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Directiva privind acţiunile în despăgubire în cazul încălcărilor dreptului
concurenței
Prin Comunicatul de presă publicat în data de 10.11.2014 de către Comisia Europeană este anunțată
adoptarea oficială de către Consiliul de Miniștri al UE a propunerii de directivă a Comisiei privind acțiunile
în despăgubire în cazul încălcărilor dreptului concurenței (denumită în continuare „Directiva”).
Directiva va ajuta cetățenii și companiile să solicite despăgubiri în cazul în care sunt victime ale încălcărilor
normelor de concurență ale UE (e.g. în cazul cartelurilor, situațiilor de abuzuri de poziție dominantă pe
piață).
Printre altele, Directiva va oferi victimelor un acces mai facil la probele de care au nevoie pentru a putea
dovedi prejudiciul suferit și un termen mai îndelungat înăuntrul căruia să solicite aceste despăgubiri.
Printre principalele îmbunătățiri introduse de Directivă se numără:



Posibilitatea conferită instanțelor naționale de a solicita companiilor să dezvăluie informații / probe /
dovezi, atunci când victimele solicită despăgubiri. Instanțele se vor asigura că astfel de ordine /
solicitări de prezentare a informațiilor respectă principiul proporționalității și că informațiile
confidențiale sunt protejate în mod corespunzător.



Faptul că decizia finală a unei autorități naționale de concurență, prin care se constată o încălcare a
normelor de concurență, va constitui în mod automat o dovadă a acestei încălcări în fața instanțelor
din același stat membru în care a avut loc încălcarea.



Termenul de prescripție. Victimele vor avea la dispoziție cel puțin un an pentru a solicita despăgubiri,
calculat de la momentul la care o decizie de încălcare de către o autoritate de concurență a devenit
definitivă.



În cazul în care o încălcare a cauzat creșteri de preț și acestea au fost preluate / transferate mai
departe de-a lungul lanțului de distribuție, cei care au suferit prejudicii vor avea dreptul de a solicita
despăgubiri.



Tranzacționarea situaților litigioase între victime și companiile care se vor dovedi că au încălcat
normele concurențiale se va realiza mult mai facil. Această posibilitate va permite o rezolvare mai
rapidă și mai puțin costisitoare a litigiilor din acest domeniu.

Directiva urmează a fi semnată în mod oficial în timpul sesiunii plenare a Parlamentului European de la
sfârșitul lunii noiembrie a anului 2014. Ulterior semnării, Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene și va intra în vigoare în termen de 20 de zile de la momentul publicării.
Statele membre ale Uniunii Europene vor avea la dispoziție doi ani pentru a transpune prezenta Directivă,
termen calculat de la momentul intrării în vigoare.
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Directive on Antitrust Damages Actions in Cases of Infringement of the
Antitrust Law
In its 10 November 2014 press release, the European Commission announces the formal adoption by the
EU Council of Ministers of its proposal for a Directive on antitrust damages actions in cases of infringement
of the antitrust law (hereinafter referred to as the “Directive”).
The Directive will help citizens and companies to claim damages whenever they become victims of
infringements of the EU antitrust rules (e.g. in the case of cartels or abuses of dominant market positions).
Among other things, the Directive will provide victims with easier access to the evidence which they need
to prove the inflicted damage, as well as with a longer time interval within which they may claim damages.
The major improvements introduced by the Directive refer, inter alia, to:



The possibility for national courts of law to request companies to disclose information / furnish
probative evidence whenever victims claim damages. Courts will see to it that the requests for
disclosure of information are compliant with the proportionality principle and that confidential
information is duly protected;



The fact that the final decision of a national competition authority, stating that antitrust rules have
been infringed, shall per se be evidence of infringement before the courts of law in the same Member
State in which the infringement has occurred;



The statute of limitations: victims may benefit from at least one (1) year to claim damages, calculated
from the date on which the decision on infringement rendered by a competition authority has become
final;



In the event that an infringement has caused price increases which have been taken on / passed
along the distribution chain, those who suffered the harm in the end will be entitled to claim
compensation;



Consensual settlements between victims and infringing companies will be easier reached, allowing
for a faster and less costly resolution of disputes.

The Directive is expected to be formally signed during the European Parliament's plenary session by the
end of November 2014. After being signed, the Directive will be published in the Official Journal of the
European Union and will come into force 20 days after its publication date.
The Member States of the European Union will have two (2) years to implement this Directive, calculated
from the date of its entry into force.
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