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COMUNICAT DE PRESĂ nr. 23/07 

15 martie 2007 

Hotărârea Curţii în cauza C-95/04 P 

British Airways plc/Comisia Comunităţilor Europene 

CURTEA RESPINGE RECURSUL INTRODUS DE BRITISH AIRWAYS 

Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă, de respingere a acţiunii împotriva deciziei Comisiei 
de aplicare a unei amenzi de 6,8 milioane euro societăţii British Airways pentru un abuz de 

poziţie dominantă, este menţinută 

Ca urmare a unei plângeri depuse de Virgin Atlantic Airways privind acordurile încheiate între 
British Airways (BA) și agenţi de voiaj cu privire la comisionul și alte stimulente financiare 
pentru vânzarea de bilete ale BA, Comisia a declanșat o procedură de investigaţie și de cercetare 
accelerată. 

BA a adoptat apoi un nou sistem de prime de rezultat aplicabil începând cu anul 1998. În acest 
timp, Virgin a sesizat Comisia cu o a doua plângere împotriva acestui nou sistem de stimulări 
financiare. 

Prin decizia din 14 iulie 1999, Comisia a sancţionat acordurile și sistemele de stimulare puse în 
aplicare de BA ca reprezentând un abuz de poziţie dominantă pe piaţa britanică a serviciilor 
agenţiilor de voiaj aerian și i-a aplicat o amendă de 6,8 milioane euro. Potrivit Comisiei, 
sistemele de prime de rezultat aveau ca efect stimularea agenţilor de voiaj britanici pentru a-și 
menţine sau majora vânzările de bilete BA în mod preferenţial faţă de cele ale companiilor 
aeriene concurente. 

În decembrie 2003, Tribunalul de Primă Instanţă a respins acţiunea în anulare introdusă de BA 
împotriva acestei decizii.1 BA a formulat recurs împotriva acestei hotărâri în faţa Curţii de 
Justiţie a Comunităţilor Europene. 

Astăzi, Curtea a respins recursul ca fiind în parte inadmisibil și în parte neîntemeiat. 

Curtea reamintește că, în cadrul unui recurs, nu îi revine sarcina de a substitui propria apreciere a 
datelor referitoare la piaţă și a situaţiei concurenţiale celei a Tribunalului. Recursul trebuie să fie 
limitat la probleme de drept. Aprecierea faptelor nu constituie o problemă de drept supusă 

                                                 
1 Cauza T-219/99 British Airways, a se vedea CP 116/03 
(http://www.curia.europa.eu/en/actu/communiques/cp03/aff/cp03116en.htm) 

http://www.curia.europa.eu/en/actu/communiques/cp03/aff/cp03116en.htm


controlului Curţii. În consecinţă, criticile în temeiul cărora BA repune în discuţie aprecierea 
faptelor și a mijloacelor de probă efectuată de Tribunal sunt inadmisibile (78). 

Pe de altă parte, Curtea confirmă că Tribunalul nu a săvârșit nici o eroare de drept prin 
respingerea acţiunii introduse de BA.  

Hotărârea Tribunalului este, așadar, menţinută.  

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curţii de Justiţie. 

Limbi disponibile: BG CS DE EN EL FR HU IT NL PL RO SK SL 

Textul integral al hotărârii este disponibil la adresa internet a Curţii 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=RO&Submit=rechercher&numaff=C-95/04 

P.  
În general, acesta poate fi consultat începând din ziua pronunţării, de la orele 12 CET.  

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să îl contactaţi pe Balázs Lehóczki 
Tel: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028. 
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