
Cuvânt înainte al dnei Margrethe Vestager, comisar pentru concurență,  

la Raportul anual privind concurența pentru anul 2015 

Anul trecut a fost primul meu an complet în funcția de comisar pentru concurență de la preluarea 

mandatului de către Comisia Juncker, la 1 noiembrie 2014. A fost un an remarcabil, din mai multe 

puncte de vedere. Comisia a autorizat 318 concentrări economice, dintre care 20 cu asumare de 

angajamente, a adoptat șapte decizii referitoare la practici anticoncurențiale și carteluri și a aprobat 

peste 200 de măsuri de ajutor de stat. Acțiunile noastre au vizat toate sectoarele cheie ale economiei 

UE. 

Însă, mai presus de toate, am convingerea că eforturile noastre în domeniul concurenței au produs 

schimbări benefice în viețile oamenilor. Normele în materie de concurență sunt menite să asigure 

faptul că economia și piețele funcționează în interesul cetățenilor. Normele garantează că 

întreprinderile care dețin o poziție dominantă pe piață respectă regulile și nu abuzează de puterea 

lor. Aceste norme mențin condiții de concurență echitabile, astfel încât toate societățile să aibă o 

șansă de reușită, indiferent de cât de mari sau de mici sunt. 

Din acest motiv, Comisia depune eforturi semnificative pentru a combate practici precum concurența 

fiscală dăunătoare. Rezultatele au început să se vadă în ultimele șase luni. În luna ianuarie a acestui 

an, Comisia a concluzionat că, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, sistemul fiscal 

belgian aplicabil profitului excedentar este ilegal. Sistemul menționat anterior a permis anumitor 

grupuri multinaționale să plătească impozit doar pentru o parte din profitul obținut, în timp ce 

societățile autonome (și anume, societăți care nu sunt membre ale unui grup) care își desfășoară 

activitatea numai în Belgia nu au putut pretinde avantaje similare. Această situație a condus nu doar 

la o denaturare gravă a concurenței pe piața unică a UE, fiind afectate cel puțin 35 de întreprinderi 

multinaționale din numeroase sectoare economice, ci și la prejudicierea în mod direct a celor care 

șiau achitat impozitele în mod corespunzător. Întreprinderile în cauză trebuie să restituie acum 

impozitul pe care nu l-au plătit statului belgian.  

Această decizie a fost precedată de două decizii adoptate anul trecut de Comisie în materie de 

ajutoare de stat, care au stabilit că Luxemburg și Țările de Jos au acordat avantaje fiscale selective 

ilegale întreprinderilor Fiat și Starbucks. Obiectivul Comisiei este de a oferi claritate și de a se asigura 

că normele în domeniul concurenței nu denaturează concurența prin acordarea unui avantaj selectiv 

anumitor întreprinderi. 

Eforturile Comisiei de a combate denaturarea concurenței, cauzată de tratamentul fiscal aplicat de 

statele membre întreprinderilor, au fost completate de un pachet ambițios de reglementări, care a 

fost prezentat de Comisie în ianuarie 2016 în scopul de a combate evaziunea fiscală în UE și la nivel 

mondial. Propunerile se bazează pe principiul simplu potrivit căruia toate întreprinderile, indiferent 

dacă sunt mari sau mici, trebuie să plătească impozit în țara în care generează profit. Totodată, acest 

pachet prevede o abordare coordonată la nivelul UE pentru punerea în aplicare a standardelor de 

bună guvernanță fiscală pe plan internațional. 

Comisia se angajează totodată să permită consumatorilor din UE să profite de toate oportunitățile pe 

care le poate oferi o reală piață unică digitală. O parte esențială a activității noastre în această 

privință vizează ancheta demarată în sectorul comerțului electronic, constatările inițiale ale acesteia 

fiind publicate în martie 2016. 



Primele rezultate arată că practica blocării geografice este răspândită pe scară largă în UE, 

împiedicând consumatorii să valorifice pe deplin avantajele comerțului electronic. Această situație 

este cauzată parțial de deciziile unilaterale ale întreprinderilor de a nu vinde în străinătate, dar și de 

obstacolele contractuale create de întreprinderi, menite să limiteze vânzările comercianților cu 

amănuntul la anumite țări, împiedicând astfel consumatorii să facă achiziții online în alte state ale UE. 

Contractele care prevăd restricții pentru comercianții cu amănuntul în ceea ce privește vânzările în 

străinătate se numără printre preocupările noastre — astfel de contracte duc la fragmentarea pieței 

unice în mai multe piețe naționale și creează noi obstacole, de natură contractuală, în locul barierelor 

care au fost eliminate treptat în decursul unei perioade de aproape șaizeci de ani. Comisia își va 

continua ancheta și va iniția investigații în cazurile care ridică probleme în materie de concurență.  

Pentru a împiedica denaturarea concurenței pe piața unică digitală trebuie să se depună eforturi nu 

doar în sectorul comerțului electronic. Sectorul competitiv al internetului mobil este din ce în ce mai 

important pentru consumatorii și întreprinderile din Europa: telefoanele inteligente și tabletele 

reprezintă mai mult de jumătate din traficul pe internet la nivel mondial și se preconizează că vor 

avea o pondere și mai mare în viitor. 

În acest sector, Comisia a emis, în aprilie 2016, o comunicare privind obiecțiunile către Google și 

societatea sa mamă, Alphabet, în legătură cu sistemul de operare și aplicațiile Android. Potrivit 

opiniei preliminare a Comisiei, Google a pus în aplicare o strategie constând în utilizarea 

dispozitivelor mobile pentru a-și menține și consolida poziția dominantă în domeniul căutării 

generale pe internet. În primul rând, practicile respective au condus la preinstalarea Google Search și 

la setarea acestuia ca serviciu de căutare implicit sau exclusiv pe majoritatea dispozitivelor Android 

vândute în Europa. În al doilea rând, practicile în cauză par să elimine posibilitatea pătrunderii pe 

piață a unor motoare de căutare rivale, prin intermediul browserelor mobile și al sistemelor de 

operare concurente. Aceste norme se aplică tuturor întreprinderilor care își desfășoară activitatea în 

Europa.  

Ca urmare a comportamentului Google, există posibilitatea ca motoare de căutare, sisteme de 

operare mobile sau browsere web rivale să fi fost excluse în mod artificial din anumite oportunități 

de afaceri, în loc să poată concura pe baza meritelor proprii. Acest fapt ar priva consumatorii de 

accesul la o gamă mai largă de servicii și aplicații mobile și ar crea obstacole în calea inovării în cadrul 

mai larg al spațiului mobil. Google are acum posibilitatea să răspundă la preocupările exprimate de 

Comisie. 

O condiție prealabilă pentru o piață unică digitală dinamică constă în existența unui sector competitiv 

al telecomunicațiilor mobile, fapt care ar asigura prețuri echitabile, servicii mobile inovatoare și o 

calitate ridicată a rețelei. În mai 2016, Comisia a adoptat o decizie importantă în acest sens cu privire 

la blocarea, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, a propunerii de achiziție 

a întreprinderii O2 de către Hutchison, în urma căreia s-ar fi creat un nou lider pe piața telefoniei 

mobile din Regatul Unit. Au existat motive serioase de îngrijorare cu privire la faptul că, în urma 

preluării, clienții de telefonie mobilă din Regatul Unit ar fi avut mai puține opțiuni de pachete de 

servicii de telefonie mobilă care să corespundă nevoilor lor și ar fi avut de suportat costuri mai mari. 

De asemenea, această preluare ar fi limitat inovarea și dezvoltarea infrastructurii de rețea în Regatul 

Unit, un aspect cu adevărat îngrijorător, în special pentru piețele aflate într-o evoluție rapidă. 

Remediile propuse de Hutchison nu au fost suficiente pentru a împiedica această evoluție. 



Una dintre prioritățile majore ale mandatului meu este de a permite consumatorilor să beneficieze 

de o gamă largă de platforme inovatoare, de produse online și de servicii mobile. Totodată, am în 

vedere împiedicarea denaturării concurenței pe piețe mai tradiționale. Pentru a ilustra activitatea 

noastră în acest domeniu, voi oferi exemplul anchetei sectoriale aflate în derulare în legătură cu 

mecanismele de asigurare a capacității de producție a energiei electrice. 

Consumatorii și întreprinderile din Europa nu ar trebui să se confrunte cu întreruperi ale 

aprovizionării cu energie electrică, mecanismele de asigurare a capacității de producție a energiei 

putând contribui la reducerea acestui risc. În același timp, existența unor mecanisme de asigurare a 

capacității de producție a energiei care sunt inutile sau concepute în mod necorespunzător poate 

duce la denaturarea concurenței, poate afecta fluxurile transfrontaliere de energie electrică și poate 

crea costuri prea mari pentru consumatorii de energie electrică. În aprilie 2015, Comisia a publicat un 

raport intermediar potrivit căruia încă există numeroase aspecte care pot fi îmbunătățite de statele 

membre în ceea ce privește modul în care evaluează necesitatea mecanismelor de asigurare a 

capacității de producție a energiei și modul în care proiectează astfel de mecanisme. Mecanismele 

care sunt concepute în mod corespunzător trebuie să fie deschise. Trebuie să se ia în calcul 

posibilități de furnizare a energiei electrice la nivel transfrontalier, contribuind astfel la crearea unei 

uniuni energetice în Europa. 

Acestea sunt doar câteva exemple care ilustrează modul în care activitatea noastră contribuie la o 

mai bună funcționare a piețelor, aducând beneficii în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni și pentru 

UE în ansamblu. 

Aștept cu interes continuarea bunei relații de colaborare pe care o avem cu Parlamentul European și 

cu autoritățile naționale din domeniul concurenței. Activitatea desfășurată în cadrul Rețelei 

europene în domeniul concurenței este cu adevărat benefică și intenționăm să continuăm această 

colaborare în cursul anului următor pentru a ajuta autoritățile naționale de concurență să asigure o 

aplicare și mai eficientă a normelor UE în materie de concurență.  
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