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Informare investitori – Status investigație Comisie Europeană 
 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acţionarii şi investitorii 
asupra statusului investigației întreprinse de Comisia Europeană (CE), privind abuzul de poziție dominantă 
împotriva OPCOM, bursa de energie din România, filială a Transelectrica, investigație deschisă în decembrie 
2012. 

Transelectrica a primit în data de 04.06.2013 o Comunicare și Dosarul aferent în data de 10.06.2013, privind 
obiecțiunile Directiei Generale de Concurenta referitoare la practica comercială a OPCOM de a solicita 
participanților la piețele spot de energie electrică de a fi înregistrați în scopuri de TVA în România.  

Comunicatul privind obiecțiunile prezintă opinia preliminară a Comisiei Europene, menționând că operatorul 
pieței de energie discriminează societățile comerciale pe motiv de naționalitate/loc de stabilire, încălcând 
astfel normele antitrust ale UE, respectiv art.102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și  
art. 54 din Acordul privind Spatiul Economic European.    

Trimiterea unei constatări provizorii privind obiecțiunile nu aduce atingere rezultatului final al investigației, 
aceasta fiind o etapă formală în investigațiile CE, cei implicați având astfel posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile în scris sau de a solicita o audiere. 

În cazul în care, ulterior, CE ajunge la concluzia că există dovezi suficiente cu privire la existența unei 
încălcări, după ce părțile și-au exercitat dreptul la apărare, aceasta poate emite o decizie prin care solicită să 
pună capăt respectivului comportament și poate aplica o amendă de până la 10 % din cifra de afaceri. 
 
Transelectrica respinge opiniile preliminare formulate de Direcția Generală de Concurență din cadrul CE și 
intenționează să facă uz de toate mijloacele legale care stau la dispoziția sa pentru a se apăra. Ca primă 
etapă urmează să fie exprimate punctele de vedere ale companiei la obiecțiunile formulate de Comisie, 
solicitând ca acestea să fie susținute în cadrul unei audieri. Menționăm că și OPCOM este angajată într-un 
demers similar. 
 
Transelectrica a fost introdusă în această investigație datorită faptului că deține 100% din acțiunile OPCOM. 
OPCOM nu este inclusă în situațiile financiare consolidate ale Transelectrica. 
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