Rezumat pentru cetăţeni
Propunerea UE privind normele de bază pentru acţiunile în
despăgubire în materie de concurenţă
DESPRE CE ESTE VORBA?
Când unele întreprinderi încalcă regulile jocului (de exemplu, fixând preţurile în cadrul
cartelurilor sau abuzând de poziţia dominantă de pe piaţă), cei care au de suferit sunt
consumatorii şi întreprinderile care acţionează în mod legal.
Practicile anticoncurenţiale au impact negativ asupra eficienţei şi competitivităţii
economiei. Ele afectează numeroase sectoare (telecomunicaţii, energie, IT, transport) şi
produc pagube de câteva miliarde de euro pe an.
În baza legislaţiei UE, aceste practici sunt interzise, iar persoanele prejudiciate au
dreptul la despăgubiri. De exemplu, dacă întreprinderile cad de acord să crească
preţurile, consumatorii pot solicita despăgubiri pentru paguba suferită. Însă, în
majoritatea ţărilor din UE, intentarea unei acţiuni în instanţă pentru obţinerea de
despăgubiri este un demers dificil.
Autorităţile naţionale şi europene din domeniul concurenţei investighează şi sancţionează
practicile anticoncurenţiale, dar aceste măsuri sunt separate de cazurile civile, iar
persoanele prejudiciate nu ştiu întotdeauna dacă îşi pot baza plângerile pe constatările
autorităţilor.
DE CE ESTE NECESARĂ INTERVENțIA UE?

În prezent, normele privind acţiunile în despăgubire diferă de la o ţară la alta, ceea ce
înseamnă că şansele de reuşită ale unui caz depind de locul în care se află reclamantul.
Tot astfel, o întreprindere care încalcă normele UE în materie de concurenţă poate fi
sancţionată în unele ţări şi în altele nu.
Intervenţia UE ne poate garanta că avem o şansă reală de a obţine despăgubiri
pentru prejudiciile cauzate de practici anticoncurenţiale, oriunde ne-am afla în UE.
CE AR URMA SĂ SE SCHIMBE?
Propunerea Comisiei:
• clarifică ce tip de despăgubiri pot fi solicitate şi de către cine
• va îngreuna disimularea de către contravenienţi a probelor importante
• precizează că, odată ce o autoritate naţională în materie de concurenţă stabileşte că
au fost încălcate normele UE, această constatare reprezintă o dovadă suficientă în
cazul tuturor acţiunilor în despăgubire intentate ulterior
• indică termenele-limită aplicabile intentării de acţiuni în despăgubire

• simplifică procedura de stabilire a valorii daunelor
• facilitează introducerea de acţiuni în despăgubire de către victimele indirecte – când
o întreprindere aplică în mod ilegal preţuri mai mari întreprinderilor partenere (victime
directe), iar acestea aplică, la rândul lor, preţul ridicat propriilor clienţi (victime
indirecte)
• încurajează obţinerea de despăgubiri pe cale amiabilă
• defineşte regulile privind interacţiunea dintre acţiunile în despăgubire şi
punerea în aplicare, de către autorităţile competente, a normelor în materie
de concurenţă.
În mare parte, aceste norme există deja în unele state membre. Acum trebuie să ne
asigurăm că procedurile funcţionează peste tot în UE, fără a prejudicia aplicarea de către
autorităţi a normelor în domeniul concurenţei. Aceste măsuri vor duce la o aplicare mai
eficientă a normelor pe piaţa internă.
CÂND VA INTRA ÎN VIGOARE PROPUNEREA?
Propunerea urmează să fie discutată în Parlamentul European şi Consiliul UE. După
adoptare, autorităţile naţionale au la dispoziţie 2 ani pentru a se conforma.

