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Hotărârile Tribunalului de Primă Instanţă în cauzele T-50/03, T-52/03, T-53/03, T-54/03 

Saint-Gobain Gyproc, Lafarge, BPB, Knauf/Comisia 

TRIBUNALUL CONFIRMĂ DECIZIA PRIN CARE SE APLICĂ AMENZI CĂTRE 
KNAUF, LAFARGE ŞI GYPROC, DAR REDUCE AMENDA APLICATĂ CĂTRE BPB 
PENTRU PARTICIPAREA ACESTORA LA O ÎNŢELEGERE PE PIAŢA PLĂCILOR 

DIN IPSOS 

Reducerea amenzii a fost acordată BPB pentru cooperarea sa în cursul investigaţiei 

Prin decizia din 27 noiembrie 20021, Comisia a aplicat amenzi întreprinderilor Gyproc, Lafarge, 
BPB şi Knauf pentru participarea lor la o încălcare unică şi continuă, care s-a manifestat prin 
comportamente ce constituie acorduri sau practici concertate. Acestea din urmă constau în 
schimburi de informaţii privind volumele de vânzări, concentrări privind creşterile de preţuri şi 
întâlniri în vederea repartizării sau a stabilizării pieţelor în sectorul plăcilor din ipsos. 
Întreprinderile au participat la activităţi anticoncurenţiale pe cele patru pieţe principale ale 
Comunităţii Europene, respectiv în Germania, Regatul Unit, Franţa şi Benelux în perioada 
1992-1998 (societatea Gyproc nu a intervenit decât în perioada 1996-1998). 

Comisia a considerat că există o deosebire considerabilă între întreprinderile vizate şi a procedat 
la un tratament diferenţiat, întemeindu-se în acest scop pe cifra de afaceri obţinută din vânzarea 
plăcilor din ipsos pe pieţele relevante în cursul ultimului an avut în vedere şi ţinând seama în 
special de dimensiunile şi de resursele globale ale întreprinderilor, precum şi de durata încălcării 
şi de eventualele circumstanţe atenuante sau agravante. În consecinţă, aceasta a aplicat amenzi în 
cuantum de 138,6 milioane de euro către BPB, de 85,8 milioane de euro către Knauf, de 249,6 
milioane de euro către Lafarge şi de 4,32 milioane de euro către Gyproc. 

Prin acţiunea introdusă, cele patru întreprinderi au solicitat fie anularea deciziei Comisiei, fie 
reducerea amenzii. În hotărârile de astăzi, Tribunalul confirmă decizia Comisiei în ceea ce 
priveşte amenzile aplicate societăţilor Knauf, Lafarge şi Gyproc. 

Cu privire la BPB, Tribunalul consideră că reducerea amenzii acordată de către Comisie pentru 
cooperarea din partea întreprinderii nu a fost suficientă în măsura în care aceasta din urmă a  

                                                 
1 Cauza COMP/E-1/37.152 – Plăci din ipsos, Decizia 2005/471/CE (rezumatul în JO 2005 L 166, p. 8). 



 

putut furniza elemente suplimentare care au confirmat existenţa înţelegerii. Într-adevăr, BPB a 
fost primul participant la practica anticoncurenţială care a comunicat, ulterior unei solicitări de 
informaţii din partea Comisiei, însă într-un mod ce depăşea cadrul acesteia, informaţii detaliate 
privind anumite întâlniri între cele patru întreprinderi. Prin urmare, aceste elemente au putut 
consolida într-o măsură substanţială argumentaţia Comisiei în ceea ce priveşte existenţa unui 
plan global şi, astfel, au permis creşterea substanţială a cuantumului amenzilor în temeiul 
gravităţii încălcării. 

Aceste elemente permit Tribunalului să acorde BPB o reducere suplimentară de 10 % din 
cuantumul amenzii, care se adaugă celor 30 % deja acordaţi de către Comisie. Prin urmare, 
amenda este fixată la 118,8 milioane de euro. 

 

 

 

MENŢIUNE: Împotriva hotărârii Tribunalului se poate declara recurs, numai pentru 
motive de drept, la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, în termen de două luni de 
la comunicarea acesteia. 

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Tribunalului de Primă 
Instanţă. 

Limbi disponibile: FR, DE, EN, IT, RO 

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=T-50/03  
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=RO&Submit=rechercher&numaff=T-52/03 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=RO&Submit=rechercher&numaff=T-53/03 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=RO&Submit=rechercher&numaff=T-54/03

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

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