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“O întreprindere care deţine o cotă importantă dintr-o anumită piaţă

poate îngrădi concurenţa pe acea piaţă. O poziţie dominantă este
considerată comportament anticoncurenţial atunci când întreprinderea se
foloseşte de poziţia sa în mod abuziv pentru a elimina concurenţa”

Caracteristicile parcticilor abuzive sunt:
impunerea unor preţuri nejustificat de mari
câştigarea de noi clienţi prin practicarea unor preţuri menţinute artificial la
un nivel scăzut, în dezavantajul firmelor concurente de dimensiuni mai mici
împiedicarea accesului pe piaţă a firmelor concurente, obligând
consumatorii să cumpere un produs asociat, în mod artificial, cu un alt
prods mai popular şi mai cerut
refuzul de a trata cu anumiţi clienţi sau practicarea unor reduceri speciale
pentru clienţii care au drept furnizor unic sau principal întreprinderea aflată
în poziţie dominantă

condiţionarea vânzării unui anumit produs de vânzarea altuia

Studiu de caz :
Abuz de poziţie dominantă ȋn cazul CFR
Marfă

Transportul feroviar a fost întotdeauna un stimul pentru dezvoltarea economică a unei regiuni, dar şi un
barometru al volumului de mărfuri şi al numărului de persoane care se deplasează între diferite
puncte.
Principalul operator de transport feroviar de marfă din România este Societatea Naţională de
Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă”.Această companie a fost infiinţată la 01.10.1998, după
reorganizarea prin divizare a Societăţii Naţionale de Căi Ferate Române şi are statut de societate
comercială pe acţiuni.

Societatea Naţională a Căilor Ferate Române SNCFR , a fost reorganizată
prin divizare în 5 societăţi independente din punct de vedere legal, nou create
(’’Societăţi succesoare’’) naţionale şi societăţi comerciale, după cum
urmează:
Compania Naţională de Căi Ferate - “CFR” (CNCFR)
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă SA
Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călatori SA
Societatea de Administrare Active Feroviare (SAAF)
Societatea de Servicii de Management Feroviar (SMF)

În urma reorganizării Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române „SNCFR” de la 1
octombrie 1998 a fost permis accesul nediscriminatoriu la infrastructura feroviară
publică a tuturor operatorilor feroviari licenţiaţi, fapt ce a dus la înfiinţarea de operatori
feroviari cu capital privat.
În prezent, în Romania operează 26 de operatori feroviari licentiati in transportul
feroviar de marfuri, iar CFR Marfa, operatorul national de transport, acoperă 69% din
piata. Cota de 31% din piaţă neocupată de CFR Marfa este împartita de 25 de
transportatori privaţi. Dintre aceştia primele locuri sunt ocupate de Grup Feroviar
Roman (GFR), Servtrans Invest, parte a grupului IRS, Unifertrans şi Transferoviar
Grup Cluj Napoca.

Analiza poziţiei pe piaţă a Societăţii Naţionale de Transport
Feroviar de Marfă SA

Obiectul investigaţiei constă în verificarea posibilelor practici anticoncurenţiale exercitate de
CFR Marfă în relaţia cu operatorii de transport feroviar cu capital privat, la prestarea unor
servicii din domeniul său de activitate, altele decât transportul feroviar, care au ca obiect sau
pot avea ca efect înlaturarea concurenţilor de pe piaţa transportului feroviar de marfă.

Din punct de vedere al caracteristicilor şi utilizarii date, serviciile oferite
de CFR Marfă şi CFR Călatori erau similare. Din punct de vedere al nivelului
tarifelor practicate cu operatorii feroviari privaţi, CFR Călatori practica
tarife de cca. 5 până la 20 de ori mai mici decat tarifele practicate de CFR
Marfă.
Atâta timp cât depourile existente au fost în folosinţa ambilor operatori
feroviari cu capital de stat, piaţa relevantă a produsului era o piaţă de tip
duopol, beneficiarii având posibilitatea să opteze fie pentru serviciile oferite
de CFR Marfă, fie pentru serviciile oferite de CFR Călatori, însa la tarife mult
mai mici în cazul CFR Călatori.

Astfel dupa emiterea Ordinului MLPTL(Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintelor) prin
decizia de trecere a depourilor în patrimoniul fie al CFR Marfă, fie al CFR Călatori,
piaţa a căpătat caracteristica unei pieţe de monopol, întrucat în staţiile cap de secţie
exista un singur depou.Din poziţia de monopol deţinută în depourile care le-au fost
transferate prin ordinul Ministrului Transporturilor rezultă poziţia dominantă a CFR
Marfă si CFR Călatori în spaţiile respective, poziţie de care CFR Marfă a abuzat şi a
recurs la fapte anticoncurenţiale.

Argumente care susţin abuzul de poziţie dominantă practicat
de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă SA
Diferenţierea şi majorarea tarifelor aplicate de CFR Marfă pentru prestaţiile
sale, în funcţie de beneficiarii serviciilor

Refuzul de a trata cu anumiţi beneficiari şi de a mai incheia contracte de
prestări servicii cu aceştia

Constatarea şi sancţionarea abuzului de poziţie dominantă

Ca urmare a celor prezentate s-a constatat că CFR Marfa a încalcat prevederile art.6 lit.a) si c)
din Legea concurentei nr.21/1996, republicată, prin faptul că a abuzat de poziţia dominantă deţinută
pe piaţa şi a recurs la fapte anticoncurenţiale constând în :
refuzul de a trata şi a încheia contracte de prestari servicii cu anumiţi beneficiari ai săi, respectiv
cu operatorii de transport feroviar cu capital privat
aplicarea, faţă de operatorii privaţi, a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, respectiv
aplicarea fată de aceştia a unor tarife diferenţiate faţă de cele aplicate pentru aceleasi servicii
agentilor economici desprinsi din fosta SNCFR. În felul acesta operatorii feroviari privaţi au fost
pusi într-o poziţie dezavantajoasă pe piaţa de transport de marfă pe calea ferată.

Sancţiune:
Pentru aceste fapte Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă SA a fost
sancţionată de Consiliul Concurenţei cu amendă în valoare de 26.987.010 lei,
reprezentând 2% din cifra sa de afaceri pe anul in care s-a constatat fapta,
respectiv anul 2006!

Bibliografie:
www.cfrmarfa.ro
http://eur-lex.europa.eu.
www.competitions.ro- Revista competitions reviw
www.competition.ro-Decizii ale Consiliului Concurenţei
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Libera circulatie a m8rfurilor
(Articolele 26

'

28-37 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene)
J

r
• Prima dintre cele patru libertati fundamentale ale
pietei interne

(

• Este un regim in cadrul caruia marfurile nu
intampina Ia frontiere nici un obstacol stabilit de
statele membre, indiferent daca sunt importate
sau exportate intre tarile din Comunitate

i

• Este garantata prin eliminarea taxelor vamale a
restric1iilor cantitative, precum prin interzicerea
masurilor care au un efect echivalent

(
l

f
ft

{

Obiective

1

l
./

}

1

l
(

l
.l
}

1

l

• Libera circulatie a marfurilor provenite din statele membre a
marfurilor care provin din tari terte se afla in Iibera circulatie
in statele membre constituie unul dintre principiile
fundamentale ale tratatului (articolul 28 din TFUE).
•

Initial, Iibera circulatie a marfurilor a implicat desfiintarea
taxelor vamale, a restrictiilor cantitative asupra schimburilor
comerciale si a masurilor echivalente si stabilirea unui tarif
'
'
exterior comun pentru Comunitate.

• Mai tarziu, accentul a fost pus pe eliminarea tuturor
obstacolelor ramase in calea liberei circulatii a marfurilor in
'
scopul crearii pietei interne - o zona fara frontiere interne in
interiorul careia marfurile sa poata circula Ia fel de liber ca pe
o piata nationala.
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Lista exhaustiva a exceptiilor
(Articolul 36 din TFUE )

I
Ordine publica
Securitatea publica a fost motivul care a stat Ia baza unei
legi irlandeze prin care s-a prevazut obligafia importatorilor
irlandezi de produse petroliere de a se aproviziona par{ial,
in concret 35% de Ia o rafinarie situata pe teritoriul national
Protectie a sanatatii si a vietii a animalelor
Protecfia sanatafii animalelor, exemplu fiind o lege
germana care, In ipoteza achizifionarii produselor furajere
din import impunea obligafia de obfinere a unei autorizafii
veterinare eliberate de autoritatea competenta;
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Exceptii de Ia principiul liberei
circulatii
, a marfurilor.
(Articolul 36 din TFUE )
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• Permit state lor membre 1 ia masuri cu un
efect echivalent celui al {restrictiilor cantitative
'
atunci cand acestea se justifica prin
considerente generale.

Lista exhaustiva a exceptiilor
(Articolul 36 din TFUE )
Motive de morala publica
lnterzicerea importului de materiale
printr-o lege
britanica. A fast apreciata ca fiind aplicata din perspectiva motivului
de mora/a publica;
);> Protectie a sanatatii si a vietii persoanelor
Protec(ia viefii sanatafii persoanelor a stat Ia baza /egii olandeze
prin care s-a instituit obligafia Tnregistrarii obligatorii a oricarui
medicament ce urmeaza a fi co1nercializat pe teritoriul 0/andei,
indiferent daca provine din import sau este produs autohton.
de
Legea britanica prin care s-a dispus interdicfia medici/or
a Tnlocui un medicament cu fln altul, cu efect similar.
0 lege franceza a dispus cp mercializarea anumitor produse (Ientile
de contact) a fast In mod exclusiv recunoscuta doar In anumite
categorii profesionale, $i anume In domeniul opticii;
);>
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Lista exhaustiva a exceptiilor
(Articolul 36 din TFUE )
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Protectie a proprietatii industriale si comerciale

A

In cazul acestei excepfii, masurile trebuie sa fie justificate de
protecfia obiectului specific a/ dreptului de proprietate intelectuala
sau industria/a respectiva.
Astfel, pentru titularul unui brevet, obiectul specific a/ dreptului
consta In prerogativa exclusiva de a utiliza inven(ia In vederea
fabricarii a primei puneri In circulafie a produselor industria/a,
a se opune contrafacerii.
precum

Lista exhaustiva a exceptiilor
(Articolul 36 din TFUE )
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Protejare a unor bunuri de patrimoniu national cu valoare
artistica, istorica sau arheologica;
Protecfia unor bunuri din patrimoniul national cu valoare artistica,
istorica sau arheologica a stat Ia baza legilor care confineau
interdicfia Ia export a obiectelor de arta $i a celor cu valoare
istorica, de interese national;
'
Conservare a plantelor

Protectia plantelor de riscurile datorate parazitilor, bolilor,
organismelor purtatoare de bali sau organismelor patogene
prin eliminarea sau limitarea, pe teritoriul State/or membre,
a pagubelor produse ca urmare a intrarii, depozitarii sau
raspandirii parazitilor.
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Nota!
lnterdictiile sau restrictiile nu trebuie sa
'
'
constituie un mijloc de discriminare arbitrara
si nici o restrictie disimulata In comertul
'
'
'
dintre statele membre.
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Prezentare generala
• Conform Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, orice bun apreciabil in bani

transportat peste o frontiera, in scopul unor tranzactii comerciale poarta denumirea
de „marfa’’. Libera circulatie a serviciilor si a persoanelor poate implica circulatia
marfurilor.
• Libera circulatie a marfurilor constituie unul dintre elementele fundamentale ale
Comunitatii Europene. Scopul dispozitiilor ce instituie aceste libertati este de a crea
intre statele membre o piata unica, libera de orice restrictii interne asupra
comertului, prezentand o pozitie comerciala unica in relatiile cu state terte.
• Libera circulatie a marfurilor-LCM- este un regim in cadrul caruia marfurile nu
intampina la frontiere niciun obstacol stabilit de statele membre, indiferent daca sunt
importate sau exportate intre tarile din UE.
• Asigurarea LCM intre statele membre implica inlaturarea obstacolelor pecuniare cat
si suprimarea obstacolelor ce nu au caracter pecuniar.

• Unele obstacole afecteaza direct circulatia marfurilor intre state – taxele vamale –
altele aduc atingere in mod indirect principiului LCM – taxele cu efect echivalent
sau masurile cu efect echivalent restrictiilor cantitative.

• Potrivit art. 23 par. 1 din Tratatul C.E., Comunitatea este fondata pe o uniune
vamala care cuprinde ansamblul schimburilor de marfuri si care implica
interzicerea, intre statele membre, a taxelor vamale de import si de export si a
oricaror taxe cu efect echivalent, precum si adoptarea unui tarif vamal comun in
relatiile lor cu tarile terte.

• Alaturi de suprimarea taxelor vamale si a taxelor cu efect echivalent si de instituire
a tarifului vamal comun, realizarea pietei unice a presupus insa si interzicerea,
intre statele membre, a restrictiilor cantitative si a masurilor cu efect echivalent.

• Libera circulaţie a mărfurilor se aplică tuturor produselor originare din statele
membre şi tuturor produselor din terţe ţări cu drept de liberă circulaţie în spaţiul
comunitar.

• Potrivit art. 29 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, se consideră că
se află în liberă circulaţie într-un stat membru mărfurile provenind din statele terţe
din care au fost importate cu îndeplinirea formalităţilor şi încasarea taxelor de
import, respectiv, taxe vamale şi taxe cu efect echivalent exigibile şi care nu au
beneficiat de o restituire totală sau parţială a acestor taxe şi impuneri.

• Libera circulaţie a mărfurilor se aplică:
- produselor originare din statele membre;

- produselor care provin din ţări terţe si care se
află în liberă circulaţie în statele membre.

• Produsele din ţări terţe sunt considerate a fi în liberă circulaţie în statele membre,

dacă pentru acestea:
- au fost îndeplinite formalităţile de import;
- au fost percepute în statul membru taxele vamale şi taxele cu efect echivalent, exigibile;
- nu au beneficiat de o restituire totală sau parţială a acestor taxe şi impuneri.
• Comisia Europeană, în executarea atribuţiilor de asigurare a liberei circulaţii a
mărfurilor are în vedere:
- necesitatea promovării schimburilor comerciale în interiorul Uniunii, precum şi cu
statele terţe;
- evoluţia condiţiilor de concurenţă în scopul creşterii competitivităţii întreprinderilor;
- satisfacerea necesităţilor de materii prime şi semifinite ale Uniunii fără denaturarea
condiţiilor de concurenţă la produsele finite;
- evitarea perturbărilor vieţii economice, dezvoltarea raţională a producţiei şi creşterea
consumului în Uniune.

A. Interzicerea taxelor vamale de import si
de export intre statele membre
• sediul principal este art. 23 parg. 1 din TCE; conform acestuia, uniunea
vamala este acel ansamblu al schimburilor de marfuri care presupune
interdictia care opereaza intre statele member cu privire la taxele vamale de
import si de export si referitoare la oricare alte taxe avand efect echivalent la
care se adauga adoptarea unui tarif vamal comun in relatiile dintre statele
membre cu statele terte;

• a) domeniul de aplicare in spatiu
- art 3 CVC – libera circulatie a marfurilor se realizeaza in cadrul limitelor geografice in care
statele membre isi exercita suveranitatea, dar si intr-o serie de alte teritorii (I-le Feroe, I-la
Hegoland, teritoriul Businge, comunele Livigno si Campione d’Italia, Ceuta si Melilla);
- teritoriile statelor membre cu care Comunitatea a incheiat acorduri comerciale sau de asociere
nu apartin teritoriului vamal, pentru ca intre aceste parti continua sa existe o serie de obstacole
tarifare si netarifare;

• b) domeniul material
- art. 23 din TCE – uniunea vamala cuprinde ansamblul schimburilor de marfuri;
- libertatea schimburilor intracomunitare priveste toate sectoarele economiei unui stat;
- art. 23 se aplica deopotriva marfurilor comunitare dar si marfurilor care se afla in libera
practica;
- marfa este acel bun transportat peste o frontiera in scopul realizarii unor tranzactii comerciale;

- sunt considerate marfuri:
- bunurile destinate consumului;
- medicamentele;
- electricitatea;
- deseurile care nu au valoare comerciala,
generand anumite costuri pentru intreprinderi;
- materialele si suporturile de sunet care sunt folosite
in domeniul audiovizualului
statul membru

- piesele din metal pretios devin marfuri in momentul in care nu mai au curs legal in

• c) domeniul de aplicare temporal
- uniunea vamala s-a realizat la 1 iulie 1968, cu 18 luni inainte de termenul stabilit prin TCE (1 ianuarie
1970);

B. Interzicerea taxelor cu efect echivalent taxelor vamale de
import si de export intre statele membre
• sediul materiei: art. 23 parg. 1, art. 25 si art. 90 din TCE;
• taxele cu caracter fiscal = sunt instituite cu privire la marfurile importante, in absenta unor bunuri indigene similare ori
comparabile, pentru a procura venituri autoritatilor publice;

• taxa cu efect echivalent = orice taxe pecuniare, indiferent de marimea, denumirea sau modul lor de aplicare, care sunt
impuse unilateral asupra marfurilor nationale ori straine pentru ca ele trec o frontiera si care nu sunt taxe vamale in sens
strict;

• Caracteristicile taxelor cu efect echivalent:
- sunt taxe pecuniare;
- nu este relevant cuantumul, denumirea sau modul de aplicare a taxei;
- sunt impuse in mod unilateral de catre un stat membru, de catre o autoritate publica sau ca efect al unei conventii incheiate
intre particulari; nu sunt considerate taxe cu efect echivalent acele taxe percepute cu prilejul controalelor sanitare stabilite de
catre comunitate sau stabilite printr-un tratat international aplicat de catre toate statele membre sub conditia ca marimea acestor
taxe sa nu depaseasca costul real al controalelor efectuate;
- sunt solicitate pentru marfurile care trec o frontiera; nu prezinta insemnatate cine este beneficiarul taxei (statul sau o alta
persoana juridica), nici scopul in care taxa a fost constituita;

•

NU sunt considerate taxe cu efect echivalent: taxele interne, taxele incasate pentru servicii prestate agentilor
economici si taxele solicitate in temeiul unor prevederi legale comunitare;

- taxele interne –pentru produsele similare (acele produse care prezinta fata de consumator proprietati
apropiate sau care sunt de natura sa raspunda acelorasi necesitati) legislatia comunitara nu interzice statelor membre
sa impoziteze mai sever marfurile indigene in comparatie cu cele importate, deoarece aceste deosebiri se explica prin
specificul legislatiilor nationale in materii care nu sunt armonizate la nivelul comunitatii.
- taxele incasate pentru servicii prestate agentilor economici – pentru ca o taxa sa fie astfel calificata, trebuie
indeplinite mai multe conditii:
- serviciul prestat trebuie sa genereze un avantaj real agentului economic;
- avantajul general procurat agentului economic sa beneficieze numai acestuia,
- cuantumul taxei trebuie sa fie proportional cu serviciul prestat
- taxele solicitate in temeiul legislatiei comunitare – in situatia in care taxele percepute sunt aferente unor
controale care trebuie realizate pentru indeplinirea unor obligatii stabilite prin legislatia comunitara, se apreciaza ca
aceste taxe au caracter licit; cuantumul unor astfel de taxe nu trebuie sa depaseasca insa costul real al controalelor
efectuate; ex: taxele pentru controalele veterinare si fitosanitare;

C. Recuperarea taxelor vamale si a taxelor cu efect echivalent
• - in situatia in care au fost percepute taxe vamale sau taxe cu efect echivalent, cu incalcarea
legislatiei comunitare, consecintele se produc atat in plan normativ cat si in plan fiscal;

• - in plan normativ, fie statul renunta in intregime ori partial la masura instituita, fie statul va
extinde avantajele fiscale acordate produselor indigene la marfurile importate;

• - in plan fiscal, statul trebuie sa restituie sumele incasate, pentru ca recuperarea taxelor
vamale si a taxelor cu efect echivalent se justifica din motive care tin de dispozitiile legislatiei
comunitare care interzic autoritatilor nationale competente aplicarea unor dispozitii contrare
stipulatiilor TCE;

• - procedura recuperarii taxelor incasate in mod ilicit se stabileste de catre statele membre;
fiecare stat membru desemneaza organele jurisdictionale competente in acest sens si adopta
normele procedurale aplicabile;

E. Exceptii de la principiul liberei circulatii a marfurilor
• - sediul materiei: art. 30 TCE; jurisprudenta => exceptii legislative/ exceptii jurisprudentiale
• 1. Exceptiile legislative de la principiul liberei circulatii a marfurilor
- constau in situatii care pot determina restrictii la import/export; acestea sunt motive de:
- morala publica;
- ordine publica;
- securitate publica;
- protectia sanatatii si a vietii persoanelor si a animalelor sau de conservare a plantelor;

- protejarea unor bunuri de patrimoniu national cu valoare artistica, istorica sau
arheologica;
- protectia proprietatii industriale si comerciale;

• 2. Exceptiile jurisprudentiale
- sunt obstacole rezultate din deosebirile existente intre legislatiile nationale privind
comercializarea produselor luate in considerare; acestea trebuie sa fie acceptate in
masura in care pot fi apreciate ca necesare in scopul satisfacerii cerintelor imperative ce
tin de urmatoare aspecte:
- eficacitatea controalelor financiare;

- protectia sanatatii publice;
- corectitudinea tranzactiilor comerciale;
- protectia consumatorilor;

- Curtea a mai identificat si alte exceptii cum ar fi: cele care tin de industria productiei
cinematografice, protectia creatiei si a diversitatii culturale in domeniul cartii; protectia
mediului; protectia retelei publice de comunicatii; protectia libertatii de expresie si a
pluralismului in domeniul presei;

• Conditiile in care pot fi invocate exceptiile:
- sa nu existe o directiva de armonizare a legislatiilor statelor membre care sa aiba
acelasi scop cu masura care a fost adoptata;
- sa nu se instituie o discriminare intre bunurile importate sau exportate si bunurile
indigene care fac obiectul comercializarii pe piata nationala a unui stat membru;
- masura adoptata sa fie necesara pentru indeplinirea obiectivului urmarit;
- masura adoptata sa fie proportionala cu obiectivul avut in vedere;

• Conditiile generale pot fi exprimate astfel:
- exceptiile nu trebuie sa fie un mijloc de discriminare arbitrara

- sa nu fie o restrictie disimulata;

F. Clauze de salvgradare
• Clauzele de salvgradare permit in unele situatii deosebite unele derogari de la prevederile
tratatului:

- in cazul in care, dupa ce Consiliul sau Comisia a adoptat o masura de armonizare,
un stat membru considera ca este necesar sa mentina unele dispozitii legale interne
justificate de interese esentiale ori din considerente care tin de protectia mediului
inconjurator sau celui de lucru; in aceasta situatie, statul membru va comunica dispozitiile
nationale Comisiei, mentionand motivele mentinerii dispozitiei respective;
- daca, dupa adoptarea de catre Comisie sau Consiliu a unei masuri de armonizare,
un stat membru apreciaza ca este necesar sa introduca dispozitii nationale, intemeiate pe
noi probe stiintifice, privitoare la protectia mediului natural sau a mediului de lucru; statul
este obligat sa notifice Comisia, precizand motivele adoptarii acestor dispozitii;

- niciun stat membru nu e obligat sa transmita informatii a caror dezvaluire este
considerata de catre acel stat membru ca fiind contrara intereselor esentiale ale
securitatii sale nationale;
- orice stat membru poate sa adopte masurile pe care le considera necesare
pentru protectia intereselor sale esentiale de securitate si care privesc productia
sau comertul cu arme, munitii si materiale de razboi;
- statele membre se consulta pentru a adopta in comun acele dispozitii necesare
pentru a evita o situatie in care functionarea pietei comune sa fie afectata in cazul
unor tulburari interne grave care aduc atingere ordinii publice, cum ar fi in caz de
razboi sau tensiune internationala grava, ori pentru a-si indeplini angajamentele
asumate in scopul mentinerii pacii si securitatii internationale;

Studiu de caz: Cauza Budweiser Budvar vs Ammersin
• In cazul braseriei Budweiser Budvar, cu sediul în localitatea cehă Budweis, produce
şi exportă în Austria bere cu marca „ Budweiser Budvar”. Societatea Ammersin, cu
sediul în Austria comercializa berea cu marca „American Bud”, produsă de o
societate cu sediul în St. Louis, SUA.

• Între Austria şi fosta Republică Cehoslovacia s-a încheiat în 1976 un tratat de
protejare a indicaţiilor geografice de origine pentru produsele alimentare
regionale ale celor două părţi. În anexa care enumeră indicaţiile geografice a căror
protecţie este asigurată de părţi este menţionată şi marca „Bud”.

• Având ca bază legală acest tratat, braseria Budweiser Budvar a solicitat instanţei
austriece interzicerea comercializării pe acest teritoriu de către societatea Ammersin
a berii cu macra „American Bud”.

• Judecătorul austriac a introdus un recurs prejudicial în faţa instanţei de la
Luxemburg, pentru a stabili în ce măsură sunt conforme legislaţiei comunitare şi pot
fi aplicate în speţă dispoziţiile unui tratat bilateral, care acordă protecţie unei indicaţii
geografice chiar dacă nu există pericolul inducerii în eroare a consumatorilor), recurs
prealabil, 18 noiembrie 2003, curtea a trebuit sã se pronunţe în sensul cã dispoziţiile
Regulamentului 2081/92 nu se opun aplicării unui tratat bilateral care protejează o
indicaţie geografică simplă şi indirectă (nu există legătură directă între o calitate a
produsului şi originea sa geografică, ci are doar rolul să informeze consumatorul că
produsul provine dintr-o anumită regiune sau dintr-un anumit stat).

• În schimb, dispoziţiile tratatului amintit pot constitui un obstacol în calea liberei
circulaţii a mărfurilor care sunt legal comercializate pe teritoriul unui stat membru,
contravenind astfel articolului 28 TCE care interzice orice restricţii la importul
mărfurilor.

• După ce stabileşte aplicarea de principiu a articolului 28 în speţă, Curtea verifică în ce

măsură o asemenea restricţie la import poate fi justificată de excepţiile prevăzute la articolul
30 TCE. Instanţa constată că aplicarea dispoziţiilor tratatului bilateral în speţă are ca obiectiv
asigurarea unei concurenţe loiale, înscriindu-se în „protecţia proprietăţii industriale şi
comerciale” din cadrul articolului 30 TCE.
• Prin urmare, dacă judecătorul naţional stabileşte, în urma cercetărilor efectuate, că
denumirea „Bud” desemnează o regiune de pe teritoriul Cehiei, iar această denumire trebuie
protejată în conformitate cu regimul proprietăţii industriale şi comerciale, dreptul comunitar
nu se opune extinderii protecţiei denumirii respective pe teritoriul Austriei, în conformitate
cu prevederile tratatului bilateral încheiat între cele două state.
• În ceea ce priveşte tratatul bilateral invocat de Cehia, poziţia Curţii merge în
sensul recunoaşterii opozabilităţii drepturilor şi obligaţiilor rezultând din acest act,
fiind vorba de un tratat încheiat de un stat membru(Austria) înainte de aderarea la
Uniune, aplicându-se deci dispoziţiile art. 307 al. 1 TCE
• În acest context, Curtea reaminteşte că, potrivit art. 307 TCE, chiar dacă obligaţiile rezultând
din tratatul încheiat de un stat membru înainte de aderarea la Uniunea Europeană ar fi
incompatibile cu legislaţia comunitară, până la eliminarea incompatibilităţilor,
judecătorul naţional poate să aplice dispoziţiile tratatului bilateral.

Concluzii
• Astfel de tratate, prin prevederile lor pot constitui un obstacol în calea liberei
circulaţii a mărfurilor, contravenind liberei circulaţii a mărfurilor asigurată
prin interzicerea restricţiilor cantitative la import şi export şi a măsurilor cu
efect echivalent (art. 28 TCE).

• Judecătorul naţional trebuie să decidă dacă tratatul mai este în vigoare în
urma schimbărilor intervenite în situaţia unor părţi.

Cauza Italia vs Comisia Europeana
• În Italia, decretul legislativ nr. 285 din 30 aprilie 1992, care constituie codul
rutier italian, prevede că numai automobilele, troleibuzele şi tractoarele
automobile pot să tracteze remorcă.

• În urma unei plângeri a unui particular la Comisie, aceasta în urma unei
anchete neoficiale, a adresat Italiei o scrisoare de punere în întârziere, în care
susţinea că interdicţia impusă motocicletelor de a tracta o remorcă constituie
o încălcare a obligaţiilor care reies din art. 28 CE.

• Comisia a propus, printre altele să se aplice cele două categorii de dispoziţii
care reglementează utilizarea unui produs:

- cele care subordonează utilizarea unui produs respectării anumitor condiţii
proprii acestuia sau care limitează această utilizare în spaţiu sau în timp;

- cele care prevăd interdicţiile absolute sau aproape absolute de utilizare a
produsului respectiv.
În soluţia pronunţată, Curtea reaminteşte că potrivit unei jurisprudenţe
constante, orice reglementare comercială a statelor membre, susceptibilă să
constituie, în mod direct sau indirect, efectiv sau potenţial, un obstacol în calea
comerţului intracomunitar trebuie considerată ca o măsură cu efect echivalent
unor restricţii cantitative în sensul articolului 28 CE.

• Din jurisprudenţa constantă a Curţii, rezultă că art. 28 din CE reflectă

obligaţia de respectare a principiilor nediscriminării şi recunoaşterii reciproce
a produselor fabricate şi comercializate în mod legal în alte state membre,
precum şi pe cea de asigurare a unui acces liber pe pieţele naţionale pentru
produsele comunitare .

• Prin urmare, interdicţia prevăzută de art. 56 din Codul rutier constituie,

potrivit Comisiei, un obstacol în sensul art. 28 TCE şi nu ar putea fi
considerată compatibilă cu Tratatul CE decât dacă ar fi justificată în
conformitate cu articolul 30 TCE sau printr-un motiv imperativ de interes
general iar Italia nu a invocat nici o justificare, nici un motiv imperativ de
interes general în timpul procedurii precontencioase.

• Dimpotrivă, Italia a admis existenţa interdicţiei respective şi a obstacolului în
calea importurilor care rezultă din aceasta şi s-a angajat să o elimine.
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in prezent Iibera circulatie a capitalurilor este reglementata in articolele 63-66 din TFUE.
Dispozitiile initiate erau cuprinse in articolele 67-73 CEE.
Articolul 67 alin. (1) CEE impunea o obligatie de eliminare treptata a restrictiilor asupra
circulatiei capitalurilor pe perioada de tranzifie, aceasta era limitata la nivelul necesar pentru a
asigura functionarea adecvata a pietei comune.
Odata cu Tratatul de Ia Maastricht au fost inlaturate toate restriqiile privind pllitile
circulatia capitalurilor, atat intre statele membre, cat

intre statele membre

!iirile teqe. Principiul

este direct aplicabil, aceasta insemnand eli nu se impune adoptarea unor reglementiiri suplimentare
la nivel national sau Ia nivelul UE.

I

Primele masuri luate de Comunitate au avut un domeniu de aplicare limitat. Tratatul de Ia

I

Roma impunea eliminarea restriqiilor doar in masura in care acest lucru era necesar pentru
fw1ctionarea pietei comune. Prima directiva privind capitalul, din 1960, modificata in 1962, a
eliminat restrictiile privind anumite tipuri de fluxuri de capital comercial

I I

privat, cum ar fi

achizifii le imobiliare, imprumuturile pe termen scurt sau mediu pentru tranzactiile comerciale
achizitionarea de valori mobiliare tranzactionate Ia bursa. Anumite state membre au mers mai
departe, decizand sa introducli mlisuri nationale unilaterale, eliminand practic toate restrictiile
privind circulatia capitalurilor (de exemplu Germania, Regatul Unit

tarile Benelux). A urmat o a

doua directive privind fluxurile intemationale de capital in 1972.
intr-a a doua etapa, Tratatul de Ia Maastricht, intrat in vigoare in 1994, a introdus Iibera
circulatie a capitalurilor ca o libertate consacrata prin tratat.
interzice orice restrictii privind pllitile
statele membre

fu prezent, articolul 63 din TFUE

circulatia capitalurilor intre statele membre, precum

intre

tlirile te11e. Curtii de Justitie a Uniunii Europene ii revine sarcina de a interpreta

dispozitiile referitoare Ia libera circulatie a capitalurilor, existand o j urisprudenta ampHi in acest
domeniu. In cazurile in care statele membre restricfioneaza nejustificat Iibera circulatie a
capitalurilor, se aplica procedura

de constatare a nelndeplinirii obligatiilor prevlizuta Ia

articolele 258-260 din TFUE.
in ciuda progreselor realizate in liberalizarea fluxurilor de capital in UE, pietele de capital au
rlimas, in mare masura, fragmentate. Pe baza Planului de investitii pentru Europa, Comisia a lansat
o initiativa-pilot in septembrie 20 15: Uniunea pietelor de capital. Aceasta include o serie de masuri
I

>

menite sa creeze, panli in 2019, o piata unidi pentru capital cu adeviirat integrata. 0 evaluare intermediad a Planului de actiune privind uniunea pietelor de capital a fost publicata in iunie 2017. In
plus, Comisia

statele membre conlucreazli Ia eliminarea obstacolelor din calea investitiilor trans-

trontaliere care intra sub incidenta competenteior nationale. Grupul de expeqi privind obstacolele in
calea liberei circulatii a capitalurilor a fost instituit pentru a examina aceastli chestiune. In mattie

,,

I

,,_
I

2017, pe baza activitatii grupului de experti, Comisia a publicat un raport in care prezinta situatia In
statele membre.

'

Exceptiile de Ia Iibera circulafie a capitalUJilor
•

Articolul 65 alin. (1) lit. a) se refera Ia impozitare
exceptii de Ia art. 63. Acesta prevede

ca

constituie una dintre principalele

dispozitiile art. 63 nu aduc atingere dreptului

statelor membre de a aplica dispozitiile incidente ale legislatiei fiscale care stabilesc o
distinqie intre contribuabilii care nu se gasesc in

situatie in ceea ce

lor sau locul unde capitalurile au fast investite.

.,

•

Articolul 65 alin. (1) lit. b) prevede ca dispozitiile art. 63 nu aduc atingere dreptului statelor

it'

,

•1

.!

membre de a adopta toate masurile necesare pentru a combate incalcarea actelor lor cu
putere de lege si a normelor lor administrative, in special in domeniul fiscal sau al
supravegherii prudentiale a institutiilor financiare, de a stabili proceduri de decalare a
circulatiei capitalurilor in scopul informarii administrative sau statistice ori de a adopta
masuri justificate de motive de ordine publica sau siguranta publica.

II

Actiune penala impotriva Lucas Emilio Sanz de Lera

altii

Actualului art. 63 i s-a recunoscut efectul direct in cauza Sanz de Lera. In spetii, domnul
Sanz de Lera, resortisant spaniol cu

in Spania, a fast retinut in Franta, la 27 octombrie

1993, in timp ce se indrepta, Ia volanul

sale, spre Geneva (Elvetia).

acesta a afrrmat ca

nu are nimic de declarat, ofiterii tl-ancezi i-au perchezitionat vehiculul , in care au descoperit 19 600
t

l ' '..

•

I

'

000 PTA in bancnote. In cauza C-165/94, domnul Diaz Jimenez, resortisant spaniol cu

in

Marea Britanie, se afla, Ia 28 octombrie 1993, pe aeroportul Barajas din Madrid, unde trebuia sa se

'I

imbarce Ia bordul unui avian cu destinatia Ziirich (Elvetia), cu escalii Ia Londra.

In

timpul unui

control de securitate la terminalul de zboruri internationale, a fast giisita, In bagajul de mana al
acestuia, o suma de 30 250 000 PTA in bancnote. In cele din urma, in cauza C-250/94, doarnna
Kapanoglu, de nationalitate turdi, cu

in Spania, a fost arestatii, Ia 10 mai 1993, pe

aeroportul Barajas din Madrid de catre ofiteri ai politiei, in timp ce se imbarca pentru zborul spre
Istanbul (Turcia), fiind in posesia unei sume de 11 998 000 PTA in bancnote.
Avand in vedere cii autoritatilor spaniole nu li s-a solicitat nicio autorizatie pentru exportarea
acestor sume, a fost initiaHi o procedurii penala in fata instantelor penale spaniole impotriva celor
trei acuzati .
Curtea a dec is faptul ca Articolele 73 B alineatul (1)

73 D alineatul (1) litera (b) din

Tratatul CE se opun unei reglementari nationale care subordoneazii, in general, exporturi le de
monede, bancnote sau cecuri Ia purtator unei autorizatii prealabile, dar, in schimb, nu se opun ca o

astfel de operatiune sa fie subordonata unei declaratii prealabile. 0 astfel de reglementare nu intra
sub incidcnta articolului 73 C alineatul (1) din tratat.
Curtea a statuat ca actualul articol 63 prevedea o interdictie clara si neconditionata, pentru
care nu era necesara nicio masura de implementare. Faptul ca ramanea Ia discretia statelor membre
sa intreprinda toate masurile necesare pentru a preveni tncalcarea actelor cu putere de lege
administrative

actelor

cuprinse in cadrul art. 65 alin (1) lit b) TFUE nu impiedica art 63 sa aiba

efect direct, intrucat exercitarea unei astfel de puteri de apreciere era supusa controlului judicar.

Staatssecretaris van Financien impotriva B.G.M. Verkooijen

In 1991, domnul Verkooijen avea

in Tarile de Jos

exercita pe teritoriul respectiv

o activitate salariata in cadrul societatii de distributie de produse petroliere, Fina Nederland BV,
controlata indirect de societatea pe actiuni Petrofina NV stabilita in Belgia

cotata la bursa.

In cadrul unui plan de economii a! intreprinderii, deschis tuturor angajatilor grupului,
domnul Verkooijen a achizitionat actiuni Ia Petrofina. in 1991 , aceste actiuni au dat
distributiei unui dividend cu o valoare, dupa conversia in florini olandezi, de aproximativ 2 337
NGL, care a !acut obiectul unei taxe retinute Ia sursi'i de 25% in Belgia. In declaratia sa de impozit
olandez pe venit pentru anul 1991, dornnul Verkooijen a indus acest dividend in venitul sau
impozabil.

in

cadrul impozitarii venitului dornnului Verkooijen, inspectorul fiscal nu a aplicat

scutirea pentru dividende, considerand ca domnul Verkooijen nu avea dreptul Ia aceasta scutire
deoarece dividendele pe care le primise de la Petrofina nu fusesera supuse impozitului olandez pe
dividende. Avizul prin care domnul Verkooijen a fost informat cu privire la obligatia de a plati
impozitul pe venit

contributia la Regimu1 General de Asigurare Sociala, pentru anul 1991 ,

mentiona, prin urmare, un venit impozabil de 166 697 NLG, incluzand intregul dividend care ii
fusese pHitit de Petrofina.
In speta, domnului Verkooijen, resortisant olandez, i s-a refuzat beneficiul unei scutiri de
impozitu1 pe venit pentru dividendele din actiunile primite de Ia o societate stabilita intr-un stat
membru, altul decat Regatul Tarilor de Jos.
La momentul faptelor din actiunea principala, impozitul pe profit era reglementat, in Tiirile
de Jos, de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (lege din 1964 privind impozitul pe venit, ill
versiunea sa In vi go are inainte de 1997, denumiHi in continuare , legea privind impozitul pe venit").
in conformitate cu articolul 24 din legea privind impozitul pe venit, veniturile din proprietati,
inclusiv dividendele

alte plati care au legatura cu detinerea de actiuni, erau supuse impozitului pe

venit. Orice contribuabil care completa dec laratia de impozit olandez pe venit trebuia, prin urmare,
sa includa dividendele care !aceau parte din venitul sau impozabil, cu titlu de venituri din

proprietati. Este necesar sa se precizeze faptul ca doar persoanele fizice sunt supuse impozitului
olandcz pe venit. Atunci cand sunt distribuite de societati stabilite in Tarile de Jos, dividendele sunt
supuse unei taxe retinute Ia sursa, cu titlu de impozit pe venit: impozitul astfel perceput este
denurnit ,impozit pe dividende".
In cauza Verkooijen s-a retinut ca o dispozitie nationala care subordona acordarea unei
exonerari de impozit asupra dividentelor achitate actinarilor, conditiei ca societatea sa

aibe sediul

in Tarile de Jos , era contrarii dreptului UE. CEJ a respins apararea in sensu! ca norma era justificata
de incurajarea investitiilor in Tarile de Jos, din moment ce astfel de obiecte pur economice nu
puteau justifica o limitare a unei libertati fundamentale. CEJ a respins de asemenea argumentele
•,,

conform carora norma litigioasa se justifica pe motivul ca ea era necesara pentru a mentine
coezitmea sistemului fiscal olandez.

In

Cauza C-4 78/98, Comisia!Belgia, CEJ a statuat ca o noma nationala care interzicea

rezidentilor belgieni sa subscrie titluri de tmprumut pe piata euroobligatiunilor intra in sfera de
aplicare a art. 63. Guvernul belgian a sustinut in plus, ca masura era justificata conform art. 65 alin.
(I) lit. b), intrudit pastra coerenta fiscala. Acest argument a fost res pins, deoarece nu exista o
legatura directa intre vreun avantaj fiscal

un dezavantaj corepunzator care sa trebuiasca mentinutli

pentru a asigura o astfel de coerenta. Gurvernul belgian a
impiedica eviziunea fiscala din partea rezidentilor belgieni
eficienUL CEJ nu a fost de acord

in plus, ca masura litigioasa
asigura o supraveghere fiscala

a retinut cii norma nationala este dispropoqionata: o przumtie

general de evaziune fiscalii nu poate justifica o masur care aduce atingerea unui articol din tratat.

.r "'
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Libera circulatie a persoanelor in cadrul
Comunitatilor Europene a fost definita in Acordul
Unic European (1987) drept una din cele patru
libertati fundamentale ale Pietei Interne

Libertatea de circulatie si de sedere a
'
'
'
persoanelor in Uniunea Europeana reprezinta
piatra de temelie a cetateniei Uniunii, instituita
de Tratatul de la Maastricht in 1992. Eliminarea
treptata a frontierelor interne, in conformitate cu
acordurile Schengen, a fost urmata de adoptarea
Directivei 2004/38/CE privind dreptul la libera
circulatie
in UE pentru cetatenii
Uniunii si membrii familiilor acestora.
'

Articolul3 alineatul (1) din Directiva 2004/38/CE

Prezenta directiva se aplica oricarui cetatean al Uniunii care se
deplaseaza sau
are
intr-un stat membru, altul decat
eel al carui resortisant este, precum membrilor familiei sale,
conform definitiei de la articolul2 punctul2, care lllnsotesc
sau i se alatura

Articolul21 TFUE
• (1) Orice cetatean al Uniunii are dreptul de libera circulatie si
sedere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitarilor si
conditiilor prevazute de j:ratate si de dispozitiile adoptate in vedere'a
aplicarii acestora. (2) In cazul 1n care o actiune a Uniunii se
necesara pentru atingerea acestui obiectiv si 1n care
tratatele nu au prevazut puteri de actiune in acest sens, Parlamentul
European si Consiliul, hotanlnd in conformitate cu procedura
legisiativa 'ordinara pot adopta dispozitii menite sa" faciliteze
exercitarea drepturifor mentionate la alineatul (1 }. (3) In aceleasi
scopuri ca cele mentionate la alineatul (1) s1 In cazul in care
tratatele nu au Qrevaiut puteri de actiune 1n acest sens, Consiliul,
hotara.nd 'in con1ormitate cu o procedura legislativa speciala, poate
adopta masuri In domeniul securitatii sociale sau al protectiei
SOClale. Consiliul
in unanimitate, dupa consultai-ea
Parlamentului European.

Cauza C-434/09
Shirley McCarthy
"
.
1mpotr1va
Secretary of State for the Home
Department
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Libera circulatie a persoanelor

Libertatea de
ternelie a

de

a persoanelor In Un iunea Europeana reprezintl\ piatt·a de

Uniunii, instituita de Tratatul de Ia Maastricht In 1992. E liminarea treptata a

frontierelor interne, in conformitate cu acordurile Schengen, a fost urmata de adoptarea
Directivei 2004/38/CE pri vind dreptul Ia Iibera circulatie

in UE pentru cetaten ii Uniunii

membri i familiilor acestora. In ciuda importantei acestui drept, persista obstacole substantiale
in ceea ce

implementarea sa, I 0 ani dupa termenul de aplicare a directivei.

Temei juridic
Atticolul3 alineatul (2) d in Tratatul privind Uniunea E uropeana (TUE); a rticolul 2 1 din Tratatul
privind functionarea Uniunii Europene (TFUE); titlurile IV

V din TFUE; att ico lul 45 din Carta

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Obiective
Sensu l initial al conceptului de Iibera

a persoanelor s-a schimbat in timp. Primele

prevederi In materie, datand din 1957, incluse in Tratatul de instituire a Comunitatii Economice
Europene (1. 1.1 , 3. 1.3
stabilire,

3. 1.4), s-au referit Ia Iibera circulatie a lucratorilor

Ia libertatea de

ca drepturi a le angajatilor sau prestatorilor de servicii. Tratatul de la Maastricht

a introdus notiunea de cetatenie a UE, de care beneficiaza automat fiecare ceH'itean a l unui stat
rnembru. Aceasta cetatenie a UE sUi Ia baza dreptului persoanelor de a circula

a se stabi li liber

pe teritoriul statelor membre. Tratatul de la Lisabona a confumat acest clrept care este, de
asemenea, inclus in dispozitiile generale referitoare Ia Spati ul de libertate, securitate

Libertatea de circulatie a cetatenilor UE

justitie.

a membrilor familiilor acestora

Din dorinta de a transforma Comunitatea 'intr-un veritabil spatiu a l libertatii

mobiliUitii pentru

toti cetatenii sai, In 1990 au fost ado ptate o serie de directive cu scopul de a oferi drepturi de
unor persoane care nu sunt lucriitori: Directiva 90/365/CEE a Consiliu lui privind dreptul de
al persoanelor angajate sau care exercita activ itati independente
profesionaUi; D irectiva 90/366/CEE a Consiliului privind dreptul de

care

incetat activitatea
al persoanelor atlate la

stud ii

Directiva 90/364/CEE a Consiliului privind dreptul de

(pentru resortisantii statelor

membre care nu beneficiaza de acest drept In temeiul altor dispozitii de drept comunitar

pentru

membrii familiilor acestora).
Directiva 2004/38/CE

Pentru a consolida diferitele texte legislative (inclusiv cele mentionate mai sus)

pentru a se tine

cont de jurisprudenta extinsl:i referitoare Ia Iibera circulatie a persoanelor, in 2004 a fost adoptaU\
o noua directiva cuprinzatoare- Directiva 2004/38/EC a Parlamentului European
din 29 aprilie 2004 privind dreptulla Iibera circulatie
cetateni i Uniunii

a Consiliului

pe teritoriul statelor membre pentru

membrii familiilor acestora. Directiva este conceputll. pentru a lncuraja

cetatenii Uniunii

exercite dreptul Ia Iibera circulatie

pe teritoriul statelor membre,

pentru a reduce formaliHitile administrative Ia strictu! necesar, pentru a oferi o definiti e mai buna
a statutului membrilor familiei
dreptului de

pentru a lim ita sfera de aplicare a refuzului intrarii sau a 1ncetarii

Tn conformitate cu Directiva 2004/38/CE, membrii familiei includ: sotu l/sotia;

pattenerullnregistrat daca legislatia statu lui membru gazda consi dera parteneriatele 1nregistrate ca
echivalente cu casatoria[l ]; descendentii directi in varstl:i de pana Ia 21 de ani sau care se aft a In
intretinerea sa, precum
precum

descendentii directi ai sotuluilsotiei sau ai partenerului lnregistrat;

ascendentii directi care se afla in intretinerea sa

cei ai sotu luilsotiei sau ai partenerului

lnregistrat.
Drepturi

•

obligafii:

pentru

mai scurte de trei luni: singura cerintl:i este ca cetatenii Un iunii sa aiba un act

de identitate sau un

valabil. Statui membru gazda poate solicita persoanelor in

cauza lnregistrarea prezentei lor In tarl:i.
•

pentru

de peste trei luni: dad\ nu lucreaza, cetateni i UE

trebuie sa dispunl:i de resurse suficiente precum

membrii familiilor lor

de o asigurare de sanatate pentru a

garanta cl:i nu devin o povara pentru serviciile sociale din statu lmembru gazdl:i pe perioada
CeUitenii Uniunii nu au nevoie de permise de

ln sa statele membre le pot

solicita sa urmeze o procedura de 1nregistrare Ia autoritatile competente. Acei membri ai
familiei unui ceUitean UE care nu sunt resmtisanti ai unui stat membru trebuie sa so licite
un permis de

valabil pe durata

lor sau pe o perioada de 5 an i.

•

dreptul de
cinci ani de

permanenta: cetatenii Uniunii dobandesc acest drept dupa o perioada de
legala ne'intrerupta, in cazul in care nu s-a aplicat nicio hotarare de

expulzare impotriva lor. Acest drept nu mai este supus niciunei conditii.
aplica

regula se

in cazul membrilor de familie care nu sunt cetateni ai unui stat membru

care au

permanenUi poate fi

coabitat cu un ceUitean al Uniunii timp de cinci ani. Dreptul de

pierdut doar in cazul unei absente de mai mult de doi ani consecutiv din statui membru
gazda.
•

restrictii privind dreptul de intrare

de

cetatenii Uniunii sau membrii familiilor lor

pot fi expulzati din statui membru gazda din motive de ordine publica, siguranta publica
sau sanatate publica. Se oferii garantii pentru a se asigura ca aceste decizii nu sunt luate din
motive economice, respectii principiul proportionaliUitii

se bazeaza pe conduita

persona Ia, printre altele.
In fine, Directiva permite statelor me mbre sa adopte masurile necesare pentru a refuza, anula sau
retrage orice drept conferit prin aceasta In caz de abuz de drept sau frauda, precum casatoriile de
conven ientii.
Potrivit art. 48 din Tratat11l CEE (actual art. 39 paragraful 3 din Tratatul CE) cetatenii statelor
me mbre au dreptul de a intra

a se stab iii In mod liber in state le membre In

conditii ca

nationalii tarii gazda.
Acest drept Ia Iibera c irculatie poate fi ingradit numai pentru motive care tin de ordinea publica,
de securitatea

sanatatea publica.

Aceste dispozitii a u efect direct

aplicabilitate directa

reprezinta un izvor de drepturi

obligatii

pentru toate subiectele de drept, indiferent dadi este vorba de statele membre sau despre particulari,
iar efectele lor se lntind asupra oricarei instante nationa le, sesizate in cadrul competentei sale, care,
ca autoritate a unui stat membru, are ca misiune protectia drepturilor conferite particularilor de
dreptul comw1itar.

Studiu de caz 1
Cm·tea de Apel

Sectia civila, decizia civila nr. 35 din 19 febrnarie 2008

Prin decizia civila nr. 35 din 19 februarie 2008 Curtea a respins ca neintemeiat apelul declarat de
reclamanta Directia Generala de

din Ministerullnternelor

Reformei Administrative

impotriva sentintei civile nr. 1304 din 8 noiembrie 2007 pronuntata de Tribunalu l Arad In
contradictoriu cu paratul A. A.
Curtea a retinut ca prin sentinta civila nr. 1304 din 8 noiembrie 2007 Tribunalul Arad a admis
cererea formulata de reclamanta Directia Generala de

din cadrul M inisteru lui

Internelor

In consecinta, a dispus

Reformei Administrative in contradictoriu cu paratul A.A.

suspendarea exercitarii dreptului paratului Ia Iibera circulatie In Belgia, Luxembu rg
Jos, pentru o perioada de 5 (cinci) ani, incepand cu data ramanerii definitive

Tarile de

irevocabile a acestei

sentinte.
Tribunalul a retinut ca reclamanta a solicitat suspendarea exercitari i dreptului Ia Iibera circulatie a
paratului A.A. pe o perioada de 5 an i, motivand ca acesta a fast returnat din Belgia Ia data de
31.03.2007 In baza Acordu lui de readmisie dintre Romania
825/ 1995

Belgia, ratificat prin H.G. nr.

invocand dispozitiile art. 38 lit. a) din Legea nr. 248/2005, modificata.

Reclamanta a aratat ca prin sentinta civiHi nr. 557 din 31 martie 2007 a Tribunalului Arad s-a
dispus restrangerea exercitarii dreptului Ia Iibera circulatie a paratului i n Belgia pe o perioada de
6 luni.
Ulterior, Ia data de 28.09.2007, paratul a mai fost returnat din Belgia i n baza

acord de

readmisie.
Reclamanta a invocat astfel

dispozitiile art. 42 alin. ( I)

Paratul nus-a prezentat in instanta

(2) din Legea nr. 248/2005 .

nu a fonnulat lntfunpinare.

Din analiza probelor administrate In cauza, respectiv declaratia extrajudi ciara a paratului In fata
autoritatilor de frontiera

taloane completate cu ocazia returnarii i n tara, instanta a reti nut

ca

paratul A.A. a fost returnat din Belgia Ia data de 31.03.2007, In baza Acordului de readmisie
incheiat cu aceasta tara, ratificat prin H.G. nr. 825/1995, intrucat a fost depistat ca a locuit tara
forme legale de

in acest stat.

Prin sentinta civi la nr. 557 din 31 martie 2007 a Tribunalului Arad a fost restrans exercitiul
dreptului Ia Iibera circulatie al paratului pe o perioada de 6 luni, dar cu toate acestea, Ia data de
28.09.2007 paratul a fost returnat din Belgia In baza
ln ra port de dispozitiile art. 42 alin. (I)

acord de readmisie.

(2) din Legea nr. 248/2005, potrivit dirora, suspendarea

exercitarii dreptului Ia Iibera circulatie In strainatate reprezinta interdictia temporara de a calatori
In anum ite state instituita pe o perioada de maxim 5 an i, dispusa de autoritatile competente romane,
In cazu l persoanei care a fost returnata In baza unui acord de readmisie din statui pentru care i-a
fost restrans dreptul Ia Iibera circulatie, tribunalul a apreciat ca se impune admiterea cererii
reclamantei.
lmpotriva sentinte i reclamanta Directia Generala de

din M inisterul lnternelor

Reformei Administrative a declarat ape! in termen, solicitand schimbarea ei in parte, in sensul
suspendarii exerciUirii dreptului Ia Iibera circulatie fata de parat In strainatate, iar nu numai In
Belgia, Luxemburg

Tarile de Jos.

Reclamanta arata, In motivarea apelului, ca prima instanta a dispus suspendarea exerciUirii
dreptului Ia Iibera circu latie a paratului pe o perioada de 5 ani lncepand cu data ramanerii definitive
$i irevocabile a sentintei In Belgia, Luxemburg $i Tari le de Jos, de$i prin cererea adresata instantei
s-a so licitat suspendarea exercitarii dreptului Ia Iibera circulatie in strainatate.
Reclamanta arata ca paratului i-a fost restrans pe o perioada de 6 luni dreptul Ia Iibera circulatie In
Be lgia prin sentinta civila nr. 577 din 3 1 martie 2007 a Tribunalu lui Arad, dar ulterior, Ia data de
28.09.2007, paratul a fost din nou returnat din Belgia, a$a !neat se impune admiterea cereri i In
totalitate.
Analizand apelul declarat de reclamanta In raport de motivele invocate, de probele dosarului $i de
dis pozitiile art. 282-297 C.proc.civ., Curtea apreciaza di este nelntemeiat, dupa cum urmeaza:
Prin Legea nr. 248/2005, modificata $i completata prin O.G. nr. 5/2006, a fost reglementata
procedura restrangerii

suspendarii exercitarii dreptului Ia Iibera circulatie a ceUitenilor romani.

Curtea observa lnsa ca de Ia data de 1.0 1.2007, data Ia care Romania a dobandit calitatea de stat
membru al Uniunii Europene, au aplicabilitate dispozitiile tratatelor constitutive ale Comunitatilor

Europene,

cum acestea au fast modificate ulterior, precum $i cele ale celorlalte acte normative

comunitare ce au efect direct

aplicabilitatea

Ponivit art. 48 din Tratatul CEE (actual art. 39 paragraful 3 din Tratatul CE) cetateni i statelor
membre au dreptul de a intra $i a se stabili in mod tiber in statele membre In

cond itii ca $i

nationalii tarii gazda.
Acest drept Ia Ii bera circu latie poate ft
de securitatea

numai pentru motive care tin de ordinea publica,

sanatatea

Aceste dispozitii au efect direct
Curtea are In vedere

aplicabil itate directa.

principiul prioritatii dreptului comunitar, potrivit diruia,

de ditre CUttea de Justitie a ComuniHitilor E uropene prin

cum s-a retinut

din 9 mattie 1977 In cauza

Administratia Financiara de Stat c. Simmenthal Spa., pronuntata Intr-a actiune preliminara,
dispozitiile Tratatu lui

actele direct aplicabile ale in stitutiilor au ca efect, In raporturile cu dreptul

internal statelor membre

ca um1are a

lor In vigoare, nu doar faptul di fac inaplicabi la,

potrivit legii, orice dispozitie contrara a Jegislatiei nationale existente, ci
dispozitii

- deoarece aceste

acte fac parte integranta, cu rang de prioritate, din ord inea juridica

pe

teritoriul fiecaruia din statele membre - faptu l ca lmpiedica formarea valabila a unor noi acte
legislative nationale, In masura in care acestea ar fi incompatibile cu normele comunitare. Rezulta
ca orice judecator national, sesizat in cadru l competentei sale, are obli gatia de a aplica dreptul
comunitar

a proteja drepturile pe care acesta le atribuie patt icularilor, prin neaplicarea oricarei

eventuate dispozitii contrare din Jegea nationala, ind iferent daca aceasta este

sau

ulterioara normei comunitare.
in aceste cond itii, dispozitiile dreptului comunitar reprezinta un izvor de drepturi

obl igati i pentru

toate subiectele de drept, indiferent daca este vorba de statele membre sau despre particulari, iar
efectele lor se intind asupra orid\rei instante nationale, sesizate In cadru l competentei sa le, care,
ca autoritate a unui stat membru, are ca misiune protectia drepturilor conferite particularilor de
dreptul comunitar.

Studiu de caz 2
La data de 5 ianuarie 20 I 0, doamna E . Svenson (E.S.), ceUitean suedez, s-a mutat In
Romania. E .S. a lnchiriat altor persoane locuinta sa din Stockholm
Romania. Dupa 6 luni de

X din

nua muncit o singura zi In

Autoritatea pentru straini i-aatras atentia doamnei E.S. ca,

deoarece nu lucreaza, nu

conditii le pentru a i se permite

in continuare pe

teritoriul Romaniei. E.S. s-a angajat in calitate de camerista Ia un hotel din

cu norma partiala

de timp, fiind platita cu o suma sub valoarea salariului minim pe economie. Autoritatea penttu
straini a considerat ca angajarea a avut Joe doar pentru ca E.S. sa beneficieze de statutul de lucrator.
In plus, a apreciat ca E.S. ar deveni o povara pentru finantele recluse a le statului roman

In

consecinta, a luat o decizie de parasire a teritoriului Romaniei impotriva sa. lnstanta nationala,
sesizata de E.S., cu o actiune lmpotriva deciziei de pararsire a teritoriului Romaniei, considera ca
masura autoritati lor administrative lncaldi libertatea de circulatie a lucratorilor prevazuta de art.
45 dinT.f.U.E. (ex-art. 39 din T.C .E).
Motivare:
Suedia este stat membru al U.E. din 1995. Prin urmare, E.S. se atla sub incidenta T.F.U.E., a
Directivei 38/2004

a legislatie i tarii gazda. Alt. 6 din D. 38/2004

102/2005, i-au clat dreptul unei

art. II a lin . I din OUG

de 3 luni, tara nicio alta conditie suplime ntara. La expirarea

a 6 luni de Ia intrarea In tara, tennen o ferit de art.ll a1in. din OUG 102/2005 pentm a-i da
posibilitatea

gaseasca un toe de munca,

In lipsa dobandirii statutului de lucrMor salariat,

Autoritatea pentru straini, i-a atras atentia, ca nu

conditii le pentru a i se permite

In conti nuare pe teritoriu l Romaniei. Prin angajarea In calitate de camerista Ia un hotel din
E.S. a dobandit calitatea delucrator salariat, incadrandu-se astfelln conditiile art. J2 lit. a)
din OUG 120/2005.Activitatea executata fiind astfel reala

efectiva,

nu pur marginala sau

accesorie, neprezentand importanta daca munca este exercitata pe timp partia l sau daca drepturile
astfel procm·ate sunt inferioare salariului necesar unei minime existente.
veniturilor avute Ia dispozitie de E.S., ar trebui avute in vedere
locu intei sale din Stockho lm.

In considerarea

sumele obtinute din lnchirierea

LIBERTATEA DE
CIRCULATIE A
SERVICIILOR
Lucrarea este rezultat al activitatii de cercetare si predare in cadrul Catedrei
Jean Monnet finantate cu sprijin financiar din parte Uniunii Europene
JM CHAIR EU Financial Regulation EUFIRE
Project number 574702 – EPP – 1 – RO – EPPJMO – CHAIR

Libertatea de circulatie a lucratorilor estc stipulata In TUE, art 3, in TFUE, art 4, 20,
26. 45 -48, Directi va 2004/38/CE

o serie de regulamente. De aceasta libertate de circulatie

benefi ciaza lu cratorii lmpreuna cu membrii lor de familie, persoanele j uridice

toti cei care

beneticiaza de serviciile de pe piatlt Lucratori i sa lariati au dreptul de a se dep lasa liber pe
tcrito riu l state lor membre In vederea angaj arii, au dreptul de
o activitate salariala etc.

lntr-un stat membru pentru a

nu pot fi discriminati din punct de vedere al cetateniei ,

nationalitatii sau domiciliului In ceea ce

lncadrarea In mund i, plata

celelalte condi tii

de munca.
C'ctatcnii U.E au dreptul de $edere pe teritoriul altu i stat memb ru o perioada de ee l
mult 3 lun i dad1 dc\in o ca rte de identitatc va labi la sau un

valabi l. Toti ceHitcnii un iun ii

au dreptu l de $edcre pe teritoriul unui stat membru pentru o perioada mai mare de 3 luni dadi
sunt salariati sau

acti viHiti independente In statui membru gazda, dispun de suficiente

resurse pentru

sau urmeaza diverse forme de ln vatamant, inclusiv de fo rmare

profesionala.
Paragrafele (2),(3) $i (3 1) ale Directive i 2004/38 au urmiHorul cuprins:
, (2) Libera circul atie a persoanelor constituie una dintre libertatil e fundamentale ale piete i
interne, care reprezinta un spatiu fiira frontiere interne, In care libertatea este asigurata In
conformitate cu dispozitiil e Tratatu lui [CE].
(3) CeUiten ia Uniuni i ar trebui sa constitui e statutu l fundamental al resortisanp lor din statelc

membre, daca ace$tia 1$i exercita dreptul Ia Iibera circulatie $i $edere. Este,
codifice

necesar sa se

sa se revizuiasca instrumentele comuni tare existente care trateaza In mod separat

lucratorii care desfu$oara activitati salariate, cei care desfa$oara activitati independente, precum
$i studentii $i alte persoane inacti ve, in scopul simplificarii

lnti:iririi dreptului Ia Ii bera circulatie

$edere pentru toti cetatenii Uniunii .
(31) Prezenta directi va respecta drepturile

libertatile fundamentale, precum

principi ile

recunoscute In special de Carta drepturilor fundamenta le a Uni un ii Europene. ln confo rm itate cu
principiul interzicerii discrimina ri i prevazut de carta, state le membre ar trebui sa puna In aplicare
prczcnta direct iva ta ra sa faca nicio discrim inare l ntre bene ficiari i prezentei directive pe criterii
de sc>.. . rasa. culoarc. ori gi ni ctn icc sau soc iale. caracteristici genetice. lim ba, reli gie sau

convingeri , opin ii politice sau de alta natura, apartenenta Ia o minoritate etnica, avere,
invaliditate, varsta sau orientare sexuala."
Art icolul 7 din directiva mentionata intitulat , Dreptul de
mare de trei luni", prevede Ia alineatele ( I)

pentru o perioada mai

(3):

, (1) Toti ceUitenii Uniunii au dreptul de

pe teritoriu l altui stat membru pentru o pcrioada

mai mare de trei luni In cazurile In care:
(a) sunt lucditori care

activitati salariate sau activitati independente In statui membru

gazda sau [...]
(3) in sensu! alineatului (I) litera (a), un cetatean a! Uniunii care nu mai
salariata sau o activ itate independenta

o activitate

mentine statutul de lucrator salariat sau de lucrator care

o activitate independenta In urmiHoarele conditii:
(a) se afla In incapacitate temporara de a munci, ca rezultat al unei boli sau al unui accident;
(b) este lnregistrat In mod corespunzator ca fiind In
perioada de peste un an,

involuntar, dupa ce a fo st angajat pe o

s-a lnregistrat ca persoana care cauta de lucru Ia serviciul competent

de ocupare a foqei de mun di:
(c) este lnregistrat In mod corespunzator ca fiind In

involuntar, dupa ce a lndeplini t un

contract de munca petermen limitat, cu durata de sub un an , sau dupa ce a devenit
involuntar In timpul primelor douasprezece luni

In mod

s-a lnregistrat ca persoana care cauUi de lucru

Ia serviciul competent de ocupare a fortei de munca. In acest caz, statutul de lucrator se mentine
pentru o perioada de eel putin

luni ;

(d) lncepe un stagiu de formare profesionala. Cu exceptia cazului In care se afla In
involuntar, menpnerea statutului de lucrator presupune ca pregatirea sa aiba legatura cu
activitatea profesionala anterioara."
Articolul 16 alineatelc ( I)

(3) din aceeasi directi va prcvedc :

,(I)

Uniu nii care

avut

legala pe teritoriul statu lui membru gazda In

cursul unei perioade neintrerupte de cinci ani dobandesc dreptul de

permanenta pe

teritoriu l acestu ia. [ ...]
(3) Continuitatea

nu este afectata de absente temporare care nu

un total de

lun i pe an sau de absente de durata mai lunga In vederea lndeplinirii serviciului militar
obl igatoriu ori de o absenta de maximum douasprezece luni consecutive determinata de motive
impo rtante, precum sa rc ina

boli grave, stud iilc sa u formare profesionala ori

In alt stat membru sau Intr-a tara terra."
Cazul prezentat In continuare se refera Ia un litigiu lntre doamna Jessy Saint Prix
Sec retary of tate for Work and Pensions, cu privire Ia refuzul acestuia din urma de a-i acorda
ajutor soc ial.
Datele prob lemei sunt urmatoarele:
Doamna Saint Prix este resortisant francez

Ia I 0 iulie 2006 a ven it In Regatul Unit,

unde a lucrat, de Ia 1 septembrie 2006 Ia I august 2007, In principal ca profesor-asistent.
l 'l tcrior. accasta s-a lnscris Ia un curs al Univers itat ii din Londra pentru a obfine un certificat
ca re li conf'era drept ul de u prcda. pcrioada prevazuta a studiilor tiind cuprin sa lntrc 17
septembri e 2007

27 iunie 2008. In aceasta perioada a ramas lnsarcinata, data prevazuta a

fiind 2 iu nie 2008.
La 22 ianuarie 2008 , spedind sa gaseasca un lac de munca Intr-a
doamna Saint Pri x s-a lnscri s Ia o agentie pentru munca temporara

gimnaziala,

lncepand cu I februari e

2008, s-a retras de Ia cursu! pe care II urma Ia Universitatea din Londra. lntrucat nu era

dispon ibi l niciun lac de munca Intr-a

gi mnaziala, aceasta a lucrat ca interimar In cadrul

unor gradinite. La 12 martie 2008, pe cand era lnsarcinata aproximativ In luna a

doamna

Saint Prix a renuntat Ia locu l de munca lntrucat cerintele privind ingrijirea copi ilor de Ia gradinita
deven iscra prca so licitante. Timp de cateva zile a cautat fara succes un loc de munca mai potriv it
pcntru sitwqia sa de fcmeic
La 18 martie 2008, respecti v cu II saptamani lnainte de data prevazuta a
doamna Saint Pri x a formu lat o cerere de ajutor social. Intrucat aceasHi cerere a fast respinsa de

r

Secretary of State prin decizia din 4 mai 2008, aceasta a formul at o cale de atac In fata First-tier
Tribunal.
La 21 august 2008, respectiv Ia trei luni de Ia
Sai nt Prix

prematura a cop ilului, doamna

rel uat acti vitatea.

Prin decizia din 4 septembrie 2008, First-tier Tribunal i-a adm is actiunea. La 13 iulie
20 11 lnsa, Upper Tribunal a adm is calea de atac formul ata lmpotri va acestei decizii de Secretary

of State. Jntrucat Court of Appeal a confirmat deci zia Upper Tribunal, doamna Saint Prix a
sesizat instanta de trimi tere.
Aceasta ultima instanta ridi ca problema daca o femei e ln sarcinata care lsi lncetcaza
temporar activ itatea din cau za sarcinii trebu ie co nsiderata , lucrator'' In sensu ! libcrei circu latii a
lucratori lor consacrate de artico lu l 45 TFUE

a! dreptului de

conferi t de articol ul 7 din

Directiva 2004/38. In aceasta privinta, instanta de trimitere constata ca nici articolu l 45 TFUE
nici articolul 7 din directiva mentionata nu definesc notiun ea de lucrator.
Astfel, instanta mentionata considera in

ca,

legiuitoru l Uniunii a avut intentia de a cod ifica legislatia

prin adoptarea

directive

jurisprudenta existente, nu a dorit

sa excluda evo lutia ulterioara a notiunii de lucrator, in considerarea situati ilor neprevazute
ex pres Ia momentul adoptarii. A vand In vedere acest fapt, Curtea ar putea decide, tinand seama
de circum stante spec iale precum cele care ca racteri zeaza sarcina si

imediatc ale

nasterii. sa extinda aceasta nop une Ia feme ile insarcinate care lsi intrerup activitatca pentru o
durata rezonabila.
In aceste conditii, Supreme Court of the United Kin gdom a hotarat sa suspende
judecarea cauzei
, I) Dreptul de

sa adreseze Curti i urmatoarele intrebari prel iminare:
acordat unui <ducrator salari at» potrivit artico lului 7 din [Directiva

2004/38] trebui e interpretat In sensu! case aplica numai lucratori lor care i) se afla intr-un raport

de munca ex istent, ii) (eel putin In anumite lmprejurari) cauta un loc de munca sau iii) intra In
sfera de ap licare a extinderilor prevazute Ia articolul 7 alineatu l (3) [d in aceasta directiva] sau
artico lul [7 din directi va mentionata] trebuie interpretat In sensu! ca nu se opunc rccunoastcri i 5i
a altar pcrsoane care lsi mentin statutu l de «lucrator sa lariat» in accst scns?

2) a) In ultima ipoteza, aceasta se ap lica unei femei care, In mod legitim, lnceteaza munca sau
care lnceteaza sa caute un loc de munca din cauza constrangerilor fizice care apar In ulti ma
perioada a sarcinii

in perioada urmatoare

unui copil?

b) In cazul unui raspuns afirmativ, aceasta femeie are dreptul sa beneficieze de dispozitia de
drcpt nat ional cu privire Ia momentul 7n care este legitim pentru ca ea sa procedeze astfe l?''
In Regatului Unit, ajutorul social este o prestatie aco rdata In functie de resurse
diferitor categorii de persoane, printre care,

cea a femeilor care sunt sau au fost insarcinate,

lnsa numai pentru perioada care lncepe cu II sapHimani lnainte de saptamana prevazuta a
se termina Ia I 5 saptaman i dupa

sarcinii. Acordarea beneficiu lui prestatiei

respecti ve prcsupune printre altele, ca veniturile beneficiarul ui sa nu
apli cab il" stab ili t. Ca nd acest cuantum este zero, nu se acorda nicio prestatie.

, cuantumul
Potri vit punctului

17 din anexa 7 Ia Regulamentul (general) din 1987 privind aj utorul social, cuantumul ap licabi l

stabilit pentru o , persoana de origine straina" este zero. Articolul 2 1 AA alineatul (1) din acest
regulament

notiunea ,persoana de origine straina" ca fiind , un sol icitant care nu are
7n Regatul Unit". In tcmciul artico lului 2 1 AA alineatu l (2) din regulamentul

rnen\ionat. pcntru a putl'll li considcrata ca avand

7n Regatu l Un it. persoana

care sol icita ajutorul social trebuie sa fie titulara unui ,d rept de
membru. Potri vit articolului 21 AA alineatul (4) din

7n acest stat

regulament, un sol icitant nu este

considerat nerezident dadi este: lucrator salariat In sensu! [Di rect ivei 2004/38], lucrator care
activitati independente in sensu! acestei directive, o persoana care

mentine statutu l

Ia literele a) sau b) potriv it articolu lui 7 alineatul (3) din directiva, o persoana care este
membru de fa milie al unei persoane mentionate Ia literele a), b) sau c) 7n sensu! articolulu i 2 din
directiva, o persoana care are drept de

permanenta In Regatu l Unit in temeiul articolului

17 din directiva.

Prin intermed iul lntrebaril or fo rmul ate, instanta de trim itere so licita sa se stabi leasca
clad\ dreptul l niunii . In special art icolul 45 TFUE

artico lul 7 din Directiva 2004/38. trcbu ie

interprctat In sensu! ca o lc meic care lnceteaza munca sa u care lnceteaza sa caute un loc de
munca di n cauza constrangerilor fi zice care apar in ultima perioada a sarcinii
urm atoare

unui copil

In perioada

pastreaza statutul de , lucri:itor" In sensu! articolelor mentionate.

Art icolul 7 al incatul (3) din directiva mentionata preciL.caza ca. un cctatcan al Uniuni i
care nu mai

o activitate salariata sau o activitate independenta

statutul de lucrator salariat sau de lucrator care
cond itii,

menpne

o activitate independenta in anumite

anume cand se afla In incapacitate temporara de a munci, ca rezultat al unei boli sau

al unu i accident, dind, In anumite situatii, se afla In

involuntar sau cand lncepe, In conditii

determinate, un stagiu de formare profesionaliL
Artico lul 7 alineatul (3) din Directiva 2004/38 nu prevede In mod expres situatia unei
femei care se atla lntr-o situatie speciala din cauza constrangerilor fizice care apar In ultima
perioada a sarcin ii

In perioada ulterioara

In aceasta privinta. cste necesar sa se aminteasca faptul ca. potrivit unei .iuri sprudente
constante a Curtii , sarcina trebuie sa se distinga net de boala. In sensu I ca starca de graviditate nu
este in niciun caz asimilabila unei stari pato logice
Rezulta ca o femeie atlata In situatia doamnei Saint Prix, care
activitatea din cauza ultimei perioade a sarcinii

a perioadei ulterioare

l nceteaza temporar
nu poate fi

calificata drept persoana atlata In incapacitate temporan1 de munca care rezulta dintr-o boala, In
sensu l articolului 7 al ineatu l (3) litera (a) din Directiva 2004/38.
Cu toate acestea, nici din articolul 7 din directiva mentionata, privit In ansamblu,
nici din celelalte dispozitii ale directivei respective nu rezulta ca, in astfel de lmprejurari, un
cetatean al Uniunii care nu 'indeplineste conditii le prevazute de arti colul mentionat este privat In
mod sistematic. din aceasta cauza. de statutul de .. lucrator··. in sen su! artico lului 45 TF E.
In acest context, Curtea a aftrmat ca orice resortisant al unui stat membru, indi ferent de
locul sau de
lucratorilor

de cetatenia sa, care
care a

exercitat dreptu l Ia Iibera circulatie a

o activitate profesionala In alt stat membru decat eel de

se lncadreaza In domeniul de aplicare al articolului 45 TFUE.
Astfel, Curtea a mai prccizat ca, In cadrul arti co lului 45 TFUE, trebuie considerata
,.lucrator" persoana care

pentru o anumita perioada, In favoarea unei alte persoane

sub conducerea acestcia, anumite prestatii, In schimbul carora primeste o remun eratie. La
incetarea raportului de munca, persoana In cauza

pierde, in principiu, calitatea de lucrator.

pe de o parte, aceastii calitate poate produce anumite efecte dupa lncetarea raportulu i de
mundi

pe de alta parte, o persoana care cauta in mod real un Joe de munca trebui e de

asemenea sa fie considerata lucrator.
Din aceasta cauza, precum

In sensu) prezentei cauze, estc necesar sa se subliniezc ca

Iibera ci rcula\il.: a lucrato rilor prcsupune ca le conf'era resort isantilor statclor membre drcptul Ia
Iibera

pe teritoriul ce lorl alte state membre in scopul cautarii unui loc de

munca.
In

statutul de lucrator in sensul articolu lui 45 TFUE, precum

drepturile

care decurg dintr-un astfel de statut nu depind in mod necesar de ex istenta sau de continuarea
efectiva a unui raport de munca
in aceste condi tii , contrar a ceea ce arata guvernul Regatului Unit, nu se poate afirm a ca
arti colul 7 alineatu l (3) din Directiva 2004/38 enumera in mod exhausti v imprejurarile in care un
lucrator migrant care nu se ma.i afl a intr·-un raport de munca poate

continua sa benefi cieze

de Slalutul menrionat.
In spe\a. din dccizia de trimitere rezulta, fara ca acest fapt sa fi e contestat de parti le din
litigiul principal, ca doamna Saint Prix

a exercitat activitati

salariate pe teritoriul Regatului Un it

inainte de a inceta munca, cu mai putin de trei luni inainte de
constrangerilor fi zice care apar in ultima perioada a sarcin ii

copi lulu i, din cauza

in perioada ulterioara

Fara a parasi teritoriul acestui stat membru in cursul perioadei de intrerupere a activitatii sale
profesionale, aceasta

reluat activitatea Ia trei luni de Ia

copi lului.

Or, faptul di aceste constrangeri obl iga o femeie sa intrerupa

unei acti vitati

salariate in peri oada necesara restabilirii sale nu este, in principiu, de natura sa priveze aceasta
persoana de statu tul de ,lucrator", In sensu! arti co lului 45 TFUE.
Astfcl , lmprejurarea ca o astfel de persoana nu a fost prezenta efecti v pe piata munci i din
statui membru gazda timp de cateva luni nu presupune ca aceasta persoana a incetat sa apartina
pietei respecti ve In aceasta peri oada, cu conditia sa
de munca lntr-un termen rezonabil dupa

reia acti vitatea sau sa gaseasca un alt loc

...

Pentru a determina dadi perioada care s-a scurs lntrc nastere si reluarea acti vitatii poate
fi considerata rezonabila. revi nc

competentc sa ia in considcrarc ansamblul

lmprejurarilor specifice li ti giulu i principa l

al normelor

aplicabile In materia duratei

concediu lui de maternitate, conform articolu lu i 8 din Directiva 92/85/CEE a Consi liu lui din 19
octombrie 1992 privind introducerea de masuri pentru promovarea lmbunatatiri i securitatii

a

sanatatii Ia locu l de munca In cazu l lucratoarelor gravide, care au nascut de curand sau care
alapteaza
Solutia retinuta Ia punctu l 4 1 din prezenta hotarare este conforma cu obiecti vul urmarit
Ia articolu l 45 TFUE, de a permite unui lucrator sa circule in mod tiber

sa locui asca pe

teritoriul celorlalte state membre pentru a exercita o activitate profesionala
Astfel. dupa cum arata Comisia t·:uropcana. o cetateana a Uniu ni i ar fi dcscura_jata sa isi
exerci tc dreptul Ia Ii bera
acest motiv

daca. In cazul In care ar fi lnsarcinata In statui gazda si din

intrerupe activitatea, fie

pentru o scurta perioada, ar risca sa

piarda statutul

de lucrator In acest stat.
Cuttea a stabilit ca Artico lul 45 TFUE trebuie interpretat in sensu! ca o femeie care
lnceteaza munca sau care lnceteaza sa caute un loc de munca din cauza constrangeri lor fi zice
care apar In ultima perioada a sarcinii

in perioada ulterioara

,,lucrator"·, In sensu! acestui articol, cu conditia sa
de munca lntr-o perioada rezonabila dupa

reia acti vitatea sau sa

pastreaza statu tul de
gaseasca un alt loc

cop ilului.

Pcntru exemplul ales In acest referat calcu larea peri oadci ncin trcruptc de 5 ant de
pe teri toriul statului membru gazda nu este afectata, de exemp lu. de o abscnla de
maximum 12 luni consecutive determ inata de motive importante, cum sunt sarcina
Astfe l, constrangeri le fizice care apar In ultima perioada a sarcini i
i, care obliga o femeie sa

in perioada ulterioara

lnceteze temporar activitatea, nu pot conduce Ia pierderea

statutului de lucrator al acesteia.
In conc lu zie, dreptu l Uniunii Europene garanteaza femeilor o protcctie speciala In cazul
matern itati i.
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CAPITOLULI
Aspecte generate

Un moment important pentru evolutia constructiei comunitare este relansarea
procesului de integrare
unificare a Comunitatilor europene, care devenise cea
mai mare piata unificata din lume, iar firmele europene avand condi!iile necesare
pentru a beneficia de economii de elita, putand fi comparate cu ale Japoniei
Statelor Unite ale Americii, prin adoptarea a mai multor texte care dupa ce au
imbracat o forma juridica au fuzionat cu dispozitiile privind Uniunea politica
Uniunea economica monetara, s-au concretizat intr-un Tratat, anume Tratatul
asupra Uniunii Europene, semnat la 7 februarie 1992, la Maastricht
intrat in
vigoare la 1 noiembrie 1993.
Cele mai importante modificari realizate prin Tratatul de la Maastricht sunt
cele cu privire la dispozitiile Tratatului instituind Comunitatea Europeana (CE),
Comunitate ale carei obiective sunt redefinite in functie de modificarile aduse
competentelor comunitare
in care au fost introduse un numar anumit de
schimbari institutionale. Celelalte 2 Tratate institutive (CECA si EUROATOM) nu
au fost modificate decat in masura necesara punerii dispozitiilor lor institutionale
in acord cu schimbarile aduse Tratatului CE.
Prin Tratatul de la Maastricht, s-a procedat la o reorganizare a materiilor
reglementate prin tratatele constitutive ale Comunitatilor europene s-a recurs lao
mai buna sistematizare. Astfel, Paqile a doua - 11 Fundamentele Comunitatii 11 - a
treia - 11 Politicile Comunitatii 11 - din Tratatul de la Roma au fost regrupate intr-o
singura Parte - a treia - intitulata 11 Politicile Comunitatii 11 • Acest fapt a determinat
mentinerea inca la mceputul acestei Pfu!:i, ca un element calauzitor al tuturor
actiunilor
politicilor comunitare a unor aspecte privind fundamentele
Comunitatii, care,
nu se mai regasesc in aceasta formulare,
pastreaza
aceasta finalitate.
Este vorba de dispozitiile privind Iibera circulatie a marfurilor, persoanelor,
capitalului
serviciilor, care, intr-un grad diferit se pot circumscrie aproape
oricareia dintre actiunile politicile comunitare. Aceste libertati au fost realizate,
in cea mai mare parte a lor, deja in cursul perioadei de tranzitie, potrivit Tratatului,

prin dispozi!ii de procedura actiuni, abstentiuni, restrictii ori interdictii. Aproape
toate dispozitiile procedurale de realizare a acestor libertati nu mai sunt de
actualitate, avand in vedere ca perioade de tranzitie pentru stabilirea pietei comune
a expirat la 31 decembrie 1969 ( art. 7 ), dar dupa aceasta perioada Tratatul
garanteaza aceste libertati, astfel !neat dispozitiile in aceasta privinta sunt
considerate a avea efect direct, putand fi invocate in fata tribunalelor nationale ale
statelor membre. Pe de alta parte, prin AUE, art.l3 ( devenit art. 8A in Tratat ),
Comunitatea europeana s-a angajat, in consonanta cu " Cartea Alba " in 1985 a
Comisiei, sa adopte masuri in scopul stabilirii progresive intr-o perioada expirand
la 31 decembrie 1992 a pietei interne care sa cuprinda o zona :tara frontiere interne
in care Iibera circulatie a marfurilor, a persoanelor, a capitalurilor serviciilor sa
fie asigurata potrivit prevederilor Tratatului.
piata interna este definita ca un spatiu :tara frontiere interne care
conditii ca o piata nationala : marfurile,
trebuie sa functioneze in
persoanele, capitalurile
serviciile trebuie sa circule in cadrul ei :tara nici un
control la frontierele dintre state1e membre, dupa exemplul absentei controlului la
frontierele dintre regiunile unui stat. Acest spatiu :tara frontiere interioare, in
gaseasca traducerea sa concreta efectiva
interpretarea Comisiei, nu poate
decat daca el
toate marfurile, serviciile
capitalurile care circula in
cuprinsul lui, iar daca este vorba in cazul particular al persoanelor, orice
interpretare a art. 8A care ar conduce la a limita efectele doar la resortisantii
comunitari ar lipsi aceasta dispozitie de orice efect util.
pentru Comunitate
de asemenea, pentru statele
Art. 8A stabileste,
membre a obligatiilor de rezultat, care nu ar putea fi indeplinita daca ansamblul
controalelor la frontiera (
efectele aferente ) nu sunt suprimate.
Prin Decizia Nr. 93/72 a Comisiei s-a constituit un Comitet consultativ pentru
coordonarea in domeniul pietei interne. El poate fi consultat potrivit competentei
ce i-a fost stabilita, asupra tuturor problemelor practice care pot sa survina dupa 1
ianuarie 1993 relativ la functionarea acestei piete.
Conventia Europeana prezentata Consiliului European la Roma pe 18 iulie
2003 avea sa reglementeze in Titlul III - Sectiunea I aspectele privitoare la
instituirea pietii interne , la Iibera circulatie a persoanelor serviciilor, precum
la Iibera circulatie a marfurilor, capitalurilor platilor.
Ulterior, prin Tratatul de la Amsterdam, Uniunea Europeana
intr-o
anumita masura, unele transformari. Noi sarcini 1i sunt incredintate rolul

ceHiteanului este accentuat, iar caracterul democratic al institutiilor este consolidat.
constructia comunitara s-a dezvoltat, in sens istoric, urmand, cu precadere,
obiective economice, accentul se pune, in continuare, pe responsabilitatile politice
ale Uniunii, atat in interior, cat in exterior.
Necesitatea adoptarii acestui Tratat rezulta din faptul ca,
el urmeaza
altor 2 mari modificari privind competenta institutiile Uniunii, din 1986 (Actul
unic european)
1992 (Tratatul de la Maastricht) trebuiau inca, date raspunsuri
numeroaselor probleme care au ramas deschise. Acestea priveau, indeosebi, rolul
drepturile cetatenilor europeni, eficacitatea caracterul democratic al institutiilor
europene, ca responsabilitatile intemationale ale Uniunii.
Tratatul de la Amsterdam se prezinta ca o revizuire a Tratatelor constitutive,
acestea au fost modificate prin Tratatul de la Maastricht. Acesta cuprinde 3
plifti,
anume: modificari ale Tratatului UE; simplificarea Tratatelor, dispozitii
generale
finale. Acestora li se adauga: Actul final, 13 Protocoale si 58 de
Declaratii comune.
'
Tratatul vizeaza realizarea unui spatiu de libertate, securitate justitie, prin
comunitarizarea unei parti din eel de al 3-lea pilon, adica Iibera circulatie a
persoanelor, care este intr-o stransa corelare cu alt pilon: Libera circulatie a
serviciilor.
Toate obstacolele in calea celor patru libertati, care provin din legislatiile
nationale nu sunt condamnabile in esenta, in primul rand pentru ca diversitatea
legislatiilor nationale constituie regula. Prin ea
aceasta diversitate poate
constitui un obstacol pentru activitatile transfrontiere. Atata timp cat nu exista o
reglementare comunitara exhaustiva intr-un sector dat diferentele mtre legislatiile
nationale trebuie acceptate de operatori. Apoi aceste legislatii nationale diverse
trebuie armonizate cu textele obiectivele dreptului comunitar. Aceasta deoarece
este evident faptul ca statele nu sunt libere sa adopte masuri la nivel national, :fara a
lua in consideratie prevederile dreptului comunitar.

CAPITOLUL II
Libera circulatie a serviciilor

CeHitenia Uniunii Europene, definita de Tratatul de la Maastricht ca
posibilitatea data oricarui individ care are cetatenia unui stat membru, de a fi
considerat cetatean al Uniunii Europene, confera o serie de drepturi titularilor, care
sistematizate sunt:
• Dreptul la libera circulatie, dreptul de sejur de stabilire, dreptul la
munca si la studiu in toate statele membre.
'
• Dreptul la vot
dreptul de a candida la alegerile Parlamentului
europen la alegerile locale in statui de rezidenta, in
conditii
ca cele stabilite pentru cetatenii statului respectiv.
• Dreptul de petitie in fata Parlamentului european
dreptul de a se
adresa Mediatorului european pentru examinarea cazurilor de
administrare defectuoasa a afacerilor comunitare de catre institutiile
organele comunitare.
• Dreptul de a beneficia, pe teritoriul unui stat tert, de protectie
diplomatica
consulara din partea autoritatilor diplomatice sau
consulare ale unui alt stat membru, in cazul in care statui de unde
provme nu are reprezentanta diplomatica sau consulara in statui
respectiv.
Drepturi, care au generat sunt in legatura cauzala cu cele 4 libertati
cum ar fi: Libera circulatie a persoanelor, Libera circulatie a serviciilor, Libera
circulatie a marfurilor si Libera circulatie a capitalurilor, reprezentand cei 4 piloni
ai Comunitatii Europene.
Libera circula(ie a persoanelor #a serviciilor reprezinta mai mult deca.t
un cuplu obiectiv comercial urmarit prin Tratatul de la Roma. Cele doua libertati
sunt indispensabile in vederea exercitarii unei cetatenii europene, intemeiate pe
principii democratice exprimate, in special, in Conventia Europeana a Drepturilor
Omului (CEDO), la care ordinea comunitara juridica subscrie. Printre aceste
principii se
acela al liberta(ii de comunicare, libertate esentiala pentru
toti resortantii statelor europene. Modelul sau principal este, din punct de vedere

juridic in prezent comunicarea audiovizuala. Ori, aceasta forma de comumcare
este, din punct de vedere juridic, o prestare de servicii, guvemata de dispozitiile cu
efect direct ale Tratatului. Tratatul a oferit de la inceput un cadru juridic
nediscriminatoriu libertatii de comunicare. Astfel, se poate face legatura cu art.1 0
din CEDO la care trimite Tratatul.
Restrictii privind Iibera circulatie
Tratatul permite unui stat membru sa refuze unui cetatean al UE dreptul de
intrare
din motive ce tin de ordinea publica, siguranta publica sau
sanatatea publica. Masurile respective trebuie sa se bazeze pe comportamentul
personal al individului respectiv, iar acest comportament trebuie sa reprezinte o
amenintare suficient de grava
prezenta pentru interesele fundamentale ale
statului. In aceasta privinta, Directiva 2004/38/CE prevede o serie de garantii
procedurale.
In conformitate cu articolul 45 alineatul (4) din TFUE, Iibera circulatie a
lucratorilor nu se aplica ocuparii fortei de munca in sectorul public,
aceasta
derogare a fost interpretata intr-un mod foarte restrictiv de catre Curtea de Justitie,
conform careia numai accesul la acele locuri de munca care implica exercitarea
autoritatii publice responsabilitatea pentru apararea interesului general al statului
(de exemplu, securitatea intema extema a statului) poate fi limitat la resortisantii
statului in cauza.
Pe durata unei perioade de tranzitie, dupa aderarea noilor state membre, se
pot aplica anumite conditii care restrictioneaza Iibera circulatie a lucratorilor din,
catre intre aceste state membre. Aceste restrictii nu au drept obiect calatoriile 1n
strainatate sau activitatile independente pot fi diferite de la un stat membru la
altul. Perioadele de tranzitie ramase, aplicabile in urma aderarii, in 2007, a
Bulgariei Romaniei, au expirat la 1 ianuarie 2014. in prezent exista perioade de
tranzitie pentru resortisantii croati, care trebuie sa expire pana eel tarziu in iulie
2020.
Libertatea de stabilire a cetatenilor unui stat membru pe teritoriul unui
alt stat membru pentru a exercita acolo anumite activitati este, in mod evident, de
alta natura decat aceea de a oferi, in afara frontierelor, servicii clientilor rezidenti
in alt stat. Din punct de vedere economic, circulatia transfrontiera a serviciilor este
foare departe de migratia in scopul stabilirii.

De aceea cele doua libertati au fost inscrise in Tratat diferit: art. 43 pentru
libertate de stabilire, (LS),
art.49 pentru libertatea prestarii serviciilor
ele au mai multe puncte comune.
Libera circulatie a serviciilor consta ill dreptul de a oferi serv1c11 pe
teritoriul statelor membre pledind de la un sediu (principal sau secundar ) stabilit
in Uniunea Europeana. Ea este o componenta importanta pentru functionarea pietii
unice. Baza legala se
in att.49-55 (ex. 59-66) din Tratatul de la Roma
(CEE).
Conform art.III-30 din Conventia Europeana sunt considerate servicii,
acelea care sunt in mod normal furnizate contra unei remuneratii, in masura in care
ele nu sunt ca.rmuite de prevederile privind libertatea de circulatie a marfurilor,
capitalului persoanelor, ele includ, in special, activiHitile cu caracter industrial,
comercial, activitatile artizanale cele prestate in cadrul profesiunilor liberale.
In dreptul comunitar, prin notiunea de "servicii" se mtelege ansamblul
prestatiilor care nu cad sub incidenta dispozitiilor referitoare la libera circulatie a
marfurilor, capitalurilor sau persoanelor. Ea are,
un caracter "rezidual" sau
"subsidiar", dar poate fi clarificata in baza a trei criterii stabilite prin jurisprudenta
CJCE de la Luxemburg:
a) Prestatorul serviciilor trebuie sa fie stabilit intr-un stat membru al
Uniunii Europene, altul decat acela al destinatarului prestatiei astfelincat sa existe
o trecere a unei frontiere interioare UE.
b) Prestatorul trebuie sa fi fost stabilit 1n spatiul Pietei unice europene.
c) Prestatia trebuie sa fie fumizata contra unei remuneratii.

CAPITOLUL III
Dreptul de stabilire in scopul exercitarii unui comert sau a unei profesii

Libertatea de stabilire in scopul exercitarii unui comert sau unei profesii
poate fi considerata ca o componenta a libertatii de circulatie a persoanelor in
cadrul Comunitatilor. Dar ea trebuie sa fie solicitata, in
timp, libertatii de
furnizare a serviciilor, acest fapt avand ca fundament necesitatea asigurarii unei
repartizari optime tuturor factorilor de produqie la nivel comunitar, astfel !neat
mobilitatea acestora sa permita exercitarea activitatilor productive comerciale in
cele mai favorabile medii sociale, economice comerciale.
Libertatea de stabilire reprezinta, mai intai de toate, dreptul recunoscut
resortantilor statelor membre de a accede la activitatile nesalariale pe teritoriul
eventual juridice; de
statelor membre, prin intermediul unei instalari materiale
asemenea, reprezinta posibilitatea oferita resortantilor statelor membre de a avea
acces la constituirea conducerea unor intreprinderi.
Dreptul de stabilire in scopul exercitarii unui comert sau a unei profesii,
desemneaza posibiliatea unui rezident comunitar de a participa intr-un mod stabil
continuu la viata economica a unui stat membru, altul decat statui de origine, de
a
un profit din acest fapt, favorizand patrunderea economica sociala, in
Comunitate, in domeniul activitatilor nesalariale. Dreptul de stabilire este oferit
atat resortantilor statelor membre ale Comunitatii, cat resortantilor statelor parti
ale Acordului asupra SEE. In cazul persoanelor fizice, notiunea de "resortant" este
o filiala a unei
definita in functie de criteriile nationale, insa, in ceea ce
societati necomunitare aceasta este, de regula "resortisanta" a statului membru
are sediul social. In functie de calificarea sediului social ca sediu principal
unde
sau sediu secundar, se impun urmatoarele precizari:
• Sediul principal al unei societati poate fi caracterizat in doua feluri: fie
prin infiintarea unei societati, a unui cabinet sau a unui sediu principal, fie prin
transferul
sau
deplasarea
unm
sediu
principal
preexistent.
Daca o societate are dreptul de parasi un stat
de a schimba legea careia ii
apartine, aceasta se intampla sub conditia de a respecta legea careia i-a fost anterior
subordonata ca reglementare. Art. 43 nu confera nici un drept transferului de sediu
social tara pierderea personaliHitii juridice deci tara dizolvare. Totul depinde de
legea care a guvemat persoana juridica initial. Dreptul de a pleca poate fi exercitat

printr-un transfer de sediu (daca statui de plecare o permite in conditiile in care
pemite acest lucru), fie printr-un transfer de activitate cu dizolvare, sau prin crearea
unei filiale In alt stat.
• Sediul secundar al unei societati presupune existenta lntr-un stat
membru al Comunitatii a unui sediu principal-preexistent, care se va putea deplasa
In directia teritoriilor altor state membre. Art.43 enumera mai multe fonne de sedii
'
secundare cum ar fi:
1. Agentia - se bazeaza, In principiu pe tehnica mandatului (deci agentiile
pot fi, persoane juridice mandatare), dar termenul este, uneori folosit ca sinonim
pentru sucursala.
care nu este
2. Sucursala este un sediu lipsit de personalitate juridica
autonoma din punct de vedere juridic, chiar daca au autonomie de fapt.
3. Filiala este, dimpotrivii, autonoma dotata cu personalitate juridicii, chiar
daca este dependenta din punct de vedere economic de societatea-mama.
Libertatea de stabilire include, conform art.52, alin. 2, dreptul de a lncepe
continua activitati ca persoane nesalariate ( independente ), ceea ce lnseamna
dreptul de acces la asemenea activitati
dreptul de a infiinta
administra
intreprinderi, In special companii firme, In intelesul art.58, adica acelea care au
sediul lor statuar, administratia lor centrala sau principalul lor stabilament pe
teritoriul comunitar care au fost constituite potrivit dreptului civil sau comercial,
inclusiv societatile cooperative alte persoane juridice dirmuite de dreptul public
sau privat, afara de acelea care nu sunt producatoare de profit.
Libertatea de stabilire presupune interzicerea discriminarii avand drept
criteriu de referinta conditiile stabilite pentru proprii resortisanti de legea tarii unde
se efectueaza acea stabilire. Aceasta interdiqie este o aplicare a principiului
nediscriminarii
cum
este
formulat
la
art.6
din
Tratat.
Art. 52, par.l , a impus ca orice restriqie la libertatea de stabilire a resortisantilor
unui stat membru pe teritoriul altui stat membru sa fie inlaturata In etape
progresive In cursul perioadei de tranzitie. Aceasta inlaturare progresiva
de asemenea, restrictiile privind infiintarea de agentii, filiale sau sucursale pe
teritoriul oricarui stat membru. Prin art.53, ale carui prevederi sunt direct
aplicabile, statele membre se obliga sa nu introduca nici o noua restrictie, privind
dreptul de stabilire pe teritoriile lor a resortisantilor altor state membre, afara daca
in Tratat nu se dispune astfel. Aceasta reglementare constituie o regula de drept

comunitar susceptibila de a crea drepturi individuale pe care tribunalele nationale
trebuie sa le protejeze.
Art.52 si 59 - a aratat Curtea de Justitie - impiedica un stat membru sa
limiteze activitatile de intermediere, din domeniul valorilor mobiliare transferabile,
la companii sau firme al caror sediu inregistrat se afla pe teritoriul sau, punandu-i
pe distribuitorii intermediari din alte state membre care doresc sa exercite o
activitate pe teritoriul respectiv, in imposibilitatea de a folosi anumite forme de
stabilire, precum o filiera sau o agentie, astfel incat ei sunt obligati sa suporte
cheltuieli suplimentare comparate cu cele ale propriilor nationali
cu
de a face uz de libertatea lor de a fumiza servicii ; procedand astfel, statui aplica o
diferenta de tratament care nu este obiectiv justificata.
Libertatea de stabilire nu poate fi pe deplin in:Iaptuita daca statele membre
pot sa refuze beneficiul dreptului comunitar acelora dintre resortisantii lor care s-au
prevalat ei
de libertatea de circulatie
de dreptul de stabilire
care au
obtinut, prin aceasta, calificarile profesionale mentionate in legislatia comunitara,
intr-un alt stat decat statui al carui resortisant este.
Directiva Consiliului Nr. 75/362 din 16 iunie 1975 permitea expres statelor
membre sa pretinda in completare o perioada prealabila de pregatire intr-o perioada
prealabila de pregatire intr-o perioada de tranzitie de cinci ani la
careia un
stat membru nu mai era indreptatit sa impuna o astfel de conditie sau sa ceara alta
pregatire profesionala a medicilor care se stabilesc ei
pe teritoriul acelui stat
membru ca medici de medicina generala practicanti
care sunt detinatori de
diplome obtinute intr-un alt stat membru recunoscute in baza acelei Directive.
Curtea de justitie a hotarat, in interpretarea acestei Directive, ca orice discriminare
in acest sens din partea organismelor profesionale nu este admisibila, chiar daca
statui membru in cauza face practicarea acelei profesii de catre posesorii diplomele
obtinute pe teritoriul sau dependenta de cerinte.
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Libertatea de exprimare

Partea teoretica
Jurisprudenta cu privire Ia libertatea de exprimare
In Conventia europeana a Drepturilor Omului articolul 10 este consacrat liberUitii de
exprimare informare. Conventia, semnata la 4 noiembrie 1950, a intrat in vigoare la 3
septembrie 1953 si a fost ratificata de 47 de State membre ale Consiliului Europei. Articolul 10
dispune:
Orice persoana are dreptulla libettatea de exprimare. Acest drept cuprinde libettatea de opinie
si libertatea de a primi sau de a comunica informatii ori idei tara amestecul autoritatilor pub lice
si tara a tine seama de frontiere. Prezentul articol nu 1mpiedidi Statele sa supuna societatile de
radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare.
Exercitarea acestor libertati ce comporta 1ndatoriri si responsabilitati poate fi supusa unor
fonnalitati, conditii, restrangeri sau sanctiw1i prevazute de lege, care constituie masuri necesare,
intr-o societate democratica, pentru securitatea nationala, integritatea teritoriala sau siguranta
publica, apararea ordinii si prevenirea infractiunilor, protectia sanatatii sau a moralei, protectia
reputatiei sau a drepturilor altora, pentm a impiedica divulgarea de informatii confidentiale sau
pentru a garanta autoritatea si impartialitatea puterii judecatoresti.
Curtea a calificat libertatea de exprimare ca fiind,una din conditiile de baza pentru progresul
societatilor democratice si pentru dezvoltarea oricarui individ" .

Partea practica

Cauza Cornelia Papa vs Romania
La originea cauzei se afla Cererea nr. 17.437/03 indreptata impotriva Romaniei, prin care un
resortisant al acestui stat, Cornelia Popa (reclamanta), a sesizat Curtea la 24 aprilie 2003, in
temeiul art. 34 din Conventia pentm apm·area drepturilor omului si a libertatilor fundamentale
(Conventia).
Circumstantele cauzei

In cadrul unui litigiu de dreptul muncii privind concedierea unei angajate de catre o societate
comerciala, Ia 25 ianuarie 2001, Judecatoria Constanta a pronuntat o hotarare favorabila
angajatei. Completul de judecata al respectivei instante il includea pe judecatorul C. C. Litigiul
s-a incheiat prin Hotararea din 31 august 2001, Tribunalul Constanta reformand integral
hotararea judecatoriei si respingand in mod definitiv recursul angajatei.
Reclamanta, ziarist Ia cotidianul ,Independentul", a asistat Ia proces. In decursul desfasurarii
procesului si inainte de pronuntarea hotararii Tribunalului Constanta, aceasta a luat cunostinta
de un comunicat de presa publicat la 2 aprilie 2001 de Curtea de Apel Constanta si Tribunalul
Constanta cu privire Ia, printre altele, cercetarea disciplinara la adresa judecatorului C. C .
Comunicatul prevedea urmatoarele in partile relevante:
,In urma unei cercetari disciplinare avand ca obiect activitatea judecatorului C.C. si [ ... ]din
cadrul Judecatoriei Constanta[ ... ] concluziile au fost trimise Inspectiei Judiciare din cadrul
Ministerului Justitiei in vederea continuarii cercetarii respective conform legii [ ... ]."
La 28 mai 2001, reclamanta a publicat un articol impreuna cu o fotografie ajudecatorului C.C.
in cotidianul ,Independentul" . Articolul avea urmatorul text:
, Judecatorul C.C. recidiveaza cu sentinte stupefiante
- D.S., care asigura gestiunea in cadrul societatii <<C>> SAar trebui sa plateasca
contravaloarea a 16 tone de motorina lipsa, adica aproximativ 47 milioane de lei acum 4 ani;
- Chiar daca setul de probe examinate erau favorabile societatii <<C>> SA, judecatorul C. C. a
pronuntat o hotarare aberanta;
-C. C. obliga societatea <<C>> sa reintegreze angajatul si sa ii plateasca despagubiri
substantiate;
- Magistratul C. C., cunoscuta gratie deciziilor surprinzatoare, a atras atentia Consiliului
Superior al Magistraturii.
In 1997, Judecatoria Constanta a fost sesizata de SC <<C>> SA cu un litigiu de munca formulat
impotriva D.S. Aceasta din urma a fost angajata ca gestionar in cadrul benzinariei. La 14 mai
1997, presedintele-director general al societatii, dupa ce a dispus un inventar asupra marfurilor
din gestiunea D.S., a constatat o lipsa de 16 tone de motorina, in valoare de aproximativ 47
milioane de lei. Considerand ca este vorba despre o grava nerespectare a atributiilor
profesionale, directia societatii a decis concedierea lui D.S. Asa cum reiese din afitmatiile

partilor la litigiu, precum si din examinarea probelor, instanta a hotarat ca, in speta, cererea
privind prejudiciul material s-a aflat la originea concedierii. Lipsa marfii a fost constatata in
perioada in care D.S. asigura gestiunea, anterior acestei perioade nemaifacandu-se nicio
constatare de acest tip. Conform rezultatelor expertizei cantabile, prejudiciul s-ar fi produs in
perioada 30 aprilie- 14 mai 1997, expertii considerand totusi ca era prea mare cantitatea de
motorina lipsa in raport cu eventualele posibilitati de sustragere. Dupa audiere, D.S. a
recunoscut ca nu a raportat in mod real stocurile zilnice de carburanti. S-a dovedit ca, la 8 mai,
D.S. a solicitat un imprumut de carburanti din pattea societatii pentru a acoperi cantitatea de
carburant lipsa. Lipsa de carburant evidentiata in gestiunea societatii a fost recunoscuta de D.S.
in timpul cercetarii administrative, care a indicat totusi ca, pentm a acoperi pierderea, aceasta
trebuia sa isi vanda apattamentul. Apartamentul a fost vandut, insa prejudiciul cauzat societatii
nu a fost acoperit. Desi existau probe concludente care atestau culpabilitatea lui D.S. pentm
lipsa celor 16 tone de motorina, in valoare de aproximativ 47 milioane de lei, judecatoml C. C. a
hotarat, in mod stupefiant, ca decizia de concediere era ilegala si a anulat-o. Si, pentm ca
stupefactia sa fie la culme, C. C. a obligat conducerea societatii <<C>> SA sao reintegreze pe
D.S. in functia avuta si sa ii plateasca despagubiri pentru perioada in care aceasta nu si-a incasat
salariul. Acelasi judecator i-a dispus lui H.O., presedintele-director general al societatii <<C>>
SA, sa ii plateasca lui D.S. drepturile salariale pentm perioada care s-a scurs intre data
concedierii si reintegrarea efectiva in postul sau."
Situatia de fapt
La 11 iunie 2001, judecatorul C. C. a depus plangere penala pentm calomnie impotriva
reclamantei si a cotidianului. Aceasta sustinea ca titlul articolului in litigiu, precum si
publicarea fotografiei sale aduceau atingere dreptului la respectarea reputatiei sale, in calitate de
magistrat. In opinia sa, faptul ca reclamanta a prezentat intr-un mod tendentios faptele
procedurii, facand referire la capacitatile profesionale ale judecatomlui C. C., la subiectiva
interpretare si apreciere a probelor de catre aceasta, a expus-o dispretului public, afectandu-i
astfel demnitatea. C. C. s-a constituit parte civila pentru o suma de 100.000.000 lei romanesti
(ROL), aproximativ 3.850 euro (EUR).
La termenul din 8 ianuarie 2002, ziarul, in calitate de patte responsabila civilmente, a solicitat
Judecatoriei Constanta sa depuna la dosarul cauzei comunicatul de presa din 2 aprilie 2001 al
Curtii de Apel Constanta. Instanta a respins proba respectiva ca , irelevanta, neconcludenta si
inutila".

Prin Hotararea din 10 septembrie 2003, Judecatoria Constanta a condamnat reclamanta Ia
plata unei amenzi penale de 6.000.000 ROL, aproximativ 200 EUR, pentru calomnie. Totodata,
instanta a condamnat reclamanta in solidar cu ziatulla plata unei despagubiri de 100.000.000
ROL, aproximativ 3.850 EUR, pentru prejudiciul moral suportat de partea civila. Jnstanta a
hotarat ca articolul in cauza depasise limitele obligatiilor de informare intr-o societate
democratica, transmitand un mesaj precis, respectiv reprosuri la adresa judecatotului C. C. cu
privire la nerespectarea legii si a obligatiilor profesionale. Potrivit instantei Judecatoriei
Constanta, articolul in cauza constituia o , atingere nu numai la adresa magistratilor, ci si a
increderii cetatenilor in justitie".
Reclamanta a introdus recurs impotriva hotararii, sustinand, intre altele, ca afirmatiile facute
Ia publicarea at1icolului au fost confirmate la 31 august 2001 prin Hotararea Tribunalului
Constanta, care modifica integral hotarareajudecatoriei. In fata Tribunalului Constanta
reclamanta a afirmat ca publicarea articolului sau avea ca obiectiv apararea bunei functionari a
justitiei, prin denuntarea faptelor care aduceau atingere normelor deontologiei profesionale si a
deciziilor judecatoresti bizare. Reclamanta s-a plans de refuzul judecatoriei de a-i permite sa
faca proba veritatii afirmatiilor sale si a invocat respingerea de catre instanta a probei constand
in comunicatul de presa care ridica indoieli cu privire la obligatiile profesionale ale
judecatorului C. C. Reclamanta denunta condamnarea sa pe motivul atingerii , reputatiei
magistratilor" in general, fara ca judecatoria sa fi examinat temeinicia afirmatiilor ei.
Prin Incheierea din 17 mai 2002, Curtea Suprema de Justitie, sesizata cu o cerere formulata de
partea responsabila civilmente, a decis stramutarea cauzei in fata unei alte instante de acelasi
grad, respectiv Tribunalul Galati.
Prin Hotararea din 28 octombrie 2002, Tribunalul Galati a admis partial recursul reclamantei
si a modificat hotararea judecatoriei, reducand valoarea despagubirii a cordate cu titlu de
prejudiciu moralla 60.000.000 ROL, aproximativ 1.920 EUR. Instanta a mentinut restul
dispozitiilor hotararii.
Instanta a hotarat ca reclamanta adusese o grava atingere dreptului Ia
respectarea reputatiei judecatorului C. C., mai ales in vil1utea statutului sau de magistrat.
Considerand ca reclamanta recunoscuse si regretase situatia in cauza si tinand seama de
resursele materiale limitate de care aceasta dispunea, instanta a decis ca se impunea o reducere
a despagubirii acordate pentru prejudiciul moral.
Dreptul intern relevant

Dispozitiile relevante din Codul penal roman, in materie de calomnie, astfel cum erau in
vigoare la vremea faptelor, precum si modificarile legislative ulterioare sunt descrise in
Hotararea Boldea impotriva Romaniei [nr. 1999/02, pet. 16 - 19, CEDO 2007- ... (extrase)].
Prin Decizia nr. 62/2007 din 18 ianuarie 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 104 din 12 februarie 2007, Curtea Constitutionala a Romaniei a declarat
neconstitutionala legea de abrogare a at1. 205 - 207 din Codul penal privind insulta si calomnia,
pe motiv ca reputatia persoanelor, astfel cum este garantata de Constitutie, trebuia protejata in
mod imperati v prin sanctiuni de drept penal.
Cu privire la pretinsa incalcare a art. 10 din Conventie
Reclamanta sustine ca faptul ca a fost condamnata penal si civil, prin Hotararea din 28
octombrie 2002 a Tribunalului Galati, a adus atingere dreptului sau la libertatea de exprimare
garantat de art. 10 din Conventie, care este redactat dupa cum urmeaza:

,1. Oricare persoana are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de
opinie si libet1atea de a primi sau de a comunica informatii ori idei fara amestecul autoritatilor
publice si fara a tine seama de frontiere. Prezentul at1icol nu impiedica statele sa impuna
societatilor de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune un regim de autorizare.

2. Exercitarea acestor libertati, ce comp011a indatoriri si responsabilitati, poate fi supusa unor
fonnalitati, conditii, restrangeri sau sanctiuni prevazute de lege, care constituie masuri necesare,
intr-o societate democratica, pentm securitatea nationala, integritatea teritoriala sau siguranta
publica, apararea ordinii si prevenirea infractiunilor, protectia sanatatii sau a moralei, protectia
reputatiei sau a drepturilor altora, pentm a impiedica divulgarea de informatii confidentiale sau
pentru a garanta autoritatea si impartialitatea puterii judecatoresti."
Guvernul insa contesta aceasta teza.
Argumentele parti/01·

Argumentele reclamantei
Reclamanta considera ca at1icolul in litigiu se baza pe informatii factuale corecte si
necontestate si ca exprima opinia sa privind lipsa de impartialitate a judecatorului C.C. In
opinia sa, termenul eel mai dur folosit in articol era , stupefiant", expresie utilizata pentru a

caracteriza hotararea judecatoreasca pronuntata in cauza privind conflictul de munca, obiectu I
articolului sau de presa. Reclamanta afinna ca a prezentat cauza in mod corect, fara nicio
intentie calomnioasa, exclusiv in scopul de a informa publicul despre o problema de ordin
general, respectiv functionarea justitiei. Pe langa motivarea discutabila a deciziilor interne,
reclamanta sustine ca la redactarea articolului s-a bazat pe existenta comunicatului de presa al
Curtii de Apel Constanta, care mentiona o cercetare disciplinara avand ca obiect activitatea
profesionala a judecatorului C.C.
Argumentele Guvernului
Guvernul considera ca era vorba despre judecati de valoare, care nu aveau niciun temei fapti c.
In acest sens invoca Hotararea Paturel impotriva Frantei (nr. 54.968/00, pet. 38, 22 decembrie
2005). Pe aceasta tema, Guvernul face trimitere, de asemenea, Ia situatia retinuta in Cauza
Stangu si Scutelnicu impotriva Romaniei (nr. 53.899/00, pet. 51 si 54, 31 ianuarie 2006), in
care Curtea a constatat neincalcarea mt. 10 din Conventie. Guvernul considera, de asemenea, ca
instantele si-au intemeiat deciziile pe motive relevante si suficiente. Referitor Ia amenda penala,
Guvernul precizeaza ca masura a facut obiectul unei gratieri prezidentiale. Guvernul afirma
totodata ca reclamanta nu a prezentat vreun document justificativ care sa ateste plata
despagubirilor morale.
Opinia Curtii
Curtea considera ca pronuntarea condamnarii in litigiu se analizeaza ca o ,ingerinta" in
exercitarea dreptului la libettatea de exprimare de catre reclamanta. 0 asemenea ingerinta
incalca art. 10 din Conventie, cu exceptia cazului in care este ,prevazuta de lege", urmareste
unul sau mai multe dintre scopurile legitime prevazute Ia art. 10 & 2 si este , necesara intr-o
societate democratica" , pentru indeplinirea acestora.
Curtea observa ca partile nu contesta faptul ca respectiva condamnare a reclamantei era
prevazuta de lege, in speta de dispozitiile relevante din Codul penal si Codul civil, si ca
urmarea un scop legitim, respectiv protectia reputatiei altei persoane, in sensu! mt. 10 & 2 din
Conventie.
Curtea a subliniat in numeroase randuri rolul esential pe care il joaca presa intr-o societate
democratica: desi presa nu trebuie sa depaseasca anumite limite, privind in special protectia
reputatiei si a drepturilor altora, cu toate acestea ii revine sarcina de a comunica, cu respectarea
obligatiilor si responsabilitatilor sale, informatii si idei despre toate problemele de interes

general, inclusiv cele care se refera la functionarea puterii judecatoresti. Desigur, actiunea
instantelor, care sunt garante ale justitiei si care au o misiune fundamentala intr-un stat de drept,
are nevoie de increderea publicului. Astfel, este necesara protejarea acesteia impotriva
atacurilor lipsite de temei, mai ales urmare a calitatii de magistrat a victimei. Referitor la
magistrati, Curtea reaminteste ca, desi nu este adevarat ca acestia se expun in mod constient
unui control atent al faptelor si gesturilor lor precum oamenii politici si ca ar trebui tratati prin
urmare la egalitate cu acestia din urma atunci cand este vorba despre critici la adresa
comportamentului lor, nu este mai putin adevarat ca limitele criticii admisibile sunt mai mari
pentru functionari atunci cand isi exercita atributiile oficiale, precum in speta, decat in cazul
persoanelor fizice. Astfel, persoana in cauza, apartinand , institutiilor fundamentale ale
statului", putea face, in aceasta calitate, obiectul unor critici personale in limite ,acceptabile",
nu numai in mod teoretic si general.
Curtea observa ca analiza articolului in litigiu facuta de cele doua instante se axeaza pe
afirmatii considerate calomnioase, fara ca acestea sa fie totusi repuse in contextul lor in cadrul
rationamentului. ln absenta unei analize critice si circumstantiate a articolului in litigiu, aceasta
metoda nu permite identificarea cu suficienta certitudine a motivelor care au condus la
sanctiunea penal a. Pede alta parte, respingerea de catre Tribunalul Galati a beneficiului buneicredinte pentru reclamanta, pe motiv ca victima era un magistrat, constituie o abordare prea
formal a a interpretarii articolului in cauza. Simpla mentiune a ,atingerii ( ... ) increderii
cetatenilor in justitie" nu este suficienta pentru a fundamenta condamnarea reclamantei pentru
calomnie.
Prin urmare, a fost incalcat art. 10 din Conventie.
Pre judicii
Reclamanta solicita 10.000 euro (EUR) cu titlu de prejudiciu moral, ca urmare a frustrarii,
angoasei, neplacerilor si incertitudinii cauzate de condarnnarea sa pentm calomnie. In primul
sau an de exercitare a profesiei de ziarist, reclamanta afitma ca a fost grav descurajata de
inscrierea in cazierul sau judicim· a condanmm·ii sale penale pentru calomnie.
Guvernul considera ca legatura de cauzalitate dintre prejudiciul moral invocat si suma solicitata
cu acest titlu nu a fost dovedita si ca o eventuala hotarare judecatoreasca de condamnare ar
constitui, in sine, o reparatie suficienta pentru prejudiciul moral prezumtiv suferit de
reclama11ta. Guvernul considera ca suma soli citata de reclamanta cu acest titlu este excesiva si

face trimitere la cauzele in care, in situatii similare, Cm·tea a acordat sume intre 1.000 si 5.000
EUR.
Reclamanta solicita totodata 4.160 EUR pentru cheltuielile de judecata efectuate in fata
Curtii, respectiv 50 EUR pentru cheltuielile de corespondenta si 4.110 EUR pentm onorariul
avocatului, suma care urmeaza sa ii fie platita direct reprezentantului sau .
Guvernul nu se opune ca reclamantei sa i se acorde o suma corespunzatoare cheltuielilor
necesare si justificate. Acesta precizeaza ca reclamanta nu a achitat onorariul avocatului si
considera ca suma solicitata cu acest titlu este excesiva.
Hotararea Curtii
a) ca statui parat trebuie sa ii plateasca reclamantei, in tetmen de 3 luni de la data ramanerii
definitive a hotararii. in conformitate cu art. 44 § 2 din Conventie, urmatoarele sume, care
urmeaza sa fie convettite in moneda nationala a statului parat Ia cm·sul de schimb aplicabilla
data platii:
(i) 7.000 euro plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit, pentru prejudiciu moral,
suma ce va fi platita reclamantei:
(ii) 4.110 euro pentru cheltuielile de judecata efectuate pentru procedura din fata Cmtii, suma
ce se va plati direct lui D.M.,. care a reprezentat-o pe reclamanta in calitate de avocat:
b) ca, de Ia expirarea tetmenului mentionat si pana Ia efectuarea platii, aceste sume trebuie
majorate cu o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de imprumut marginal
practicata de Banca Centrala Europeana, aplicabila pe parcursul acestei perioade si majorata cu
3 puncte procentuale.
B ibliografie:
./ http://www .infoeuropa. md/files/1ibertatea-de-exprimare-in -europa- jurisprudenta-cuprivire-la-articolul-1 0-al-conventiei-europene-a-drepturilor-omu lu i.pdf- Libettatea de
expnmare
./ http://www.curierulfiscal.ro/20 12/0 1118/cauza-cornelia-popa-impotriva-romaniei/ Curierul Fiscal
./ http://www.curierul judiciar.ro/2012/0 1/09/cedo-a-condamnat-romania-pentru-incalcareadreptului-la-libera-exprimare/ - Curierul Judiciar

./ https: //www. juridice.ro/ 181631 /atingerea-adusa-li bertatii-de-exprimare-cedo-cauzacornelia-popa-vs-romania.html - Juridice.ro
./ http://www.eclu·.coe.int/Documents/Convention RON.pdf- Conventia Europeana a
Drepturilor Omului

POLITICA
ANTITRUST LA
NIVELUL UNIUNII
EUROPENE
Lucrarea este rezultat al activitatii de cercetare si predare in cadrul Catedrei
Jean Monnet finantate cu sprijin financiar din parte Uniunii Europene
JM CHAIR EU Financial Regulation EUFIRE
Project number 574702 – EPP – 1 – RO – EPPJMO – CHAIR

J

I

Temei juridic:

f

Articolele 101-109 din TFUE, precum Protocolul nr. 27
privind piata interna concurenta, care precizeaza ca
obiectivul pietei interne definit la articolul 3 alineatul (3) din
TFUE include concurenta nedenaturata;
'

;,. Regulamentul (CE) nr. 139/2004 privind concentrarile
.
economtce;
)..- Articolele 37, 106 345 din TFUE privind 1ntreprinderile
publice, precum articolele 14, 59, 93, 106, 107, 108 114
din TFUE privind serviciile publice, serviciile de interes
general serviciile de interes economic general; Protocolul
(nr. 26) privind serviciile de interes general; Articolul 36 din
Carta drepturilor fundamentale.
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Obiective:

l

Protejarea concurentei impotriva denaturarilor;
lntegrarea pietelor prin fluidizarea comertului peste frontiere
a alocarii resurselor in functie de cele mai avantajoase
conditii;
'
Protejarea IMM care contribuie la mentinerea unui mediu
competiti v;
,. Protejarea consumatorilor: maximum de beneficii pentru
consumatori;
Favorizarea atingerii obiectivului coeziunii economice
sociale;
Dezvoltarea unor intreprinderi de dimensiuni optime pentru a
face fata concurentei in plan global.
Concurenta efectiva
'
4 o conditie pentru realizarea unei piete interne libere
dinamice
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!
l
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Normelor comunitare In materie de concurenta

l

I

I

Abuzul de pozitie dominanta definuta pe piata
(articolul102 din TFUE)

j
(

, 0 pozifie dominanta este o pozitie de putere economica
definuta de o fntreprindere care are capacitatea de a
fmpiedica men{inerea unei concurenfe eficiente pe pia{a
relevanta, oferindu-i posibilitatea de a se comporta
independent fntr-o masura semnificativa fata de
fn cele din urma, fata de
concurenfi, clien{i
consumatori" (cauza 27/76, United Brands)

(

r

I
f

dominante sunt examinate !n raport fie cu
1ntreaga piata interna, fie cu o parte semnificativa a
acesteia.
Marimea piefei relevante depinde de
caracteristicile produsului, de accesibilitatea acestuia,
de comportamentul sau disponibilitatea
precum
consumatorilor de a alege produse alternative.
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Lista neexhaustiva
de exemple de practici abuzive

I

(Articolul 102 din TFUE)

l
l
)
I

(a)

impunerea, direct sau indirect, a preturilor de vanzare sau
de cumparare sau a altor conditii de tranzactionare
inechitabile;

(b)

limiteaza productia, comercializarea sau dezvoltarea
tehnica in dezavantajul consumatorilor;

(c)

aplicarea in raporturile cu partenerii comerciali a unor
conditii inegale la prestatii echivalente, creand astfel
acestora un dezavantaj concurential;

(d)

conditionarea incheierii contractelor de acceptarea de catre
parteneri a unor prestatii suplimentare care, prin natura lor
sau in conformitate cu uzantele comerciale, nu au legatura
cu obiectul acestor contracte.
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Aplicabilitate practica a normelor comunitare
antitrust

r
(

Cazul AT.39740- Google/ produsul
Comisia Europeana (CE) a amendat Google pentru abuz de
pozitie dominanta promovarea propriului serviciu de
cumparaturi In defavoarea concurentei

(

REZUMATUL CAZULUI:

J

- La 13 martie 2013, Comisia a adoptat o evaluare preliminara
In sensul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
1/2003 adresata Intreprinderii Google Inc. (,Google").
- Comisia a constatat ca Google aplica practici comerciale care
ar putea Incalca dispozitiile articolului 102 din Tratatul
privind functionarea Uniunii Europene (,TFUE") ale
articolului 54 din Acordul privind SEE
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REZUMATUL CAZULUI (continuare):

* In 2004, Google a intrat pe piata separata de comparare a cumparaturilor in
Europa, cu un produs numit initial "Froogle", redenumit "Google Product
Search" in 2008 pana in 2013 cand a fost numit "Google Shopping, care
permite consumatorilor sa compare online produsele preturile sa gaseasca
afaceri de la retailerii online de toate tipurile, inclusiv Amazon eBay.

*Serviciile de comparare a cumparaturilor se bazeaza pe trafic pentru a fi
competitive. Mai mult trafic duce la mai multe click-uri genereaza venituri.
Majorarea traficului atrage mai multi retaileri care vor
prezinte produsele
intr-un serviciu de comparare a cumparaturilor. Tinand cont de dominatia Google
pe Internet, motorul sau de cautare generic este o sursa importanta de trafic
pentru serviciile de comparare a cumparaturilor.
* Din 2008, Google a inceput sa implementeze pe pietele Europene o schimbare
fundamentala a strategiei pentru
impune serviciul sau de comparare a
"
cumparaturilor. In prezent, serviciul Google de comparare a cumparaturilor este
mult mai vizibil consumatorilor care folosesc motorul de cautare Google in timp
ce serviciile rivalilor sunt mai putin vizibile.

Practici abuzive invocate de Comisie in cazul
Google/
1.

favorizarea, in cadrul rezultatelor unei cautari Google pe orizontala,
a link-urilor care trimit spre serviciile Google de cautare pe
verticala, defavorizand, astfel, serviciile de cautare pe verticala
concurente (,prima practica comerciala");

2.

utilizarea, in sistemul Google de cautare pe verticala, a continutului
original al site-urilor unor terte parti, fara consimtamantul acestora
(,a doua practica comerciala") ;

3.

incheierea unor acorduri care, de jure sau de facto, obliga site-urile
unor parti terte (cunoscute in industrie sub numele de ,editori") sa
acopere majoritatea sau totalitatea necesitatilor de publicitate prin
motoare de cautare (,search advertising") prin intermediul Google
(,a treia practica comercia! a");

4.
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introducerea unor restrictii contractuale cu pri vire la administrarea
transferul de campanii de publicitate
prin motoare de
cautare de la 0 platforma de publicitate prin motoare de cautare la
alta (,a patra practica comerciala").
I
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Ilustrarea grafica. Sursa: ec.europa.eu
Google abuses do1ninance as search engine
to g1ve illegal advantage to UGoogle Shopping"
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Descrierea cronologica

f
Articolul11(6) din Regulamentul Consiliului
Nr.1/2003 si Art. 2(1) Regulamentul Comisiei Nr.
773/2004.
03.04.2013

05.02.2014

Comisia a informat
Google despre posibilele
practici abuzive, oferind
un termen de 5 ani pentru
inlaturarea acestora

* Se refera doar la Spatiu Economic European

Comisia obtine de la
'
Google
comparabiHi in cazul
rivalilor specializati care
detin produse de diutare
similare

* Posibilitatea ca o societate care face obiectul unei

1

r
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anchete antitrust sa propuna angajamente pe care
Comisia le poate decide sa le faca obligatorii din punct
de vedere juridic a fast stabilita in 2004 prin art. 9 din
Regulamentul UE antitrust. Comisia a acceptat
angajamentele Microsoft (a se vedea IP I 0911941),
Apple (a se vedea IP I 12/1367) IBM (a se vedea IP I
1111539) le-:a transformat in obligatii juridice.

14.07.2016

Initierea procedurii
antitrust de catre Comisie

Procedura antitrust linpotriva companiei Googlel
campania mama Alphabet in cazul AT.39740

27.06.2017

Decizia Comisie

Comisia amendeaza Google cu suma de 2,42 miliarde de
euro pentru abuzul de pozitie dominanta ca motor de
cautare prin acordarea unui avantaj ilegal propriului
serviciu de comparatie
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Got)ole
shopping ( )

./ Aplicarea amenzii de 2,42 miliarde de euro pentru
abuzul de pozitie dominanta 1ncalcarea normelor
comunitare antitrust.
./ Amenda s-a stabilit raportat la cifra medie de afaceri a
companiei marne Google- Alphabet Inc./California
S.U.A.
.
Revenue

)

./ Daca Google nu respecta decizia Comisiei, acesteia i
se vor impune penalitati de neconformitate de pana Ia
5% din cifra medie zilnica de afaceri globala a
companiei Alphabet Inc., compania mama a Google.

./

! Decizia Comisie este cu drept de contestare
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Margrethe Vestager, in cadrul conferintei de presa de
anuntare a Deciziei Comisiei, 26 iunie 2017, Brussels
"Google a abuzat de pozifia sa
dominanta pe piafa promovand fn
rezultatele motorului de cautare
propriul
sau
serviciu
de
comparare a cumparaturilor fn
defavoarea concurenfilor. Cea a
facut Google este ilegal conform
reglementarilor antitrust din UE.
Campania a negat altor firme
$ansa de a concura
meritelor $ide a inova. $i, eel mai
important a negat
Brussels,
Belgium, June
europenz. ' posz.bz·z·t
z a tea d e a-$l. REUTERS/Francois Lenoir
alege serviciile $i de a beneficia
deplin de inovafii"
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Cazuri initiate impotriva Google pentru
incalcarea normelor comunitare antitrust
Sursa: ----·--·· _______ -r------
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La nivelu l Uniunii Europene s-a acordat si se acorda o atentie deosebita
rec iproce a calificari lor profesio nale. Porn ind de Ia prevederile Tratatului CE, initiativele in acest
sens au incercat sa acopere cat ma i mult si mai complex posibil sfera ocupationala europeana.
Astfel, a lineatul (I) a l articolului 47 di n Tratatu l CE prevede ca

reciproca a

a a ltor calificari, necesare in fi ecare stat mem bru pentru accesul Ia profesiile

diplomelor

reglementate, poate fi fo losita pentru facil itarea libertatii de stabil ire
(Directiva 85/368/CEE a Cons il iului

de a presta servtcu

Rezolutia Consiliu lui di n 28 octombrie 1999).

A lineatul (2) se refera Ia necesitatea de a coordona legislati ile nationale pentru obtinerea
exercitarea une i profesi i, im plidind o arm onizare minima a legis latiilor, in special in formarea
profesiona la pentru cal ificari le so licitate.
A lineatul (3) subordoneaza

rec iproca, in caz urile in care o astfel de

armonizare constitu ie un proces difici l, coordonari i conditii lor pentru exerc itarea acestora in
diverse state membre.
Procesul de armonizare a evoluat printr-o serie de directive incepand cu mij locul anilor
'70, ia r in aceste cond itii, legis latia priv ind

reciproca a fost s i este ajustata in

functie de di versele s ituatii . Aceasta este ma i mult sau ma i putin comp leta in functie de profesia
in cauza

a fost recent adoptata in teme iul unei abordari mai generale.

Daca ne referim Ia acces ul Ia profes iile r eglementate, observam ca, Ia nivelul UE erau
reglementate

profesi i: med ic, dentist, fa rm acist, asistent medical generalist,

medic

veterinar, arh itect. Aceste reglemenUiri sunt rezultatul unei abordari comun itare initiale in acest
domeniu, care a implicat acordul statelor membre asupra conditiilor m inime de formare pentru
fiecare din profesii le enumerate. Jnsa, obtinerea acordului statelor membre asupra cerintelor
detaliate de formare prevazute de d irective s-a doved it d ific il de realizat in contextul procesului
deciz ional comuni tar, iar in 1974 Cons iliu l Uniunii E uropene a adoptat o rezolutie prin care
expri ma dezideratul ca masurile vi itoare in domeniul
axate pe criteri i fl exib ile

calitative, precum

califidirii profesionale sa fie

ca directivele sa recurga intr-o masura cat mai

mica Ia reglementarea cerintelor de form are.
in ceea ce

profesi il e pentru care nu s-a adoptat un act comunitar specific

(,sectorial"), dar care sunt reglementate Ia nivel nationa l, se apl ica prevederile s istemului general
de
Profesiile reglementate sunt cele a caror exercitare este conditionata in statui gazda de
posesia unui nive l de pregatire determinat (verificat prin detinerea unei d iplome, a unui certificat
sau atestat profesional). E le pot fi extrem de diverse, de Ia profes iile liberate pana Ia cea de
art izan.
2

in principiu, statele membre ale UE au libertatea de a fixa (sau nu) un nivel minim al
califidirii necesare pentru exercitarea unei profes ii. In conform itate cu principiul
reciproce, ele sunt lnsa obligate sa ia In considerare calificarea obtinuta de o persoana lntr-un a lt
stat membru a l UE

sa aprecieze daca aceasta corespunde exigente lor proprii. Statui gazda

poate cere promovarea unor stagii sau examene prin care sa fie indeplinite cerintele legislatiei
sale cu privire Ia exercitarea acelor profesi i.
La nivelu l UE, aceasta diversitate de regimuri j uridice a fost initial tratata prin adoptarea
a numeroase directive specializate, pentru fiecare profesie. Constatandu-se o eficienta limitata a
acestui tip de regim juridic, dupa 1988 s-a procedat Ia adoptarea unui sistem general care se baza
pe principiul

reciproce.

Artico lul 47 a lineatu l 3 (ex-57) al Tratatului de Ia Roma (CEE) prevede ca liberalizarea
progresiva a restrictii lor referitoare Ia profesiile medicate

paramedicale va fi subordonata unei

prealabile coordonari a condi tiilor de exercitare in diferitele state membre ale UE. Din
considerente legate de necesitatea mentinerii un ui nivel ridicat a l sanatatii publice, coordonarea
pregatirii profesionale

a modalitatilor de studiu a fost pusa pe prim u l plan.

Prin intermediul unei serii de directive speciale, lntre mijlocu l anilor '70

mijlocul

ani lor '80, au fost r eglementate numeroase profesii cu privire Ia libertatea de stabilire
liberta tea d e a presta servicii. In cea ce
medi c i: Directivele 75/362/CEE

Ia

profesi ile medicate au fost adoptate pentru

75/363/CEE din 16 iunie 1978 (codificata prin Directiva

93/16/CEE din 5 aprilie 1993 - vizand fac ilitarea liberei circulati i a medici lor
reciproca a diplomelor, certificatelor

a a ltor titluri . Princ ipalele do uii coordonate ale directivei

sunt: stricta coordonare a diverselor forme de pregatire a personalu lui medical
aplicarea principiului

paramedical,

reciproce a diplomelor obt inute In alte state membre, ceea ce

implicii accesul de o manierii nediscriminatorie Ia exercitarea profesi ilor medi cale-

modificata

prin Directiva 97/50/CE din 6 octombri e 1997); pentru stomato logi: Directivele 78/686/CEE
78/687/CEE d in 24 august 1978; pentru as istente: Directivele 77/452/CEE
iunie 1977; pentru chirurg i veterinari: Directivele 78/1026/CEE

77/453/CEE din 27
78/1027/CEE d in 23

decembrie 1978 ; pentru

Directivele 80/ 154

directive a u fost suplimentate

modificate prin Directivele 81 / 1057/CEE

Cons iliului); pentru

Directivele 85/432/CEE

80/155 d in 2 1 ianuarie 1980 (aceste
89/594/CEE a le

85/433/CEE. A fost totodata adoptata

Directiva 86/653/CEE din 18 decembrie 1986 cu rolul de a regle menta situatia agentilor
comerciali independenti.
In vederea unei reate respectari a liberei circulatii a serviciilor se prevede o dispensa de Ia
obligatia lnscrierii sau afili eri i Ia organizatii le profesionale din statu i gazda, ceea ce nu
3

exonereaza prestatorul de servicii de respectarea deontologiei, sau a sanctiunilor disciplinare sau
profesionale In vigoare, In statui, in care prestatia se efectueaza.

In ceea ce priveste

reciproca a diplomelor

a certificatelor, au existat

o serie de directive generale, dintre care amintim:

•

Directiva 89/48/CEE din 21 decembrie 1988 a fost prima directiva ce a pus bazele unui
a diplomelor a

Sistem General de
asigurarea

calificarilor. Aceasta a avut in vedere

diplome lor de invatamant superior ce atestau pregatirea profesionala a

persoanei pe o perioada de minim 3 ani. Pe baza acesteia s-au luat primele masuri in acest sens.
au fast stabilirea unei perioade de adaptare pentru profes iile unde calificarile prevazute
pentru respectiva profesie difera intre tara de origine

tara gazda, introducerea testelor de

aptitudini pentru a lnlocui perioada de adaptare, posibilitatea

calificarii pe baza

prezentarii unei dovezi a experientei anterioare in domeniu, etc.
Principiu l este aceta a l
origine

reciproce a diplomelor cerute in statele membre de

In statele gazda pentru exercitarea

profesii, exceptiile putand exista atunci

cand formatiunea de pregatire este mai lunga sau In mod esential diferita In statui gazda. In
aceste cazuri, statui gazda poate impune dobandirea unei experiente profesionale minime pentru
a compensa durata mai mica a studii lor, sau stagii ori probe pentru a compensa diferentele de
materii din programa de invatamant. Exigentele statelor gazda privind moralitatea, onorabilitatea
etc. trebuie respectate, statele Ia randul lor trebuind, in principiu, sa accepte atestatele sau
diplomele eliberate In statele membre de origine.
Daca o profesie nu este reglementata in statui gazda, acesta din urma trebuie sa permita
Iibera exercitare a respectivei profesii, multumindu-se cu obtinerea unei diplome

cu minim 2

ani de experienta In statui de origine sau efectuarea cu succes a unei pregatiri profesionale in
domeniul profesiei respecti ve.

•

Directiva 92151/CEE din 18 iunie 1992 privind diplomele, certificatele

celelalte titluri

eliberate dupa absolvirea a mai putin de trei ani completeaza Sistemul General de
diplomelor

calificarilor prin luarea In con siderare a educatiei

a

pregatirii post-secundare, fiind

extins sistemul introdus prin Directiva 89/48/CEE. Aceasta directiva este mai complexa

tine

cont de multitudinea de exigente ale diferitelor state membre ale UE.
Astfel, pentru

profes ie, statele pot sa ceara atat diplomele, in sensul Directivei

89/48/CEE, cat si diplomele post-liceale sau alte certificate ori simple atestari de competenta.
Directiva incearca sa stabileasca un sistem de

reciproca, analizand aproape toate

ipotezele posibile. De aici, cinci ipoteze, cu cinci regimuri diferite permitand compensarea
insuficiente i pregatirii de o mai scu rta durata din statu i de origine. Principiul ramane
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-

statui gazda poate sa ceara dovada unei experiente profesionale, efectuarea unor stagi i sau
trecerea unor probe de aptitud ini.

•

Directiva 1999142/CE din 7 iunie 1999 se refera Ia

cal ificarilor pentru

activ itl"iti profesionale prin care se recomanda luarea In considerare atat a calificarilor forma le cat
a cali ficarilor profesiona le pe baza de experienta profesiona la.

•

Directiva 2001119/CE completeaza S istemu l Genera l prin

profesiona le specifice, pe baza

unor calificari

diplome lor obtinute In terte tari (tiiri dinafara UE)

prin validarea experiente i obtinute de persoana respectiva dupa obtinerea diplomei. Aceasta ma i
poarta denumirea de directiva SLIM (o legislatie simplificata pentru Piata Interna)
de noutate introduce
(teste de aptitudin i

automata a diplome lor

ca element

calificarilor, masurile compensatorii

perioade de adaptare) fiind necesare numai In cazuri de exceptie.

Urmare so lic itarii facute de Cons iliul European de Ia Stockholm din martei 200 I,
Comis ia Europeana a propus o noua directiva privi nd
scopu l de a crea un cadru ma i uniform, transparent
european de

cal ificari lor profesionale cu

fl exibil care sa modernizeze lntregul sistem

a cali fi caril or. Propunerea de directiva a urmarit reunirea celor 15

directi ve existente - directive ale s istemului general de

a cal ificarilor

directive

sectoria le referitoare Ia profesiile de medic, asistent medical, dentist, chirurg veterinar, moasa,
arhi tect - pentru care erau stabilite diferite s isteme de

farmacist

Aceasta

d irectiva a fost adoptata cu scopul de a contribui Ia fl exibilizarea pietelor muncii, Ia accelerarea
liberalizarii prestarii de servici i, Ia l ncurajarea

automate a calificarilor

Ia

simplificarea proceduri lor adm inistrati ve.
Prin urmare, Ia data de 7 septembrie 2005 a fost aprobatli Directiva Parlamentului

European

a Consi/iului nr. 2005136/EC privind

care

abrogate

sunt

D irective le 77/45 2/CEE,

calificlirilor prof esionale prin
77/453/CEE,

78/686/CEE,

78/687/CEE,

7811 026/CEE, 78/ I 027/CEE, 80/ 154/CEE, 80/ 155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE,
89/48/CEE, 92/5 1/CEE, 93/ 16/CEE

1999/42/CE.

Directi va se apl ica tut uror cetaten ilor statelor membre care doresc sa
profesie reglementata, In calitate de salariati sau liber

o

lntr-un stat membru, altu l

declt celln care au obtinut calificarea profesionala.
califidir il or profesionale da posibil itatea beneficiari lor de a

In

statui membru gaz da profes ia pentru care au obtinut calificare In statu i membru de origine,
precum

dreptul de a

aceasta activitate profcsionala In

respectivu lui stat membru, in cazu l in care acea profesie este reg1ementata.
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conditii ca

cetatenii

Directi va face distinctie lntre , libertatea de a presta servicii"

,libertatea de stabilire" pe

baza criteriilor ide ntificate de C urtea Europeana de Justitie : duraHi, frecventa, regularitate
continui tate In prestarea de servicii.
In primul caz, persoana poate presta servicii in mod temporar
documentului original de ca lificare, tara a fi nevoie de

ocazional pe baza
calificarii sale. Daca

profesia nu este reglementata, prestatorul de servicii trebuie sa faca

dovada unei experiente

profesionale de 2 ani.

In eel de-a l do ilea caz,

care implica stabilirea In alt stat membru, directiva prevede trei

s isteme de

i. Sistemul general de

a calificarilor profesionale se aplica tuturor profesiilor In

cazul carora nu exista reguli specifice de

precum

conditiile prevazute In cele lalte scheme de
bazeaza pe

In cazul in care persoana nu
Acest s istem general se

rec iproca, sub rezerva apli carii masuril or compensatorii in cazul in

care exista mari diferente intre pregatirea persoanei

pregatirea necesara

activitatii

in statui membru gazda. Aceste m asuri compensatorii se pot referi Ia o perioada de adaptare sau
Ia un test de aptitudini.

ii. Sistemul de

automata a calificarilor atestate prin exp erienja prof esionala se

aplica in cazul activ itatilor industriale,

comerciale listate In directiva, In

cond itiile stabilite prin aceasta.

iii. Sistemul de

automata a calificarilor pentru anumite prof esii se poate aplica In

cazul indeplinirii cumulative a conditiilor minime de pregatire In urmatoare le profesii: medic,
asistent medica l, dentist, dentist specia list, chirurg veterinar,
Tn ceea ce

cerinte le de

arhitect.

a limbii statului membru gazda, Directiva

prevede posibilitatea l nde plinirii acestei conditii necesare
de limba este separata de recunoa$terea ca lificarii
teste adaptate nivelului de

farmacist

activitatii . Evaluarea
ea se poate face pe baza un or

lingvistice necesar prestarii serviciului.

Cadrul legis lativ e uropean prin care se reglementeaza

reciproca a

diplomelor, certificate lor s i calificarilor a devenit in timp mai larg s i mai complex. Astfel

Directiva 2005/36/EC privind

calijicarilor p rofesionale a fost modificata prin:

- Directi va 2006/1 00/CE a Cons iliului din 20 noiembrie 2006 de ada ptare a anumitor directive
din domeniul libertatii de circulatie a persoane lor, avand in vedere aderarea Bulgariei
Romaniei;
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a

- Regulamentul (CE) nr. 1430/2007 al Comisiei din 5 decembrie 2007 de modificare a anexelor
II

Ill Ia Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European

a Consi liului privind

calificarilor profesionale;
- Regulamentul (CE) nr. 755/2008 al Comisiei din 3 1 iulie 2008 de modificare a anexei II Ia
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European

a Consiliului privind

califidiri i

profesionale;
- Regulamentul (CE) nr. l I 37/2008 al Parlamentului European

al Consiliului din 22 octombrie

2008 de adaptare Ia Deciz ia 1999/468/CE a Consiliului a anum itor acte care fac ob iectul
procedurii prevazute Ia articolu l 25 1 din tratat, In ceea ce

procedura de reglementare cu

control - Adaptare Ia proced ura de reglementare cu control - Partea lntai;
- Regu lamentu l (CE) nr. 279/2009 al Comisiei din 6 aprilie 2009 de modificare a anexei
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European

n Ia

a Consiliului privind

califidirilor profesionale;
- Regulamentul (UE) nr. 213/201 1 a! Comisiei din 3 martie 20 II de modificare a anexelor II
Ia Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European

V

a Consiliului privind

calificaril or profesionale;
- Regu lamentul (UE) nr. 623/2012 al Comi siei din 11 iu lie 20 12 de mod ificare a anexei II Ia
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European

a Consi liului privind

cal ificarilor profesionale;
- Directiva 2013/25/ UE a Consi liului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive In
domeniul dreptului Ia Iibera stabi lire

In eel al libertati i de a presta servicii, avand In vedere

aderarea Republicii Croatia;
- Directiva 20 13/55/UE a Parlamentu lui European

a Consiliului din 20 noiembrie 20 13 de

mod ificare a Directivei 2005/36/CE privind

califidirilor profesionale !?i a

Regulamentului (UE) nr. I 024/20 12 privind cooperarea adm inistrativa prin intermediul
Sistemului de informare at pietei interne ( , Regulamentul IMI" );
- Tratatul de aderare a Croatiei (20 12) ;
si a fost rectificata prin:
- Rectificare, JO L 27 1, 16.10.2007, (2005/36/CE);
- Rectificare, JO L 305, 24.10.2014, (2005/36/CE);
- Rectificare, JO L 177, 8.7.20 15, (200611 00/CE).
Din punct de vedere al existentei unui cadru unitar, in prezent nu exista un sistem
european de

automata a diplome lor universitare. De aceea, pentru inscrierea Ia

cursuri postun iversitare lntr-o alta tara din UE, exista varianta de a urma o procedura nationala
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pentru

nivelului de studii sau a diplomei universitare in tara respectiva. Guvernele

tarilor UE raspund de sistemele de educatie
In materie de

au libertatea de a aplica propriile norme, inclusiv

a cal ificl'iril or universitare.

Exemplu de caz real in ceea ce priveste recunoa$terea unei diplome in alta tara:
Kathrin .Ji-a objinut diploma in Germania. Dupa aceea s-a mutat fn Franfa, pentru a urma un
curs postuniversitar in aceasta faro. Autoritaji/e nu i-au recunoscut insa diploma §i i-au cerut sa
obfina un certificat din partea unei universitafi franceze care sa ateste nive/ul sau de studii.
Dupa discujii cu o universitate francezii, Kathrin a obtinut echivalarea studii/or sale cu licenfa
din sistemul francez - diploma pe care studenJii din aceastii Jarii o primesc dupa 3 ani de studiu
.Ji pe care tanara a considerat-o inferioara celei objinute fn Germania. Din cauza acestei
echivalari, Kathrin a fast nevoitii sa urmeze inca 2 ani de facultate in sistemul francez fnainte de
a se putea fnscrie La cursu/ postuniversitar pe care i.Ji propusese sa-l urmeze.

Pentru a preintampina situatiile de acest gen, exista posibilitatea ca, in majoritatea
caz urilor, sa se obti na un document prin care diploma solicitantului sa fie comparata cu cele
el iberate in alte tari din UE. Pentru a pune in apl icare
in general, pentru a dezvolta politica
Europei

UNESCO au creat

informare privind

de

de Ia Lisabona

practica pentru

calificarilor, Consiliul

ENIC (Reteaua europeana a centrelor nationale de
academidi.

mobilitatea). Consiliul Europei

desfasoara impreuna Secretariatu l pentru reteaua ENTC.

UNESCO

ENTC coopereaza indeaproape

cu reteaua NARJC a Uniun ii E uropene.
este a lcatuita din centrele

de informare ale partilor Ia Conventia de

de Ia Lisabona. ENTC este un organ ism instituit de catre autoriHitile nationale. Cu
toate ca

specifice ENTC pot varia, i n general, ele vor furniza informatii despre:

-

diplomelor, certificatelor

- sistemele de

din ambele

a altar calificari din alte tari ;
straine

din tara proprie ENIC;

- oportunitati de studii in strainatate, inclusiv informatii privind imprumuturile
cu privire Ia aspectele practice legate de mobilitate

Reteaua

NARIC

(Centre

Nationa le

Academidi) este o initiativa a Com isiei Europene
lmbunatateasca

de

bursele, precum

echivalare.

Informare

pentru

a fost creata in 1984. Reteaua

academica a diplome lor

propune sa

a perioadelor de studiu in statele

membre ale tarilor Un iunii Europene (UE), ale tari lor din Spatiul Economic European (SEE)
Turcia.

face parte din Programul comun itar de invatare de-a lungul vietii (LLP), care
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stimuleaza mobilitatea studentilor

a personalu lui dintre institutiile de invatamant superior din

aceste tari.
Toate

membre au desemnat centre natio nale, al caror scop este de a contribui Ia

promovarea mobiliUitii studen tilor, a cadrelo r didactice
informatii privind

a cercetatorilor, oferind consultanta

academica a diplomelor

perioadelor de studii efectuate In alte

state. Principali i utilizatori ai acestui serv iciu sunt institutiile de lnvatamant superior, studentii
consilierii acestora, parintii, profesorii
Statutu l centrelor NARIC

poten tialii angajatori.
sarcinile acestora difera de Ia o tara Ia a lta. In majoritatea

tarilor, institutii le de lnvatamant superior sunt autonome
admita studenti straini

au puterea de a decide singure sa

sa acorde derogari studentilor pe baza studiilor urmate In stra inatate. In

timp ce unele centre NARIC iau decizi i cu caracter obl igatoriu in materie de
diplomelor, majoritatea ofera consiliere priv ind sisteme le de invatamant

a

calificari le existente

In strainatate.
Evaluarea unei diplom e in raport cu alte s isteme de invataman t se poate face prin
intermediu l unui centru ENTC/NARTC din tara de o rig ine sau un centru dintr-un alt stat membru,
in s ituatia in care so lic itantu l do reste sa se stabileasca acolo pentru a munci sau pentru a studia.
In funqie de tara In care dipl oma este ,evaluata"
ENTC/NARIC ova evalua

de scopul acestui demers, centrul

sau ova transfera catre autoritatea competenta.

In Romania, Centrul National de

Echivalare a Diplomelor (CNRED) a

fost creat In baza H.G. nr. 49/1999, este membru at retelei N ARIC

functi oneaza ca directie In

cadrul Min isterului Educatiei N ati onale, avand ca principale atributii:
•

echivalarea actelor de studii obtinute in stra inatate,

• elaborarea de regu lamente

metodologii privind

echiva larea actelor de studii

obtinute in stra inatate,
• vizarea actelor de stud ii din invatamantu l superior in vederea supralegalizarii sau ap licarii
Aposti le i de Ia Haga,
• reprezenta rea Romaniei In cadru l institutii lor UE in domeniu l

academice

profesionale,
• co01·donator national pentru transpunerea Directivei 2005/36/CE priv ind
calificari lor profesionale,
• centru de asistenta pentru

calificarilor profesionale,

• coordonator de arie legis lativa pentru lMI PQ Romania
in domeniul educatie i,
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coordonator delegat pentru Servicii

• membru al retelei ENIC a centrelor de informare privind
initiativa a Consi liulu i Europei

diplomelor, o

UNESCO, creata in baza Conventie i de Ia Lisabona privind

diplomelor,
• colaboreaza cu celelalte Centre nationale de informare ENTC/NARIC

alte organizatii

internationale, precum UNESCO-CEPES, lAU.

Ministerul Educatiei Nationale - prin Centrul National de
Diplomelor (CNRED) - evalueaza

Echivalare a

actele de studii detinute de cetatenii Uniunii

Europene, ai Spatiului Economic European
continuarii studiilor in Romania, precum

de cei din Confederatia E lvetiana, in vederea
a celor detinute de cetatenii din statele non-UE, in

vederea accesu lui pe piata forte i de munca din Romania.
Evaluarea

studiilor/diplomelor obtinute in strainatate se face prin

comparatie cu s istemul educational din Rom ania, in vederea stabilirii nive lului/domeniului
specializarii .
In vederea cchivalarii perioadelor de studii cores punzatoare claselor I-X, e levii trebuie sa
se adreseze Inspectoratelor $colare Judetene sau Inspectoratul $colar al Municipiului
CNRED

actele de studii de nivel preuniversitar (clasele X I-XII, bacalaureat,

postliceala, profesionala) prin evaluarea

stabilirea nivelului, domeniului

a

specializarii actu lui de studii obtinut in strainatate raportat Ia sistemul romanesc de invatamant.
In urma evaluarii, CNRED poate

automat sau prin aplicarea de examene de

diferenta sau alte masuri compensatori i, n ivelul, dorneniul de studii

specializarea. In

apl icarea masuril or compensatorii, CNRED colaboreaza cu Inspectoratele $colare Judetene

cu

Inspectoratul $colar al Municipiului
CNRED
prin evaluarea

actele de studii de nivel universitar (l icenta, master
stabilirea nivelului, domeni ului

doctorat)

a specializarii actu lui de studii obtinut in

strainatate raportat Ia s istem ul romanesc de inva{amant.
In urma evalua rii, CNRED poate
univers itati din UE

automat actele de studi i obtinute Ia

universitati de prestigiu din alte state sau cu aplicarea de examene de

diferenta sau alte masuri compensatori i, nivelul diplomei, domeniul de stud ii
ln procedura de

specializarea.

in vederea continuarii studiilor, CNRED colaboreaza cu institutiile

de invatamant superior din Romania. Documentul em is de CNRED, in urma evaluarii, este
Atestatu l de

a studiilor, document care perm ite continuarea studii lor sau

accesul pe piata fortei de munca din Romania.
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Desi, in prezent,

diplomelor Ia nivelul Europei nu are inca un caracter

automat, o initiativa similara , procesu lu i Bo logna" si-ar putea propune deziderate mai
ambitioase,

reciproca a d iplomelor de l nvlWimant secundar

superior, iar validarea transfrontaliera a formarilor

a certificatelor devenind o simpla

form ali tate. Astfel, Com isia Europeana si-a propus sa prezinte, In mai 20 18, o propunere pentru
a transforma aceasta v iziune In realitate.

Bibliografie

http:/ /eur-lex.eu ropa.e u
https://ec.europa.eu/commi ssion/index en
https://europa.eu/youre urope/c itizens/education/university/recogn ition/ index ro.htm
https :/ /ec.europa.eu/ed ucati on/resources/nati onal-academ ic-recogn ition -centres ro
http://www.europass-ro.ro/pagina/recunoasterea diplome lor de studii
https://europass.cedefop.europa.eu/ ro/ learning-and-workin g-in-europe/learning
http://www.enic-naric.net/
https://new.cnred.edu.ro/cnred/#Recunoastere-stud i i-inscriere-an-uni versitar-20 17-2018cetateni-romani-UE-SEE-Elvetia

II

REGLEMENTAREA
CARTELURILOR IN
UNIUNEA
EUROPEANA
Lucrarea este rezultat al activitatii de cercetare si predare in cadrul Catedrei
Jean Monnet finantate cu sprijin financiar din parte Uniunii Europene
JM CHAIR EU Financial Regulation EUFIRE
Project number 574702 – EPP – 1 – RO – EPPJMO – CHAIR

Politica în domeniul cartelurilor
Pe o piaţă liberă, afacerile sunt un joc în care concurenţii
se întrec.Firmele pot fi tentate să evite această întrecere şi
să încerce să-şi stabilească propriile reguli de joc.
Un jucător de talie mare poate încerca să-şi elimine
concurenţii de pe piaţă.
Comisia Europeană acţionează ca un arbitru pentru a se
asigura că toate firmele joacă după aceleaşi reguli.
Dacă anumite acorduri,înţelegeri între firme pot avea
efecte benefice asupra pieţei,altele poti nfluenţa negativ
procesul competiţional, cunoscute sub numele de
carteluri.

Legislaţia comunitară
Articolul 101 al Tratatului CE stipulează că sunt
interzise „toate acordurile întreprinzătorilor, deciziile
asociaţiilor întreprinzătorilor sau practicile concertate
care pot să afecteze comerţul dintre statele membre ale
UE şi care au ca obiectiv sau ca efect împiedicarea,
restricţionarea sau distorsionarea concurenţei pe piaţa
comună. “

Conceptul de cartel
Cartelurile sunt grupuri formate din firme asemănătoare,
independente, care se unesc pentru a controla preţurile,
pentru a împărţi piaţa şi pentru a limita concurenţa pe
acea piaţă.
Participanţii la un cartel se pot baza pe cota lor de piaţă
stabilită în virtutea înţelegerii cu ceilalţi şi nu au nevoie să
ofere produse noi sau servicii de calitate la preţuri
competitive,consumatorii plătind mai mult pentru o
calitate mai slabă.
Sunt dăunătoare pentru economia de ramură dar şi pentru
întreaga economie europeană în ansamblul său.

Efectul general al cartelurilor este de a slăbi economia în
ansamblul său prin diminuarea concurenţei,prin stabilirea
artificială a preţurilor şi prin influenţarea directă a
comportamentului consumatorilor prin realizarea unui
transfer de bogăţie de la consumatorii finali,care în
condiţiile unei concurenţe reale ar fi plătit mai puţin
pentru aceleaşi bunuri sau servicii către partenerii din
cadrul cartelului.
Politica Comisiei de a încuraja contribuţia firmelor la
descoperirea şi investigarea acordurilor ce au ca scop
fixarea preţurilor şi împarţirea pieţei a fost până în
prezent un instrument eficient unor astfel de încălcări
grave ale reglementărilor privind concurenţa.

Comisia stimulează companiile implicate în carteluri să
ofere informaţii ce aduc o contribuţie importantă la
desfăşurarea investigaţiei, în schimbul unui tratament
mai indulgent în ceea ce priveşte sancţiunile prevăzute de
articolul 101.

Politica de clemenţă
„Politica de Clemenţă” a fost gândită în aşa fel încât să
încurajeze companiile să prezinte dovezi ale existenţei şi
funcţionării cartelurilor,cel mai des acest lucru întâmplându-se
cu membrii cartelului care nu mai găsesc această înţelegere ca
fiind profitabilă.
Compania ce denunţă şi aduce dovezi poate fi scutită de
amenda în totalitate sau de un procent însemnat.
La nivel naţional, Consiliul Concurenţei va acorda acestuia
imunitate la amendă dacă furnizează elementele probatorii
care:
permit declanşarea proceduriide investigaţie şi
efectuarea de inspecţii inopinate;
permit probarea unei încălcări a art.5 din Legea
Concurenţei nr. 21/1996 sau a art.101 din Tratatul CE.

Calcularea amenzilor
Se ia în considerare gravitatea infracţiunii, durata şi
existenţa eventualelor circumstanţe agravante, cota de
piaţă şi mărimea acesteia , dar nu mai mare de 10% din
cifra de afaceri anuale ale companie.

Studiu de caz : Cartelul
cimentului
Firmele care formează marile carteluri din România îşi
împart pieţele, truchează licitaţiile, fixează preţurile sau
stabilesc cât să producă.
În 2005, Consiliul Concurenţei a investigat şi amendat
companiile "Lafarge", "Holcim“ şi "Carpatcement", cu
28,5 milioane de euro, ca urmare a constituirii unui cartel
pentru stabilirea ilegală a preţurilor pe piaţa internă.

În România existau nouă fabrici de ciment(puncte de
lucru) controlate de următorii agenţi economici:
LAFARGE ROMCIM S.A Bucureşti – membră a
grupului francez Lafarge, deţinea fabricile: Medgidia,
Hoghiz şi Tîrgu Jiu. 35 %
HOLCIM S.A Bucureşti membră a grupului elveţian
Holcim, deţinea fabricile : Turda, Aleşd şi Câmpulung.
30 %
CARPATCEMENT HOLDING S.A Bucureşti,membră
a grupului german Heildelberger cement, deţinea
fabricile : Bicaz, Deva şi Fien. 33 %
2% din piaţă - IMPORTURI

Clienţii erau reprezentaţi de consumatorii de ciment,
agenţi economici şi persoaneel fizice.
O parte din producţie era destinată exportului, realizat de
către Lafarge Romcim şi reprezenta 60% din producţia
fabricii de la Medgidia şi 40% din totalul producţiei
obţinută de LafargeRomcim în cele trei fabrici ale sale.
Vânzările de ciment se făceau pe bază de contracte,
încheiate pe perioada determinată şi apoi prelungite prin
acte adiţionale,după caz.

Crearea cartelului. Obiective şi
principii de funcţionare
Lafarge,care a vândut la export sub costuri,fiind nevoită să
recupereze diferentele de pe piaţa internă, a fost
iniţiatoarea cartelului.
Datorită investiţiilor în modernizarea fabricilor, costurile
reale de producţie erau în scădere, deci, profiturile
creşteau mai repede decât preţurile, indicând
comportamentul societăţilor de stabilire artificială a
preţurilor.

Achiziţionarea Tagrimpex Romcif SA Fieni de către
Heidelberg cement AG (devenită ulterior Carpatcement).
La începutul anului 2001, Tagrimpex Romcif SA Fieni a
crescut preţurile concomitent cu ceilalţi trei competitori.
După declanşarea investigaţiei,în martie 2001,începe
scăderea preţurile şi continuă până în octombrie 2001
când se stabilizează pe un preţ care va fi mai mic decât al
competitorilor.
“nealinierea”este întreruptă la sfârşitul anului 2002 când
fabrica de ciment Fieni este cumpărată de către
Carpatcement.

La 1 februarie 2003, Carpatcement creşte preţurile
cimentului produs la fabrica din Fieni cu 30% şi îl
aliniază în marja de preţ a competitorilor.
În acest fel a fost eliminat un competitor devenit incomod
şi s-a realizat echilibrul optim între cei trei mari
producători.

Carpatcement a consolidat cartelul şi i - a
asigurat stabilitatea în timp.

existenţa unei înţelegeri secrete în ceea ce priveşte
creşterea preţurilor viitoare şi datele care vor fi operate în
viitor între societăţile Lafarge,Holcim şi Carpatcement
este dezvăluită de nota lui. Kurt Habersatter, director de
ţară al Holcim din perioada respectivă.
Legislaţia europeană în domeniul concurenţei prevede că
schimbul frecvent de informatii detaliate, pieţele
concentrate şi barierele semnificative la intrarea pe piaţă
reprezintă motive deosebite pentru investigarea unei
posibile încălcări a articolului101(1) din Tratat.

În perioada respectivă, cele trei societăţi erau membre ale
“ Asociaţiei Patronale a Cimentului Cirom”.
Cirom a publicat un buletin trimestrial ce cuprindea
informaţii sensibile şi detaliate,inclusiv informaţii
statistice individuale cu privire la fiecare fabrică de
ciment : cifra de afaceri, capitalul social,profitul
brut,numărul mediu de angajaţi ,salariul mediu
brut,productivitatea muncii, investiţiile realizate,
consumul de combustibil şi energie pe
fabrică,dezvoltarea pieţei mondiale a cimentului, poziţiile
celor trei societăţi la nivel internaţional, volumele de
producţie şi vânzări, dezvoltarea pieţei cimentului din
România (export şi import) etc.

Cotele de piaţă sensibil egale au fost obţinute şi menţinute
prin practicarea unor preţuri cu discount de către
societăţi.
Preţurile de listă au fost afişate la fabrici, iar clienţii,
furnizorii şi presa le puteau afla cu uşurinţă, fiind
preţuri transparente.
Preţurile de listă nu reprezentau decât preţuri de referinţă,
fiecare societate avea libertatea de a- şi modifica
preţurile cu discount pentru a obţine şi menţine o
simetrie a cotei de piaţă sau pentru a corecta asimetriile.

Sancţionarea cartelul
Ca urmare a tuturor faptelor prezentate s-a decis că
S.C.Lafarge S.A, S.C. Holcim S.A., şi S.C. Carpatcement
Holding S.A. Au incălcat prevederile articolului 5, alin.1, lit.a)
din Legea concurenţei nr.21/1996 modificată şi completată, în
perioada 2000-trim.I 2004 , prin participarea la un cartel de
fixarea preţurilor pe piaţa cimentului din România.
Cele 3societăţi au fost sancţionate cu amendă astfel:
S.C.Lafarge Romcim S.A- 37.723.743lei adică 6,5% din cifra
sa de afaceri pe anul 2004
S.C.Holcim S.A.-29.004.470 lei adică 5,5% din cifrasa de
afaceri pe anul 2004
S.C.Carpatcement Holding S.A - 31.321.831 lei adică 6,0%
din cifra sa de afaceri pe anul 2004.
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Noțiunea de întreprindere include orice entitate care exercită o activitate
economică, indiferent de statutul juridic al acesteia și de modul său de
finanțare. ( Cauza Hofner)
Potrivit doctrinei, noțiunea include: societăți comerciale, societăți în
nume colectiv, asociațiile profesionale, profesiile liberale, întreprinderile
de stat și cooperativele.

INTERZICEREA ÎNȚELEGERILOR

- Direct sau indirect sunt stabilite prețurile de cumpărare sau de vânzare, ori
alte condiții de tranzacționare;
- Se limitează ori controlează producția, comercializarea, dezvoltarea tehnică
sau investițiile;
- Se împart piețele ori sursele de aprovizionare;
- Se aplică, în raport cu partenerii comeriali, condiții inegale la prestații
echivalente, creând, astfel acestora un dezavantaj concurențial și;
- Încheierea de contracte este condiționată de acceptarea, de către parteneri,
a unor prestații suplimentare, care prin natura lor sau în conformitate cu
uzanțele comerciale, nu au legatură cu obiectul acestor contracte.

Cauza Chemiefarma
Cauza Imperial Chemical Industries Ltd

(3) Cu toate acestea, prevederile alineatului (1) pot fi declarate inaplicabile în
cazul:
- oricăror acorduri sau categorii de acorduri între întreprinderi;
- oricăror decizii sau categorii de decizii ale asocierilor de întreprinderi;
- oricăror practici concertate sau categorii de practici concertate
care contribuie la îmbunătăţirea producţiei sau distribuţiei de produse ori la
promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând totodată consumatorilor
o parte echitabilă din beneficiul obţinut şi care:
(a) nu impun întreprinderilor în cauză restricţii care nu sunt indispensabile pentru
atingerea acestor obiective;
(b) nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenţa în ceea ce
priveşte o parte semnificativă a produselor în cauză.

Potrivit Orientărilor Comisiei privind aplicarea art. 81 alin. (3) din Tratat, o exceptare
este acordată dacă se face dovada îndeplinirii următoarelor condiții:

Creșteri în eficiență

O parte echitabilă din beneficiu trebuie
rezervată consumatorilor

Caracterul indispensabil al restricțiilor

Nu trebuie eliminată concurența

Acorduri de distribuție exclusivă:

În cadrul unui acord de distribuție exclusivă, furnizorul acceptă să-și vândă
produsele unui singur distribuitor, în vederea revânzării pe un teritoriu
determinat. În același timp, vânzările active ale distribuitorului în alte
teritorii (alocate exclusiv) sunt, de regulă, limitate.
Atunci când toți furnizorii sau majoritatea aplică distribuția exclusivă,
acest lucru poate slăbi concurența și facilita coluziunea, atât la nivelul
furnizorilor, cât și la nivelul distribuitorilor. De asemenea, distribuția
exclusivă poate duce la excluderea altor distribuitori, reducând astfel
concurența la acest nivel.

Acordurile de distribuție selectivă

La fel ca si acordurile de distribuție exclusivă, și acordurile de
distrubiție selectivă “limitează”, pe de altă parte, numărul distribuitorilor
autorizați și, pe de altă parte, posibilitățile de revânzare. Diferența față de
distribuția exclusivă constă în faptul că:
- limitarea numărului de distribuitori autorizați nu depinde de numărul de
teritorii, ci de criterii de selecție legate, în primul rând, de natura produsului și
- restricția cu privire la revânzare nu se referă la vânzările active realizate întrun teritoriu, ci la toate vânzările realizate către distribuitori neautorizați, singuri
cumpărători potențiali fiind astfel distribuitorii autorizați și consumatorii finali.

Poziția dominantă a fost definită (...) ca fiind o poziție de putere
economică de care beneficiază o întreprindere și care îi permite să împiedice
menținerea unei concurențe efective pe o piață dată, acordându-i posibilitatea de a
se comporta, în mare măsură, în mod independent făță de consumatori. Această
noțiune de independență depinde de gradul de presiune concurențială exercitată de
întreprinderea respectivă. Poziția dominantă implică faptul că presiunile concurenței
nu sunt suficient de eficace și, astfel, firma respectivă beneficiază de o putere pe o
piață substanțială timp de o anumită perioadă. Aceasta înseamnă că deciziile
întreprinderii sunt în mare măsură insensibile la acțiunile și reacțiile concurenților,
ale clienților și în ultimă analiză ale consumatorilor.

Formele abuzului:
- Impunerea, direct sau indirect, a prețurilor de vânzare sau de cumpărare ori a
altor condiții de tranzacționare inechitabile;
- Limitarea producției, comercializării sau dezvoltării tehnice în dezavantajul
consumatorului;
- Aplicarea, în raporturile cu partenerii comerciali, a unor condiții inegale la prestații
echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial și
- Condiționarea încheierii contractelor de acceptarea, de către parteneri, a unor
prestații suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale,
nu au legătură cu obiectul acestor contracte.

IMPORTANTA
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EUROPENE
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1. Importan(a activitata(ii de transport
In conditiile actuate ar fi de neconceput existenta societatii umane modeme
unui sistem de transporturi corespunzAtor. Legatura dintre societate

tara existenta

transporturi rezulta din

aprecierea facuta de D. Broussalle, potrivit caruia ''transportul constituie, deopotriva, modelul
reflectarea unei societati."1 Latura inseparabila a activitatti economice a societatii umane,
transporturile reprezinta "sistemul circulator" allntregii planete

In

timp, al fiecarei tari

In parte, constituit In cadrul unui sistem national de transport, cu obiective specifice

implicatii

profunde.
Importanta transporturilor se manifesta, In primul rand, prin primordialitatea acestora In
viata

activitatea economico-sociala, constituind un atribut important al

normali a deplasarii In spatiu a bunurilor

In

persoanelor In vederea satisfacerii nevoilor materiale

spirituale ale societatii.
Activitatea de transport se realizeaza ca fiind o ramura distincta a productiei materiale, a
activitatii economice in genere, cu caracteristici care o delimiteazA de alte sisteme similare. Se
poate afirma, concluzionand, ca activitatea de transport reprezinta actiunile prin care se
organizeaza

realizeaza deplasarea dU!ttorilor

a marfurilor in timp

spatiu. Obiectul

activitl1tii de transport consta deci In deplasarea in spatiu de ml1rfuri, bunuri

persoane, aceasta

nefiind un scop In sine, ci un mijloc de realizare a multitudinii de interese practice, cu efecte
economice sociale dintre cele mai diverse.
Din punct de vedere economic, transportul reprezinta elemental de infrastructura fara de
care atat productia, cat

comertul ar deveni lipsite de sens2 • Avand In vedere necesitatea

realizarii legl1turii dintre productie

consum, transporturile sunt acelea care deplaseaza

produsele obtinute In celelalte ramuri ale producttei materiale, din locul In care au fost obtinute
In eel In care urmeaza a fi consumate, In cadrul pietei interne

a celei intemafionale. Datorita

accesului posibil al tuturor statelor lumii la acest mijloc de transport ca

datorita vitezei

potentiale mai mari de deplasare, transportul feroviar are o utilizare din ce in ce mai larga in
comertul intemationale.

In

domeniul transporturilor, Consiliul este responsabil cu adoptarea, impreuna cu

Parlamentul European, a legislatiei in cadrul unei politici comune a transporturilor, cum ar fi
norme comune pentru transportul international, conditii pentru operatorii de transport, precum
ml1suri pentru lmbunatatirea drepturilor diUitorilor

a sigurantei transporturilor. Unul dintre

1A

2

se vedea D.Broussalle, Le transport des personnes, Ponce, 1995, p. 5.
A se vedea Piperea, Gheorghe, Dreptul Transporturilor, Editia 3, Editura C.H. Beck,

2013, p. I.

obiectivele principale este de a implementa sisteme de transport durabile, in care consumul de
energie este redus, dar in care mobilitatea utilizatorilor este imbunatatita prin orare

rute mai

bune de transport.
Transporturile sunt indispensabile dezvoltArii rela!iilor economice dintre tarile membre
UE, constituind scheletul fizic at Pietei Interne.

2. Politica europeana a transporturilor
Politica europeana a transporturilor este una dintre primele politici comunitare comune,
baza sa legala fiind stabilitA inca din 1957, prin Tratatul de Ia Roma. Scopul principal al acestei
politici a fost liberalizarea serviciilor

deschiderea pietelor de transport pentru a facilita

realizarea Pietei Interne.
Transporturile contribuie Ia realizarea a doua liberUiti fundamentale pe Piata lntema,
respectiv circulatia Iibera a persoanelor

a bunurilor. 0 a treia libertate, cea a circulatiei libere a

serviciilor, este Ia randul sau indispensabila pentru realizarea unei politici de transport paneuropean, In conditii de acces concurential Ia piata pentru toti operatorii de transport care
activeaza in UE.
in ciuda obligatiilor ce decurgeau din Tratat, progresele integrative In domeniul
transporturilor au fost lente pana Ia finalul perioadei anilor 80, din cauza unei disponibilitati
scazute a statelor membre de cedare a prerogativelor nationale specifice. 0 data cu includerea sa
in Actul Unic European (1986), politica In domeniul transporturilor a luat avant

a ajuns una

dintre cele mai proeminente politici UE.
Politica a cunoscut evolutii multiple in timp. In anii 90, operatorii straini
extinde operatiunile cu mai multa

putut

in alte state membre. UE a inceput sa introduca

standarde comune de poluare, siguranta, protectia mediului, calitatea retelelor de transport. In
1995 a fost lansat conceptul retelelor Trans-Europene pentru transportul feroviar, rutier
Dupa extinderea UE (In 2004

pe apa.

2007), conectarea cu statele membre noi a devenit un

obiectiv.TEN-T presupune o retea de transport europeana unicli, multimodala, care cuprinde
toate modurile de transport: terestru, maritim
permite circulatia rapida a bunurilor

aerian, asigura conexiuni intemationale

persoanelor in Piata Interna

cu tarile vecine. Pana 'in

prezent au fost investiti 400 de miliarde de euro, bani nationali (preponderent)

europeni. Cele

27 de state membre au 5 milioane de kilometri de drumuri asfaltate, dintre care 61.600 kilometri
sunt autostrazi, precum

215.000 kilometri de cale ferata

41 .000 de kilometri de cai

navigabile .
Din anul 2008 a inceput un proces de revizuire a TEN-T, concretizat prin publicarea, de
Comisia Europeanli, a propunerii de Regulament privind noile orientari ale retelelor trans-

europene de transport

a propunerii de Regulament de lnfiintare a instrumentului financiar

Connecting Europe Facility (ambele Ia 19 octombrie 2011 ). Revizuirea era necesara fiindca
sistemul actual de transport al UE este format din ,petice", cu multe lntreruperi Ia frontierele
dintre statele membre. Conceptul cheie al noii
conexiunilor !ipsa (transfrontaliere
europeana

este concentrarea resurselor UE asupra

alte tipuri), care aduc maximum de valoare adaugat:A

care nu s-ar realiza de Ia sine. Se

agrearea noilor Regulamente

Ia

anului 2013, incat noul concept sa fie functional din 2014, o datA cu intrarea In vigoare a
noului cadru financiar 2014-2020.
In prezent, politica in domeniul transporturilor a ajuns
transport

sa cuprinda toate

modurile de

sa reglementeze aspecte foarte punctuate, cum ar fi folosirea tahografelor sau a

sloturilor orare pe aeroporturi. In 2011 , Comisia Europeana a lansat un nou exercitiu vizionarCarte Alba - privind viitorul politicii de transport Ia orizontul 2050, care pune accent pe
sustenabilitate (reducerea impactului asupra mediului - transportul consuma circa 30% din
energia generata in UE)

continuarea liberalizarii.

3. Transporturi/e In Romlinia
Pentru Romania ramane prioritar obiectivul de reducere a decalajelor

deficitelor de

infrastructura fata de restul UE. Cuplarea Ia politica in domeniul transporturilor prezinta
1nsemnatate aparte ca urmare a distantei mai mari fatA de centrul geografic al UE, unde se
state membre cu care Romania deruleaza relatii economice
aflata Ia frontiera Uniunii, pentru Romania este relevanta

comerciale intense. Ca
dezvoltarea legaturilor de

transport cu tarile vecine non-UE, Ia standarde europene.
Transporturile reprezinta una dintre politicile ce au fost considerate de interes comunitar
inca de Ia infiinatarea Comunitatilor Europene. De Ia semnarea Tt-atatului de Ia Roma, politica in
acest domeniu sa axat pe desfiintarea frontierelor intre tarile membre, contribuind astfel Ia
atingerea obiectivului de Iibera circulatie a bunurilor si personalelor.
Scopul politicii in domeniul transporturilor este de a contribui Ia crearea pietei interne, de
a asigura dezvoltarea durabila a sectorului, de a extinde retelele de transport in toata Uniunea
Europeana, de a maximiza folosirea retelelor de transport si de a promova cooperarea
intemationala.

4. Mas uri pentru libera/izarea pietelor nationale de transport

Realizarea pietei unice europene a insemnat un punct de turnura pentru politica in
domeniul transporturilor. Astfel, inlaturarea granitelor interne ale Uniunii Europene a dus la o ,
crestere semnificativa a transportului de bunuri si persoane pe distante lungi. Pentru ca cetatenii
europeni si companiile din UE sa se bucure pe deplin de beneficiile pietei interne, in ultimul
deceniu Uniunea Europeana a luat masuri pentru liberalizarea pietelor nationale de transport, in
special cele privind transportul rutier si aerian si intr-o mai mica masura transportul pe caile
ferate.
In urma deschiderii pietelor transportului rutier, camioanele pot actiona si in alte tari
decat cea de origine, astfel ca nu mai sunt nevoite sa parcurga distante foarte lungi fara
incarcatura. In 2003 a intrat in vigoare un prim pachet de masuri vizand liberalizarea
transportului pe caile ferate, deschizand liberei concurente aproximativ 70-80% din totalul
traficului pe cai ferate.
Ca efect al liberalizarii transportului aerian, calatorii beneficiaza de tarife mai mic si de
conexiuni mai bune intre statele membre. Mai mult, in 2007, UE a semnat un acord de ,cer
deschis" cu SUA conform caruia orice linie aeriana europeana poate zbura din orice oras al
Uniuni catre orice oras din SUA.
De asemenea, Uniunea Europeana promoveaza proiecte majore de infrastructura de
transport, asa numitele Retele Trans-Europene ale caror obiective sunt de a elimina blocajele pe
principalele cai navigabile est-vest ce fac legatura intre Rin, Main si Dunare; de a pune in
aplicare un program menit sa reglementeze traficul pe rutele maritime congestionate aflate de-a
lungul coastelor tarilor UE si de moderniza mai multe cai ferate ce leaga nordul de sudul
Europei, respectiv estul de vest.
In 2001, prin Cartea Alba a Transporturilor, revizuita in 2006, Comisia a stabilit o serie
de masuri pentru fiecare segment de transport in parte, din care unele sunt deja puse in aplicare
(spre exemplu perioada obligatorie de odihna pentru soferii de camioane a crescut de Ia 8 Ia 9
ore). Alte obiective vizate de Cartea Alba sunt: stoparea declinului transportului de calatori si
marfa pe caile ferate; reducerea intarzierilor avioanelor prin crearea unei structuri integrate Ia
nivel european petru controlul traficului aerian; investitii mai mari in modernizarea rutelor
navigabile interne si maritime; combinarea modalitatilor de transport pentru diminuarea
blocajelor, reducerea preturilor si ameliorarea calitatii aerului.

5. Parlamentul European
Actori institutionali ai politicii de transport Parlamentul European - Comitetul de
Transport

Turism Ca

in cazul parlamentelor nationale, Parlamentul European are comitete

ce se ocupa de anumite probleme (afaceri externe, mediu, transport etc.). Comitetul de Transport

Turism este responsabil de probleme legate de dezvoltarea unei politici comune pentru
transportul feroviar, rutier, f1 uvial, maritim

aerian, In particular de: 1. elaborarea unor reguli

comune aplicabile transporturilor din cadrul Uniunii Europene; 2. stabilirea

dezvoltarea

retelelor trans-europene din domeniul infrastructurii de transport; 3. asigurarea serviciilor
relatiilor de transport cu state din afara Uniunii Europene; 4. siguranta transporturilor; 5. relatiile
cu organismele

organizatiile intemationale din domeniul transporturilor. Consiliul European
de state sau guveme din cadrul Uniunii Europene

Consiliul European

Comisiei Europene. Consiliul deft
Europene. 2 La data de 29 octombrie 2004,
Membre

directiile politice generate ale Uniunii
i de stat sau de guvem ai celor 25 de State

ai celor 3 state In curs de aderare au semnat Tratatul ce

o

Constitutie

pentru Europa, adoptat In unanimitate Ia data de 18 iunie 2004. Acest tratat poate intra In vigoare
ce este ratifi cat de fi ecare stat semnatar in confom1itate cu procedurile constitutionale
nationale. Ratifi carea poate avea loc prin vot in parlamentele nationale sau prin votul
in cadrul unui referendum. Dupa ratificare In toate Statele Membre, Tratatul poate intra in
vigoare Ia l noiembrie 2006. 3 Comisia

Comisia Europeana

multe din

activitatile de zi cu zi ale Uniunii Europene. Elaboreaza propuneri de noi legi europene, pe care
le prezinta Parlamentului
implementate corect

Consiliului European. Comisia se asigura ca deciziile UE sunt

supravegheaz! modulln care sunt cheltuite fondurile UE. Monitorizeaza,

de asemenea, respectarea tratatelor

legislatiei europene. Directoratul General pentru Energie

Transport este responsabil de dezvoltarea
energie

implementarea politicilor europene din sectorul

din eel de transport. Misiunea sa este

sa

se asigure

ca

politicile energetice

de

transport sunt proiectate in benefi ciul tuturor sectoarelor societatii, companii, municipalitati,
zone rurale,

mai presus de toate, cetateni.

Banca Europeana de Investitii Banca

de Investitii (BEl) a fost lnfiintata in

1958 In urma prevederilor Tratatului de Ia Roma. Banca sprijina lndeplinirea obiectivelor UE
prin fi nantarea anumitor tipuri de proiecte de investitii.
Banca lmprumuta bani pentru proiecte de investitii de interes european, in special
proiecte ce aduc benefi cii regiunilor mai putin dezvoltate. Finanteaz!, de exemplu,
feroviare, autostrazi, aeroporturi, planuri de mediu, iar prin intermediul unor banci partenere
intreprinderile mici

mijlocii, fapt ce ajuta Ia crearea de locuri de munca

economicl1.

Imprumuturile bancii sprijina, de asemenea, procesul de extindere a Uniunii Europene
sa de dezvoltare. Banca are sediul In Luxemburg
Fiind o organizatie non-profi t, oferl1 1mprumuturi cu termeni
Economic

fonduri de pe pietele de capital.
conditii avantajoase. Comitetul

Social Fondat in 1957 prin Tratatul de Ia Roma, Comitetul Economic

un organism consultativ ce

politica

angajatori, sindicate, fermieri, consumatori,

Social este

alte grupuri de interese, ce alclituiesc lmpreunli ,societatea civilli organizatli". Comitetul prezintli
punctele de vedere ale membrilor
Consiliul

le aplirli interesele In discutiile asupra politicilor cu Comisia

Parlamentul European. Comitetul Regiunilor fufi intat In 1994 prin

Tratatul Uniunii Ew·opene (Maastricht), Comitetul Regiunilor este un organism consultativ
alcAtuit din reprezentanti ai autoritAtilor locale

regionale din Europa. Comitetul se asigura ca

aceste autoritliti au un cuvant de spus In elaborarea politicilor Uniunii Europene
respectate identitatea

prerogativele locale

regionale. Comitetul trebuie sli fi e consultat

asupra problemelor ce privesc administratiile locale
mediul, educatia

eli sunt

regionale, precum politica

transporturile.

6. Obiectivul general al politicii europene de transport
Obiectivul general al politicii europene de transport este stabilirea unui echilibru lntre
dezvoltarea economica pe de o parte

cerintele de calitate

siguranta ale societlitii pe de

cealaltli parte, pentru a dezvolta un sistem de transport modem, durabil pentru 20 I 0. Comisia
Europeana a propus circa 60 de mlisuri pentru dezvoltarea unui sistem de transport capabil sa
modifi ce ponderea modurilor de transport, sli revitalizeze transportul feroviar, sa promoveze
transportul maritim

fl uvial

sa controleze

transportului aerian.

Transport rutier. imbunlitlitirea calitlitii, aplicarea 1n mod mai efi cient a reglementarilor
existente printr-un control

sanctiuni mai aspre.

Transport feroviar. Revitalizarea cliilor ferate prin crearea unei zone feroviare integrate,
efi ciente, competitive

sigure

infi intarea unei retele destinate serviciilor de transport de

bunuri.

Transport aerian. Controlul
siguranta

transportului aerian, mentinerea standardelor de

protectia mediului.

Transport maritim
reglementare

fluvial. Dezvoltarea infrastructurii, simplifi carea cadrului de

integrarea legislatiei sociale pentru a putea crea veritabile ,autostrlizi maritime".

Transport inter-modal. Modificarea ponderii modurilor de transport prin intermediul unei
politici pro-active de promovare a transportului inter-modal

a transportului feroviar, maritim

fl uvial. In acest sens, una din initiativele majore este programul ,Marco Polo", ce
programul Actiuni Pilot pentru Transport Combinat. Retelele trans-europene

eliminarea

blocajelor: Construirea obiectivelor de infrastructura propuse In programul de retele transeuropene identifi cate In 1996 lntr-un set de linii directoare, precum
selectate In 1994 de cll.tre Consiliul European.

a proiectelor prioritare

Utilizatorii. Pozitionarea utilizatorilor in centrul politicii de transport, respectiv reducerea
numarului de accidente, armonizarea sanctiunilor

dezvoltarea unor tehnologii mai sigure

mai curate.

7. Politic/ Sectoriale de transport. Transportul rutier.
Obiectivul politicii comunitare privind transportul rutier de bunuri

de pasageri este

crearea conditiilor optime pentru furnizarea efi cienta a serviciilor de transport; promovarea unui
sistem comun efi cient de transport rutier; contribuirea la armonizarea conditiilor de concurenta
dintre operatorii de transport; incurajarea respectarii regulilor privind conditiile de muncli in
acest sector. tn acest sens, este important faptul eli anumite aspecte din politica de transport rutier
trebuie dezvoltate in continuare, precum: reguli comune pentru accesul pe piatli

Ia profesie;

conditii echitabile de concurenta; aspecte sociale (orar de lucru, perioade de lucru
tahograf); taxarea transportului rutier (taxe

tarife); constrangeri

odihnli,

sanctiuni; promovarea

acordurilor internationale (Interbus, acorduri de tranzit); restrictii de circulatie. Transportul rutier
de bunuri tncepand de Ia data de I ianuarie 1993, orice transportator dintr-un Stat Membru poate
transporta tarli restrictii bunuri clitre un alt Stat Membru. Panli Ia acea data, astfel de operatiuni
necesitau autorizatii speciale in aplicarea acordurilor bilaterale, sau cote comunitare; in prezent,
dreptul de a

aceste activitliti se bazeazli pe conditii de calitate pe care operatorii de

transport trebuie sa Je respecte

care le confera dreptul de a primi o licenta de transport in

cadrul Comunitatii. Astfel de activitati transnationale nu trebuie insa sli duca Ia perturbari grave
ale pietei de transport,

din acest motiv, Consiliul a stabilit un sistem de monitorizare, ce ofera

un mecanism de protectie a pietei. Pe o piata unica insa, un operator de transport trebuie sa
poata
a dat

activitatile de transport

in alt Stat Membru (cabotaj). Aceasta evolutie naturala

unor ingrijorari in privinta distorsiunilor pietei,

din acest motiv, sistemul de

cabotaj a fast introdus treptat lncepand cu 1 iulie 1990, sub forma unor cote comunitare
progresive. Liberalizarea sistemului de cabotaj a fast insotita de adoptarea unor aranjamente
privind taxele pentru autostrazi, permi¢nd astfel supunerea utilizW'ii infrastructurii unor taxe, pe
o baza non-discriminatorie. Transportul rutier de pasageri

serviciile pentru pasageri dintr-un

Stat Membru in altul erau relativ nerestrictionate, legislatia comunitara nu continea prevederi
referitoare Ia furnizarea de catre un operator dintr-un Stat Membru a serviciilor de transport in alt
Stat Membru. Pentru a aplica principiul libertatii de a oferi servicii de transport

in urma

anularii de clitre Curtea de Justitie a Reglementarii (EEC) 2454/92, Consiliul a adoptat o noua
Reglementare privind cabotajul. Aceasta Reglementare defi

diversele tipuri de transport de

pasageri pentru care este posibil cabotajul. Pentru a armoniza conditiile de concurenta pentru
transportul rutier de bunuri

pasageri, incepand cu anii '70 Comunitatea Europeana a luat o

serie de masuri pentru armonizarea conditiilor de acces Ia ocupatia de operator national

international de transport rutier

pentru a pennite libertatea efectiva a lnfi intlirii unor astfel de

operatori. fntr-un efort de simplifi care a legislatiei comunitara

de a o face mai transparenta,

Comisia a adoptat o Directivli consolidand aceste masuri. Pentru a lmbunlitliti siguranta rutiera,
Comunitatea Europeana a adoptat un program de actiune pentru perioada 2003-2010. In
timp, Carta Europeana privind Siguranta Rutiera are ca scop promovarea masurilor efective
pentru reducerea numarului de accidente rutier In Europa. Obiectivul este reducerea numarul de
victime cu 50% pana in anul 2010.

8. Tra11sportul feroviar
Comunitatea Europeana lncearca sli creeze conditiile pentru efi cientizarea sectorului
feroviar

adaptarea sa Ia cerintele pietei unice. ln acest sens, a propus introducerea unei licente

de operare care

sa ofere accesul uniform Ia infrastructura

a stabilit un sistem care sa asigure

alocarea capacitatii de infrastructura pe o baza non-discriminatorie

ca utilizatorii platesc costul

real al facilitatilor pe care le folosesc. ln Carta Alba din iulie 1996, Comisia Europeana a stabilit
o strategie de revitalizare a cailor ferate comunitare, In special prin rationalizarea situatiei lor fi
nanciare, asigurarea accesului liber Ia toate serviciile publice
integrarii sistemelor nationale

de trafi c,

promovarea

a aspectelor sociale. ln 2001 a fost prezentat ,pachetul de

infrastructura", cu scopul de a deschide pietele de transport feroviar de bunuri, prin crearea unui
cadru pentru conditiile de acces al companiilor feroviare Ia retelele nationale. ln 2002, Comisia a
propus un nou pachet de masuri proiectat sa revitalizeze cliile ferate prin constructia rapidli a
unei zone feroviare integrate In Europa. In final, In 2004 Comisia a adoptat un at treilea pachet 5
de masuri destinat sa continue reforma sectorului feroviar prin deschiderea spre concurenta a
serviciilor de transport international de pasageri In UE, intarind drepturile pasagerilor, stabilind
un sistem de certifi care pentru mecanicii de locomotiva

lmbunatatind calitatea serviciilor de

transport feroviar de bunuri. Transportul feroviar a lnregistrat un declin lngrijorator in Europa In
ultimii treizeci de ani, In special transportul de bunuri. In 1970, cota cailor ferate a fost de 21%
din totalul bunurilor transportate In cele 15 state ale Uniunii Europene (dinainte de extinderea
UE). in 2000, aceasta valoare scazuse Ia 8, I%. In

perioada, cota transportului rutier de

bunuri a crescut de Ia 30,8% la 43,8%. Sectorul feroviar este singurul care a lnregistrat o scadere,
toate celelalte

lmbunatatit performantele. Traficul feroviar de pasageri a scazut de

asemenea, lnsli nu la fel de dramatic. Principala cauza a acestei stari de fapt este ca sectorul
feroviar nu este Ia fel de competitiv ca transportul rutier. Transportul feroviar este mai putin
sigur decat eel rutier ]n ceea ce
cailor ferate. Pe unele rute

tennenii de Iivrare, ce sunt mai putin predictibili In cazul
termenii de livrare s-au dublat sau triplat chiar in

ultimii ani. Aceasta se datoreaza 1n principal opririlor foarte lungi pe traseu, deoarece alte trenuri
(in special serviciile pentru pasageri) au prioritate, iar procedurile de Ia frontiere sunt complicate
(echipajele

locomotivele trenurilor trebuie schimbate din cauza diferentelor dintre sistemele de

semnalizare de Ia o tara Ia alta, etc.). Termenii de livrare sunt foarte importanti pentru multe
sectoare de activitate. Caile ferate au,

avantaje unice: reprezinta un mod de transport sigur

curat, iar un tren poate transporta incard\tura a 50- 60 de camioane. Infrastructura feroviara
acopera mult teritoriu

este 1n general intr-o stare bunl1, insa nu se mai

cu cerintele

clientilor. 1.4.3 Transportul fl uvial Incepand cu 1 ianuarie 1993, transportul fl uvial a benefi ciat
de liberalizarea cabotajului, a carui efect principal a fost
impiedicau fi rmele ce foloseau aceste servicii in
transportul feroviar

sistemului de cote ce

alege tiber transportatorul. Ympreuna cu

eel maritim pe distante scurte, transportul fl uvial poate contribui mai mult

Ia re-echilibrarea ponderii diferitelor moduri de transport, dupa cum este recomandat in Carta
Alba privind Politica Europeana de Transport pentru 2010. In comparatie cu alte moduri, ce se
confrunta adesea cu probleme de ambuteiaje
siguranta

capacitate, transportul fl uvial este caracterizat de

are o considerabill1 capacitate neexplorata. In ultimii 15 ani, f1 ota a fost modernizata

in continuu. In special in lungul retelei fl uviale europene, transportul fl uvial este o altemativl1
competitiva Ia transportul rutier
reduse,
unei a

eel feroviar. Transportul f1 uvial este efi cient, emisiile sunt

are un consum de energie pe tona-kilometru pentru bunurile transportate ce corespunde
parti din consumul in transportul rutier

unei jum11tati din eel pentru transportul

feroviar. Potrivit unor studii recente, costurile externe totale ale navigatiei f1 uviale (in termeni
de accidente, ambuteiaje, zgomot, poluarea aerului

alte categorii de impact asupra mediului)

sunt de 7 ori mai mici decat pentru transportul rutier. Transportul fluvial asigura un nivel ridicat
de siguranta, in special cand este vorba de transportul materialelor periculoase. Contribuie Ia decongestionarea retelei supra-tncarcate de transport rutier in regiuni cu populatie densa.

1n

contextul unui sistem de navigatie complet liberalizat tncepand cu 1 ianuarie 2000 (Directiva
96/75/EC), Comisia Europeana are drept obiectiv promovarea

intarirea unei pozitii

competitive a transportului fl uvial in cadrul sistemului de transport,

facilitarea integrarii sale

in lantul logistic inter-modal. Prin crearea conditiilor favorabile pentru dezvoltarea viitoare a
sectorului, Comisia

sa incurajeze companiile sa utilizeze acest mod de transport. In acest

scop, navigatia fl uviala necesita

o infrastructura corespunzatoare. Indepartarea obstacolelor

blocajelor din reteaua de transport f1 uvial trebuie sa constituie o componenta a politicii privind
retelele trans-europene de transport. In plus, Comisia areca obiectiv dezvoltarea perspectivelor
pentru un cadru legal arrnonizat pentru navigatia fl uviala in Europa. 1.4.4 Transportul maritim
Transportul maritim international este prin defi nitie o activitate liberalizata. Daca nu ar fi fost
astfel, nimeni nu ar benefi cia de pe urma rolului pe care 11 joaca acest mod de transport in

comertul international. Introducerea cabotajului in anul 1993

necesitatea interventiei

ComunitAtii Europene in imbunAtAtirea conditiilor din transportul maritim au dus la adoptarea 6
mAsurilor legate de politica privind concurenta, de prevenire a unor practici inechitabile de
taxare, a standardelor pentru vasele utilizate pentru transportul materialelor periculoase
conditiile de lucru. Au fost defi nite

privind

conditiile pentru admiterea in profesiile din sector. In

Comunicarea din 13 martie 1996, aprobata de cAtre Consiliu in

an, Comisia Europeana a

reiterat cele trei prioritAti in dezvoltarea politicilor maritime: sigurantA, intretinerea unor piete
deschise

competitivitate crescutA. ln privinta sigurantei maritime, scufundarea vasului Erika in

decembrie 1999, urmatA de cea a vasului Prestige in noiembrie 2002, au determinat noi mAsuri in
procesul de stabilire a politicii europene privind siguranta maritima, lndreptate in particular
asupra riscurilor de mediu cauzate de tancurile petroliere. Masurile propuse se refera Ia
urmAtoarele aspecte: inspectii mai riguroase in porturi, interzicerea tancurilor petroliere cu o
singura carenA, stabilirea unui sistem comunitar de monitorizare, inspectie

informatii pentru

trafi cui maritim, inti intarea unei fond de compensare pentru daunele provocate de poluarea cu
petrol,

inti intarea unei Agentii Europene pentru Siguranta Maritima. 1.4.5 Transportul aerian

Politica comunitara privind liberalizarea transportului aerian cuprinde patru domenii principale:
accesul pe piata, controlul capacitAtii, costul biletelor de calatorie
operare pentru companii. Politica a fost lansatA in 1980

emiterea licentelor de

implementatA in trei etape. Punctele

cheie in cadrul acestui proces au fost urmatoarele: - introducerea unei licente unice de transport
aerian emisA pentru operatorii din cadrul ComunitAtii; - conditiile de acces al transportatorilor
aviatici Ia rute din cadrul ComunitAtii; - biletele de calatorie, inclusiv in privinta interventiei
directe a Comisiei Europene in cazul taxarii inechitabile; - serviciile de transport de bunuri.
Avand in vedere eli liberalizarea duce Ia crearea unei piete unice reate pentru transportul aerian,
Comunitatea a armonizat multe reguli

reglementari pentru a crea un cadru echitabil pentru

toate liniile aeriene. in acest sens, au fost stabilite, de exemplu, standardele tehnice
administrative comune pentru conformarea aeronavelor,

procedurile

a fost legiferatA

reciprod\ a licentelor pentru persoanele ce lucreaza in industria aeronautica civilli, permitand
recrutarea directli a pilotilor din orice Stat Membru. Comunitatea a stabilit, de asemenea,
procedurile pentru aplicarea regulilor privind concurenta pentru transportatorii aviatici
diverse tipuri de acorduri

practici concertate. A fost adoptatA

pentru

o Directiva privind accesul Ia

piata serviciile aeroportuare Ia sol. Comisia Europeanli a adoptat un set de propuneri pentru
managementul trafi cului aerian menite sli creeze un , Cer European Unic" panA Ia 31 decembrie
2004. Acest pachet

obiectivele

principiile de operare pe baza a

directii de

actiune: managementul in comun al spatiului aerian, stabilirea unui organism comunitar puternic
de reglementare, integrarea treptatA a managementului civil

militar, sinergia institutionalli

dintre Uniunea Europeana

Eurocontrol, introducerea unei tehnologii moderne adecvate

mai

buna coordonare a politicii de resurse umane in sectorul de control a! trafi cului aerian. Dintre
In

toate modurile de transport, eel aeriana 'inregistrat de departe cea mai impresionanta

Uniunea Europeana in ultimii douazeci de ani. In termeni de pasageri-kilometri, trafi cui a
crescut cu o medie de 7,4% pe an 'intre 1980

2001, pe cand trafi cui in cadrul aeroporturilor din

cele 15 State Membre (de dinainte de extinderea UE) a crescut de cinci ori din 1970. Dupa criza
ce a afectat aceasta industrie Ia lnceputul anilor ' 90, eforturile de restructurare
pietei europene au permis liniilor aeriene

liberalizare a

sa revina Ia performante inalte. Exista lnsa

un revers

al monedei: inflorirea transportului aerian exacerbeaz! probleme legate de nivelurile de saturatie
ale aeroporturilor

sistemul supra-'incarcat de control al traficului aerian. Liniile aeriene au

probleme cu fragmentarea spatiului aerian european, care, dupa parerea lor, duce Ia inefi cienta
'intarzieri majore. In fi ecare an, aeroporturile europene se apropie tot mai mutt de limita de
capacitate. Unele dintre aeroporturile majore au atins deja punctul de saturatie, limitand astfel
accesul unor noi companii ce doresc sa intre in competitie cu transportatorii cu traditie.
Programul de Lucru aJ Comisiei Europene In domeniul transportului aerian planifi ca abordarea
acestor probleme.

9. Transportu/ inter-modal
Obiectivul politicii privind transportul inter-modal de bunuri este de a sprijini
efi cienta a bunurilor , door to door" utilizand doua sau mai multe moduri de transport, intr-un
!ant integrat de transport. Fiecare mod de transport are avantajele sale, referitor Ia capacitate
potentiala, nivelurile de 7 sigurantli, flexibilitate, consum de energie, impact asupra mediului;
transportul inter-modal permite fi ecarui mod sa

joace rolul in crearea lanturilor de transport,

ce sunt per ansamblu mai efi ciente, mai ieftine

durabile. Se estimeaza ca transportul rutier va

cu 50% in perioada 1998-2010. In acord cu Concluziile Consiliului de Ia Gothenburg din
iunie 200 l, unul din obiectivele Cartei Albe este atingerea unui echilibru intre modurile de
transport. in acest sens, politica europeana are drept obiectiv limitarea

transportului

rutier Ia 38%, printr-un pachet integrat de masuri. Carta Alba propune atingerea acestui obiectiv

in primul rand prin imbunatatirea performantei alternativelor Ia transportul rutier - transportul
maritim pe distante scurte, transportul feroviar

eel fl uvial. Actiunile se vor concentra, astfel,

asupra sprijinirii alternativelor Ia transportul rutier in special pentru distantele mari. Acest fapt
siguranta rutiera

nu numai ca reduce numarul de ambuteiaje, dar
impactul asupra mediului. In iulie 2003, Consiliul

reduce

Parlamentul au adoptat programul Marco

Polo. Acest program se deruleaza in perioada 2003-2006

are drept scop sprijinirea re-

preconizate a transportului international de bunuri catre transportul maritim
eel tl uvial. Predecesorul

pe distante scurte, transportul feroviar

(Actiuni Pilot pentru Transport Combinat),

lntre 1997

a fost programul Pact

2001. in iulie 2004, Comisia

a propus continuarea programului Marco Polo - Marco Polo ll. Propunerea Comisiei se bazeaza
pe experienta acumulata In programele Pact
a dimensiunilor

Marco Polo

ar reprezenta o extindere semnifi

ariei de actiune a programului. Carta

a propus

dezvoltarea

Maritime, ca , alternative real competitive pentru transportul terestru". in aprilie
2004 au fost adoptate noile Linii Directoare pentru TEN-Transp01t, oferind cadrullegal
fi nantarea

pentru

maritime. 1mplementarea proiectelor va incepe In 2005. Au fost

desemnate patru coridoare pentru implementarea proiectelor de interes european: - Autostrada
Marii Baltice (ce leaga Statele Membre de Ia Marea
Centrala
Spania

cu Statele Membre din Europa

Vest, pana In anul2010);- Autostrada Maritima a Europei de Vest (din Portugalia
Marea Nordului

Marea Irlandei, pana In anul 201 0); - Autostrada Maritima a

Europei de Sud-Est (ce leaga Marea Adriatica de Marea loniana

estul Mediteranei, inclusiv

Cipru, pana In anul 2010); -Autostrada Maritima a Europei de Sud-Vest (vestul Mediteranei,
legand Spania, Franta, Italia, Malta; face legatura cu Autostrada Maritima a Europei de Sud-Est
Marea Neagra; pana in anul 2010). Pentru a sprijini dezvoltarea transportului intermodal,
Comisia fi nanteaza
prioritare. Aceste

o serie de

de cercetare, demonstrative

sunt propuse

gestionate de consortii independente de organizatii

europene. fn aprilie 2003, Comisia a propus o
European privind standardizarea
masuri este

lucru In retea pe teme

Cadru a Parlamentului

armonizarea

Consiliului

inter-modale. Obiectivul acestei

efi cientei transportului inter-modal prin standardizarea dimensiunilor

containerelor ce circula In Europa. Yn plus,

va ajuta Ia integrarea

a transportului

maritim pe distante scurte In lantul de transport inter-modal.

10. Rolul transporturilor feroviare internationale
Transporturile feroviare internationale

trasaturi specifice datorita opozitiei care

se constata intre suveranitatea teritoriaU\ a fiecarui stat
Suveranitatea

necesitatile comertului international.

stat impune anumite norme obligatorii cu caracter de localizare intre

granitele respective, materializata In principal prin legislatia nationala.
Privita din alt punct de vedere, suveranitatea
teritoriul national, prezentand o

tarife

costuri proprii pe

deosebita pentru ca acestea contribuie prin taxe

lncasari Ia venituri economice nationale. De asemenea, suveranitatea

aderenta

infrastructurii Ia rolul statului (Jinii ferate, poduri, tuneluri, viaducte). Toate aceste elemente

prezentate vin 1ntr-o oarecare

In contradictie cu exigentele comeqului international care

promoveazii ideea liberei circulatii a mi\rfurilor dincolo de hotarele statului suveran.
Sub presiunea acestor exigente, suveranitatea statelor In

a acceptat o serie de

compromisuri sub formA de derogari. Aproape toate statele lumii au fost de acord sA coordoneze
infrastructuriJe,

indeosebi ecartamentul liniilor ferate (exceptie fac

apartinut fostei URSS,

astazi statele care au

In continuare distanta mai mare intre sinele de cale ferata).

0 alta propunere aproape unanim acceptata consta In limitarea

rationalizarea

formalitatilor prevazute in traficul feroviar. Prin aceasta se asigura rapiditatea, calitatea
buna

o mai

a controlului 3 • 0 solutie ar consta In adoptarea unui document de transport

unic, care sA fie valabil pe lntreg parcursul feroviar, indiferent de numArul de teritorii de state
care sunt strAbatute. Acest document de transport poarta denumirea de "Scrisoare de trAsura
internationala".4 De asemenea, se procedeazA prin 'intelegeri intre statele limitrofe Ia
simplificarea formalitatilor vamale. in acest scop, se constituie echipe mixte cu griiniceri
ai celor douii tari vecine astfel incat sa se efectueze controlul o singura data
ori, la fiecare granita de

respectiv de intrare din

Pentru a se asigura un regim uniform pe

In tara respectiva.
posibil, statele au acceptat ca la nivel

international sa se creeze o institutie de resort care
derogare consta in colaborarea

nu de doua

are sediul in Europa, Ia Bema. 0 alta

dintre tari in vederea ajungerii la tarife convenabile in

cadrul transportului international de marfuri

de persoane.

11. Reglementarea lega/4 a transporturilor feroviare interna(ionale de m4rfuri
Yn statele cu o legislatie perfectionata, cadrul legal a fost consacrat prin Pactul societatii
natiunilor unite, care a intrat In vigoare in 1920

a fost valabil

inaintea celui de-al doilea

razboi mondial. Articolul 23 din acest pact prevede ca statele membre s-au angajat "sa asigure
garantarea libertatii comunicatiilor

tranzitului" 1• Contractu! de transport este supus legii alese

de plirti, potrivit principiului autonomiei de vointa, iar in lipsa, legii sediului transportatorului
sau expeditorului5 •
Trebuie precizat ca in materie se aplica in mod prioritar conventiile internationale
privitoare Ia transporturile feroviare internationale de marfuri,

in subsidiar, in limitele aratate

de aceste conventii, dreptul intern. Deosebim in acest sens doua categorii de reglementari:
)- Conventii care reglementeaza relatia Est
1 A se vedea
Octavian, Stancu, Gheorghe, Dreptul Transporturilor, Editia a II-a, revi\zutrt ad!iugitA de
2003, p. 239.
Gheorghe Stancu, Editura Lumina Lex,
2 A se vedea
Florin, Dreptttl transporturilor, Editura Fundatiei Romania de Maine,
2000,
p.
41.
5 A se vedea Filipescu, Jon, Filipescu, Andrei, Tl·atat de drept interna{ional privat, Editie revizuit!i
adaugitA,
Editura Universul Juridic,
2007, p. 362

Conventii care reglementeazli schimburi In relatia Vest.
Din aceasta prima categorie fac parte o serie de conventii incheiate de Romania relativ
recent, respectiv "Acordul cu privire Ia transporturile intemationale de marfuri efectuat cu
participarea 0\ilor Ferate Romane

ale Republicii Moldova" din 26 mai 1997

Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane

"Acordullntre

Administratia de Stat a Transporturilor Feroviare

din Ucraina cu privire Ia transporturile internationale de marfuri'' din 29 decembrie 1997.6
Litigiile Romaniei cu Republica Moldova pe de o parte

cu Ucraina pe de alta, se

rezolva potrivit S.M.G.S. in cazul in care contlictul a avut loc pe teritoriul Moldovei sau al
Ucrainei, iar daca a avut toe pe teritoriul tarii noastre se rezolva potrivit Conventiei de Ia Berna.
Din cea de-a doua categorie de conventii fac parte in principal "Acordul European al
Fondului Comun pe palete plate", lncheiat Ia OSLO In anul 1968,

"Conventia de Ia Berna din

1890", Ia care Romania a aderat prima data in 1904.
In Romania, transportul feroviar de marfuri este reglementat in principal de
Regulamentul de transport pe caile ferate aprobat prin O.G. nr. 7/2005, act normative care
utilizeaza pentru documentul de transport denumirea de scrisoare de trasura. Dispozitiile
Regulamentului de transport pe C.P.R. asigura normele uniforme cu character ethnic

juridic de

transport pe calea ferata. In idea crearii unui cadru institutional necesar introducerii concurentei
In domeniul transportului feroviar, precum

a armonizarii legislatiei

cu legislatia

tarilor member ale Uniunii Europene, fostul operator national de transport feroviar, S.N.C.F.R., a
fost divizat in 5 societati comerciale

o regie autonoma.

12. Drepturile pasagerilor din transportulferoviar
Drepturile de pasager al transportului feroviar sunt valabile in cazul tuturor trenurilor
internationale care circula in UE. Fiecare stat membru decide daca aceste drepturi sunt valabile
In cazul transportului intern de calatori (urban, suburban, regional etc.) sau at curselor
intemationale pentru care punctul de plecare sau de sosire se afla In afara UE.

Anuli1ri sau lntllrzieri
In cazul anularilor sau intarzierilor, companiile feroviare au obligatia sa vi informeze
asupra evolutiei situatiei.
Daca se anunta ca veti ajunge Ia destinatia finala cu o intarziere de eel putin o ora,
puteti:

1 A se vedea Acordul intre Societatea National!! a Ciiilor Ferate
Administratia de Stat a Transporturilor Feroviare
din Ucraina, cu privire Ia transporturile intemationale de ml:lrfuri intre Romania $i Ucraina, 20 noiembrie 1997,

A ten a.

•

sa va anulati calatoria

sa solicitati ramborsarea imediata a pretului biletului (integral sau

doar pentru segmentul de calatorie neefectuat).
Daca intarzierea va impiedica sa va indepliniti scopul calatoriei, ati putea

sa beneficiati

inclusiv de transport gratuit inapoi Ia ponctol de plecare sao sa va continoati cllatoria co
prima ocazie, ori Ia o data ulterioara aleasa de dumneavoastra. Aceasta solutie poate presupune
alte mijloace de transport, daca trenul este blocat, iar serviciile respective au fost suspendate.
•

sa primiti gostlri

baotori racoritoare (in functie de durata de

•

sa beneficiap de cazare - daca trebuie

sa

peste noapte.

Dacli alegeti sa va continuap dlatoria in conditiile date sau acceptati propunerea de a
folosi alt mijloc de transport pentru a ajunge Ia destinatie, ati putea avea dreptulla despagobiri
dupli cum urmeaza:
•

25% din pretul biletului pentru lntarzieri intre 1

2 ore

•

50% din pretul biletului pentru lntazieri de peste 2 ore.

No aveti dreptolla despagobiri daca:
•

ati fost informat In legaturli cu intarzierea inainte de a cumplira biletul

Bagaje 'inregistrate pierdute sau deteriorate
Daca bagajele dumneavoastra inregistrate au fost pierdute sau deteriorate in cursu!
calatoriei, aveti dreptul Ia despagubiri. Acest drept nu se aplica insa daca bagajele erau
impachetate necorespunzator, aveau o natura speciala sau nu erau adecvate pentru transport.

Valoarea despagubirilor

•

Daca puteti dovedi valoarea continutului bagajului, puteti primi despagubiri in valoare de
pana Ia I 300 €/ bagaj inregistrat.

•

In caz contrar, valoarea despagubirii este de 330 €/ bagaj inregistrat.
In cazul producerii unui accident feroviar in urma caruia un calator a murit sau a fost

ranit, acestalpersoanele aflate in intretinerea sa are/au dreptul Ia despagubiri de pana la I 500 €
pentru bagajol de mana pierdot sau deteriorat, indiferent daca acesta a fost inregistrat sao
no.

Riinire li deces
Daca un calator este rAnit san moare in urma unui accident feroviar, acesta/persoanele
aflate In intretinerea sa are/au dreptulla despagubiri care sa acopere nevoile imediate. Compania
trebuie sa achite o parte din suma in termen de lS zile de Ia producerea accidentului.
In caz de deces, valoarea acestei prime plati este de minim 21 000 €/ persoana.

13. Nou/ plan a/ UE pentru un transport ejicient li durabi/
Peste 70% din

europeni locuiesc In mediul urban

transportul local ar trebui gestionat mai bine. Aglomeratiile

9 din I 0 considera ca

accidentele sunt semnele vizibile

ale gestionarii defectuoase a traficului - unul din trei accidente rutiere fatale se inregistreaza in
sau Ia periferia acestora.
Traficul din mediul urban genereaza aproximativ 40% din emisiile de C02

70% din

restul emisiilor asociate transportului rutier.
UE a elaborat un plan de actiune pe patru ani care cuprinde 20 de masuri vizand

modemizarea sistemelor de transport pentru ca acestea sa devina mai eficiente

mai durabile.

Masurile prevad, printre altele, drepturi sporite pentru persoanele care circula cu mijloacele de
transport in comun

suplimentarea fondurilor alocate

in domeniul vehiculelor cu

transportului urban va contribui, de asemenea, Ia combaterea

emisii zero.

schimbarilor climatice, Ia ameliorarea

publice

Ia reducerea

economice

dintre regiuni.

14. UE dorelte sa extindii drepturile pasagerilor $i pentru ciilatoriile cu autocarul li
vaporul.
Pasagerii care calatoresc cu autocarul
de

drepturi ca

vaporul vor beneficia, potrivit noilor propuneri,

cei care aleg avionul sau trenul. Este vorba, 1n special, de dreptul de a

primi masa, cazare Ia hotel

servicii alternative in cazul in care deplasarea este

sau

intrerupta. Companiile care nu se conformeaza vor fi nevoite sa restituie pasagerilor eel putin o
parte din suma platiUi.
Persoanele cu handicap

cele cu mobilitate redusa au dreptul Ia asistenta

durata intregii calatorii. Operatorii vor fi
pierd ori daca un pasager este ranit sau

pe

Ia raspundere daca bagajele se deterioreaza sau se
pierde viata 1n timpul calatoriei.

De asemenea, pasagerii vor avea dreptul Ia anumite informatii privind cAIAtoria

Ia

proceduri eficiente de inaintare a plangerilor. Companiile vor avea Ia dispozitie douA luni pentru
a contesta plangerea unui pasager, inainte ca aceasta sA fie acceptata.
Pasagerii care cAIAtoresc cu avionul

trenul beneficiaza de drepturi similare l!iilinca din

2005. in cazul companiilor aeriene, conformarea Ia aceste reguli costA aproximativ 60 de
eurocenti pe pasager. Se preconizeazli eli aceste costuri vor fi
cu autocarul

mai mici in cazul transportului

vaporul. Pentru solutionarea eventualelor conflicte se vor infiinta organisme

nationale independente. Regulile se vor aplica atat curselor interne, cat

celor intemationale.

, UE nu poate permite ca drepturile pasagerilor sA fie diferentiate in functie de mijloacele de
transport alese" a declarat Antonio Tajani,

al Comisiei, responsabil pentru

transport. , Cu aceste doua noi prevederi, vor fi reglementate toate mijloacele de transport", a
adaugat oficialul european.
Noile propuneri vor ridica nivelul calitativ al clH!itoriilor cu autocarul
pe care liberalizarea pietelor nu a

vaporul, obiectiv

sa-l realizeze. Yntre timp, Comisia

privind aplicarea de catre companiile aeriene a regulilor privind drepturile pasagerilor.

un raport
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Uniunea economica

monetara reprezinta un pas important in procesul de integrare a

economiilor statelor membre ale UE. Lansata in 1992, uniunea presupune coordonarea
politicilor economice

bugetare, aplicarea unei politici monetare comune

utilizarea unei

monede unice, euro. Toate cele 28 de state membre ale UE fac parte din uniunea economica,
dar unele dintre ele

aprofundat

mai mult integrarea

au adoptat moneda euro.

Impreuna, aceste tari alcatuiesc zona euro. Moneda unica prezinta avantaje incontestabile:
reduce costurile tranzactiilor financiare, faciliteaza calatoriile

consolideaza rolul UE la

nivel international. 1
Inca din 1969,

de stat de atunci au decis ca trebuie redactat un plan in legatura cu

UEM. Astfel, a fost stabilit un comitet sub

lui Werner, primul ministru al

Luxemburgului. Acesta a concluzionat ca UEM ar atrage fie convertibilitatea totala a
monedelor europene, libera de fluctuatiile ratelor de schimb, fie ca, de preferinta aceste
monede sa fie inlocuite cu o singura moneda comunitara. Raportul a fost urmat de o Rezolutie
a Consiliului cu privire la realizarea UEM in etape. Cu toate acestea, progresul a fost oprit ca
urmare a modificarii situatiei economice. Raportul Werner s-a bazat pe premisa ratelor de
schimb fixe, ceea ce aceasta a fost subminat la inceputul anilor 70. Ca urmare a problemelor
economice ale SUA, monedele europene au inceput sa oscileze

s-a impus necesitatea

urgenta de a le impiedica sa se indeparteze prea mult unele de celelalte. A constituit
catalizatorul introducerii

care a stabilit principiul ca diferenta dintre ratele de

schimb a doua state membre nu ar trebui sa fie mai mare de 2,25%. Presiunile economice
asupra anumitor state membre au dus insa, la indepartarea de

astfel ca pana in 1977,

doar jumatate din cele zece state membre au ramas in limitele acestuia.

0 incercare mai generala de a da

stabilitatii monetare a prins contur in 1978

pnn instituirea Sistemului Monetar European (SME), prin intermediul unei Rezolutii a
Consiliului European. Exista o nemultumire crescanda referitoare

la ratele de schimb

fluctuante, care erau percepute ca producand un impact negativ asupra investitiilor
transfrontaliere. In plus, circulatia monedelor straine avea un efect destabilizator asupra
monedelor europene. SME a instituit Mecanismul Ratei de Schimb (MRS)
Monetara Europena (ECU). Rata ECU era determinata pe baza unui

Uninea

al monedelor statelor

membre. MRS functiona prin fixarea, pentru fiecare stat participant, a unei rate de schimb fata
de ECU. Aceste valori erau determinate in mod colectiv. Odata ce valoarea fiecarei monede
era stabilita In raport cu ECU, era posibila determinarea valorii oricarei monede nationale in

1

http://publications. europa. eu/webpub/com/factsheets/emu/ro/

raport cu toate celelalte monede nationale. Aceste valori relative erau cunoscute drept cursuri
de schimb centrale bilaterale. Orice tara participanta nu putea permite ratei de schimb sa
oscileze cu mai mult de 2,25% peste sau sub aceste cursuri de schimb centrale bilaterale, cu o
banda de exceptie de 6%. Atunci cand o moneda atingea limitele bilaterale fata de alta
moneda, era necesara interventia bancilor centrale corespunzatoare pentru

a corecta

problema.
MRS a fost insa destabilizat de crizele monetare din 1992-1993. Agentii de schimb
speculau ca anumite monede mai slabe nu se vor putea mentine in cadrul benzilor relativ
strfun.te ale MRS. Bancile centrale au cautat sa mentina integritatea MRS, dar nu au putut face
fata in cele din urma presiunilor de piata. Lira italiana

cea sterlina au fost suspendate din

MRS. Presiunile de piata continue au dus la largirea benzilor bilaterale la 15%

la

devalorizarea anurnitor monede care au ramas in MRS. Aceste masuri au mentinut in mod
oficial MRS, dar i-au subminat ratiunea initiala, din moment ce ele au slabit semnificativ
eforturile de realizare a stabilitatii ratei de schimb.
Cele trei etape ale Uniunii Economice

Monetare:

1) Etapa intai

Raportul Delors

in ciuda faptului

ca Actul Unic European (AUE) nu continea niciun angajament fata

de UEM, aceasta declara in preambul ca, in 1972,

de stat aprobasera obiectivul inaintarii

catre UEM. Aceasta a constituit catalizatorul reintroducerii subiectului pe agenda politica a
summit-ului de la Hanovra din 1988. S-a stabilit un comitet prezidat de Jacques Delors
comisie, pentru a asista Consiliul European, care a prezentat un raport in cadrul
summint-ului de la Madrid in 1989. Raportul recomanda ca UEM sa fie abordata in trei etape.
Etapa intai consta in finalizarea pietei interne, convergenta economica mai stransa
participarea tuturor statelor la MRS. Aceasta nu necesita crearea de noi competente prin tratat.
In etapa a doua trebuia sa fie creat un Sistem European al Bancilor Centrale (SEBC) cu
sarcina de a coordona politicile monetare nationale

de a formula o politica monetara

comuna a Comunitatii. Etapa a treia avea in vedere blocarea ratelor de schimb

aparitia unei

monede unice gestionate de SEBC. Raportul Delors a recunoscut ca ar trebui sa existe un
control central asupra politicii fiscale nationale din moment ce, in caz contrar, actiunea unui
anumit stat ar putea avea consecinte daunatoare asupra inflatiei sau ratelor dobanzilor in toate
statele.
2) Etapa a doua

Acordul de Ia Maastricht

Tratatul de la Maastricht a pus bazele pentru UEM

a prevazut ca a doua etapa ar

trebui sa inceapa la 1 ianuarie 1994. "Arhitectura" dispozitiilor UEM se bazeaza pe o

dihotomie intre uniunea monetara

cea economica, ramasa in mare neschimbata in Tratatul

de la Lisabona.
Politica Monetara

Uniunea monetara urmarea tocmai realizarea monedei unice, iar articolele din tratate
erau puternic influentate de modelul economic german, care cerea independenta BCE,
guvernarea de ditre expeqi

prioritatea stabilitatii pre!Ufilor. Aceste percepte de baza erau

consacrate in articolele initiate din tratate. Independenta BCE a fost consfintita la art.130
intructiuni din partea institutiilor UE, a statelor

TFUE, care prevede ca BCE nu

membre sau a oricarui alt organism, fiind intarita

de art 282 alin (3) TFUE. Guvernarea de

catre expeqi a fost prevazuta in legatura cu structura decizionala a BCE. Comitetul executiv
este compus dintr-un

un

alti patru membri, care trebuie sa fie

expeqi recunoscuti in domeniul monetar sau bancar. Importanta expertizei a fost accentuata
mai mult de SEBC, care este compus din BCE si bancile centrale nationale,

BCE

bancile centrale nationale a caror moneda este Euro sunt cele care dirijeaza politica monetara
a UE. Stabilitatea preturilor a fost pusa la loc de cinste intre obiectivele politicii monetare a
UE inca de la inceput, acum gasindu-se la art. 127 TFUE.

0 parte integranta a Acordului de Maastricht a fost faptul ca politica monetara
structurata in modul de mai sus a fost europenizata. Acest fapt a fost intarit prin dispozitiile
obligatorii ale tratatului care exclud intructiunile sau ingerintele din partea oricarui teq,
indiferent ca acesta ar fi un stat membru sau o alta institutie a UE. Importanta acestui
principiu se reflecta in simetria art.130 TFUE. Acesta impune in sarcina BCE, a bancilor
centrale nationale

a celor implicati in procesul decizional ala acestora o obligatie de a nu

solicita sau primi instructiuni din partea oricarei alte institutii, inclusiv institutiile, organele,
oficiile sau agentiile UE, a oricarui guvern al statelor membre sau a oricarui alt organ. El
impune de asemenea, in sarcina institutiilor UE
de a respecta acest principiu

a guvernelor statelor membre o indatorire

a nu incerca sa influenteze membrii organelor de decizie ale

BCE sau ale bancilor centrale nationale in indeplinirea misiunii lor.
Faptul ca politica monetara se situeaza cu adevarat in domeniul UE a fost consolidat
prin dispozitiile Tratatului de la Lisabona referitoare la competentele UE. Articolul 3 TFUE
afirma clar ca pentru acele tari care au subscris la euro, politica monetara tine de competenta
exclusiva a UE, cu consecinta ca numai UE poate legifera

adopta acte obligatorii, cu

rezerva ca statele membre pot face acest lucru in cazul in care sunt imputernicite de catre UE
sau pentru punerea in aplicare a actelor Uniunii.

Politica economica

Solutiile promovate de Acordul de la Maastricht au fost semnificativ diferite in
materie de politica economica. Ele au fost construite pe doua premise conexe, conservarea
autoritatii nationale

conservarea raspunderii national e.

Cea dintai s-a reflectat in faptul ca statele membre pastrau autoritatea fiscala pentru
bugetele nationale subordonata supravegherii

coordonarii din partea UE, menite sa

convinga statele membre, cu posibilitatea ultima a aplicarii de sanctiuni, sa
bugetele

echilibreze

sa nu inregistreze deficite excesive.

Cea din urma, conservarea raspunderii nationale a fost consecinta celei dintai. Aceasta
cea mai puternica exprimare in dispozitia care nu permite sprijinirea financiara a
statelor membre, art 125 alin (1) TFUE. Aceasta prevede in esenta ca UE nu raspunde

nu

asuma angajamentele autoritatilor administratiilor publice centrale, ale autoritatilor regionale
sau locale, ale celorlalte autoritati publice sau ale altor organisme publice
membru nu raspunde

nu

nici un stat

asuma angajamentele unor astfel de organisme din alt stat

membru. Mesajul era ca guvemele nationale

pastrau autoritatea asupra politicii nationale,

subordonata normelor tratatelor menite sa le convinga sa

echilibreze bugetele, corolarul

fiind acela ca, in cazul in care nu procedau astfel, raspunderea ramanea in sarcina lor.
Aceasta a fost "intelegerea" la care s-a ajuns la Maastricht, iar trasaturile principale au
ramas neschimbate in Tratatul de la Lisabona,

gradul de supraveghere a fost de fapt,

redus in anii care au urmat. Statele membre au recunoscut conexiunea stransa dintre politica
econornica

cea monetara. Ele au inteles ca sanatatea economica a economiilor individuale

ale statelor membre ar putea produce un impact insemnat asupra evaluarii euro, de unde
necesitatea unei supravegheri

coordonari a politicii econornice nationale. Ele au fost insa,

atente la deciziile politice adoptate in cadrul
cele de natura redistributiva

prin intermediul bugetelor nationale, inclusiv

nu au dorit sa acorde UE un control prea marea asupra unor

astfel de hotarari, indiferent daca era vorba de un nivel individual sau de un nivel de masa.
3) Etapa a treia

cadrul juridic

A treia etapa a UEM trebuia sa inceapa eel tarziu la 1 ianuarie 1999. Comisia
Institutul Monetar European, precursorul BCE, trebuiau sa raporteze Consiliului cu privire la
progresul inregistrat de state catre UEM. Aceste rapoarte trebuiau sa examineze masura in
care statele au autonomizat bancile lor centrale

daca fusesera indeplinite criteriile de

convergenta, o conditie prealabila pentru ca un stat sa adopte moneda unica. Statele membre
care nu indeplineau criteriile erau nurnite "state membre care fac obiectul unei derogari". Pe
baza acestor rapoarte, Consiliul evalua daca fiecare stat membru indeplinea conditiile

necesare pentru adoptarea monedei unice. Consiliul intrunit la nivelul

de stat

de

guveme trebuia sa decida cu majoritate calificata, eel tarziu pana la 31 decembrie 1996, daca
majoritatea statelor membre indeplineau conditiile pentru adoptarea unei monede unice. Dadi
data de incepere a celei de-a treia etape nu ar fi fost stabilita pana la

1997, atunci a

treia etapa ar fi fost considerata ca incepand la 1 ianuarie 1999. Decizia oficia1a a Consiliului,
intrunit la nivelul

de stat

de guveme, eli statele candidate cu excepttia Greciei au

indeplinit criteriile de convergenta, a fost adoptata la 1 ianuarie 1999. Ratele de schimb ale
tarilor participante au fost fixate in mod irevocabil

euro a devenit o moneda de sine

statatoare, in ciuda celor care s-au indoit daca unele state ar intruni intr-adevar criteriile de
convergenta, avand in vedere nivelurile inalte ale datoriilor Italiei

Belgiei. Regatul Unit a

negociat un protocol de opt-out, care presupunea ca acest stat sa nu fie obligat sa treaca la a
treia etapa a UEM, chiar daca indeplinea criteriile de convergenta. La 1 ianurie 2002 au fost
introduse noile bancnote
lui februarie 2002.

monede, iar monedele nationale au fost retrase din circulatie spre

In prezent, optsprezece state membre au adoptat moneda euro:

Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia,
Luxemburg, Malta, Tarile de Jos, Portugalia, Slovacia, Slovenia

2

Spania.

Dreptul Uniunii Europene - Paul Craig, Grainne De Burca, Editura Hamangiu 2017.

2
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UNIUNEA VAMALA A
UNIUNII EUROPENE
STUDIU DE CAZ
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)...- Uniunea vamala a fast lnfiintata Ia 1 iulie 1968, cu 18 luni mai devreme decat
fusese prevazut. Au disparut taxele vamale care Inca mai existau pentru comertul
intracomunitar a fast introdus un tarif varna I comun pentru comertul cu restul
lumii, In locul taxelor vamale national
e.
,
).. .- Tn 1993 au fast eliminate controalele vamale Ia frontierele interne, ceea ce a dus
Ia disparitia cozilor lungi de vehicule comerciale de Ia punctele de trecere a
frontierei.
}- La fiecare extindere a Uniunii Europene, noile tari au aderat Ia uniunea vamala,
armonizandu-si legislatia nationala cu prevederile Codului vamal. Monaco, stat
din afara UE, facea parte deja dintr-o uniune vamala cu Franta, iar Andorra San
Marino au stabilit acorduri In 1991.
'
)..- Uniunea vamala dintre UE Turcia a intrat In vigoare In 1995, lnsa, ca In cazul
acordului cu Andorra, se limiteaza Ia produsele industriale Ia produsele agricole
procesate

Consacrata prin lege
• TRoma din 1957 a initiat uniunea vamala ca baza esentiala a
Comunitatii. Astazi, p'revederile referitoare Ia Iibera circulatie a
marfurilor se regasesc In Tratatul privind functionarea Uniunii
Europene (partea a treia, titlul II)
• ). Acestea interzic taxele vamale pentru marfurile comercializate
1ntre statele membre ale UE indica faptul ca, de lndata ce se
aplica un tarif vamal comun Ia granitele externe ale Uniunii,
marfurile trebuie sa poata circula liber.
• Codul vamal al Uniunii (fostul Cod Vamal Comunitar) sta Ia baza
gestionarii uniunii vamale este convenit de Parlamentul
European si de Consiliul Uniunii Europene. Pe masura ce sea plica
noi proceduri apar noi provocari, Comisia autoritatile vamale
nationale lucreaza lmpreuna Ia revizuirea diverselor proceduri de
apricare a Codului.

Ce este Uniunea Vamala?
• Uniunea Vamala, asa cum este definita In Dreptul international,
reprezinta expresia integrarii a doua sau mai multe economii
nationale lntr-un spatiu economic unic, prin eliminarea imediata sau
treptat a obstacolelor tarifare comerciale din circulatia marfurilor
lntre statele respective, precum si prin stabilirea unui tarif vamal
extern comun fata de terte parti
• Uniunea vamala este ozona unica de comert, In care toate
bunurile circula liber, indiferent daca au fast fabricate In Uniunea
Europeana sau importate din afara acesteia. Astfet un telefon mobil
prod us In Fin Ianda poate fi trim is In Ungaria tara taxe vamale tara
control vamal.

Obiectiv principal
Libera circulatie a marfurilor lntre tarile membre, prin eliminarea
obstacolelor tarifare intracomunitare a celorlante restictii comerciale
prin practicarea, In relatiile cu tarile terte, a unui tarif vamal extern
comun, rezultat din fuzionarea tarifelor vamale ale statelor membre.
Pentru a nu fi discriminate produsele importate din tarile membre fata
de produsele autohtone s-a prevazut instituirea unui regim fiscal
comun Ia nivelul spatiului comunitar, adica a unui regim similar de
impozite indirecte elaborarea adoptarea unor reguli comune
concurentei In cadrul comunitatii.
privind

...--
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Datorita uniunii vamale,

In UE:
• taxele vamale Ia frontierele dintre statele membre sunt de domeniul
trecutului
• avem un sistem uniform de taxare a importurilor provenind din tari
terte.
,
• Pentru prod use fabricate In afara UE- de exemplu televizoare din
Coreea de Sud- taxa vamala este perceputa, In general, doar Ia prima
intrare pe teritoriul UE, dupa care nu mai sunt necesare alte taxe sau
controale.

Anual, serviciile vamale ale UE:
• gestioneaza aproximativ 16 % din importurile mondiale, adica peste
2 miliarde de tone de marfuri
• prelucreaza peste 270 de milioane de declaratii vamale.

Protectia vamala include:
I

• aplicarea normelor privind protectia mediului, a sanatatii
sigurantei(de exemplu, interzicerea intrarii In UE a produselor
alimentare contaminate sau a aparatelor electrice potential
periculoase)
• verificarea legalitatii exporturilor de tehnologii sensibile, care ar
putea fi folosite Ia fabricarea de arme nucleare sau chimice
• luarea de masuri lmpotriva pirateriei contrafacerii produselor,
pentru a proteja atat sanatatea siguranta oamenilor, cat locurile
de munca furnizate de producatorii care
activitatea In
mod legal

• efectuarea verificarilor necesare pentru a garanta ca persoanele care
calatoresc cu sume mari de bani lichizi (sau cu echivalentul acestora)
nu se fac vi novate de spalare de bani sau evaziune fiscala
• sprijinirea serviciilor de politie imigrare In combaterea actelor de
terorism crima organizata- trafic de persoane, droguri1 arme de
foci pornografie
• protejarea speciilor pe cale de disparitie, de exemplu prin
supravegherea comertului cu
animale, pasari plante
protejate
• protejarea patrimoniului cultural european, prin cautarea operelor
de arta furate.
=-=-

Prevenirea fraudei
• 0 alta misiune importanta a serviciilor vamale din UE este combaterea
fraudei, care priveaza guvernele de Inca sari fiscale de care au nevoie
pentru a acoperi cheltuieli publice esentiale. Frauda se refera, In special, Ia:
• certificate de origine false folosite pentru a arata ca produsele provin

dintr-o tara care beneficiaza de taxe vamale red use Ia import
• declaratii

plati frauduloase de TVA corespunzand unor operatiuni

comerciale fictive
• sustragerea de Ia plata accizelor pentru anumite prod use, cum ar fi tigarile

WORLD TRADE
ORGANIZATION

\...__

INTERPOL '
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Autoritatile vamale din tarile UE si din cateva tari din afara UE
efectueaza periodic operatiuni vamale comune:
I

I

I

I

actiuni coordonate specifice pentru a combate contrabanda sau
frauda pe anumite rute comerciale. Oficiul pentru Lupta Antifrauda
(OLAF) sprijina aceste operatiuni, mai ales prin furnizarea de analize
strategice, prin punerea Ia dispozitie a unei platforme IT pentru
schimbul de informatii secrete In timp real prin mobilizarea de
investigatori examinatori.
Ocazional, operatiunile implica Europol, Interpol
Mondiala a Comertului (OMC)

Organizatia

Contributia Ia bugetul Uniunii Europene
In ciuda faptului ca, In prezent, pentru aproape
trei sferturi din importurile catre UE nu se
platesc taxe sau se platesc taxe red use (nivelul
mediu este de numai 1,2 %LIn 2012 au fast
stranse 22 de miliarde de euro din taxe vamale.
Statele membre retin 25% pentru a acoperi
costurile de colectare, lnsa 16,3 miliarde de
euro au revenit UE, reprezentand aproximativ
13% din bugetul Uniunii. Taxele vamale
reprezinta o parte semnificativa din resursele
proprii "traditionale" ale UE, alaturi de
prelevarile agricole cotizatiile pentru zahar.

,,Vama 2020''
• REGULAMENTUL (UE) NR. 1294/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN AL
CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program de acpune pentru domeniul
vamal in Uniunea Europeana pentru perioada 2014-2020 (Varna 2020)
abrogare a Deciziei
nr. 624/2007/CE

• Este un program pe care se bazeaza pe initiative similare din perioada
2007-2013. Programul a lnceput In 2014 se va derula pe o perioada
de 7 ani, dispunand de un buget de peste 500 de milioane de euro.
Acesta va sprijini cooperarea dintre autoritatile vamale, facilitand
crearea de retele, initierea de actiuni comune de cursuri de formare
pentru personalul vamal.

• Obiectivul general al programului este de a sprijini functionarea
modernizarea uniunii vamale In vederea consolidarii pietei interne
prin intermediul cooperarii lntre tarile participante, autoritatile lor
vamale functionarii acestora. Obiectivul general este urmarit prin
realizarea obiectivelor specifice.
• Obiectivele specifice sunt de a sprijini autoritatile vamale In
protejarea intereselor financiare economice ale Uniunii ale
statelor membre, inclusiv lupta lmpotriva fraudei protectia
drepturilor de proprietate intelectuala, pentru a spori siguranta
secu rita tea

Uniunea vamala aduce o valoare adaugata clara de necontestat societatii
mediului de afaceri din UE. Ramanand un organism de colectare a unor
venituri considerabile pentru UE statele membre, ea este din multe puncte
de vedere un aparator al pietei interne un sprijin indispensabil pentru
timp
asigurarea fluiditatii comertului In cadrul UE, oferind In
lntreprinderilor, societatilor mediului din UE o valoroasa protectie
diverselor amenintari pe care le prezinta comertul international cu
marfuri. In ultimii ani, uniunea vamala s-a angajat lntr-un proces amplu de
de lucru. Cu
reforma modernizare a legislatiei, procedurilor
toate acestea, reformele trebuie aplicate In totalitate. In plus, reforma
trebuie sa fie extinsa pentru a cuprinde structurile sale interne, precum
guvernanta functionarii sale operationale
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Cauza -46/16
CJUE. Uniunea vamala- Determinarea valorii marfurilor in varna
LS Customs Services
lmpotriva
AdministratTva rajona tiesa (Curtea Administrativa Districtuala,
Letonia)

• http://curia.europa.eu
• ttps://europa.eu/european-union/topics/customs_ro
• Uniunea vamala a UE: protejarea cetatenilor facilitarea
comertului,emisa de Luxemburg: Oficiul pentru Publicatii al Uniunii
Europene, 2014
• http://e u r -I ex. europa .e u
• Programul "Varna 2020".

Numarul
cauzei

C-46/16

2.

Parfile

LS Customs Services

impotriva
Adrninistratfva rajona tiesa (Curtea Administrativa Districtuala, Letonia)

3.

Cuvinte-cheie
,Cerere de decizie prelirninara- Uniunea varnala- Marfuri care au fost sustrase de sub
supravegherea varnala pe teritoriul varna! al Uniunii in cursu! procedurii de tranzit
extern - Determinarea valorii in varna - Conditiile aplicarii rnetodei valorii de
tranzactie- Vanzare pentru export catre un stat tert- Determinarea valorii in varna pe
baza datelor disponibile pe teritoriul Uniunii - Obligatiile de ancheta

rnotivare care

incumba administratiilor varnale din statele rnernbre"

4.

Cadrul juridic UE
Potrivit articolului 4 punctul 13 din Codul vamal comunitar (denumit in continuare
, Codul varna! [al UE]" sau ,Codul vamal"), supravegherea de catre autoritatile varnale
,reprezinta actiunile

in general, de respectivele autoritati pentru a asigura

respectarea reglernentarilor varnale

atunci cand este cazul, a altor dispozitii aplicabile

rnarfurilor aflate sub supraveghere varna!a".

(_Potrivit articolului 37 alineatele (1)

(2) din Codul vamal, , marfurile introduse pe

teritoriul vamal al Comunitatii se afla sub supraveghere vamala din momentul intrarii
lor"

, pot fi supuse controalelor vamale [. ..]". Marfurile necomunitare , raman sub o

J"]

astfel de supraveghere [ ... ] pana ce [... ] se reexporta [...
.Articolul6 alineatele (1)

(3) din Codul vamal prevede urmatoarele:

,(1)

Atunci

cand o persoana solicita autoritatilor vamale sa ia o decizie privind aplicarea
reglementarilor vamale, acea persoana trebuie sa fumizeze toate informatiile
documentele

cerute

de

autoritatile

respective

pentru

a

se

lua

decizia

Deciziile adoptate de autoritatile vamale in scris, care fie resping

mentionata. (3)

solicitarile, fie sunt in detrimentul persoanelor carora le sunt adresate, trebuie sa
stipuleze motivele pe care se intemeiaza. Ele trebuie sa mentioneze posibilitatea
exercitarii

une1

cai

de

atac

prevazute

Ia

243."

articolul
Articolul

29 alineatul (1) din Codul vamal are urmatorul continut:

, (1) Valoarea in

varna a marfurilor importate este valoarea de tranzactie, respectiv pretul efectiv platit
sau de platit pentru marfuri atunci cand sunt vandute pentru export pe teritoriul vamal al
Comunitatii, ajustat, cand este cazul, in conformitate cu articolele 32
Valoarea in varna
(a)

sau aproximativ

moment cu marfurile care se evalueaza;

valoarea de tranzactie a marfurilor similare vandute pentru export in Comunitate

exportate in
(c)

cum este stabilita prin aplicarea prezentului articol este

valoarea de tranzaqie a marfurilor identice vandute pentru export in Comunitate

exportate in
(b)

33."

sau aproximativ

moment cu marfurile care se evalueaza;

valoarea bazata pe pretul unitar care corespunde vanzarilor in Comunitate de

marfuri importate sau de marfuri identice sau similare importate totalizand cantitatea cea
mai mare, catre persoane care nu au legatura cu vanzatorii;
(d)valoarea calculata egala cu suma:

costului sau valorii materialelor

fabricarii sau altar transformari in procesul de

fabricare a marfurilor importate;
valorii profitului

cheltuielilor generale egale cu cele care se reflecta in mod

in vanzarile de marfuri de

natura sau tip cu rnarfurile evaluate care sunt

fabricate de producatori in tara exportatoare pentru a fi exportate in Comunitate;
costului sau valorii elernentelor mentionate la articolul 32 alineatul (I) litera (e).
Articolul 94 din Codul varna! are urmatorul continut:

, (1)

Principalul obligat este tinut sa constituie o garantie pentru asigurarea platii

datoriei vamale sau a altar taxe care pot lua

in ceea ce

marfurile.

(2)

Garantia este:

(a)

fie o garantie individuala care acopera o singura operatiune de tranzit,

(b)

fie o garantie global a care acopera mai multe operatiuni de tranzit in care

principalul obligat a fost autorizat sa foloseasca o astfel de garantie de catre autoritatile
vamale ale statului membru in care este stabilit.
Articolul 192 alineatul (1) din Codul varna! are urmatorul cuprins:

,(1)

Atunci cand, potrivit legislatiei vamale, constituirea unei garantii este

obligatorie

sub rezerva dispozitiilor specifice prevazute pentru tranzit in conformitate

cu procedura comitetului, autoritatile vamale stabilesc valoarea garantiei la un nivel egal
cu:
-valoarea exacta a datoriei vamale sau datoriilor respective atunci cand valoarea poate
fi stabilita cu certitudine in momentul solicitarii garantiei;
maxima,

-in alte cazuri valoarea

cum a fost estimata de autoritatile vamale, a datoriei sau datoriilor vamale

care au luat sau pot lua

5.

Cadrul juridic national

Articolul VII alineatul 2 literele a)

b) din Acordul General pentru Tarife

Comert

1994 (denumit in continuare ,GATT 1994") prevede urmatoarele:
,2. a) Valoarea in varna a marfurilor importate trebuie sa se bazeze pe valoarea reala a
marfurilor importate, Ia care se aplica taxele, sau a unor marfuri similare

nu se va baza

pe valoarea produselor de origine nationa!a sau pe valori arbitrare sau fictive.
b) «Valoarea reala» va trebui sa fie pretulla care, Ia data
tarii importatoare

locul stabilite prin legislatia

cu ocazia operatiunilor comerciale normale, aceste marfuri sau

marfuri similare sunt vandute sau oferite spre vanzare in conditii de deplina
competitivitate.
Articolul 1 alineatul 1 din Acordul GATT privind valoarea in varna are urmatorul
continut:
, 1. Valoarea in varna a marfurilor importate va fi valoarea de tranzactie, adica pretul
efectiv platit sau de pHitit pentru marfuri, cand acestea sunt vandute pentru export cu
destinatia tarii de import [ .. .]"
a)

din

Acordul

GATT

Articolul 2 alineatul 1 litera
privind

valoarea

In

varna

prevede

, 1. a) Daca valoarea

urmatoarele:

in varna a marfurilor importate nu poate fi determinata prin aplicarea prevederilor
articolului 1, valoarea in varna va fi valoarea de tranzactie a marfurilor identice vandute
pentru export cu destinatia

tari de import [ ... ]"

Articolul 3 alineatul I litera a) din Acordul GATT privind valoarea in varna prevede ca:

,1. a) Daca valoarea in varna a marfurilor importate nu poate fi determinata prin
aplicarea prevederilor articolelor 1

2, valoarea in varna va fi valoarea de tranzactie a

marfurilor similare vandute pentru export, cu destinatia

tari de import[ ... ]."

Potrivit articolului 6 alineatul 1 litera b) din Acordul GATT privind valoarea in varna:
, Valoarea in varna a marfurilor importate, determinata prin aplicarea prevederilor

In conformitate cu consideratiile ce preceda, propunem sa se raspunda Ia prima lntrebare
preliminara dupa cum urmeaza: articolul 29 alineatul (1) din Codul varna! trebuie
interpretat In sensul ca metoda de determinare a valorii in varna prevazuta Ia articolul
mentionat trebuie aplicata numai atunci cand valoarea de tranzactie a marfurilor in
discutie corespunde unui pret utilizat Ia exportul catre teritoriul varna! al Uniunii. Astfel,
nu prezinta relevanta daca datoria vamala ia

ca urmare a sustragerii marfurilor

de sub supravegherea vamala In cursu! procedurii _de tranzit extern.

10.
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Codul vamal al Romaniei
http://www .e-customs.ro/wp-content/downloads/Codul-V amal-al-RomanieiLegea86.pdf

12.

Impact asupra legislatiei nationale
Instantele nationale ale statelor membre se pot adresa Curtii de Justitie a Uniunii
Europene prin intermediul unor ,lntrebari preliminare" care sa clarifice un anumit aspect
privind dreptul Uniunii. Deciziile lor devin hotarari sau ordonante motivate, de care
instantele nationale trebuie sa tina cont In solutionarea litigiului dar

in cazul unor

probleme identice.
Fiind o directiva a Uniunii Europene, aceasta are aplicabilitate generala pentru toate
tarile membre

este obligatorie de lndata ce intra in vigoare sub forma legislatiei

national e. De asemenea, aceasta poate fi invocata In fata instantelor de judecata nationale
In solutionarea litigiilor ce fac obiectul respectivei directive.
Directiva din speta se aplica
prevederi in Codul vamal.

In Romania, astfel in dreptul national exista de asemenea

../ _

7.

intrebarea preliminara adresata

1: 1) Articolul29 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12

L

octombrie 1992 de instituire a Codului varna! comunitar trebuie interpretat In sensu! ca
metoda prevazuta Ia articolul mentionat este aplicabila de asemenea In cazul In care
importul marfurilor

punerea lor in Iibera circulatie pe teritoriul varna! al Comunitatii

au avut loc ca urmare a faptului caIn cursu! procedurii de tranzit acestea au fost sustrase
de sub supravegherea vamala, In conditiile In care aceste marfuri sunt supuse taxelor Ia
import

nu au fost vandute pentru export pe teritoriul varna! al Comunitatii, ci pentru

export in afara Comunitatii?

"J

2) Expresia. «prin parcurgerea succesiva», utilizata Ia articolul 30 alineatul (1 ) din
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a
Codului varna! comunitar trebuie interpretata, In raport cu dreptul Ia buna administrare
consacrat la articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
coroborat cu principiul motivarii actelor administrative, In sensu! ca., pentru a putea
concluziona ca este aplicabila metoda prevazuta Ia articolul 31, administrapa vamala
este obligata sa indice In fiecare act administrativ motivele pentru care In lmprejurarile
concrete respective nu se pot utiliza metodele de stabilire a valorii In varna a marfurilor
prevazute Ia articolele 29

30?

3) Pentru a nu aplica metoda prevazuta Ia articolul 30 alineatul (2) litera (a) din Codul
varna!, trebuie sa se considere ca este suficient ca administratia vamala sa indice ca nu
dispune de informatii corespunzatoare sau aceasta are obligapa de a obtine informati i de
Ia producator?
4) Administratia vamala trebuie sa indice motivul pentru care nu este obligatorie
utilizarea metodelor prevazute Ia articolul 30 alineatul (2) literele (c)
varna!, in cazul in care aceasta

(d) din Codul

pretul unor marfuri similare in temeiul

articolului 151 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2454/93?
5) Decizia adrninistratiei vamale trebuie sa contina o motivare exhaustiva cu privire Ia
tipul de informatii disponibile 'in Comunitate, In sensu! articolului 3 1 din Codul varna!,

prezentuJui articot, se va baza pe o valoare catculata. Vatoarea calculata va fi egala cu
totalul:

b)

sumei pentru beneficiile

cheltuielite generate, egata celei care intra in mod general in vanzarile marfuritor de
categorii sau de

tip ca marfurile de evaluat care sunt !acute de catre

producatorii tarii de export pentru export cu destinatia tarii de import;"
ArticoluJ 7 alineatele 1

2 literete e)

g) din Acordul GATT privind valoarea in varna

prevede urmatoarele:
, I.

Daca valoarea in varna a miirfurilor importate nu poate fi determinata prin

aplicarea prevederilor articolelor 1-6, valoarea in varna va fi determinata prin mijtoace
rezonabile compatibile cu principiile
articolului VII al GATT 1994

6.

prevederile generate ale prezentului acord

ale

pe baza datetor disponibile in tara de import.

Situafia de fapt

t:La 2 iunie 2011, STA , LS Customs Services" (denumita in continuare , LSCS"), in
calitate de principal obligat, a depus Ia biroul varna) leton , Rigas brivostas MKP" o
declaratie vamala de tranzit pentru marfuri in cadrul regimului de tranzit extern din
Republica Populara Chineza ditre Federatia Rusa pe teritoriuJ Uniunii Europene.
Intrucat marfurile respective nu au fost prezentate acestei autoritati, LSCS nu a putut
face dovada mcheierii procedurii de tranzit.ln consecinta, administratia fiscala letona a
considerat di procedura de tranzit nu s-a mcheiat

ca titularul tranzactiei nu

indeplinit obligatiile. Astfel , marfurile au fost sustrase de sub supravegherea vamala
luat

a

o datorie vamala in sarcina LSCS. Autoritatea fiscala letona a considerat ca

nu se aplica dispozitiile articolului 29 din Codul vamal, intrucat marfurile in discutie nu
au fost vandute in scopuJ exportului pe teritoriul varna} comunitar, ci in vederea
exportului catre Federatia Rusa. Astfel, pentru a determina valoarea in varna a marfurilor
respective, autoritatea fiscal a letona nu s-a intemeiat pe vatoarea de tranzactie a acestora.
In consecinta, autoritatea fiscata in discutie a determinat valoarea in varna pe baza
articolului 31 din CoduJ vamal, utilizand datele disponibile in cadrul Uniunii.
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sau administratia mentionata are posibilitatea sao motiveze ulterior, in cadrul procedurii
judiciare, prin prezentarea unor dovezi mai detaliate?"

8.

Refinerile Curtii

1) /;- Articolul29 alineatul (1) din Codul varna! trebuie interpretat in sensu! ca metoda
pentru determinarea valorii in varna prevazuta Ia articolul mentionat trebuie aplicata
numai atunci cand valoarea de tranzactie cu marfurile In discutie este egala cu pretui
pentru exportul marfurilor respective pe teritoriul varna! al Uniunii. Astfel, nu prezinta
relevanta daca datoria vamala ia

ca urmare a faptului ca marfurile in discutie sunt

sustrase de sub supravegherea vamala in cursu! procedurii de tranzit extern;}
2)

Autoritatea vamala nu are obligatia de a colecta de Ia producatorul marfurilor

informatii care sunt necesare pentru aplicarea articolului 30 alineatul (2) litera (a) din
Codul vamal. Inainte de a putea decide sa nu aplice aceasta dispozitie, autoritatea trebuie
sa consulte
stau Ia dispozitie

toate sursele de informatii

toate bazele de date disponibile care 1i

sa dea operatorilor econornici respectivi posibilitatea de a prezenta

datele necesare pentru aplicarea dispozitiei mentionate.
3)

Din articolul 6 alineatul (3) din Codul vamal, precum

motivare care incumba autoritatilor administrative

din obligatia generala de

din raportul de subsidiaritate dintre

diferitele metode de cal cui al valorii in varna rezulta ca administratia varna] a are obligatia
sa

motiveze in mod su:ficient decizia de a aplica o anumita metoda,

nu o metoda

care trebuie utilizata cu prioritate. De asemenea, administratia vamala are obligatia de
motiva suficient decizia privind modul in care
cuantumul final a! valorii in varna. Aspectul daca

pe baza caror date s-a calculat
in ce masura !ipsa unei motivari

poate fi regularizata in cadrul procedurii judiciare intra sub incidenta dreptului national
trebuie reglementata cu respectarea principiilor echivalentei

9.

Decizia Curtii

efectiviHitii."

