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ă
CapitolulăIă

INTRODUCEREă

1. Rolulă cur iloră na ionaleă şiă conceptulă deă autonomieă
procedural ă
ă

Importan aă roluluiă jucată deă instan eleă na ionaleă pentruă exercitareaă
efectiv ăaădrepturilorăparticularilorăderivateădinătratateăesteădesigurăaspectulă
celămaiăatentăsubliniatăşiădiscutat.ăExist ăastfelărisculădeăaăpierdeădinăvedereă
parteaămaiăpu inăevident ,ăaceeaăc ădreptulăUEăguverneaz ătoateăactivit ileă
economiceădesf şurateălaănivelulăstatelorămembre,ăcareăfieăauăoădimensiuneă
interstatal ,ă fieă intr ă subă inciden aă uneiă directiveă sauă regulamentă UE.ă Caă
atare,ărolulăinstan elorănuăesteănumaiăacelaădeăaăadmiteăsauărespingeăac iuniă
aduseă deă ună justi iabilă cuă invocareaă unoră drepturiă de inuteă prină putereaă
prevederilorătratatelorăUEăşiădeăaăasiguraăefectivaăaplicareăaălegii,ăciăchiarăşiă
atunciăcândăp r ileăîntr-unălitigiuănuăfacătrimitereălaădreptulăUE,ăcurteaăesteă
chemat ăs -lăapliceăex officio,ăatunciăcândănormaăUEăcuăcaracterărelevantăareă
efectăjuridicăobligatoriu1.ăă

Interdic iileădinăart.101ăalin.1ăTFUE,ăart.107ăalin.1ăTFUEăcoroboratăcuă
art.108ă alin.3ă TFEU,ă câtă şiă interdic iileă legateă deă lipsaă notific riiă
concentr rilorăeconomiceăsauăachizi iilorăpubliceăreprezint ăastfelădeănormeă
cuăefectăjuridicăobligatoriu.ăDesigurăc ăexist ăşiălimiteăimpuseădeăprincipiileă
deăbaz ăaleăfiec ruiăsistemăjuridic,ăcumăarăfiănon ultra petita, res judicata2ă
sauă reformatio in peius3,ă îns ă instan eleă na ionaleă suntă mereuă chemateă s ă
adopteă oă atitudineă cooperativ ă înă spiritulă principiuluiă expusă laă art.4ă alin.3ă
TUE.ăSinceraăcooperareăimpuneăunăsensădeăorientareăcomunălaănivelulăceloră
28ădeăstateămembre,ăindiferentădeăparticularit ileăfiec ruiăsistemăna ional.ă

                                                           
1 ECLI:EU:C:2008:78ă
2 Idem 
3ăECLI:EU:C:2008:650ă
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Indiferentă dac ă dreptulăUEă esteă invocată deă justi iabiliă sauă dină oficiu,ă
obliga iaădeăaăsolicitaăoăhot râreăpreliminar ăesteăaplicabil .ăFactorulăcheieă
esteă celă deă aă faceă distinc ieă întreă simplaă aplicareă aă legiiă şiă interpretareaă
prevederiloră legii.ă Oriă deă câteă oriă acesteă prevederiă nuă auă oă semnifica ieă
juridic ă clar ă revineă înă sarcinaă CJUEă s ă leă clarifice.ă Atunciă cândă îns şiă
aplicabilitateaăuneiănormeădeădreptăUEăesteăpus ăsubăsemnulăîntreb riiălaăfelă
esteă atribu iaă CJUEă s ă tratezeă acestă aspect.ă Înă modă simplistă putemă
concluzionaăc ăinstan elorăna ionaleăleărevineărolulădeăaăştiăcareăsuntănormeleă
relevanteăînăfiecareădomeniu,ădeăaăcunoaşteăjurispruden aăCJUEălaăziăşiădeăaă
apreciaă dac ă aplicareaă normeiă impuneă înă prealabilă oă clarificareă aă unoră
aspecte,ăcareănuăpotăfiădeduseăf r ăechivocădinăjurispruden aăCJUE.ă

Înăprivin aăconceptuluiădeăautonomieăprocedural ă trebuieăbineă în elesă
c ăacestaăîşiăareăorigineaăînăcaracterulăincompletăalăsistemuluiăproceduralăală
UE.ă Nuă exist ă şiă niciă nuă seă preconizeaz ă oă uniformizareă înă materieă deă
proceduri,ă iară men inereaă înă vigoareă aă sistemeloră tradi ionaleă cuă careă
justi iabiliiă suntă dejaă familiariza iă prezint ă multipleă avantaje.ă Cuă toateă
acesteaă şiă poateă înă modă paradoxal,ă aceast ă autonomieă esteă laă rândulă s uă
incomplet .ă Caă prim ă observa ie,ă anumiteă prevederiă comuneă deă natur ă
procedural ăexist ădeja,ăiarăînădomeniulădreptuluiăUEăalăconcuren eiăexist ăoă
competen ălegislativ ăexclusiv ăaăUE,ăcareăpermiteăcompletareaăsetuluiădeă
proceduriă cuă caracteră suprana ională unificat.ăMaiămult,ă celeă dou ă principiiă
aleă echivalen eiă şiă efectivit iiă limiteaz ă sferaă deă ac iuneă aă numiteiă
autonomii.ă

Îns ăcelămaiă importantă aspectă esteăcelă alădrepturiloră fundamentaleăcuă
caracteră procedural,ă careă înă anumiteă circumstan eă potă impuneă reformareaă
sistemuluiă na ională careă implic ă dou ăproceduriă separate,ă administrativ ă şiă
penal ,ă pentruă sanc ionareaă aceluiaşiă comportamentă ilicit;ă acestaă esteă
impactulăavutădeăhot râreaăÅkerberg4, careăaăcerutămodificareaămoduluiă înă
careă Autoritateaă Fiscal ă şiă Procuraturaă trateaz ă spe eleă undeă suspiciuneaă
uneiăfraudeăfiscaleăesteăplauzibil ,ă indiferentădac ăimpoziteleă înăcauz ăsuntă
întemeiateă peă dreptulă fiscală na ională sauă auă laă baz ă transpunereaă unoră
directiveă UE.ă Înă continuare,ă voiă amintiă peă scurtă c ă privindă înă oglindaă
retrospectiv ,ă Åkerbergă vineă caă schimbareaă produs ă deă reticen aă laă
schimbare.ă

ă
ă

                                                           
4 ECLI:EU:C:2013:105ă
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2. Obliga iaă deă aă solicitaă oă hot râreă preliminar ă caă
oportunitateădeăaăinfluen aăevolu iaădreptuluiăUEă
ă

Amă considerată necesară s ă acordă spa iuă ideiiă deă cooperareă şiă
interac iuniiă socio-culturaleă şiă juridico-politiceă întreă stateleă membreă şiă
autorit ileă centraleă aleă UE,ă luândă exemplulă Suediei,ă unulă dintreă stateleă
membreăaleăc rorăinstan eăna ionaleăauăfostădeosebitădeăreticenteăînămateriaă
trimiterilorăînăvedereaăob ineriiăuneiăhot râriăpreliminare.ăÎnă2004,ăComisiaă
European ăaăini iatăoăac iuneăîmpotrivaăSuediei,ăemi ândăoăopinieăprinăcareă
solicitaă instan eloră suedezeă s ă motivezeă deciziileă deă refuză ală uneiă cereriă
pentruă ob inereaă uneiă hot râriă preliminare.ă Guvernulă suedeză aă respinsă
acuza iileăaduseădeăComisieă înăaceastaăopinie,ă îns ăaă recursă laăoăsolu ieădeă
compromisă constândă într-oă propunereă legislativ ă prină careă obliga iaă deă aă
statuaă motiveleă refuzuluiă cap t ă caracteră juridică obligatoriu.ă Atâtă Curteaă
Suprem ăcâtă şiăCurteaăAdministrativ ăSuprem ăauă f cutăopozi ie,ă îns ăalteă
instan eă respondente,ă inter aliaă facult ileă deă dreptă suedeze,ă s-auă ar tată
favorabileă schimb rii.ă Parlamentulă aă acceptată f r ă nicioă dificultateă
propunerea,ăcareăaădevenitălegeăşiăintratăînăvigoareălaă1ăiulieă2006.ăComisiaăaă
retrasă ac iuneaă deă constatareă aă uneiă înc lc riă aă obliga iiloră asumateă prină
tratate.ă

Înă2004,ăComisiaăaă sc patădinăvedereăposibilaă inciden ăaădrepturiloră
omului,ă şiă anumeă aă dreptuluiă laă ună procesă echitabilă stipulată laă art.6ă alin.1ă
CEDO.ăCuă toateă acestea,ă înă 2011,ă înă cauzaă Ullens de SchootenetRezabek/ 
Belgia,ăseăstabileşteăc ăart.6ăalin.CEDOăcereămotivareaădecizieiădeărefuzădeă
aăsolicitaăoăhot râreăpreliminar 5.ăă

ProfesorulăUlfăBernitzădeălaăfacultateaădeădreptădinăUppsalaăidentific ă
dou ăcauzeăînăcareănerespectareaăobliga ieiădeăaămotivaăpoateăaduceăatingereă
protec ieiădrepturilorăparticularilorăînăsensulăneconformit iiăcuădreptulăUE6.ă
Primaă cauz ă esteă Hammer7,ă careă prezint ă oă serieă deă similarit iă cuă
Åkerberg8,ăşiăcareăaăfostăadus ăînăaten iaăCur iiăSupremeălaădataădeă29ăiunieă
2011.ăDoiădintreăceiăcinciăjudec toriăauăconsideratăc ăprevederileădinăCartaă
Drepturiloră Fundamentaleă aă UEă suntă aplicabileă înă spe ,ă ceilal iă treiă auă
considerată c ă doctrinaă acte clair eraă aplicabil .ăNumaiă faptulă c ă exist ă ună
dezacordă3-2ăarat ăc ămateriaănuăesteăunăacte clair.ăă

                                                           
5 CauzaăUllens de Schooten şi Rezabek împotriva Belgiei,ăCererileănr.3989/07ăşiă38353/07.ă
6 Bernitz, Ulf (2012): Constitutionalising the EU Judicial System. Essay in Honour of 
Pernilla Lindh,ăp.ă177.ă
7 Hammer,ăBă5302-10,ă29ăiunieă2011.ă
8ăECLI:EU:C:2013:105.ă
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Aă douaă cauz ă suedez ă esteă Landin9,ă aă c reiă decizieă judiciar ă aă fostă
emis ălaă25ăaugustă2011;ăînăacestăcazăesteăvorbaădeăart.49ăalin.1ădinăCart ăşiă
deăînc lcareaălegiiăvamaleăantidumping.ăSeăconsider ăc ănuăaăfostăadus ăînă
aten iaă instan eiă nicioă chestiuneă deă dreptă UE,ă caă atareă nuă ară existaă temeiă
pentruăoăhot râreăpreliminar .ăă

Înăniciunaădintreăacesteăcauzeănuăseăevalueaz ăcriteriileăCILFIT10ăsauă
alteă aspecteă relevanteăpentruăobliga iaădeă aă solicitaăoăhot râreăpreliminar .ă
Cuă alteă cuvinte,ă realitateaă nuă aă fostă schimbat ă prină introducereaă uneiă
obliga iiădeăaămotivaărefuzul.ăProfesorulăUlfăBernitzăfaceăreferireăînăfinalulă
analizeiăsaleălaăoportunitateaăoferit ădeămecanismulădeăhot râriăpreliminareă
deă aă influen aă cursulă jurispruden eiă şi,ă deci,ă ală evolu ieiă dreptuluiă UE.ă Oă
atitudineăpro-activ ăară fiă înămodăevidentădeăpreferat,ă îns ă seă pareăc ă teoriaă
opozi ieiă laă schimbareă aă trebuită s -şiă urmezeă cursulă obişnuită trecândă deă laă
imobilizareă şiă apoiă negare,ă deschidereă laă negociere,ă testareă şiă înă finală laă
acceptare.ă

Dină studiulă cauzeloră dină prezentaă colec ieă amă observată c ă instan eleă
româneă facă înă modă constantă trimitereă laă doctrinaă CILFIT,ă îns ă nuă reieseă
mereuăsuficientădeăclarădinămotivareaărefuzuluiăc ăaceastaădoctrin ăreflect ă
posibilitateaăuneiăexcep iiădeălaăobliga iileăimpuseădeăart.267ăalin.3ăTFUEăşiă
nuă reglementeaz ă chestiuneaă admisibilit iiă cereriiă pentruă oă hot râreă
preliminar .ă Materiaă deă analizată esteă necesitateaă uneiă astfelă deă cereri,ă înă
primulărândăpentruărezolvareaăspe ei,ădarănuănumai.ăExist ăunăanumitătipădeă
situa iiă înă careă necesitateaă uneiă interpret riă uniformeă şiă aplic riă coerenteă
devineăaproapeăpalpabil ,ăadic ăînceteaz ăs ăfieădoarăoăno iuneăabstract ăşiă
distant ,ă c ciă nuă solu iaă practic ă esteă dificilă deă conceput,ă ciă integrareaă
acesteiaăîntr-unăsetăcoerentădeăsolu iiăcerte.ăFacăreferireăaiciălaăinterpretareaă
conceptuluiă deă „comportamente ale întreprinderilor au un obiect 
anticoncuren ial, acestea [fiind] în principiu interzise, fără a fi necesar să 
se examineze efectele acestora”11.ăă

Înă privin aă discre ieiă deă aă solicitaă oă hot râreă preliminar ă stipulat ă deă
art.267ăalin.2ăTFUEăesteăadev ratăc ăCJUEăîncurajeaz ăinstan eleăna ionaleă
s ă nuă trimit ă întreb riă preliminare,ă careă auă primită dejaă ună r spuns,ă îns ă înă
finalănumaiăCJUEăesteăînăm sur ăs ăapreciezeăchestiuneaăadmisibilit ii.ăÎnă
contrast,ă apreciereaă necesit iiă uneiă hot râriă preliminareă revineă înă sarcinaă
instan eloră na ionaleă înă spiritulă sincereiă cooper riă indicateă deă art.4ă alin.3ă
TUE.ă

ă
                                                           
9 Landin,ăBă1794-09,ă25ăaugustă2011.ă
10 ECLI:EU:C:1982:335.ă
11 ECLI:EU:C:2014:196.ă
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3. CauzeleăVitamineăşiăPensiiăPrivateăObligatoriiă
 

Articolulă101ăalin.1ăTFUEăinterziceăîn elegerileăcareăauăcaăobiectăsauă
efectă eliminareaă sauă denaturareaă concuren eiă peă pia aă intern .ă Pentruă aă
determinaădac ăaceastaăcondi ieăesteăîndeplinit ,ăinstan aăvaăstudiaămaiăîntâiă
con inutul,ă apoiă efecteleă realeă sauă poten ialeă aleă uneiă în elegeri.ă Inten iaă
subiectiv ă deă aă eliminaă concuren aă nuă esteă relevant ă pentruă determinareaă
condi ieiăobiectă sauăefectă anticoncuren ial.ăAvocatulăGeneralăWahlădeclar ă
cuă ocaziaă concluziiloră saleă laă cauzaă C-67/1312ă c ă utilizareaă no iuniiă deă
restrângereăprinăobiectătrebuieăs ăfieădelimitat ăînămodămaiăclar.ăă

„...ar trebui să fie considerate drept operând o restrângere a 
concuren ei prin obiect doar comportamentele al căror caracter nociv este, 
inând seama de experien a acumulată şi de cunoştin ele economice, dovedit 

şi uşor decelabil, iar nu acordurile care, inând seama de contextul din care 
fac parte, produc efecte ambivalente pe pia ă sau efecte de restrângere 
accesorii necesare pentru urmărirea obiectivului principal, care nu 
operează o restrângere a concuren ei”13.ă

Înă privin aă în elegeriloră men ionateă înă listaă hardcore,ă acesteaă suntă
interziseăînăprincipiuăşiăsuntăiliciteăatâtătimpăcâtănuăsatisfacăcondi iileăimpuseă
deăart.101ăalin.3.ăRestric iileăprivindăteritoriulăpeăcareăcump r torulăîlăpoateă
vindeă sauă clien iiă peă careă îiă poateă abordaă pentruă aă vindeă bunurileă sauă
serviciileă careă facă obiectulă contractuluiă suntă considerateă caă fiindă
anticoncuren ialeă per se,ă cuă anumiteă excep iiă strictă definite,ă cumă ară fiă
restrângereaă vânz riloră activeă c treă teritoriulă exclusivă sauă c treă oă clientel ă
exclusiv ărezervateăfurnizoruluiăsauăcedateădeăfurnizorăunuiăaltăcump r tor,ă
atunciăcândăoăasemeneaărestric ieănuălimiteaz ăvânz rileăefectuateădeăclien iiă
cump r torului.ă

Înă cauzaă Vitamine esteă vorbaă deă treiă clauzeă careă auă caă obiectă
interzicereaă importurilor,ă interzicereaă exporturiloră şiă monitorizareaă
tranzac iilorădeăcomer ăparalel.ăSeăre ineăc ăesteăinteresulăproduc toruluiăsaă
controlezeă impactulă tranzac iiloră deă comer ă paralelă asupraă pre uriloră peă
pie eleădeăimportăsauăexport.ăCuătoateăacestea,ădistribuitoriiăcareăparticip ăînă
astfelă deă în elegeriă nuă potă fiă exonera iă deă r spundereaă strict ă impus ă deă
prohibi iaăîn elegerilorăanticoncuren iale.ăă

Reclamantaă sus ineă c ă exportulă şiă comer ulă paralelă suntă ună dreptă ală
uneiăîntreprinderi,ăşiănuăoăobliga ie,ăastfelăîncâtăniciunădistribuitorănuăpoateă
fiăobligatădeălegeăsauădeăoăautoritateăs ăfac ăcomer ăparalelădac ăaceastaănuă

                                                           
12 Idem notaă11.ă
13 Idem notaă11.ă
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esteă strategiaă saă deă afaceri.ă Acestă argumentă esteă unulă inovativ,ă f cândă
trimitereă indirect ă laă libertateaă deă aă desf şuraă oă activitateă comercial ă
stipulat ă deă articolulă 16ă dină Cart .ă Curteaă reaminteşteă c ă acestă dreptă nuă
acoper ă libertateaă caă agen iiă economiciă s ă stabileasc ă strategiiă comercialeă
comuneăşiăc ăexercitareaăacesteiălibert iiăseăfaceăînăconformitateăcuădreptulă
UEăşiălegisla iileăna ionale.ă

Oăalt ătrimitereăindirect ălaăCartaăDrepturilorăFundamentaleăesteăf cut ă
înăleg tur ăcuăprincipiulăneretroactivit iiăînscrisăînăArticolulă7ăCEDOăşiăînă
Articolulă 49ă dină Cart ,ă conformă c roraă r spundereaă penal ă nuă seă poateă
aplicaăretroactivăşiăoăpedeapsaămaiăuşoar ătrebuieăsaăfieăaplicat ădac ălegeaăaă
fostăamendat ăînăacestăsensădup ăcomitereaăfaptei.ăPrezum iaădeănevinov ieă
înă Articolulă 48ă dină Cart ă esteă şiă eaă invocat ,ă reclamantaă argumentândă înă
favoareaăuneiăanalizeăeconomiceămaiălaborioase,ăcareăs ăfieăefectuateădeăCCă
şiă careă s ă arateăc ăactivitateaădeăcomer ăparalelă i-ară fiă fostă avantajoas ădină
punctădeăvedereăcomercial.ă

Aiciă trebuieă reamintită dină nouă c ă restric iileă careă auă caă obiectă
eliminareaă concuren eiă suntă interziseă per seă prină putereaă art.101ă TFUEă
alin.1,ănicioăalt ăprob ănefiindănecesar ăodat ăceăîn elegereaăseăîncadreaz ăînă
aceast ăcategorie.ăCumăamăar tată laă început,ăcheiaăap r riiă esteăaceeaădeăaă
ar taă c ă acelă tipă deă comportamentă nuă esteă nocivă înă sine.ă Acceptareaă unoră
astfelă deă clauzeă anticoncuren ialeă atrageă dup ă sineă r spundereaă
distribuitorului,ăchiarăşiăînăcazulăînăcareăacestaănuăleăimplementeaz ăînămodă
ulterior.ă R mâneă laă alegereaă CCă s ă decid ă asupraă aplic riiă uneiă sanc iuniă
careăvizeaz ădistribuitorul.ăCuă toateăacestea,ă laă stabilireaăcuantumuluiăuneiă
amenziăseăvaă ineăseamaădeăacesteăaspecte,ăcumăarăfiăneimplementareaăsauă
lipsaădeăinteresăcomercial.ă

Laăstabilireaăsanc iuniiăcuăamend ăseăpoateăluaăînăconsiderareăaspectulă
c ădistribuitoriiănuăsuntăavantaja iăînămodăfinanciarăşiăc ăoăgril ădeăreduceriă
deăpre ăaăfostăstabilit ăpentruăaăcompensaădistribuitoriiăpentruăpierderileădeă
profită datorateă reduceriiă artificialeă aă volumelor.ă Curteaă apreciaz ă c ă
participan iiă înă acesteă contracteă auă în elesă naturaă restrictiv ă aă clauzeloră înă
discu ieă tocmaiă datorit ă faptuluiă c ă oă astfelă deă grilaă aă fostă introdus .ă Deă
aceea,ăelementulăsubiectivăinten ieăsauăneglijen ăesteăprezentăşiăoăsanc iuneă
cuă amendaă poateă fiă impus .ă Înă cauzaă Vitamine,ă reclamantaă ob ineă totuşiă oă
reducereă substan ial ă aă amenziiă careă seă bazeaz ă peă principiulă
propor ionalit iiăamenzilorăşiăcareă ineăseamaădeălipsaădeăinteresăcomercialăaă
distribuitorilorăînăimplementareaăunorăclauzeădeăobstruc ionareăaăcomer uluiă
paralel.ă

„Cuă privireă îns ă laă sus inereaă privindă nerespectareaă principiuluiă
aplic riiă propor ionaleă aă amenziiă pentruă reclamant ,ă Curteaă constat ă c ă
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aceastaă esteă întemeiat ,ă avândă înă vedereă c ă deşiă pârâtulă aă men ionată înă
cuprinsulădecizieiăatacateăfaptulăc ăarăfiăavutăînăvedereălaăstabilireaăconcret ă
aă cuantumuluiă sanc iuniiă circumstan eleă concreteă aleă cazuriloră investigate,ă
coroborateă cuă practicaă Comisieiă Europene,ă dup ă cumă urmeaz :ă practicaă
ComisieiăEuropeneăînăcazulăacestuiă tipădeă în elegeri,ăcareă iaă înăconsiderareă
faptulăc ăoăastfelădeăclauz ănuăesteăînăinteresulăcomercialăalădistribuitorilor,ă
ciă doară înă interesulă comercială ală produc torului;ă lipsaă oric roră avantajeă
economiceă pentruă distribuitori;ă pondereaă redus ă înă cifraă deă afaceriă aă
vânz riloră realizateă deă distribuitoriă cuă privireă laă produseleă celoră doiă
produc tori;ăactivitateaădistribuitorilorănuăeraăorientat ăc treăexport;ăclauzaă
deă interzicereă aă exportuluiă aă fostă introdus ,ă înă contracteleă deă distribu ieă
încheiateă cuă distribuitorii,ă laă ini iativaă produc toriloră B.ă şiă S.;ă clauzaă deă
interzicereă aă exportuluiă aă fostă exclusivă înă interesulă comercială ală
produc torilorăB.ăşiăS.,ăprecumăşiăfaptulăc ,ă înăcazulăconcret,ăfiecareădintreă
distribuitoriă-ăinclusivăreclamantaă-ăaăavutăunărolăpasivăpeăîntreagaădurat ăaă
desf şur riiă înc lc rii,ă totuşiă acesteă împrejur riă nuă auă fostă valorificateă înă
acordăcuăîn elesulăunuiăastfelădeăprincipiu.”ă

Cauzeleă conexateă C501/06ă P,ă C513/06ă P,ă C515/06ă Pă şiă C519/06ă Pă
GSK Services14ă prezint ă ună gradă mareă deă similaritateă cuă actualaă cauz .ă
Elementulă subiectivă inten ieă şiă anumeă irelevan aă unuiă asemeneaă elementă
probatoriuă pentruă materiaă definiriiă uneiă în elegeriă anticoncuren iale,ă amă
puteaă spuneă c ă ară trebuiă dejaă s ă fieă ună acte éclairé,ă c ciă no iuneaă deă
în elegereă areă prină defini ieă ună caracteră obiectiv.ă No iunileă deă abuză deă
pozi ieădominant ,ăajutorădeăstat,ăpracticiăconcertate,ăconcentrareăeconomic ă
etc.ă au,ă deă asemenea,ă oă natur ă obiectiv .ă Deciziaă deă refuză esteă suficientă
motivat ă înă cauzaă Vitamine,ă laă felă şiă înă alteă astfelă deă cauzeă undeă
întreprindereaă reclamant ă aduceă argumenteă careă contrazică înseşiă
fundamenteleă dreptuluiă concuren eiă şiă doreşteă clarificareaă înă sensulă
modific riiăacestorătezeăclasice.ă

Înă cauzaă Pensii Obligatorii,ă curteaă aă considerată c ă interpretareaă
conceptuluiă „efectă anticoncuren ială apreciabil”,ă careă esteă asociabilă cuă alteă
dou ă no iuni:ă „restric ieă deă minimis”ă şiă „în elegereă anticoncuren ial ă înă
func ieădeăobiect”,ănuăesteăsuficientădeăclar ădeăaceeaăaăsolicitatăoăhot râreă
preliminar .ăNotaăExplicativ ăaăComisieiădefineşteăno iuneaădeă„restric ieădeă
minimis”ăînămodănegativăprinăstabilireaăunorăpraguriăprocentualeămaxime.ăOă
cot ădeăpia ădeăpesteă10%ăexcludeăaplicareaăcalificativuluiă„deăminimis”ăînă
cazulăunorărestric iiăcuăcaracterăorizontal.ăÎnăcauzaăPensii Obligatoriiăcotaădeă
pia ăafectat ăseăsitueaz ăsubă1%,ăîns ăîn elegereaăesteăcaracterizat ădeăc treă

                                                           
14 ECLI:EU:C:2009:610.ă


