 2010, p. II-2805, pct. 15.
[9] A se vedea în acest sens şi P. Akman, The Concept of Abuse in EU Competition Law:
Law and Economic Approaches, Ed. Hart Publishing, Oxford, 2012, pp. 93-96.
[10] A se vedea pct. 20 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei în
aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
[11] În contextul evaluării pe care o efectuează, Comisia poate lua în considerare, în
cazurile în care consideră corespunzător, dacă există strategii de contracarare realiste,
eficace şi oportune pe care ar fi probabil să le aplice concurenţii, conform informaţiilor
disponibile pe piaţă.
[12] TPICE, 7 octombrie 1999, Cauza T-228/97, Irish Sugar plc c. Comisia Comunităţilor
Europene, Culegere 1999, p. II-2969, pct. 188.
[13] A se vedea pct. 21 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei în
aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
[14] Spre exemplu, situaţia în care întreprinderea dominantă îşi împiedică clienţii să
testeze produsele concurenţilor sau le acordă stimulente financiare, cu condiţia să nu
testeze asemenea produse, ori dacă aceasta plăteşte un distribuitor sau un client pentru a
întârzia introducerea produsului unui concurent. A se vedea pct. 22 dinComunicarea
Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la
practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor dominante.
[15] A se vedea G.J. Werden, Competition Policy on Exclusionary Conduct: Towards an
Effects Based Analysis, European Competition Journal nr. 2/2006, p. 53, apud A. Jones, B.
Sufrin, op. cit., p. 328.
[16] A se vedea pe larg L. Lazăr, op. cit., pp. 195-201.
[17] A se vedea pentru detalii P. Akman, op. cit., p. 12 şi urm.
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[18] Criticile aduse acestui test arată că aplicarea lui este în măsură să genereze
incertitudine legală şi, implicit, o atitudine excesiv de precaută din partea întreprinderilor.
Aplicarea în practică a testului este deosebit de dificilă. Determinarea efectelor nete ale unei
anumite practici de afaceri necesită evaluări de o complexitate crescută, pentru care
autorităţile adeseori nu dispun de suficiente date. Totodată, evaluarea caracterului
comportamentului de afaceri este dificilă şi pentru întreprinderi, acestea neavând
mijloacele necesare evaluării efectelor pe care practicile lor de afaceri le-ar putea avea faţă
de consumatori. A se vedea pe L. Lazăr, op. cit., pp. 196-197.
[19] A se vedea pentru mai multe detalii Ph. Marsden, Handbook of Research
inTrans-Atlantic Antitrust, Ed. Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, 2006, p. 271.
[20] Cum ar fi spre exemplu, vânzarea produselor perisabile sau a produselor depăşite
din punct de vedere tehnologic.
[21] Spre exemplu, vânzarea la un preţ redus a unor produse noi, în ideea facilitării
familiarizării clienţilor şi/sau a consumatorilor cu noul produs.
[22] Totuşi, nu orice abuz de poziţie dominantă implică şi o sacrificare a profiturilor,
cum ar fi, de exemplu, comportamentul unilateral de afaceri, care constă în refuzul oferirii
accesului la unele facilităţi esenţiale (i.e. refuzul accesului unei firme concurente într-un
port important din punct de vedere comercial, aflat sub administrarea întreprinderii
dominante, spre exemplu). Totodată, pot exista comportamente de afaceri care deşi au o
justificare economică, implică sacrificarea profiturilor şi pot genera efecte de excludere de
pe piaţă a concurenţilor, cum ar fi, de exemplu, acordarea pe o piaţă caracterizată de
prezenţa efectelor de reţea a unor rabaturi de loialitate pentru clienţii fideli. L. Lazăr, op. cit.,
p. 198-199.
[23] A se vedea pct. 64 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei în
aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
[24] În majoritatea cazurilor, costul variabil mediu (CVM) şi CEM sunt identice,
deoarece adesea numai costurile variabile pot fi evitate. Cu toate acestea, în condiţiile în
care CVM şi CEM sunt diferite, cel din urmă reflectă mai bine eventualul sacrificiu: de
exemplu, dacă întreprinderea dominantă a trebuit să îşi dezvolte capacitatea de producţie
pentru a putea aplica practici de eliminare a concurenţei, atunci costurile irecuperabile ale
acestei capacităţi de producţie suplimentare ar trebui luate în considerare atunci când se
examinează pierderile întreprinderii dominante. Aceste costuri ar trebui să fie reflectate în
CEM şi nu în CVM.
[25] CJCE, 3 iulie 1999, Cauza 62/86 AKZO Chemie BV c. Comisia Comunităţilor
Europene, Culegere 1991, p. I-3359, pct. 71, Curtea de Justiţie a statuat în legătură cu
practicarea unor preţuri inferioare costului variabil mediu (CVM): „O întreprindere
dominantă nu are niciun interes să aplice asemenea preţuri, cu excepţia interesului de a-şi elimina
concurenţii pentru a putea să mărească preţurile ulterior, profitând de poziţia sa de monopol, având
în vedere că fiecare produs vândut îi provoacă o pierdere …”.
[26] Dacă estimarea costului se bazează pe costul direct de producţie (aşa cum este
înregistrat în contabilitatea întreprinderii), aceasta nu poate indica în mod clar dacă a
existat sau nu un sacrificiu.
[27] Cu toate acestea, întreprinderile nu ar trebui penalizate pentru nişte pierderi ex
post, în cazul în care decizia ex ante de aplicare a practicilor respective a fost luată cu bună
credinţă, şi anume, dacă pot furniza probe concludente conform cărora au putut estima în
mod rezonabil că activitatea va fi profitabilă.
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[28] A se vedea pct. 65 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei în
aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
[29] A se vedea cauza T-83/91 Tetra Pak International c. Comisia Comunităţilor Europene
(Tetra Pak II), Culegere 1994, p. II-755, pct. 151 şi 171 şi cauza T-340/03 France
Télécom/Comisia [2007] Rep. II-107, punctele 198-215.
[30] În cauza 62/86 AKZO Chemie/Comisia [1991] Rec. I-3359, Curtea a acceptat că există
dovezi clare ale faptului că AKZO, cu ocazia a două reuniuni, a ameninţat ECS că va
practica preţuri inferioare costurilor dacă acesta nu se retrage de pe piaţa peroxizilor
organici. În plus, a existat un plan amănunţit, conţinând cifre, care descria măsurile pe care
AKZO le-ar pune în aplicare dacă ECS nu s-ar retrage de pe piaţă (a se vedea punctele
76-82, 115 şi 131-140).
[31] A se vedea pct. 66 din Comunicare a Comisiei – Orientări privind priorităţile
Comisiei în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale
întreprinderilor dominante.
[32] A se vedea pentru mai multe detalii M. O. Mackenrodt, B. C. Gallego, S.
Enchelmaier, Abuse of Dominant Position: New Interpretation, New Inforcement Mechanism?,
Ed. Springer, Munich, 2008, pp. 17-19.
[33] Spre exemplu, reducerile de preţ care au la bază o reducere a costurilor de
producţie datorită inovării procesului de producţie, nu pot fi considerate o practică
abuzivă, chiar dacă unele întreprinderi care prezintă costuri de producţie mai mari faţă de
cele ale întreprinderii dominante vor fi nevoite să iasă de pe piaţă. Concurenţa pe merite
implică existenţa unui proces de „distrugere creatoare”, unde doar întreprinderile eficiente
din punct de vedere economic vor supravieţui, iar cele ineficiente vor ieşi de pe piaţă,
făcând loc întreprinderilor mai eficiente, care pot să facă faţă presiunilor concurenţiale ale
pieţei. A se vedea Idem, p. 200.
[34] Criteriile de evaluare referitoare la costuri pe care este probabil să le utilizeze
Comisia sunt costul evitabil mediu (CEM) şi costul marginal mediu pe termen lung
(CMMTL). Incapacitatea de a acoperi CEM indică faptul că întreprinderea dominantă
sacrifică profituri pe termen scurt şi că un concurent la fel de eficient nu poate servi clienţii
fără să suporte pierderi. CMMTL este în general superior CEM deoarece, prin comparaţie
cu CEM (care include numai costuri fixe, dacă acestea sunt suportate în perioada
examinată), CMMTL include costuri fixe specifice produsului suportate înainte de perioada
în care s-au înregistrat pretinsele practici abuzive. Incapacitatea de a acoperi CMMTL
indică faptul că întreprinderea dominantă nu recuperează toate costurile fixe (imputabile)
producerii bunului sau serviciului respectiv şi că un concurent la fel de eficient ar putea fi
exclus de pe piaţă
[35] Pentru a aplica aceste criterii de evaluare a costului poate fi necesar, de asemenea.
să se examineze veniturile şi costurile companiei dominante şi ale concurenţilor săi într-un
context mai larg. Este posibil să nu fie suficientă doar evaluarea gradului în care preţul sau
venitul acoperă costurile pentru produsul în cauză, ci să fie necesară examinarea veniturilor
marginale în cazul în care practicile companiei dominante respective afectează în mod
negativ veniturile acesteia pe alte pieţe sau în privinţa altor produse.
[36] A se vedea pct. 25 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei în
aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
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[37] A se vedea CJCE, 15 martie 2007, Cauza C-95/04P, British Airways plc c. Comisia
Comunităţilor Europene, Culegere 2007, pag. 2331, pct. 57.
[38] A se vedea L. Lazăr, op. cit., p. 192.
[39] Obligaţia unei societăţi aflate într-o poziţie dominantă de a aproviziona alte
societăţi este menţionată în jurisprudenţa Commercial Solvents: CJCE, 6 martie 1974, Cauzele
reunite C. 6/73 şi C7/73 Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. şi Commercial Solvents
Corporation c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1974, p. 223, pct. 25.
[40] A se vedea CJCE, 21 februarie 1973, Cauza C-6/72 Europemballage Corporation şi
Continental Can Company Inc. c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1973, p. 215, parag.
26; CJCE, 16 martie 2000, cauzele conexate C-395/96 P şi C-396/96 P Compagnie Maritime
Belge Transports, Compagnie Maritime Belge SA şi Dafra-Lines A/S c. Comisia Comunităţilor
Europene, Culegere 2000, p. I-1365, parg. 112. Disconturile şi bonusurile oferite de către o
întreprindere aflată într-o poziţie dominantă pot fi contrare prevederilor art. 102 TFUE,
chiar dacă nu se regăsesc în exemplele menţionate expres în acest articol (CJCE, 15 martie
2007, Cauza C-95/04P, British Airways plc c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 2007,
pag. 2331, pct. 58).
[41] P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat, Introduction to the Law of the European
Communities, Ed. L.W. Gormley, Kluwer, Deventer, 1990, p. 99, R.H. Folsom, M.W. Gordon,
J.A. Spanogle Jr., International Business Transaction, Ed. West Publishing Company, St. Paul
Minn, 1992, p. 366-481 apud O. Manolache, op. cit., p. 136.
[42] A se vedea L. Lazăr, op. cit., p. 192. A se vedea pentru alte clasificări şi: G. Coman,
op. cit., pp. 255 şi 256; T. Moşteanu, Concurenţa. Abordări teoretice şi practice, Ed. Economică,
Bucureşti, 2000, p. 193; R. Wish, Competition Law, ed. 5, LexisNexis UK, Londra, 2003, pp.
194-207; J. Temple Lang, Monopolisation and the Definition of ”Abuse” of a Dominant Position
under Art. 86 ECC Treaty Common Market Law Review, Nr. 16/1979 345 apud P. Craig. G.
de Burca, Dreptul op. cit., p. 1068; D. Chalmers, G. Davies, G. Monti, op. cit., p. 1002.
[43] Denumite din această cauză şi comportamente de exploatare. A se vedea P. Craig. G.
de Burca, op. cit., p. 1068.
[44] Cunoscute şi ca abuzuri de poziţie dominantă cu efecte de excludere (exclusionary
abuses). A se vedea spre exemplu E. Rousseva, Rethinking Exclusionary Abuses in EU
Competition Law, Ed. Hart Publishing, Oxford, 2010; E. Osterud, Exclusionary Abusesunder
Article 82: The Spectrum of Tests, Ed. Kluwer Law International,Alphen aan den Rijn, 2010.
[45] E. Østerud, Identifying Exclusionary Abuses by Dominant Undertakings under the EU
Competition Law, Ed. Kluwer Law International, Cheltenham, 2010, p. 13.
[46] Conform unor opinii din literatura de specialitate versiunea germană şi italiană a
Tratatului privind Comunităţile Europene interzicea doar abuzurile de comportament. A se
vedea P. Akman, Exploitative Abuse in Article 82EC: Back to Basics?, Cambridge Yearbook of
European Legal Studies, Vol. 11, 2009, ESRC Centre for Competition Policy CCP Working
Paper No. 09-1, p. 5, n. 11.
[47] A se vedea A. Jones, B. Sufrin, op. cit., p. 321; D. Chalmers, G. Davies, G. Monti, op.
cit., p. 1002.
[48] R. Joliet, Monopolizatin and Abuse of a Dominant Position, Ed. Martinus Nijhoff,
Haga,1970, p. 250.
[49] CJCE, 21 februarie 1973, Cauza C-6/72, Europemballage Corporation şi Continental
Can Company Inc. c. Comisia,Culegere 1973, p. 215.
[50] Idem, pct. 26.
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[51] Idem, pct. 27.
[52] A se vedea P. Craig. G. de Burca, op. cit., pp. 1070 şi 1071.
[53] D. Chalmers, G. Davies, G. Monti, op. cit., p. 1002.
[54] Spre exemplu, prin impunerea unui preţ mai ridicat pentru consumatorii captivi.
[55] A se vedea L. Lazăr, op. cit., p. 192.
[56] Idem, pp. 192 şi 193.
[57] D. Chalmers, G. Davies, G. Monti, op. cit., p. 1002.
[58] Pentru opinii contrare legat de aplicarea art. 102 TFUE abzuruilor de poziţie
dominantă a se vedea R. Joliet, Monopolization and Abuse of Dominant Position, Editura
Universităţii din Liège, Liège, 1970.
[59] T. G. Kattenmaker and S. C. Salop, ‘Anticompetitive Exclusion: Raising Rivals’ Costs
to Achieve Power over Price ’, Yale Law Journal Vol. 96 nr. 2 din decembrie 1986, pp. 209-293.
[60] D. Chalmers, G. Davies, G. Monti, op. cit., p. 1002.
[61] A se vedea în acest sens L. Gyselen , ‘Rebates: Competition on the Merits or
Exclusionary Practice? ’ apud. C.-D. Ehlermann and I. Atanasiu (coord.), European
Competition Law Annual: What is an Abuse of a Dominant Position?, Ed. Hart Publishing,
Oxford, 2006.
[62] Prin eliminarea de pe piaţă sau după caz, împiedicarea intrării pe piaţă a
întreprinderilor concurente.
[63] Termenul „excludere” ar trebui înţeles şi în sensul de „marginalizare”. Excluderea
nu ar trebui înţeleasă în sensul literal de eliminare completă a concurenţei, ci are în vedere
şi situaţii în care o întreprindere dominantă afectează capacitatea unui rival de a concura
într-un mod eficace.
[64] Spre exemplu, consumatorii pot beneficia de preţuri mai scăzute.
[65] A se vedea L. Lazăr, op. cit., p. 193.
[66] European Commission, DG Competition, DG Competition discussion paper on the
application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses – public consultation, Bruxelles, 2005,
pct. 54-56.
[67] A se vedea spre exemplu, TPICE, 17 decembrie 2003, Cauza T-219/99, British
Airways c. Comisia Comunităţilor Europene,Culegere 2003, p. II-5917 în care instanţa a stabilit
cǎ nu este necesar sǎ dovedească cǎ eforturile întreprinderii dominante au fost însoţite de
succes în ceea ce priveşte excluderea concurenţilor.
[68] Tot în Cauza British Airways, consumatorii au beneficiat de preţuri mai scǎzute
existente pe piaţǎ, cel puţin pe termen scurt.
[69] L. Lazăr, op. cit., p.193.
[70] A se vedea pct. 19 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei în
aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
[71] Expresia „a mări preţurile” implică puterea de menţine preţurile peste nivelul
concurenţial şi este utilizată ca o parafrază pentru diferitele moduri în care parametrii
concurenţei – precum preţurile, producţia, inovarea, varietatea sau calitatea bunurilor sau
serviciilor – pot fi influenţate în avantajul întreprinderii dominante şi în detrimentul
consumatorilor. A se vedea în acest sens pct. 11 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind
priorităţile Comisiei în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale
întreprinderilor dominante.

136

IOAN LAZĂR, LAURA LAZĂR

[72] Conceptul de „consumatori” are în vedere toţi utilizatorii direcţi sau indirecţi ai
produselor afectate de practicile respective, inclusiv producătorii intermediari care
utilizează produsele ca factori de producţie, precum şi distribuitorii şi consumatorii finali,
atât ai produsului imediat, cât şi ai produselor furnizate de producătorii intermediari. În
cazul în care utilizatorii intermediari sunt concurenţi efectivi sau potenţiali ai întreprinderii
dominante, evaluarea se concentrează asupra efectelor acestor practici asupra utilizatorilor
aflaţi în aval.
[73] L. Lazăr, op. cit., p.193.
[74] În Decizia Comisiei din 15 iunie 2005, Cauza AstraZeneca (IP/05/737) constatarea
abuzului a avut loc în industria farmaceutică, unde AstraZeneca AB şi AstraZeneca plc au
împiedicat întreprinderile concurente sǎ fabrice un medicament folosit în tratarea ulcerului
(cu o acţiune terapeuticǎ similarǎ produsului lor), obţinând în mod abuziv anumite
certificate care asigurau protecţia produsului propriu (Report on Competition Policy 2005,
pp. 37-39). A se vedea L. Lazăr, op. cit., p.193.
[75] A se vedea: European Commission, DG Competition, DG Competition discussion
paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses – public consultation,
Bruxelles, 2005, §61-73; L. Lazăr, op. cit., p. 193.
[76] L. Lazăr, op. cit., p. 193.
[77] De exemplu, în cazul practicǎrii unor preţuri discriminatorii, dacǎ întreprinderea
este capabilǎ sǎ practice un preţ mai ridicat faţǎ de consumatorii captivi (i.e. cei care nu se
pot reorienta faţă de alţi furnizori) şi unul mai scǎzut faţǎ de consumatorii marginali (i.e. cei
predispuşi să se reorienteze către un alt furnizor de bunuri sau servicii), existenţa unui efect
de excludere nu este exclusǎ. Consumatorii care altfel s-ar fi reorientat cǎtre alţi furnizori
este posibil sǎ rǎmânǎ fideli întreprinderii care se angajeazǎ într-o asemenea practicǎ. A se
vedea, în acest sens, F.O.W. Vogelar, op. cit., p. 84.
[78] Idem, p. 84.
[79] A se vedea St. Weatherill, P. Beaumont, EC Law – The essential guide to the legal
workings of the European Community, Ed. Penguin Books, Middlesex, 1995, p. 743; L. Lazăr,
op. cit., p. 193.
[80] Pentru un studiu al formelor abuzului de poziţie dominantă în literatura de
specialitate autohtonă a se vedea: G. Coman, op. cit., pp. 255-262, T. Moşteanu, op. cit., p. 193
şi urm.; L. Lazăr, op. cit., pp. 202-228.
[81] D. Chalmers, G. Davies, G. Monti, op. cit., p. 1002. Pentru un studiu mai amplu a se
vedea şi: G. Monti, op. cit., pp. 218-220.
[82] CJCE, 14 februarie 1978, Cauza 27/76 United Brands Company şi United Brands
Continentaal c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1978, p. 207; D. Lewis,Exploitative
Abuses – A Note on the Harmony Gold v. Mittal Steel. Excesive Pricing Case, material publicat în
Annual Proceedings of the Fordham Competition Law Institute, International Antitrust Law
& Policy, Ed. Juris Publising, Fordham, 2008, p. 581.
[83] Curtea constatată cǎ preţul bananelor cu marcǎ era cu 30% – 40% mai mare faţǎ de
preţul bananelor fǎrǎ marcǎ, iar cel al bananelor marca „Chiquita” era cu 7% – 10% mai
mare faţǎ de cel al bananelor cu marcǎ în general. Din diferenţa de preţ de 30% – 40%
numai jumǎtate era justificatǎ de diferenţa calitativǎ existentǎ între bananele cu marcǎ şi cele
fǎrǎ marcǎ. A se vedea V. Korah, op. cit., p. 95.
[84] A se vedea D. Chalmers, G. Davies, G. Monti, op. cit., p. 1002.
[85] Ibidem.
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[86] A se vedea L. Lazăr, op. cit., pp. 202 şi 203.
[87] Idem, p. 203.
[88] A se vedea V. Korah, op. cit., p. 96.
[89] L. Lazăr, op. cit., p. 203.
[90] A se vedea pentru mai multe detalii în acest sens studiul OCDE, Predatory Pricing,
1989, p. 7, disponibil Online pehttp://www.oecd.org/competition/abuse/2375661.pdf.
[91] The point was recognised in theory in TPICE, 6 octombrie 1994, Cauza T-83/91
Tetra Pak International SA c. Comisia Comunităţilor Europene (Tetra Pak II), Culegere 1994, p.
II-755, pct. 147.
[92] D. Chalmers, G. Davies, G. Monti, op. cit., p. 1005.
[93] Idem, p. 1006.
[94] TPICE, 7 octombrie 1999, Cauza T 228/97, Irish Sugar c. Comisia Comunităţilor
Europene, Culegere 1999, p. II-2969, pct. 189.
[95] P. Andrews, ‘Is Meeting Competition a Defence to Predatory Pricing?’, European
Competition Law Review vol. 19 din 1998 D. Ridyard, ‘Domco’s Dilemma: When is Price
Competition Anti-Competitive?’ European Competition Law Review vol. 20 din 1999, p. 345 .
[96] OCDE, Predatory Pricing….loc. cit., 1989, p. 5.
[97] Ibidem.
[98] L. Lazăr, op. cit., p. 203.
[99] P. Craig. G. de Burca, op. cit., p. 1078.
[100] G. Monti, op. cit., p. 202.
[101] P. Craig. G. de Burca, op. cit., p. 1078.
[102] Ibidem.
[103] Idem, pp. 1078-1080.
[104] Eficienţa de alocare în economie reprezintă o expresie a raţionalităţii economice şi
exprimă comportamentul întreprinderilor care depun eforturi în vederea satisfacerii
necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor şi consumatorilor în cât mai mare măsură, dar cu
utilizarea resurselor mai puţine. Cu alte cuvinte, eficienţa de alocare se referă la utilizarea
cât mai adecvată din punct de vedere economic a mijloacelor de producţieexistente. A se
vedea pentru mai multe detalii în acest sens J. Drexl,Research Handbook on Intellectual
Property and Competition Law, Ed. Edward Elgar Publishing Limited,Cheltenham, p. 39.
[105] P. Craig. G. de Burca, op. cit., p. 1080.
[106] A se vedea W. Bishop, Price Discrimination under article 86: Political Economy in the
European Court, Modern Law Review nr. 44 din 1981, pp. 288 şi 289.
[107] Jurisprudenţa United Brands impune ca monopolistul să percepă acelaşi preţ
pentru un produs, indiferent de caracteristicile cererii prezente în anumite regiuni
geografice. În consecinţă, consumatorii germani de banane le vor primi la un preţ mai
scăzut decât înainte. Ca urmare a acestui fapt, este posibil ca acei consumatori germani care
nu cumpărau anterior banane să le cumpere acum. Pe de altă parte, consumatorii englezi
care cumpărau înainte, acum pot renunţa să mai cumpere de pe piaţa relevantă, deoarece
preţul este prea ridicat, în timp ce restul consumatorilor englezi vor plăti un preţ mai
ridicat. Astfel, deşi efectele comportamentului menţionat asupra eficienţei economice sunt
ambigue, efectele comportamentului privind distribuţia sunt destul de clare: veniturile sunt
redistribuite în afara Angliei spre Germania.
[108] A se vedea W. Bishop, loc.cit., pp. 288 şi 289.
[109] Ibidem.
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[110] A se vedea P. Craig, G. de Burca, op. cit., pp. 1079 şi 1080.
[111] A se vedea St. Weatherill, P. Beaumont, op. cit., p. 747.
[112] CJCE, 14 februarie 1978, Cauza 27/76 United Brands Company şi United Brands
Continental c. Comisia, Culegere 1978, p. 207, pct. 157, 160, 232, în S. Deleanu et. al., op. cit.,
p. 118 apud L. Lazăr, op. cit., pp. 203 şi 204.
[113] L. Lazăr, op. cit., p. 204.
[114] TPICE, 7 octombrie 1999, Cauza T-228/97 Irish Sugar c. Comisia Comunităţilor
Europene, Culegere 1999, p. II-2969.
[115] CJCE, 16 martie 2000, Cauzele reunite C-395/96 P Compagnie Maritime Belge
Transports SA, C-395/96 P Compagnie Maritime Belge SA şi Cauza C-396/96 P Dafra-Lines A/S
c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 2000, p. I-1365.
[116] A se vedea P. Craig, G. de Burca, op. cit., p. 1084.
[117] A se vedea P. Rey (coord.), Report by the EAGCP (Economic Advisory Group for
Competition Policy) “An Economic Approach to Article 82”, iulie 2005, pp. 30-32, disponibil
Online pe http://ec.europa.eu/dgs/competition /economist/eagcp_july_21_05.pdf; V.
Korah, op. cit., p. 100.
[118] L. Lazăr, op. cit., p. 204.
[119] Pentru mai multe detalii legat de rabaturi a se vedea M.A. Edwards, The Law,
Marketing and Behavioral Economics of Consumer Rebates, Stanford Journal of Law, Business &
Finance, Nr. 12/2007, p. 362; R. O’Donoghue, J. Padilla, The Law and Economics of Article 102
TFEU, Ed. Hart Publishing, Oxford, 2013, Chapter 9.
[120] TPICE, 30 septembrie 2003, Cauza T-203/01 Manufacture française des
pneumatiques Michelin c. Comisia, Culegere 2003, p. II-4071, pct. 57.
[121] A se vedea L. Lazăr, op. cit., p. 209.
[122] Idem, p. 209.
[123] CJCE, 9 noiembrie 1983, Cauza C-322/81 MV Nederlandische Banden-IndustrieMichelin c. Comisia Comunităţilor Europene (Michelin I), Culegere 1983, p. 3461, pct. 70-73.
[124] Discriminarea de preţ constituie un efect negativ al sistemelor de rabaturi, alǎturi
de posibilele efecte de excludere. Totuşi, pentru reţinerea prevederilor art. 102 TFUE, nu
reprezintǎ o condiţie necesarǎ existenţa efectului de discriminare.
[125] Ph. Marsden, Handbook of Research in Trans-Atlantic Antitrust, Ed. Edward Elgar,
Cheltenham, 2006, p. 197 apud L. Lazăr, op. cit., p. 211; A. Jones, B. Sufrin, op. cit.,
pp. 481-485.
[126] Un exemplu ar fi cauza Virgin c. British Airways din 1993, unde compania de
transport aerian de persoane a acuzat pe concurentul său British Airways de instituirea
unei scheme de rabaturi retroactive, care limitau posibilităţile de extindere a companiei
aeriene Virgin Airways. Potrivit schemei de rabaturi în cauză, compania British Airways
acorda reduceri de preţ substanţiale pentru agenţiile de turism care reuşeau să atingă
anumite praguri de creştere privitoare la vânzarea biletelor British Airways. Reducerile
erau acordate retroactiv şi priveau toate vânzările, chiar şi pe cele anterioare atingerii
pragului precizat. A se vedea, pentru detalii, G. Niels, H. Jenkins, J. Kavanagh, Economics
for Competition Lawyers, Ed. Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 183 apud Idem, p.
211, not. 3.
[127] A se vedea pct. 30 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei
în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
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[128] A se vedea Tribunalul, 9 septembrie 2010, Cauza T-155/06 Tomra Systems ASA sa.
c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere, p. II-4361, pct. 210 şi 211.
[129] A se vedea TPICE, 23 octombrie 2003, Cauza T-65/98 Van den Bergh Foods Ltd c.
Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 2003, p. II-4653. În speţă, obligaţia de a utiliza
congelatoarele exclusiv pentru produsele întreprinderii dominante a fost considerată ca
ducând la o exclusivitate a punctului de desfacere.
[130] A se vedea pct. 34 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei
în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
[131] Idem, pct. 20, 35 şi 36.
[132] De exemplu, pentru că marca furnizată de ea reprezintă un „produs obligatoriu”
(i.e. care trebuie comercializat neapărat datorită popularităţii de care se bucură în rândul
consumatorilor), preferat de mulţi consumatori finali sau pentru existenţa capacităţii
limitate a celorlalţi furnizori, care face ca o parte din cerere să poată fi furnizată exclusiv de
furnizorul dominant. A se vedea în acest sens TPICE, 23 octombrie 2003, Cauza T-65/98,
Van den Bergh Foods Ltd c. Comisia, Culegere 2003, p. II-4653, pct. 105 şi 106.
[133] A se vedea: CJCE, 13 februarie 1979, Cauza C-85/76 Hoffmann-La-Roche & Co. AG
c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1979, p. 461, pct. 89; Tribunalul, 9 septembrie
2010, Cauza T-155/06 Tomra Systems ASA sa. c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere,
p. II-4361, pct. 208, 295 şi 296.
[134] A se vedea: CJCE, 13 februarie 1979, Cauza C-85/76 Hoffmann-La-Roche & Co. AG
c. Comisia, Culegere 1979, p. 461, pct. 90; Tribunalul, 9 septembrie 2010, Cauza T-155/06
Tomra Systems ASA şa. c. Comisia, Culegere, p. II-4361, pct. 209 şi 296.
[135] Din acest punct de vedere, rabaturile condiţionate diferă faţă de preţurile de
eliminare a concurenţei, care implică întotdeauna existenţa unui sacrificiu. A se vedea pct.
37 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei în aplicarea articolului 82
din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor dominante.
[136] Tribunalul, 9 septembrie 2010, Cauza T-155/06 Tomra Systems ASA (Asker,
Norvegia), Tomra Europe AS (Asker), Tomra Systems GmbH (Hilden, Germania), Tomra Systems
BV (Apeldoorn, Țările de Jos), Tomra Leergutsysteme GmbH (Viena, Austria), Tomra Systems AB
(Sollentuna, Suedia) şi Tomra Butikksystemer AS (Asker) c. Comisia Comunităţilor Europene,
Culegere, p. II-4361. Speţa a format obiectul unui studiu amplu în literatura de specialitate,
sens în care a se vedea: A-L Sibony, Le Tribunal confirme la décision de la Commission
constatant qu’une entreprise productrice de récupérateurs automatiques d’emballages pour boissons,
a abusé de sa position dominante en mettant en oeuvre une stratégie d’exclusion des concurrents au
moyen d’accords d’exclusivité et de remises de fidélité. L’arrêt confirme l’amende de 24 millions
d’euros, Concurrences, în Revue des droits de la concurrence nr. 4/2010, pp. 123-125; G.
Miralles, Tomra: Exclusive Dealing and Rebates in the Light (and Shadows) of Dominance – Case
T-155/06, Tomra Systems ASA and Others v. European Commission, în European Journal of
Risk Regulation nr. 1/2011, vol. 2, pp. 129-133; L. Peeperkorn, E. Rousseva, Article 102
TFEU: Exclusive Dealing and Rebates, în Journal of European Competition Law & Practice nr.
1/2011, vol. 2, pp. 36-38; I. Pellech, Rabattsysteme unter besonderer Berücksichtigung der
Tomra-Entscheidung T-155/06, ÖZK aktuell, în Österreichische Zeitschrift für Kartell- und
Wettbewerbsrecht 2011 pp. 23-27; L. Idot, Confirmation par le tribunal de l’Union européenne de
l’analyse des contrats d’exclusivité conclus par une entreprise en position de super-dominance, în
Revue des contrats, 2011, pp. 117-121; M. Trabucchi, Jurisprudence du Tribunal de l’Union
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européenne, Gazette du Palais nr. 42-43/2011, pp. 25 şi 26; R. Galante, S. Ouiles, La
jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Commentaires des arrêts.
Arrêt ”Tomra Systems e.a./Commission”, în Revue du droit de l’Union européenne nr. 1/2011,
pp. 149-156
[137] Cauza T-155/06 Tomra c. Comisia Comunităţilor Europene, pct. 212; TPICE, 30
septembrie 2003, Cauza T-203/01 Manufacture française des pneumatiques Michelin c. Comisia,
Culegere 2003, p. II-4071, pct. 58.
[138] Cauza T-155/06 Tomra c. Comisia Comunităţilor Europene, pct. 213; Cauza T-203/01
Michelin c. Comisia Comunităţilor Europene, pct.59; CJCE, 13 februarie 1979, Cauza 85/76
Hoffmann-La Roche & Co. C. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1979, p. 461, pct. 90.
[139] Ibidem.
[140] Cauza T-155/06 Tomra c. Comisia Comunităţilor Europene, pct. 267.
[141] CJCE, 13 februarie 1979, Cauza C-85/76 Hoffmann-La-Roche & Co. AG c. Comisia
Comunităţilor Europene, Culegere 1979, p. 461, pct. 98-100; TPICE, 30 septembrie 2003, Cauza
T-203/01 Michelin c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 2003, p. II-4071, pct. 111 şi 141
apud L. Lazăr, op. cit., p. 211.
[142] A se vedea, în acest sens, TPICE, 1 aprilie 1993, Cauza T-65/89 BPB Industries c.
Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1993, p. 389, pct. 68 şi 120; TPICE, 7 octombrie
1999, Cauza T-228/97 Irish Sugar c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1999, p. 2969,
pct. 213; TPICE, 30 septembrie 2003, Cauza T-203/01Manufacture française des pneumatiques
Michelin c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 2003, p. II-4071, pct. 75, 81, 207-208;
TPICE, 17 decembrie 2003, Cauza T-219/99 British Airways c. Comisia Comunităţilor
Europene, Culegere 2003, p. 5917, pct. 270-273; CJCE, 13 februarie 1979, Cauza C-85/76
Hoffmann-La-Roche & Co. AG c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1979, p. 461, pct.
89-90; L. Lazăr, op. cit., p. 212.
[143] DG Competition, Discussion Paper on the Application of Article 82 of the Treaty to
Exclusionary Abuses’ (Bruxelles, Decembrie 2005), pct. 160 disponibilă Online
pe:http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/art82/discpaper2005.pdf; L. Lazăr,
op. cit., pp. 211 şi 212.
[144] CJCE, din 13 februarie 1979, Cauza C-85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG c.
Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1979, pct. 461 şi 91.
[145] DG Competition, Discussion Paper on the Application of Article 82 of the Treaty to
Exclusionary Abuses, pct. 172-176.
[146] L. Lazăr, op. cit., p. 212.
[147] A se vedea pct. 20, 38-45 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile
Comisiei în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale
întreprinderilor dominante.
[148] A se vedea TPICE, 30 septembrie 2003, Cauza T-203/01 Manufacture française des
pneumatiques Michelin c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 2003, p. II-4071, pct. 162 şi
163; TPICE, 17 decembrie 2003, Cauza T-219/99 British Airways, Culegere 2003, p. 5917, pct.
277-278.
[149] CJCE, 9 noiembrie 1983, Cauza C-322/81, NV Nederlandsche Banden Industrie
Michelin (Michelin I) c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1983, p. 3461, pct. 70-73.
[150] În acest context, Comisia va estima ce preţ ar trebui să ofere un concurent pentru
a compensa un client pentru pierderea reducerii condiţionate, în cazul în care acesta din
urmă şi-ar transfera o parte din cerere („fracţiunea relevantă”) de la întreprinderea
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dominantă. Preţul efectiv pe care concurentul va trebui să-l egaleze nu este preţul mediu al
întreprinderii dominante, ci preţul normal (afişat) minus reducerea pe care o pierde clientul
prin schimbarea furnizorului, calculat pentru fracţiunea respectivă din vânzări şi pentru
perioada de timp avută în vedere. Comisia va ţine seama de marja de eroare care poate fi
cauzată de incertitudinile inerente în acest tip de analize. A se vedea pct. 41 din Comunicarea
Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la
practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor dominante.
[151] A se vedea în acest sens metodologia prevăzută la pct. 23-27 din Comunicarea
Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la
practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor dominante.
[152] Denumite şi prestaţii cuplate. A se vedea în acest sens L. Lazăr, op. cit., p. 214.
[153] Pentru termenul ”vânzare legată” a se vedea şi O. Manolache, op. cit., pp. 132-143.
Termenul reprezintă o traducere a noţiunii ”tying”(eng.), utilizată atât în jurisprudenţa
CJUE, cât şi în literatura de specialitate. A se vedea: V. Korah, op. cit., p. 121; J. Stuyck, M.
Walebroeck, Bart L.P. van Reeken, S. Noe, Competition Law in the UE and the Netherlands. A
Practical Guide, Ed. W.E.J. Tjeenk Willink, 2000, p. 91; L. Ritter, W. D. Braun, F. Rawlinson,
European Competition Law: A Practitioner`s Guide, Ed. Kluwer Law International, 2000, p. 374;
D.G. Goyder, EC Competition Law, ed. 4, Ed. Oxford, 2003, p. 298. Termenul francez
echivalent este acela de ”vente liée” (vânzare legată). A se vedea TPICE, 6 octombrie 1994,
Cauza T-83/91, Tetra Pak International SA c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1994,
p. II-755, pct. 134-137; S. Poillot- Perruzetto, M. Luby, Le droit communautaire appliqué à
l`entreprise, Ed. Dalloz, p. 1998, p. 244, apud. D. Bogdan, Microsoft amendată cu 497,2 mil.
EURO: Decizia Comisiei Europene rezumată şi comentată (Partea I), Revista Română de Drept al
Afacerilor nr. 5-6/2006, p. 19, nota 2.
[154] A se vedea pct. 48 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei
în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
[155] A se vedea pct. 48 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei
în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
[156] Distincţia între gruparea purǎ şi mixtǎ nu este una rigidǎ. O grupare a douǎ
produse, consideratǎ mixtǎ (pentru cǎ produsele sunt disponibile şi separat pe piaţǎ), poate
produce efectele unei grupări pure, dacǎ preţurile produselor oferite separat sunt foarte
mari. De asemenea, legarea poate sǎ aibǎ loc şi într-un mod indirect, de exemplu în situaţia
în care producǎtorul nu oferǎ garanţii pentru produsul vândut, decât în ipoteza în care
cumpǎrǎtorul foloseşte consumabilele, piesele de schimb sau serviciile oferite de cǎtre el. A
se vedea DG Discussion Paper, pct.182.
[157] A se vedea pct. 49 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei
în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
[158] A se vedea Idem, pct. 50.
[159] Întreprinderea ar trebui să ocupe o poziţie dominantă pe piaţa care leagă, dar nu
neapărat şi pe piaţa legată. În cazurile de grupare, întreprinderea trebuie să ocupe o poziţie
dominantă pe una dintre pieţele grupate. În cazul special al legării pe pieţele de servicii
post-vânzare, condiţia este ca întreprinderea să ocupe o poziţie dominantă pe piaţa care
leagă şi/sau pe piaţa legată de servicii post-vânzare.
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[160] TPICE, 17 septembrie 2007, Cauza T-201/04 Microsoft Corp c. Comisia
Comunităţilor Europene, Culegere 2007, p. II-3601, în special pct. 842, 859-862, 867 şi 869.
[161] Idem, pct. 917, 921 şi 922.
[162] TPICE, 12 decembrie 1991, cauza T-30/89 Hilti c. Comisia Comunităţilor Europene,
Culegere1991, p. II-1439, pct. 67.
[163] A se vedea pct. 51 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei
în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
[164] Idem, pct. 52-58.
[165] A se vedea pct. 59 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei
în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
[166] Idem, pct. 61.
[167] A se vedea în acest sens C. Cucu, Refuzul de a trata cu anumiţi furnizori sau
beneficiari – modalitate a abuzului de poziţie dominantă în activitatea întreprinderilor, în Studia
Universitatis Babeş-Bolyai, seria Iurisprudentia, nr. 3/2013 disponibil Online pe:
http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=561.
[168] A se vedea L. Lazăr, op. cit., p. 219.
[169] A se vedea: DG Discussion Paper, pct. 207-242; Comunicarea Comisiei – Orientări
privind priorităţile Comisiei în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere
abuzivă ale întreprinderilor dominante, pct. 78-78; P. Rey (coord.), loc. cit., p. 43; L. Lazăr, op. cit.,
pp. 218 şi 219.
[170] CJCE, 6 martie 1974, Cauzele reunite C. 6/73 şi C7/73 Istituto Chemioterapico
Italiano S.p.A. şi Commercial Solvents Corporation c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere
1974, p. 223.
[171] CJCE, 29 aprilie 2004, Cauza C-418/01, IMS Health GmbH &Co. OHG c. NDC
Health GmbH&Co. KG, Culegere 2004, p. 5039 şi CJCE, 5 octombrie 1988, Cauza C-238/87,
AB Volvo c. Erik Veng (UK) Ltd, Culegere 1988, p. 6211.
[172] CJCE, 6 aprilie 1995, Cauzele conexate C-241/91 P şi C-242/91 P Radio Telefis
Eireann (RTE) şi Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Comisia Comunităţilor
Europene, Culegere 1995, p. 743; CJCE, 29 aprilie 2004, Cauza C-418/01 IMS Health GmbH &
Co. OHG c. NDC Health GmbH & Co. KG, Culegere 2004, p. I-5039. Aceste hotărâri arată că,
în circumstanţe excepţionale, refuzul de a acorda licenţe privind drepturi de proprietate
intelectuală constituie un abuz.
[173] TPICE, 17 septembrie 2007, Cauza T-201/04 Microsoft Corp c. Comisia
Comunităţilor Europene, Culegere 2007, p. II-3601.
[174] A se vedea, de exemplu, Decizia Comisiei din 26 februarie 1992 în Cauza British
Midland c. Aer Lingus (Publicată în JO seria L nr. 96 din 10 din aprilie 1992).
[175] A se vedea Decizia 94/19/CE a Comisiei din 21 decembrie 1993 în cauza
IV/34.689 Sea Containers c. Stena Sealink — Interim Measures (Publicată în JO seria L nr. 15
din 18.1.1994, p. 8) şi Decizia 92/213/CEE a Comisiei din 26 februarie 1992 în cauza
IV/33.544 British Midland c. Aer Lingus (Publicată în JO seria L nr. 96 din 10.4.1992, p. 34).
[176] Astfel de situaţii vor fi examinate de Comisie în conformitate cu principiile
privind acordurile de exclusivitate.
[177] Astfel de situaţii vor fi examinate de Comisie în conformitate cu principiile
privind gruparea.
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[178] CJCE, 16 septembrie 2008, Cauzele conexate C-468/06 şi C-478/06 Sot. Lélos kai
Sia and Others c. GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton, formerly Glaxowellcome
AEVE, Culegere 2008, p. I-07139.
[179] Obligarea unei întreprinderi dominante să furnizeze un anumit produs sau
serviciu poate să contravină principiului libertăţii contractuale şi dreptului întreprinderilor,
în calitatea lor de persoane juridice, de a dispune liber de bunurile aflate în proprietatea lor.
A se vedea CJCE, 26 noiembrie 1998, Cauza C- 7/97 Oscar Bronner c. Mediaprint Zeitungs –
und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1998, p. I7791. pct. 56. A se vedea şi V. Korah, op. cit., p. 4; Comunicarea Comisiei. Orientări privind
priorităţile Comisiei în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale
întreprinderilor dominante pct. 75, precum şi DG Discussion Paper on the application of Article 82
of the Treaty to exclusionary abuses – Public consultation, pct. 207. Documentul este disponibil
Online pe http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/discpaper2005.pdf.
[180] A se vedea, în acest sens, Ph. Marsden, op. cit., pp. 245 şi 246.
[181] L. Lazăr, op. cit., p. 217.
[182] Idem, pp. 217 şi 218.
[183] CJCE, 14 februarie 1978, Cauza 27/76 United Brands Company şi United Brands
Continentaal BV c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1976, p. 1975. În aceastǎ cauzǎ,
spre exemplu, societatea United Brands a încetat furnizarea bananelor cǎtre Olesen
(distribuitor exclusiv al bananelor Dole şi unul dintre distribuitorii bananelor Chiquita în
Olanda) ca sancţiune pentru fapta lui Olesen de a promova şi bananele Dole.
[184] CJCE, 2 martie 1983, Cauza C-7/82 Gesellschaft zur Verwertung von
Leistungschutzrechten GmbH (GVL) c. Comisia Comunităţilor Europene, par. 56, Culegere 1983,
p. 483, şi Hotărârea TPICE, 1 aprilie 1993, Cauza T-65/89 BPB Industries et British Gypsum,
par. 94, Culegere 1993, p. 389.
[185] A se vedea Hotărârea TPICE, 12 decembrie 1991, Cauza T-30/89 Hilti AG c.
Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1991, p. 1439.
[186] Expresia „piaţă situată în aval” este utilizată pentru denumirea pieţei pentru care
factorii de producţie refuzaţi sunt necesari pentru fabricarea unui produs sau furnizarea
unui serviciu. A se vedea pct. 77 din Comunicarea Comisiei. Orientări privind priorităţile
Comisiei în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale
întreprinderilor dominante.
[187] L. Lazăr, op. cit., p. 218.
[188] A se vedea pct. 80 din Comunicarea Comisiei. Orientări privind priorităţile Comisiei în
aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
[189] CJCE, 29 aprilie 2004, Cauza C-418/01, IMS Health GmbH &Co. OHG c. NDC
Health GmbH&Co. KG, Culegere 2004, p. 5039, pct. 44.
[190] A se vedea pct. 79 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei
în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
[191] În cazurile de micşorare a marjei, criteriul pe care se bazează în general Comisia
pentru a determina costurile unui concurent la fel de eficient este cel al costul marginal
mediu pe termen lung (CMMTL). A se vedea pct. 82 din Comunicarea Comisiei. Orientări
privind priorităţile Comisiei în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere
abuzivă ale întreprinderilor dominante.
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[192] Idem, pct. 77.
[193] Idem, pct. 81.
[194] Idem, pct. 83 şi 84.
[195] TPICE, 17 septembrie 2007, Cauza T-201/04 Microsoft Corp c. Comisia, Culegere
2007, p. II-3601, pct. 428 şi 560-563.
[196] CJCE, 6 aprilie 1995, Cauzele conexate C-241/91 P şi C-242/91 P Radio Telefis
Eireann (RTE) şi Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Comisia Comunităţilor
Europene, Culegere 1995, p. 743, pct. 52 şi 53; CJCE, 26 noiembrie 1998, Cauza C- 7/97 Oscar
Bronner c. Mediaprint Zeitungs – und Zeitschriftenverlag GmbH & Co., par. 56, Culegere 1998,
p. I-7791, pct. 44 şi 45; TPICE, 17 septembrie 2007, Cauza T-201/04 Microsoft Corp c. Comisia
Comunităţilor Europene, Culegere 2007, p. II-3601 pct. 421.
[197] Prin termenul ”reproducere”, trebuie să înţelegem în acest context, crearea unei
surse alternative de aprovizionare eficientă care le poate permite concurenţilor să exercite o
presiune concurenţială asupra întreprinderii dominante pe piaţa situată în aval. CJCE, 26
noiembrie 1998, Cauza C-7/97 Oscar Bronner c. Mediaprint Zeitungs – und Zeitschriftenverlag
GmbH & Co., par. 56, Culegere 1998, p. I-7791, pct. 46; CJCE, 29 aprilie 2004, Cauza
C-418/01 IMS Health GmbH & Co. OHG c. NDC Health GmbH & Co. KG, Culegere 2004, p.
I-5039, pct. 29.
[198] În general, este probabil ca un factor de producţie să fie imposibil de reprodus
atunci când implică un monopol natural datorat unor economii de scară sau de anvergură,
atunci când există puternice efecte de reţea sau atunci când se referă la o aşa numită
informaţie din „sursă unică”. Cu toate acestea, în toate cazurile ar trebui să se ţină seama de
caracterul dinamic al sectorului şi, în special, de posibilitatea reducerii rapide a puterii de
piaţă.
[199] A se vedea pct. 85 din Comunicarea Comisiei. Orientări privind priorităţile Comisiei în
aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
[200] Idem, pct. 86-87.
[201] A se vedea TPICE, 17 septembrie 2007, Cauza T-201/04 Microsoft Corp c. Comisia
Comunităţilor Europene, Culegere 2007, p. II-3601 pct. 643, 647, 648, 649, 652, 653 şi 656.
[202] CJCE, 29 aprilie 2004, Cauza C-418/01 IMS Health GmbH & Co. OHG c. NDC
Health GmbH & Co. KG, Culegere 2004, p. I-5039, pct. 49; TPICE, 17 septembrie 2007, Cauza
T-201/04 Microsoft Corp c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 2007, p. II-3601 pct. 658.
[203] A se vedea pct. 82 din Comunicarea Comisiei. Orientări privind priorităţile Comisiei în
aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
[204] CJCE, 6 aprilie 1995, Cauzele conexate C-241/91 P şi C-242/91 P Radio Telefis
Eireann (RTE) şi Independent Television Publications (ITP) c. Comisia Comunităţilor Europene,
Culegere 1995, p. I-743, pct. 50; CJCE, 29 aprilie 2004, Cauza C-418/01, IMS Health GmbH
&Co. OHG c. NDC Health GmbH&Co. KG, Culegere 2004, p. 5039, pct. 35; TPICE, 17
septembrie 2007, Cauza T-201/04 Microsoft Corp c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere
2007, p. II-360, pct. 319, 330, 331, 332 şi 336.
[205] A se vedea pct. 75 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei
în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
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[206] Pentru un studiu amplu constând în analiza deciziei a se vedea: D. Bogdan,
Microsoft amendată cu 497,2 mil. EURO: Decizia Comisiei Europene rezumată şi comentată (Partea
I), în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5-6/2006, pp. 16-36; D. Bogdan, Microsoft
amendată cu 497,2 mil. EURO: Decizia Comisiei Europene rezumată şi comentată (Partea a –II-a),
în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7-8/2006, pp. 111-142; D. Bogdan, Microsoft
amendată cu 497,2 mil. EURO: Decizia Comisiei Europene rezumată şi comentată (Partea I), în
Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9-10/2006, pp. 19-38).
[207] G. Coman, op. cit., p. 262.
[208] În aceeaşi perioadă în care era anchetată de către Comisia Europeană, societatea
Microsoft avut procese antitrust şi în SUA, acestea încheindu-se printr-o tranzacţie cu
guvernul american. Amenda aplicată de către Comisia Europeană este considerabilă dar în
raport cu rezervele strategice ale producătorului de software (aproximativ 65 miliarde
dolari), la cifra sa de afaceri (de peste 32,27 miliarde dolari în anul fiscal 2002-2003), sau la
profit (de 13,217 miliarde dolari în acelaşi an fiscal) nu pare excesivă. Un alt aspect îl
reprezintă faptul că numai marca ”Microsoft” era evaluată în anul 2002 la aproximativ 64
miliarde dolari, fiind a doua marcă din lume ca valoare după Coca Cola (aproximativ 70
miliarde dolari). Pentru comparaţie PIB-ul României în anul 2002 a fost de 45 miliarde
dolari. D. Bogdan, Microsoft … (Partea I), loc. cit., p. 16 şi nota 3, p. 17 nota 7.
[209] Pentru mai multe detalii privind istoria societăţii Microsoft Inc., a se vedea F.P.
Miller, A.F. Vandome, J. McBrewster, History of Microsoft Windows, Ed. Alphascript
Publishing, Mauritius, 2009, passim., precum şi datele disponibile pe (http://www.fundinguni
verse.com/company-histories/Microsoft-Corporation-Company-History.html).
[210] A se vedea I. Lazăr, op. cit., p. 264; G. Coman, op. cit., p. 262; D. Bogdan, Microsoft
….(Partea I), loc. cit., p. 19.
[211] În apelul introdus în data de 7 iunie 2004, Microsoft a solicitat Tribunalului
anularea deciziei Comisiei, anularea sau reducerea substanţială a amenzii, precum şi plata
cheltuielilor de judecată de către Comisie.
[212] A se vedea în acest sens TPICE, 17 septembrie 2007 în Cauza T-201/04 Microsoft c.
Comisia Europeană, Culegere 2007, p. II-4463.
[213] L. Lazăr, op. cit., p. 267.
[214] A se vedea pentru un studiu mai amplu şi O. Manolache, op. cit., p. 339-341; G.
Coman, op. cit., p.199-202; L. Ritter, D. Braun, European Competition Law: A Practitioner’s
Guide, Ed. Kluwer Law International, Haga, 2005, pp. 482-486; R. Whish, D. Bailey,
Competition Law, ed. a VIII-a, Ed. Oxford University Press, Oxford, 2015, pp. 152-157.
[215] A se vedea, de exemplu, CJCE, 13 iulie 1966, Cauzele conexate C-56/64 şi
C-58/64, Établissements Consten S.à.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH c. Comisia Comunităţilor
Europene, Culegere 1966, p. 429, şi CJCE, 6 martie 1974, Cauzele conexate C-6/73 şi C-7/73,
Istituto Chemioterapico Italiano and Commercial Solvents c.Comisia Comunităţilor Europene,
Culegere 1974, p. 223.
[216] A se vedea pct. 12 din Comunicarea Comisiei: Orientări privind conceptul de efect
asupra comerţului din articolele 81 şi 82 din Tratat.
[217] A se vedea art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 şi Comunicarea Comisiei
referitoare la orientări privind conceptul de efect asupra comerţului din articolele 81 şi 82 din
Tratatul CE. Potrivit articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1/2003 atunci când
autorităţile de concurenţă şi instanţele statelor membre aplică dreptul naţional al
concurenţei oricărui abuz interzis de articolul 102 TFUE, acestea trebuie să aplice şi
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prevederile acestui articol din tratat. În schimb, aplicarea dreptului naţional la comportamentele abuzive de afaceri care afectează comerţul dintre statele membre nu este
obligatorie.
[218] A se vedea art. 3 din Regulamentul nr. 1/2003 şi pct. 7 din Comunicarea Comisiei –
Orientări privind conceptul de efect asupra comerţului din articolele 81 şi 82 din tratat.
[219] A se vedea, în acest sens, CJCE, 13 februarie 1979, Cauza 85/76 Hoffmann-La
Roche & Co. C. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1979, p. 461, pct. 126.
[220] A se vedea pct. 17 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind conceptul de efect
asupra comerţului din articolele 81 şi 82 din Tratat.
[221] Idem, pct. 18 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind conceptul de efect asupra
comerţului din articolele 81 şi 82 din Tratat; R. Whish, D. Braun, op. cit., pp. 153 şi 154.
[222] Idem, pct. 19-22.
[223] Această interpretare este compatibilă cu obiectivul fundamental al tratatelor UE
de a promova libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor, persoanelor şi capitalurilor. A se
vedea CJCE, 14 iulie 1981, C-172/80, Gerhard Züchner c. Bayerische Vereinsbank AG, Culegere
1981, p. 2021, par. 18; CJCE, 25 octombrie 2001, Cauza C-475/99,Ambulanz Glöckner c.
Landkreis Südwestpfalz, Culegere 2001, p. I-8089, par. 49; CJCE, 23 aprilie 1991, Cauza
C-41/90, Klaus Höfner and Fritz Elser c. Macrotron GmbH., Culegere 1991, p. I-1979, par. 33.
[224] A se vedea, spre exemplu, CJCE, 14 decembrie 1983, Cauza C-319/82, Société de
Vente de Ciments et Bétons de l’Est SA v Kerpen & Kerpen GmbH und Co. KG., Culegere 1983, p.
4173; TPICE, 15 martie 2000, Cauzele conexate T-25/95, T-26/95, T-30/95 până la T-32/95,
T-34/95 to T-39/95, T-42/95 to T-46/95, T-48/95, T-50/95 până la T-65/95, T-68/95 până la
T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 şi T-104/95, Cimenteries CBR şi alţii c. Comisia
Comunităţilor Europene, Culegere 2000, p. II-491, par. 3930. În unele hotărâri referitoare, în
principal, la acordurile verticale, Curtea de Justiţie a adăugat o formulare care indică că
acordul era susceptibil să aducă atingere realizării obiectivelor unei pieţe unice între statele
membre. A se vedea, spre exemplu, TPICE, 6 iulie 2000, Cauza T-62/98, Volkswagen c.
Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 2000, p. II-2707, par. 179 şi par. 47 din
jurisprudenţa Bagnasco, citată supra 11, precum şi CJCE, 30 iunie 1996, Cauza C-56/65,
Société Technique Minière c. Machinenbau Ulm, Culegere 1966, p. 337. Impactul unui acord
asupra obiectivului realizării pieţei comune este aşadar un factor care poate fi luat în
considerare.
[225] A se vedea, spre exemplu, TPICE, 7 octombrie 1999, Cauza T-228/97, Irish Sugar
c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1999, p. II-2969, par. 170. A se vedea pct. 26 din
Comunicarea Comisiei: Orientări privind conceptul de efect asupra comerţului din articolele 81 şi 82
din Tratat.
[226] Această interpretare este în concordanţă cu natura jurisdicţională a criteriului
efectului asupra comerţului. Aplicabilitatea dreptului unional se extinde asupra categoriilor
de practici susceptibile de a avea efecte transfrontaliere, indiferent dacă anumită practică
are în fapt astfel de efecte. A se vedea pct. 27 din Comunicarea Comisiei: Orientări privind
conceptul de efect asupra comerţului din articolele 81 şi 82 din Tratat.
[227] A se vedea în acest sens: TPICE; 1 aprilie 1993, Cauza T-65/89, BPB Industries şi
British Gypsum c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1993, pp. II-389, par. 135. A se
vedea pct. 34 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind conceptul de efect asupra comerţului
din articolele 81 şi 82 din Tratat.
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[228] Pct. 35 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind conceptul de efect asupra
comerţului din articolele 81 şi 82 din Tratat.
[229] De exemplu cazul în care un furnizor limitează reducerea acordată distribuitorilor la produsele vândute în statul membru în care distribuitorii sunt stabiliţi. Astfel
de practici cresc preţul relativ al produselor destinate exportului, făcând vânzările la export
mai puţin atractive şi mai puţin competitive. Idem, pct. 37.
[230] De exemplu, efectele indirecte pot apărea atunci când un acord sau o practică are
impact asupra activităţilor economice transfrontaliere ale întreprinderilor care utilizează
sau se bazează în vreun fel pe produsele la care se referă practica (TPICE, 28 februarie 1985,
Cauza T-86/95, Compagnie Générale Maritime şi alţii c. Comisia Comunităţilor Europene,
Culegere 2002, pp. II-1011, par. 148 şi 202). Aceste efecte pot să apară, de exemplu, atunci
când practica de afaceri se referă la un produs intermediar care nu se comercializează, ci
este folosit în furnizarea unui produs finit care se comercializează. Curtea de Justiţie a
stabilit că se poate aduce atingere comerţului dintre statele membre în cazurile în care
există un acord prin care se stabilesc preţurile alcoolurilor utilizate la producerea
coniacului. În timp ce materia primă nu s-a exportat, produsul finit – coniacul – a fost
exportat. În aceste cazuri, când se poate aduce atingere în mod semnificativ schimburilor
comerciale cu produsul finit, se aplică dreptul european al concurenţei. A se vedea art. 38
din Comunicarea Comisiei – Orientări privind conceptul de efect asupra comerţului din articolele 81
şi 82 din Tratat.
[231] CJCE, 6 aprilie 1995, Cauzele conexate C-241/91 P şi C-242/91 P, Radio Telefis
Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Comisia Comunităţilor
Europene, Culegere 1995, pp. I-743, par. 70; CJCE, 25 octombrie 1983, Cauza C-107/82, AEG
c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1983, p. 3151, par. 60. Chiar dacă nu se poate
aduce atingere comerţului la momentul la care se încheie acordul sau se pune în aplicare o
practică, prevederile art. 101 TFUE rămân aplicabile, în cazul în care factorii care au condus
la încheierea lor pot să se modifice în viitorul previzibil. Din acest punct de vedere, este
relevant să se ia în considerare impactul măsurilor de liberalizare adoptate de Comunitate
sau de statele membre în cauză sau a altor măsuri previzibile care au ca scop eliminarea
barierelor de natură juridică din calea comerţului. Ase vedea pct. 41 din Comunicarea
Comisiei – Orientări privind conceptul de efect asupra comerţului din articolele 81 şi 82 din Tratat,.
[232] Spre exemplu, un acord care ridică preţul unui produs care nu se comercializează
reduce venitul disponibil al consumatorilor. Deoarece consumatorii au mai puţini bani de
cheltuit, aceştia ar putea cumpăra mai puţine produse importate din alte state membre. Cu
toate acestea, legătura dintre efectele asupra veniturilor şi comerţul dintre statele membre
este în sine, în general, prea îndepărtată pentru a stabili aplicabilitatea dreptului european
al concurenţei. Idem, pct. 43.
[233] Idem, pct. 44-49.
[234] A se vedea S. Deleanu et al, op. cit., p. 140. Deşi prevederile Comunicării privind
efectul asupra comerţului (pct.13) se referă în general la criteriul „afectării semnificative” a
comerţului între statele membre, totuşi, din ansamblul prevederilor cuprinse în comunicare
ajungem la concluzia că, în general, sau cel puţin în ceea ce priveşte formele comune ale
abuzului de poziţie dominantă, un asemenea efect de afectare a comerţului între statele
membre poate fi prezumat, din moment ce, datorită prezenţei întreprinderii dominante,
structura concurenţială a pieţei este deja afectată. A se vedea L. Lazăr, op. cit., p. 258, nota 3.
[235] Idem, pp. 258 şi 259.
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[236] Idem, p. 259.
[237] A se vedea pct. 74 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei
în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
[238] De exemplu, structura schimburilor comerciale poate fi afectată atunci când o
întreprindere aflată în poziţie dominantă oferă rabaturi de fidelitate. Clienţii care
beneficiază de sistemul de rabaturi cu efecte de excludere vor cumpăra mai puţin de la
concurenţii întreprinderii aflate în poziţie dominantă decât ar face-o în lipsa acelui sistem.
Conduita de excludere care urmăreşte în mod direct eliminarea unui concurent, precum
preţurile de ruinare, poate, de asemenea, să aducă atingere comerţului dintre statele
membre datorită impactului său asupra structurii concurenţiale a pieţei interne. A se vedea,
în acest sens, pct. 75 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei în
aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante; CJCE, 6 martie 1974, Cauzele reunite C-6/73 şi C-7/73 Istituto Chemioterapico
Italiano S.p.A. şi Commercial Solvents Corporation c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere
1974, p. 223; CJCE, 13 februarie 1979, Cauza C-85/76 Hoffmann-La Roche & Co. C. Comisia
Comunităţilor Europene, Culegere 1979, p. 461, considerentul 125; CJCE, 6 aprilie 1995,
Cauzele conexate C-241/91 P şi C-242/91 P Radio Telefis Eireann (RTE) şi Independent
Television Publications Ltd (ITP) c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1995, p. 743,
considerentul 16; CJCE, 21 februarie 1973, Cauza C-6/72, Europemballage Corporation şi
Continental Can Company Inc. c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1973, p. 215,
considerentul 16; CJCE, 14 februarie 1978, Cauza 27/76 United Brands Company şi United
Brands Continentaal c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1978, p. 207, considerentele
197-203.
[239]A se vedea pct. 74 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei
în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
[240] Acesta poate fi cazul chiar şi atunci când întreprinderea care riscă să fie eliminată
desfăşoară în principal exporturi către ţări terţe. De îndată ce structura concurenţială
efectivă a pieţei din Comunitate riscă să fie şi mai mult afectată, se aplică dreptul UE. A se
vedea CJCE, 6 martie 1974, Cauzele reunite C-6/73 şi C-7/73Istituto Chemioterapico Italiano
S.p.A. şi Commercial Solvents Corporation c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1974,
p. 223, pct. 32 şi 33.
[241] Potrivit unei jurisprudenţe constante, poziţia dominantă este puterea economică
de care beneficiază o întreprindere şi care îi permite acesteia să împiedice menţinerea
concurenţei efective pe o piaţă relevantă conferindu-i puterea de a acţiona în mare măsură
independent de concurenţii, clienţii săi şi chiar de consumatori. A se vedea, de exemplu,
CJCE, 13 februarie 1979, Cauza C-85/76 Hoffmann-La Roche & Co. C. Comisia Comunităţilor
Europene, Culegere 1979, p. 461, considerentul 38.
[242] A se vedea pct. 76 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei
în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
[243] A se vedea pentru o analiză mai amplă şi L. Lazăr, op. cit., pp. 259 şi 260; A. Jones,
B. Sufrin, op. cit. (2009), pp. 340-342.
[244] A se vedea pct. 77 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei
în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
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[245] A se vedea TPICE, 1 aprilie 1993, Cauza T-65/89 BPB Industries c. Comisia
Comunităţilor Europene, Culegere 1993, p. II- 389, considerentul 135.
[246] A se vedea CJCE, 9 noiembrie 1983, Cauza C-322/81 NV Nederlandsche Banden
Industrie Michelin (Michelin I) c. Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1983, p. 3461,
[247] A se vedea cauza CJCE, 25 martie 1981, Cauza C- 61/80 Coöperatieve Stremsel- en
Kleurselfabriek c. Comisia Comunităţiilor Europene, Culegere 1981, p. 851, considerentul 15.
[248] A se vedea pct. 93 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind priorităţile Comisiei
în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor
dominante.
[249] A se vedea, în acest sens, TPICE, 7 octombrie 1999, Cauza T 228/97 Irish Sugar c.
Comisia Comunităţilor Europene, Culegere 1999, p. II-2969, considerentul 169.
[250] A se vedea CJCE, 6 aprilie 1995, Cauzele conexate C-241/91 P şi C-242/91P Radio
Telefis Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Comisia Comunităţilor
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