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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR 

Raport privind politica în domeniul concurenței pentru anul 2015 

I. Introducere 

O politică UE în domeniul concurenței puternică și eficace a fost dintotdeauna un element 

fundamental al proiectului european. În momentul de față, când relansarea economică și 

stimularea creșterii sunt priorități ale agendei UE, politica în domeniul concurenței este mai 

importantă ca niciodată. 

Politica în domeniul concurenței menține piețele deschise și eficiente. Pentru consumatorii 

europeni, acest lucru se traduce prin rezultate mai bune pe piață, cum ar fi prețuri mai scăzute, 

produse și servicii de calitate mai bună și o ofertă mai vastă. În plus, concurența sănătoasă 

oferă societăților șanse egale de a face afaceri și de a-și atinge obiectivele comerciale, context 

care, la rândul său, favorizează creșterea economică, crearea de locuri de muncă și 

prosperitatea. Atunci când întreprinderile au posibilitatea de a concura pe baza propriilor 

merite, atât acestea, cât și gospodăriile beneficiază de o gamă largă de produse și servicii de 

calitate și inovatoare, la prețuri competitive. De asemenea, intensificarea concurenței 

stimulează întreprinderile să investească și să devină mai eficiente. Aceste câștiguri de 

eficiență se propagă apoi în întreaga economie. Obiectivul ultim al politicii în domeniul 

concurenței este obținerea unei mai bune funcționări a piețelor, de care să beneficieze 

gospodăriile și întreprinderile. 

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat la începutul mandatului său 

că Comisia pe care o conduce se va concentra asupra principalelor provocări cu care se 

confruntă societatea și economia europeană. Politica în domeniul concurenței are un rol 

important de jucat în abordarea acestor provocări. Activitatea desfășurată în 2015 în domeniul 

concurenței a contribuit în mod semnificativ la o serie de priorități politice cheie ale Comisiei, 

și anume la stimularea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor, 

precum și la crearea unei piețe unice digitale conectate, a unei uniuni energetice reziliente și a 

unei piețe unice mai aprofundate și mai echitabile. 

Comisia este angajată, de asemenea, în promovarea atât a unei culturi a concurenței în UE și 

în afara acesteia, prin promovarea unui dialog mai strâns cu statele membre
1
 și cu celelalte 

instituții ale UE, cât și a unei cooperări internaționale extinse. 

Principiile fundamentale ale aplicării normelor din domeniul concurenței sunt garantarea 

imparțialității, respectarea statului de drept și servirea interesului european comun. 

Politica UE în domeniul concurenței se organizează, de asemenea, în jurul valorilor de 

echitate, independență politică, transparență și respectarea dreptului. 

                                                            
1 A se vedea, de exemplu, Competition Policy Brief, numărul 2015-05 intitulat Improving competition in the 

Member States to boost growth (Îmbunătățirea concurenței în statele membre în vederea stimulării creșterii 

economice). 
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II. Politica în domeniul concurenței stimulează inovarea și investițiile în întreaga UE 

Economia Europei trece încet la o altă etapă, după recenta criză economică și financiară. În 

vederea construirii unei baze solide pentru o creștere economică durabilă și pentru crearea de 

locuri de muncă de calitate, UE trebuie să își restabilească nivelurile investițiilor, în special în 

domenii strategice, precum cercetarea, dezvoltarea și inovarea. Viitorul Europei ar trebui să se 

bazeze, în mod special, pe inovare. Politica în domeniul concurenței poate contribui la 

realizarea acestui obiectiv prin crearea unui mediu care să încurajeze investițiile și inovarea. 

Presiunea concurențială creează stimulente pentru întreprinderi, astfel încât acestea să 

investească, să devină mai eficiente, să dezvolte noi tehnologii și să creeze produse mai bune. 

Facilitarea unei concurențe mai eficace contribuie la stimularea investițiilor, menținând 

piețele deschise și asigurând luarea de măsuri în cazul în care un lider de piață abuzează de 

poziția sa pentru a-i împiedica pe concurenți să se dezvolte și să inoveze. O serie de simulări 

bazate pe modelul econometric indică faptul că deciziile Comisiei privind concentrările 

economice și cartelurile conduc la o creștere cu 0,7 % a investițiilor după cinci ani
2
. În plus, 

normele UE privind ajutoarele de stat permit direcționarea resurselor publice către 

mobilizarea unor noi investiții, asigurând faptul că finanțarea din fonduri publice stimulează 

investițiile private care altfel nu ar fi fost realizate. 

Planul de investiții pentru Europa
3
 a fost lansat în noiembrie 2014 cu scopul de a stimula 

investițiile. O parte esențială a acestui plan este Fondul european pentru investiții strategice
4
 

(FEIS), care a devenit operațional în ultima parte a anului 2015. Cu ajutorul Băncii Europene 

de Investiții (BEI), FEIS oferă finanțări care beneficiază de o garanție de la bugetul UE, 

mobilizând astfel o serie de investiții strategice pe care piața nu le-ar fi putut finanța singură. 

Finanțările pentru proiectele sprijinite de FEIS care sunt furnizate de BEI nu intră sub 

incidența normelor privind ajutoarele de stat. Cu toate acestea, proiectele pot beneficia și de 

sprijin financiar („cofinanțare”) din partea statelor membre (inclusiv din fondurile structurale 

și de investiții europene), sprijin care face obiectul normelor privind ajutoarele de stat. Aceste 

finanțări trebuie să fie aprobate de către Comisie, cu excepția cazului în care sunt acordate în 

condițiile pieței. Pentru a sprijini FEIS, Comisia evaluează cofinanțările din partea statelor 

membre în regim de prioritate. Obiectivul normelor privind ajutoarele de stat coincide cu 

obiectivul Planului de investiții, și anume de a remedia disfuncționalitățile pieței și de a 

mobiliza investiții private. Controlul ajutoarelor de stat asigură faptul că proiectele de 

investiții publice vizează nevoi reale, mențin costurile sub control și garantează faptul că 

fondurile publice sunt cu adevărat necesare pentru lansarea proiectelor. 

Revizuirea normelor privind ajutoarele de stat în scopul încurajării măsurilor de ajutor care 

favorizează creșterea economică 

Normele privind ajutoarele de stat au fost revizuite în contextul inițiativei de modernizare a 

ajutoarelor de stat (SAM)
5
. Această inițiativă ajută statele membre să orienteze mai bine 

măsurile de ajutor către creșterea economică, crearea de locuri de muncă și coeziunea socială. 

În cadrul modernizării ajutoarelor de stat, Comisia își consolidează parteneriatul cu 

                                                            
2 Dierx A., Ilzkovitz, F., Pataracchia, B., Ratto, M., Thum-Thysen, A.,Varga, J., „Distributional macroeconomic 

effects of EU competition policy – a general equilibrium analysis”, Competition Policy and Shared Prosperity 

(în curs de apariție), Banca Mondială. 
3 A se vedea http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_ro.htm.  
4 A se vedea http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_ro.  
5 A se vedea http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html.  

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_ro
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
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statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a noilor norme, întrucât 

responsabilitatea acestora este acum mai mare în ceea ce privește acordarea de ajutoare fără 

notificarea prealabilă a Comisiei. 

Această strategie de parteneriat consolidat urmărește să asigure un echilibru între flexibilitatea 

sporită de care dispun statele membre în ceea ce privește acordarea ajutoarelor, pe de o parte, 

și o mai bună cooperare, controale naționale efectuate cu diligență și o transparență mai mare, 

pe de altă parte. Comisia va sprijini investițiile strategice prin colaborarea cu statele membre 

cu privire la modul în care pot fi concepute măsuri de ajutor care să favorizeze creșterea 

economică și să promoveze o piață unică puternică, integrată și dinamică. 

Noul cadru pentru ajutoarele de stat va garanta că finanțările publice permit mobilizarea 

investițiilor private pentru a contribui la obiective importante de interes comun, fără a 

denatura concurența. În această privință, pe lângă normele prevăzute în Regulamentul general 

de exceptare pe categorii de ajutoare (GBER) extins, adoptat în 2014
6
, există trei domenii 

deosebit de importante pentru stimularea inovării și a investițiilor în întreaga UE. Cadrul 

pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI)
7
 facilitează acordarea de măsuri de ajutor pentru 

activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare, pentru a completa finanțările private. 

Orientările privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor de finanțare de risc
8
 

permit o repartizare mai rapidă și mai generoasă a ajutoarelor pentru finanțare de risc către 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderile cu capitalizare medie care sunt 

inovatoare și orientate spre creștere. Orientările privind banda largă
9
 sprijină statele membre 

în găsirea de soluții pentru deficitele de finanțare și pentru disfuncționalitățile pieței atunci 

când este vorba de asigurarea unei acoperiri suficiente a serviciilor în bandă largă, în special 

în zonele rurale. 

Măsuri de ajutor care favorizează activitățile de cercetare inovatoare 

Normele privind ajutoarele de stat contribuie la încurajarea și răspândirea inovării în UE, prin sprijinirea unor 

proiecte de vârf din domeniile tehnologice cele mai avansate. 

De exemplu, Comisia a evaluat, în luna aprilie, un ajutor în valoare de 50 de milioane GBP (aproximativ 71 de 

milioane EUR) pe care autoritățile britanice intenționau să-l ofere pentru proiectarea unui motor de lansator 

spațial în cadrul proiectului SABRE și a constatat că acesta este conform cu normele UE privind ajutoarele de 

stat. SABRE este un proiect de cercetare și dezvoltare desfășurat de societatea Reaction Engines Limited din 

Regatul Unit, acesta având drept scop dezvoltarea unui motor care ar reduce în mod semnificativ costurile de 

lansare a sateliților în partea inferioară a orbitei terestre. Comisia a evaluat proiectul în conformitate cu cadrul 

privind ajutoarele de stat pentru CDI și a ajuns la concluzia că finanțările obținute din surse de capital privat nu 

ar fi suficiente pentru ca proiectul să poată fi finalizat. Cercetarea în acest domeniu ar putea conduce la progrese 

tehnologice semnificative de care ar beneficia consumatorii care folosesc produse și servicii bazate pe sateliții 

din partea inferioară a orbitei terestre, cum ar fi comunicațiile mobile. 

                                                            
6 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, JO L 187, 26.6.2014, disponibil la 

adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0651  
7 Comunicare a Comisiei, Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare, JO C 198, 

27.6.2014, disponibilă la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01) 
8 Comunicare a Comisiei, Orientări privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor de finanțare de 

risc, JO C 19, 22.1.2014, disponibilă la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04). 
9 Comunicare a Comisiei, Orientări ale UE pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul 

dezvoltării rapide a rețelelor de comunicații în bandă largă, JO C 25, 26.1.2013, disponibilă la adresa http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:ro:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0651
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:ro:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:ro:PDF
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III.  Valorificarea oportunităților oferite de piața unică digitală 

Concretizarea pieței unice digitale a fost o prioritate a Comisiei încă de la începutul 

mandatului său. Extinderea economiei digitale, pe lângă faptul că transformă lumea în care 

trăim și modul nostru de viață, este unul dintre principalele motoare ale creșterii economice. 

O piață unică digitală prosperă ar stimula inovarea, ar crea noi locuri de muncă și, de 

asemenea, ar oferi start-up-urilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urile) europene noi 

oportunități de a accede la o piață de peste 500 de milioane de oameni. Comisia a estimat că 

crearea unei piețe unice digitale prin înlăturarea obstacolelor de reglementare, precum și 

trecerea de la 28 de piețe naționale la una singură, ar putea să aducă o contribuție de 

415 miliarde EUR pe an la economia noastră și să creeze sute de mii de noi locuri de muncă
10

. 

În mai 2015, Comisia a adoptat Strategia privind piața unică digitală
11

. Această strategie 

include un set de 16 acțiuni specifice, construite în jurul a trei piloni: (1) un acces mai bun al 

consumatorilor și al întreprinderilor la bunuri și servicii digitale în întreaga Europă; 

(2) crearea condițiilor adecvate și a unor condiții de concurență echitabile pentru dezvoltarea 

rețelelor digitale și a serviciilor inovatoare; (3) valorificarea la maximum a potențialului de 

creștere al economiei digitale. 

Piețele digitale constituie, de asemenea, una dintre principalele priorități ale politicii în 

materie de concurență. Existența unor piețe digitale deschise și echitabile va stimula inovarea 

și va aduce beneficii atât consumatorilor, cât și întreprinderilor. Piața unică digitală trebuie să 

fie un loc în care toți actorii, fie că sunt mari sau mici, pot crea produse inovatoare și pot 

concura pe baza meritelor proprii. În plus, politica în domeniul concurenței abordează 

combaterea barierelor existente online, care limitează orizontul de investiții al companiilor din 

domeniul internetului și al start-up-urilor și care împiedică întreprinderile, cetățenii și 

administrațiile publice să profite pe deplin de instrumentele digitale. 

Asigurarea unei concurențe nedenaturate pe internet: combaterea barierelor și obstacolelor 

online care stau în calea inovării 

Evoluțiile rapide din economia digitală prezintă o serie de provocări pentru factorii de decizie, 

dar nu impun o revizuire a legislației în materie de concurență și a instrumentelor din acest 

domeniu: instrumentele politicii din domeniul concurenței se adaptează rapid la trăsăturile 

specifice ale piețelor digitale
12

. 

Ancheta privind sectorul comerțului electronic - o cunoaștere aprofundată a acestei piețe pentru a 

combate barierele transfrontaliere 

În mai 2015, Comisia a lansat o anchetă sectorială privind practicile anticoncurențiale din sectorul comerțului 

electronic din UE. În 2014, aproximativ jumătate din numărul total de consumatori din UE au făcut achiziții 

online, însă doar circa 15 % din aceștia au cumpărat online de la un vânzător cu sediul în alt stat membru al UE. 

Această situație sugerează că mai există încă obstacole semnificative în calea comerțului electronic 

transfrontalier în interiorul UE. Ancheta sectorială se va concentra, în special, pe potențialele barierele pe care 

le-ar putea crea întreprinderile în calea comerțului electronic transfrontalier cu bunuri și servicii în sectoarele în 

care comerțul electronic este cel mai răspândit, cum ar fi sectorul produselor electronice, al îmbrăcămintei și 

încălțămintei, precum și al conținutului digital. 

                                                            
10 A se vedea http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en.  
11 Comunicarea Comisiei din 6 mai 2015 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor – O strategie privind piața unică digitală pentru Europa, COM(2015) 192 

final, disponibilă la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192. 
12 A se vedea recentul studiu al Parlamentului European, la adresa: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542235/IPOL_STU%282015%29542235_EN.pdf  

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:52015DC0192
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542235/IPOL_STU(2015)542235_EN.pdf
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Ancheta sectorială va sprijini măsurile care vor fi adoptate de Comisie și de autoritățile naționale din domeniul 

concurenței din UE împotriva restricțiilor impuse vânzărilor online. Informațiile obținute din această anchetă vor 

contribui la o mai bună punere în aplicare a legislației în materie de concurență în sectorul comerțului electronic. 

Unul dintre obiectivele principale ale măsurilor de asigurare a respectării normelor în materie 

de concurență este de a încuraja toți actorii din sector să inoveze, indiferent dacă actorii 

respectivi sunt start-up-uri sau au o cotă de piață dominantă. Scopul este de a se asigura că o 

ofertă cât mai variată de produse inovatoare este pusă la dispoziția consumatorilor europeni. 

De exemplu, pe piața căutărilor online, Comisia desfășoară o investigație antitrust privind 

practicile Google.  

În aprilie, Comisia a transmis Google o comunicare privind obiecțiunile în care susține că 

Google a abuzat de poziția sa dominantă pe piețele serviciilor de căutare online din Spațiul 

Economic European, prin favorizarea sistematică a propriului serviciu de comparare a 

prețurilor în cadrul rezultatelor căutării generale
13

. Comisia este preocupată de faptul că 

rezultatele pe care le primesc utilizatorii în urma căutărilor nu sunt întotdeauna rezultatele 

cele mai relevante pentru căutarea efectuată. Potrivit opiniei preliminare a Comisiei, 

comportamentul Google încalcă normele antitrust ale UE deoarece reprimă concurența și, prin 

urmare, dăunează consumatorilor. 

Comisia a identificat anterior patru subiecte care ridică preocupări cu privire la 

comportamentul Google, iar comunicarea privind obiecțiunile amintită mai sus se referă la 

prima dintre aceste preocupări (serviciul de comparare a prețurilor). De asemenea, Comisia 

investighează activ comportamentul Google în ceea ce privește celelalte trei subiecte care 

ridică preocupări: copierea conținutului web al concurenților, exclusivitatea publicitară și 

restricțiile nejustificate impuse difuzorilor de publicitate. Comunicarea privind obiecțiunile 

referitoare la compararea prețurilor nu aduce în niciun fel atingere rezultatului investigației 

Comisiei în legătură cu celelalte trei subiecte. 

O altă investigație în sectorul digital se referă la Amazon. În iunie, Comisia a inițiat o anchetă 

oficială antitrust în legătură cu unele practici comerciale ale Amazon în domeniul distribuției 

de cărți electronice
14

. Ancheta se concentrează în special pe clauzele care par a proteja 

Amazon de concurența cu alți distribuitori de cărți electronice, cum ar fi clauzele care îi dau 

societății Amazon dreptul de a fi informată cu privire la condiții mai favorabile sau alternative 

oferite concurenților săi și/sau dreptul de a beneficia de condiții cel puțin la fel de bune ca 

acelea oferite concurenților săi. 

Comisia este preocupată de faptul că aceste clauze ar putea perturba condițiile de concurență 

echitabile și ar putea reduce concurența de pe piață în detrimentul consumatorilor, deoarece 

altor distribuitori de cărți electronice le-ar fi astfel mai greu să intre în concurență cu Amazon 

prin crearea unor produse și servicii noi și inovatoare. Un astfel de comportament, dacă este 

confirmat, ar încălca normele antitrust ale UE, care interzic abuzurile de poziție dominantă și 

practicile comerciale restrictive. Obiectivul Comisiei este de a asigura o concurență sănătoasă 

între platforme și de a garanta faptul că actorii de pe piață nu abuzează de poziția lor pentru a 

obține condiții contractuale care ar putea acționa ca un obstacol în calea inovării pe piață. 

                                                            
13 Cazul AT.39767 – Căutarea Google, a se vedea IP/15/4780 din 15 aprilie 2015, disponibil la adresa 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4780_ro.htm. 
14 Cazul AT.40153 Clauze de tip CNF în domeniul cărților electronice și aspecte conexe, a se vedea IP/15/5166 

din 11 iunie 2015, disponibil la adresa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5166_en.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4780_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5166_en.htm
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Promovarea unei oferte mai vaste pentru cetățenii UE în ceea ce privește accesul la mass-

media 

Un control solid și rapid al aplicării normelor în materie de concurență reprezintă un 

instrument esențial în combaterea eficace a problemelor care apar în sectoarele noi și aflate în 

evoluție rapidă ale economiei digitale. Cu toate acestea, asigurarea unei concurențe active pe 

piețele mai tradiționale, cum ar fi cea a difuzării programelor de televiziune, este la fel de 

importantă pentru cetățenii europeni. Comisia dorește să se asigure că consumatorii au 

posibilitatea de a alege între distribuitori de televiziune care concurează în condiții echitabile 

și de pe poziții de egalitate
15

.  

Protejarea stimulentelor pentru inovare în sectorul mass-media 

În februarie 2015, Comisia a autorizat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, 

achiziționarea de către Liberty Global a unei participațiuni în societatea media belgiană De Vijver Media NV 

(denumită în continuare „De Vijver”), sub rezerva asumării anumitor angajamente. Decizia Comisiei a fost 

adoptată în urma unei investigații aprofundate. 

Comisia era preocupată de faptul că, după tranzacție, De Vijver ar putea refuza să acorde licențe pentru canalele 

sale distribuitorilor TV care sunt în concurență cu Telenet, societate de cablu controlată de Liberty Global. 

Angajamentele asumate răspund acestor preocupări prin faptul că societatea De Vijver este obligată să acorde 

licențe pentru canalele sale - canalele Vier, Vijf și orice alt canal similar pe care l-ar putea lansa - distribuitorilor 

TV din Belgia în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii. În lipsa acestor angajamente, tranzacția ar fi 

putut avea drept efect reducerea concurenței pe piața de distribuție TV și, în cele din urmă, prețuri mai mari și un 

grad mai scăzut de inovare pentru consumatori. 

În plus, în luna aprilie, Comisia a autorizat proiectul de achiziție a PT Portugalia, operator portughez de 

telecomunicații, de către Altice, societate multinațională de cablu și telecomunicații. Decizia este condiționată de 

angajamentul asumat de Altice de a vinde cele două filiale ale sale din Portugalia. 

PT Portugal este un operator de telecomunicații și multimedia care își desfășoară activitățile în toate segmentele 

de telecomunicații din Portugalia. Comisia era preocupată de faptul că operațiunea de concentrare economică, 

astfel cum a fost notificată inițial, ar fi diminuat concurența pe o serie de piețe de telecomunicații din Portugalia. 

Concentrarea economică ar fi eliminat un concurent puternic de pe aceste piețe, iar acest lucru ar fi putut 

conduce la creșterea prețurilor și la diminuarea concurenței pentru consumatorii portughezi. Pentru a înlătura 

aceste preocupări, Altice a propus să elimine suprapunerea dintre activitățile sale și cele ale PT Portugalia, prin 

vânzarea întreprinderilor sale portugheze Cabovisão și ONI. Comisia a lucrat în strânsă colaborare cu autoritatea 

portugheză de concurență la evaluarea tranzacției propuse. 

O altă investigație antitrust vizează furnizarea transfrontalieră de servicii de televiziune cu 

plată în Regatul Unit și Irlanda. În iulie, Comisia a transmis o comunicare privind obiecțiunile 

către Sky UK și șase studiouri importante de film din Statele Unite: Disney, NBC Universal, 

Paramount Pictures, Sony, Twentieth Century Fox și Warner Bros
16

. În investigația Comisei, 

inițiată în ianuarie 2014, au fost identificate o serie de clauze din acordurile pentru acordarea 

licenței încheiate între cele șase studiouri de film și Sky UK care impuneau Sky UK obligația 

de a bloca accesul la filmele pe care le difuzează prin intermediul serviciilor sale de 

televiziune cu plată online sau prin intermediul serviciilor sale de televiziune cu plată prin 

satelit în cazul consumatorilor care se găsesc în afara teritoriului pentru care se aplică licența 

                                                            
15 A se vedea Cazul M.7194 – Liberty Global / Corelio / W&W / De Vijver Media, Decizia Comisiei din 

24 februarie 2015, disponibilă la adresa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7194 și Cazul M.7499 – Altice / 

PT Portugal, Decizia Comisiei din 20 aprilie 2015, disponibilă la adresa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7499. 
16 Cazul AT.40023 – Accesul transfrontalier la conținutul oferit de televiziunile cu plată, a se vedea IP/15/5432 

din 23 iulie 2015, disponibil la adresa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-15_en.htm. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7194
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7499
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5432_en.htm
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(Regatul Unit și Irlanda). Unele acorduri conțin și clauze care impun studiourilor de film să se 

asigure că, în cadrul acordurilor de licență pe care le încheie cu alți difuzori de programe 

televiziune decât Sky UK, difuzorii respectivi nu au posibilitatea de a furniza serviciile lor de 

televiziune cu plată în Regatul Unit și în Irlanda. 

Această situație îi afectează pe consumatorii europeni care doresc să vizioneze la alegere 

canale de televiziune cu plată, indiferent de locul în care trăiesc sau călătoresc în UE. Opinia 

preliminară a Comisiei este că, în lipsa unei justificări convingătoare, astfel de clauze ar putea 

constitui o încălcare a normelor UE care interzic acordurile anticoncurențiale. 

Îmbunătățirea funcționării piețelor inovatoare - dispozitivele mobile 

Dispozitive mobile, cum ar fi telefoanele inteligente și tabletele electronice, fac în prezent 

parte din viața de zi cu zi a majorității cetățenilor europeni. Anul 2015 a fost o etapă 

importantă pentru utilizatorii europeni de comunicații mobile căci Parlamentul European și 

Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) 2015/2120
17

, care va elimina tarifele de roaming din 

UE începând cu 15 iunie 2017. Obiectivul măsurilor de asigurare a respectării normelor 

antitrust și al actelor legislative din acest domeniu este de a proteja concurența în domeniul 

dispozitivelor mobile pentru a asigura o inovare continuă în beneficiul consumatorilor 

europeni. 

În urma deschiderii a două investigații antitrust, în decembrie, Comisia a transmis două 

comunicări privind obiecțiunile către întreprinderea Qualcomm, cel mai mare furnizor de la 

nivel mondial de chipseturi de bandă de bază, care sunt utilizate în echipamente electronice de 

larg consum. Chipseturile de bandă de bază execută funcțiile de comunicație în telefoanele 

inteligente, tablete și alte dispozitive mobile în bandă largă. Acestea sunt utilizate atât pentru 

transmisiile vocale, cât și pentru transmisiile de date. 

Opinia preliminară a Comisiei este că întreprinderea a abuzat de poziția sa dominantă pe 

piețele mondiale ale chipseturilor de bandă de bază 3G (UMTS) și 4G (LTE), încălcând 

normele antitrust ale UE
18

. În cadrul primei investigații se examinează dacă Qualcomm a 

abuzat de poziția sa dominantă pe piață prin oferirea de stimulente financiare unui important 

producător de telefoane inteligente și de tablete, cu condiția ca acesta să utilizeze exclusiv 

chipseturile de bandă de bază ale Qualcomm în telefoanele inteligente și tabletele pe care le 

produce. Este posibil ca un astfel de comportament să fi redus interesul producătorului de a se 

aproviziona cu chipseturi de la concurenții societății Qualcomm, ceea ce este în detrimentul 

concurenței și al inovării pe piețele chipseturilor de bandă de bază UMTS și LTE. A 

doua investigație analizează dacă societatea Qualcomm a desfășurat o politică de prețuri de 

ruinare, prin practicarea unor prețuri inferioare costurilor în vederea eliminării concurenților 

de pe piață. 

Piața furnizării de echipamente hardware nu este însă decât o față a medaliei; software-ul care 

rulează pe telefoanele inteligente și pe tablete trebuie să facă, de asemenea, obiectul unei 

concurențe nedenaturate. Aplicațiile și serviciile mobile pentru telefoane inteligente, tablete și 

                                                            
17 Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire 

a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul 

universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a 

Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul 

Uniunii, JO L 310, 26.11.2015, p. 1-18, disponibil la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120.  
18 Cazurile AT.40220 Qualcomm (plăți de exclusivitate) și AT.39711 Qualcomm (prețuri de ruinare), a se vedea 

IP/15/6271 din 8 decembrie 2015, disponibil la adresa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6271_en.htm. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6271_en.htm
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alte dispozitive mobile se bazează pe sistemul de operare al dispozitivului. Google Android a 

devenit principalul sistem de operare pentru dispozitivele mobile inteligente în Spațiul 

Economic European, în măsura în care Android este utilizat în prezent pentru majoritatea 

dispozitivelor mobile inteligente în Europa. 

În aprilie, Comisia a inițiat o procedură oficială împotriva Google pentru a investiga dacă este 

posibil ca normele antitrust ale UE să fi fost încălcate de comportamentul acestei societăți în 

ceea ce privește Android
19

. Android este un sistem de operare mobil cu sursă deschisă, 

dezvoltat în principal de Google. În principiu, orice persoană este liberă să utilizeze și să 

dezvolte în continuare Android. Cu toate acestea, majoritatea producătorilor de telefoane 

inteligente și de tablete utilizează sistemul de operare Android în combinație cu o serie de 

aplicații și servicii aflate în proprietatea Google și trebuie, prin urmare, să încheie anumite 

acorduri cu Google. 

Comisia evaluează dacă, prin încheierea unor acorduri anticoncurențiale și/sau prin abuzarea 

de o eventuală poziție dominantă, Google a împiedicat în mod ilegal dezvoltarea și accesul pe 

piață al sistemelor de operare mobile, al aplicațiilor și serviciilor de comunicații mobile 

concurente în Spațiul Economic European. Această investigație este distinctă și separată de 

investigația Comisiei cu privire la comportamentul Google în ceea ce privește căutările pe 

internet. 

Un control eficace al concentrărilor economice pentru a proteja investițiile în sectorul 

telecomunicațiilor 

Existența unei concurenței efective în sectorul telecomunicațiilor este un factor-cheie pentru 

investiții și pentru obținerea de rezultate mai bune pe piață pentru consumatori și 

întreprinderi. Concurența este forța motrice care va atrage investițiile necesare pentru 

dezvoltarea rețelelor în bandă largă de mare viteză de care au nevoie europenii. Consumatorii 

nu beneficiază de investiții ca atare, ci beneficiază de pe urma impactului acestor investiții 

asupra parametrilor concurenței, cum ar fi posibilitățile de alegere, calitatea și prețul. 

Pe lângă faptul că permit menținerea deschiderii pieței telecomunicațiilor și a concurenței pe 

această piață, măsurile de asigurare a respectării normelor în materie de concurență sunt în 

continuare un instrument-cheie în abordarea fragmentării pieței în UE
20

. Politica în domeniul 

concurenței completează, de asemenea, revizuirea cadrului de reglementare în domeniul 

telecomunicațiilor, una dintre principalele măsuri planificate în cadrul Strategiei privind piața 

unică digitală. 

În plus, controlul concentrărilor economice în acest domeniu joacă un rol esențial, evaluând 

dacă o concentrare propusă ar conduce la investiții mai mari care ar aduce beneficii 

consumatorilor, cum ar fi extinderea acoperirii rețelei. 

În mai, Comisia a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, 

proiectul de achiziție a Jazztel, societate de telecomunicații înregistrată în Regatul Unit, dar 

care își desfășoară activitatea în principal în Spania, de către societatea concurentă Orange din 

Franța
21

. Aprobarea este condiționată de punerea integrală în aplicare de către Orange, după 

                                                            
19 Cazul AT.40099 Google Android, a se vedea MEMO/15/4782 din 15 aprilie 2015, disponibil la adresa 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4782_en.htm. 
20 A se vedea, de exemplu, decizia Slovak Telecom (cazul AT.39523) din 15 octombrie 2014, disponibilă la 

adresa http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39523. 
21 Cazul M.7421 – Orange / Jazztel, Decizia Comisiei din 19 mai 2015, disponibilă la adresa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7421. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4782_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39523
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7421
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operațiunea de preluare, a unui număr de angajamente care vor asigura o concurență efectivă 

pe piețele serviciilor de acces fix la internet. 

Comisia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că această preluare, astfel cum a fost 

notificată inițial, ar fi putut conduce la prețuri mai mari pentru serviciile de acces fix la 

internet pentru consumatorii din Spania. Pentru a răspunde acestor preocupări, Orange a 

prezentat o serie de angajamente pentru a garanta faptul că un nou actor poate să intre pe piața 

cu amănuntul a serviciilor de acces fix la internet și să exercite o concurență la fel de 

puternică precum Orange și Jazztel. Angajamentele respective au înlăturat preocupările 

inițiale ale Comisiei. 

De asemenea, Comisia a deschis două investigații aprofundate cu privire la concentrări 

economice în sectorul telecomunicațiilor. În primul rând, Comisia analizează proiectul de 

achiziție a societății Telefónica UK de către societatea Hutchison
22

, pentru a evalua dacă 

tranzacția ar dăuna concurenței. Comisia este preocupată de faptul că tranzacția ar putea 

conduce la prețuri mai ridicate, la reducerea posibilităților de a alege și la un grad mai scăzut 

de inovare pentru clienții de servicii de telecomunicații mobile din Regatul Unit. Comisia a 

realizat, de asemenea, o investigație aprofundată în legătură cu preluarea societății BASE 

Belgia de către societatea Liberty Global
23

, pentru a se asigura că consumatorii în Belgia nu 

se confruntă cu prețuri mai mari și cu o ofertă redusă ca urmare a tranzacției propuse. 

De asemenea, Comisia a examinat propunerea de fuziune între întreprinderile daneze Telenor 

și TeliaSonera
24

. Comisia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că fuziunea ar fi creat 

cel mai mare operator de rețea de telefonie mobilă din Danemarca și ar fi condus la o structură 

de piață extrem de concentrată, ducând la creșterea prețurilor pentru clienți și la reducerea 

stimulentelor pentru investiții. În septembrie 2015, după ce au prezentat două seturi de măsuri 

corective care s-au dovedit a fi insuficiente pentru a răspunde preocupărilor în materie de 

concurență, părțile au renunțat la tranzacție. 

IV. Construirea unei uniuni energetice europene integrate și favorabile protecției 

mediului 

Crearea unei uniuni energetice este un pas important către o piață a energiei integrată, 

interconectată și rezilientă, care să aducă avantaje consumatorilor, întreprinderilor și mediului. 

Întreprinderile și gospodăriile, care constituie nucleul central al uniunii energetice, ar trebui să 

poată beneficia de prețuri accesibile și competitive. În același timp, politica energetică a UE 

se bazează pe trei piloni: sustenabilitatea, competitivitatea și securitatea aprovizionării. 

Crearea unei uniuni energetice solide, dotate cu o politică ambițioasă privind clima, va 

necesita o transformare fundamentală a sistemului energetic al Europei. În 2015, Comisia a 

început punerea în practică a acestei priorități-cheie. 

În luna februarie, Comisia a prezentat strategia-cadru pentru o uniune energetică rezilientă, 

dotată cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice
25

. Strategia-cadru 

                                                            
22 Cazul M.7612 – Hutchison 3G UK / Telefónica UK, disponibil la adresa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612. 
23 Cazul M.7637 – Liberty Global / BASE Belgia, disponibil la adresa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7637. 

24 Cazul M.7419 – TeliaSonera / Telenor / JV, disponibil la adresa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7419. 
25 Comunicarea Comisiei din 25 februarie 2015 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – O strategie-cadru pentru o uniune 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7637
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7419
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stabilește, în cadrul a cinci dimensiuni de politică interdependente („securitate energetică, 

solidaritate și încredere”, „o piață europeană a energiei pe deplin integrată”, „eficiență 

energetică în sprijinul moderării cererii”, „decarbonizarea economiei” și „cercetare, inovare și 

competitivitate”), obiectivele uniunii energetice, precum și măsurile pe care Comisia le va 

întreprinde pentru a atinge aceste obiective. 

UE trebuie să renunțe la modelul economic bazat pe combustibili fosili, care depinde de 

tehnologii învechite și modele de afaceri perimate. Trebuie depășit actualul sistem fragmentat, 

caracterizat de politici naționale necoordonate, de bariere pe piață și de zone izolate din punct 

de vedere energetic. De asemenea, este esențială responsabilizarea consumatorilor, prin 

punerea la dispoziția acestora de informații și opțiuni. 

Integrarea piețelor energiei reprezintă un obiectiv-cheie al uniunii energetice. Libera circulație 

a gazului și a energiei electrice în UE ar fi mai sustenabilă din punct de vedere economic, mai 

ecologică și mai incluzivă din punct de vedere social. 

Asigurarea respectării normelor antitrust pentru ca energia să fie mai sigură, mai abordabilă 

ca preț și mai durabilă. 

Asigurarea respectării normelor antitrust joacă un rol esențial în stimularea integrării piețelor 

în uniunea energetică, deoarece combate distorsiunile de pe piață, provenite din 

comportamentul actorilor dominanți. Investigația antitrust referitoare la comportamentul 

Gazprom în Europa Centrală și de Est este un exemplu grăitor în acest sens
26

. 

Asigurarea faptului că furnizorii de gaze dominanți respectă regulile - investigația referitoare la Gazprom 

În aprilie, Comisia a adresat întreprinderii Gazprom o comunicare privind obiecțiunile în care afirmă că este 

posibil ca anumite practici comerciale ale acesteia pe piețele gazelor din Europa Centrală și de Est să constituie o 

folosire abuză a poziției sale dominante pe piață, încălcând astfel normele antitrust ale UE. Gazul reprezintă un 

bun esențial în viața de zi cu zi a majorității cetățenilor europeni și opinia preliminară a Comisiei este că există 

posibilitatea ca Gazprom să împiedice concurența pe piețele aprovizionării cu gaze din opt state membre din 

Europa Centrală și de Est (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia). 

Gazprom ocupă o poziție dominantă ca furnizor de gaze naturale în aceste țări, având cote de piață de peste 50 % 

în majoritatea acestora și de până la 100 % în cazul unora dintre acestea. 

În urma investigației întreprinse, Comisia a ajuns la opinia preliminară potrivit căreia este posibil ca Gazprom să 

încalce normele antitrust ale UE, aplicând o strategie globală de împărțire a piețelor gazelor din Europa Centrală 

și de Est, de exemplu, prin reducerea capacității clienților săi de a revinde gazele la nivel transfrontalier. Este 

posibil ca această strategie să îi fi permis Gazprom să impună prețuri neloiale în anumite state membre. 

De asemenea, este posibil ca Gazprom să fi abuzat de poziția sa dominantă pe piață prin condiționarea 

aprovizionării cu gaze de obținerea din partea angrosiștilor a unor angajamente fără nicio legătură cu furnizarea 

gazelor și legate de infrastructura de transport al gazelor. 

Măsurile de asigurare a respectării normelor antitrust sprijină, de asemenea, crearea unei piețe 

unice pentru energie prin ruperea acordurilor de împărțire a pieței, care sunt 

anticoncurențiale27, și prin menținerea accesibilității infrastructurii. Accesul la infrastructură 

este important pentru a preveni împiedicarea accesului pe piață și pentru a menține 

stimulentele pentru investiții. Printre acțiunile importante din acest domeniu se numără 

                                                                                                                                                                                          
energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice”, COM(2015) 080 final, 

disponibilă la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN. 
26 Cazul AT.39816 – Aprovizionarea în amonte cu gaz în Europa Centrală și de Est, a se vedea IP/15/4828 din 

22 aprilie 2015, disponibil la adresa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4828_ro.htm.  
27 A se vedea, de exemplu, Cazul AT.39952 – Burse de energie electrică, Decizia Comisiei din 5 martie 2014, a 

se vedea IP/14/215, disponibil la adresa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-215_en.htm. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4828_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-215_en.htm
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comunicarea privind obiecțiunile trimisă în luna martie întreprinderii Bulgarian Energy 

Holding (BEH), filialei sale de aprovizionare cu gaz, Bulgargaz, și filialei sale din domeniul 

infrastructurii de gaze, Bulgartransgaz
28

.  

BEH este întreprinderea tradițională producătoare de energie din Bulgaria, deținută de stat. 

Aceasta este integrată pe verticală, ceea ce înseamnă că BEH furnizează gaz și filialele sale 

dețin sau controlează rețeaua bulgară internă de transport al gazelor naturale, singura instalație 

de depozitare a gazelor din Bulgaria, precum și capacitatea pe principalul gazoduct de 

importare din Bulgaria. Comisia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că BEH și 

filialele sale ar putea să abuzeze de poziția lor dominantă de pe piața gazelor din Bulgaria, 

împiedicând accesul concurenților la infrastructura de care au nevoie pentru a concura cu 

succes pe piața aprovizionării cu gaze din această țară. Un astfel de comportament ar încălca 

normele antitrust ale UE și ar avea drept rezultat reducerea concurenței de pe piață, precum și 

deteriorarea rezultatelor pieței pentru consumatorii afectați. 

Comisia a finalizat, de asemenea, o investigație antitrust separată privind comportamentul 

BEH pe piața angro nereglementată a energiei electrice din Bulgaria
29

. Comisia și-a exprimat 

îngrijorarea cu privire la faptul că BEH ar fi creat bariere artificiale între piețele naționale. 

Mai precis, contractele de vânzare de energie electrică încheiate între BEH și comercianți le 

interziceau acestora din urmă revânzarea energiei electrice în afara Bulgariei. Pentru a 

răspunde preocupărilor Comisiei, BEH a propus să înființeze un sistem independent de burse 

de energie electrică în Bulgaria, prin intermediul căruia energia electrică să poată fi 

tranzacționată în mod anonim, fără să existe nicio posibilitate de a verifica în ce loc este 

revândută. La 10 decembrie 2015, Comisia a conferit caracter obligatoriu din punct de vedere 

juridic angajamentelor propuse de BEH. 

Controlarea ajutoarelor de stat pentru a asigura o piață a energiei care este rezilientă și 

respectă clima, fără denaturări nejustificate ale concurenței 

Pentru a însoți tranziția către o economie verde, un alt obiectiv important al politicii în 

domeniul concurenței este de a asigura, pe de o parte, funcționarea adecvată a piețelor și, pe 

de altă parte, faptul că sprijinul statului, inclusiv sprijinul acordat pentru dezvoltarea surselor 

regenerabile de energie, nu creează dezechilibre. 

Comisia promovează, prin intermediul Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru protecția 

mediului și energie
30

, integrarea pe piață a surselor regenerabile de energie, pentru a se evita 

denaturarea concurenței. Începând cu anul 2016, producătorii care folosesc surse regenerabile 

de energie trebuie să vândă energia electrică produsă direct pe piață. Sprijinul public poate fi 

acordat numai sub forma unei prime care se adaugă la prețul pieței. În plus, începând din 

2017, statele membre vor trebui să acorde ajutoarele de exploatare prin intermediul unei 

proceduri de ofertare concurențiale.  

Mai mult, aceste orientări au fost concepute astfel încât să contribuie la aducerea pe piață a 

unor tehnologii energetice inovatoare, cu emisii reduse de carbon, permițând acordarea de 

ajutoare de stat în cazul în care există deficiențe ale pieței. De asemenea, orientările 

                                                            
28 Cazul AT.39849 – BEH Gas, a se vedea IP/15/4651, disponibil la adresa http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-4651_en.htm. 
29 Cazul AT.39767 – BEH Electricity, a se vedea IP/15/6289 din 10 decembrie 2015, disponibil la adresa 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6289_en.htm  
30 Comunicare a Comisiei, Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru 

perioada 2014-2020, JO C 200, 28.6.2014, p. 1, disponibilă la adresahttp://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628%2801%29.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4651_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4651_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6289_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)


 

13 

 

încurajează statele membre ale UE să colaboreze între ele și să țină seama de aprovizionarea 

cu energie electrică a celorlalte state membre.  

În plus, controlul ajutoarelor de stat contribuie la crearea unei piețe a energiei conectate, 

integrate și sigure în Europa, prin evaluarea măsurilor naționale astfel încât acestea să asigure 

aprovizionarea cu energie electrică (așa-numitele „mecanisme de asigurare a capacității”). 

Investigația sectorială privind mecanismele de asigurare a capacității - realizarea obiectivelor uniunii 

energetice 

În aprilie, Comisia a lansat o investigație sectorială în materie de ajutoare de stat pentru a colecta informații cu 

privire la mecanismele de asigurare a capacității existente sau planificate, și anume măsurile luate de statele 

membre pentru a se asigura că oferta de energie electrică poate răspunde cererii pe termen mediu și lung. Scopul 

investigației sectoriale este, în special, de a examina dacă astfel de măsuri asigură securitatea aprovizionării cu 

energie electrică, fără să denatureze concurența dintre furnizorii de energie electrică sau să obstrucționeze 

schimburile comerciale transfrontaliere. 

Aceasta este prima investigație sectorială desfășurată în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat și 

acoperă un eșantion reprezentativ de state membre în care sunt în vigoare mecanisme de asigurare a capacității 

sau care studiază posibilitatea de a instaura astfel de mecanisme, și anume: Belgia, Croația, Danemarca, Franța, 

Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Portugalia, Spania și Suedia. Cu toate că guvernele au un interes legitim în a 

asigura o aprovizionare suficientă cu energie electrică pentru a evita colapsul sistemului energetic, politica în 

domeniul concurenței ar trebui să se asigure că măsurile publice care sprijină investițiile în aprovizionarea cu 

energie electrică sunt în concordanță cu instrumentele politice care vizează promovarea decarbonizării și nu 

favorizează în mod necuvenit anumiți producători sau anumite tehnologii. 

Menținerea atractivității Europei pentru investiții - controlul concentrărilor economice în 

sectorul energetic 

Pentru industriile de rețea, precum sectorul energiei, este esențial să se evite crearea unor 

structuri de piață care ar putea afecta concurența efectivă, reducând astfel stimulentele pentru 

investiții și inovare. Controlul concentrărilor economice în UE a continuat să fie un 

instrument eficace pentru menținerea deschiderii pieței energetice a UE și garantarea faptului 

că investițiile se concretizează în rezultate mai bune pe piață pentru întreprinderile și 

gospodăriile din UE. 

În urma unei analize aprofundate realizate în strânsă cooperare cu Divizia antitrust a 

Ministerului Justiției din SUA, Comisia a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind 

concentrările economice, proiectul de achiziție a activităților din domeniul energiei ale 

Alstom (Franța) de către întreprinderea General Electric (GE) cu sediul în SUA
31

. Tranzacția 

este un bun exemplu al modului în care o tehnologie de origine europeană poate prospera și 

atrage investiții străine. 

Aprobarea este condiționată de cesionarea către Ansaldo (Italia) a unor părți esențiale ale 

activității Alstom legate de turbinele cu gaz de mare putere, care sunt utilizate în principal în 

centralele electrice pe bază de gaz. Comisia era preocupată de faptul că tranzacția ar fi 

eliminat unul dintre principalii concurenți mondiali ai GE de pe piața turbinelor cu gaz de 

mare putere, în cadrul căreia GE este cel mai mare producător mondial, iar Alstom este unul 

dintre cei mai importanți actori la nivel mondial. Această situație ar fi condus la reducerea 

inovării și la creșterea prețurilor. Angajamentele oferite de întreprinderea GE răspund acestor 

preocupări. Mai mult, tehnologia avansată în domeniul turbinelor cu gaz de mare putere este 

                                                            
31 Cazul M.7278 – General Electric / Alstom (Thermal power – Renewable power & Grid Business), Decizia 

Comisiei din 8 septembrie 2015, disponibilă la adresa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
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deosebit de importantă pentru atingerea obiectivelor în materie de schimbări climatice și 

pentru modernizarea aprovizionării cu energie a UE. 

V. Către o piață unică a UE mai aprofundată și mai echitabilă 

În aceste vremuri în care globalizarea este tot mai accentuată, o piață unică mai aprofundată și 

mai echitabilă reprezintă un atu esențial pentru construirea unei economii europene mai 

puternice, care să genereze locuri de muncă și creștere economică. Acesta este motivul pentru 

care promovarea integrării pieței unice rămâne o prioritate pe agenda de lucru a Comisiei. 

Obiectivul Comisiei este de a crea noi oportunități pentru cetățeni și întreprinderi, permițând 

persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor să circule liber între frontierele pieței unice. 

Consolidarea transparenței fiscale și asigurarea unor sarcini fiscale echitabile pentru toți 

În cadrul unei piețe unice pe deplin funcționale, toți actorii de pe piață, indiferent dacă sunt 

mari sau mici ori dacă își desfășoară activitatea la nivel local sau mondial, trebuie să își 

plătească impozitele pe care le datorează, în mod echitabil. Prin urmare, combaterea evaziunii 

fiscale și a fraudei fiscale reprezintă una dintre principalele priorități ale Comisiei Juncker și 

una dintre cele mai importante inițiative pentru realizarea de progrese în scopul finalizării 

pieței unice a UE. 

În martie, Comisia a anunțat un Pachet privind transparența fiscală
32

, al cărui obiectiv este 

asigurarea faptului că statele membre dispun de informațiile necesare pentru a-și proteja 

bazele impozabile și pentru a identifica în mod eficace întreprinderile care încearcă să evite 

plata părții lor de impozit. În iunie, pachetul a fost urmat de Planul de acțiune al Comisiei 

privind o impozitare echitabilă și eficientă
33

. Acest plan de acțiune prevede o serie de 

inițiative care vizează combaterea evaziunii fiscale, asigurarea de venituri sustenabile și 

consolidarea pieței unice pentru întreprinderi. În ansamblu, aceste măsuri vor îmbunătăți 

semnificativ sistemul de impozitare a întreprinderilor în UE, făcându-l mai echitabil, mai 

eficient și mai favorabil creșterii. 

Politica în domeniul concurenței joacă un rol esențial în abordarea acestei provocări. În urma 

unor investigații aprofundate inițiate în iunie 2014, Comisia a concluzionat că Luxemburg și 

Țările de Jos au acordat avantaje fiscale selective (care, în conformitate cu normele UE 

privind ajutoarele de stat, sunt ilegale) în favoarea Fiat Finance and Trade
34

 și Starbucks
35

. În 

fiecare dintre aceste două cazuri, o decizie fiscală (tax ruling) emisă de autoritatea fiscală 

națională respectivă a redus în mod artificial impozitul plătit de întreprinderea în cauză
36

. În 

conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, în cadrul deciziilor fiscale nu se poate 

recurge la metode, oricât ar fi de complexe, pentru a stabili prețuri de transfer care nu au nicio 

justificare economică și care transferă profiturile, în mod nejustificat, în scopul diminuării 

impozitelor plătite de întreprindere. Astfel de practici ar acorda întreprinderii în cauză un 

avantaj concurențial neloial în raport cu alte întreprinderi (de obicei IMM-uri) care sunt 

                                                            
32 A se vedea IP/15/4610 din 18 martie 2015, disponibil la adresa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

4610_ro.htm. 
33 A se vedea IP/15/5188 din 17 iunie 2015, disponibil la adresa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

5188_ro.htm. 
34 Cazul SA.38375 – Presupus ajutor acordat FFT - Luxemburg, Decizia Comisiei din 21 octombrie 2015, 

disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375.  
35 Cazul SA.38374 – Presupus ajutor acordat Starbucks, Decizia Comisiei din 21 octombrie 2015, disponibilă la 

adresa http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374.  
36 A se vedea IP/15/5880 din 21 octombrie 2015, disponibil la adresa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

5880_ro.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_ro.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374
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impozitate în funcție de profiturile lor efective, întrucât acestea plătesc prețul pieței pentru 

bunurile și serviciile pe care le utilizează. 

Combaterea avantajelor fiscale inechitabile - Deciziile privind Starbucks și Fiat Finance & Trade 

Deciziile fiscale, în sine, sunt un instrument perfect legal. Cu toate acestea, în cazurile Starbucks și 

Fiat Finance & Trade, cele două decizii fiscale care sunt investigate au aprobat metode artificiale și complexe de 

stabilire a profiturilor impozabile pentru societățile respective. Prețurile fixate prin aceste metode pentru bunurile 

și serviciile vândute între societățile din cadrul grupurilor Fiat și, respectiv, Starbucks (așa-numitele „prețuri de 

transfer”) nu corespundeau condițiilor de piață și, prin urmare, nu reflectau realitatea economică. 

Normele UE privind ajutoarele de stat impun recuperarea ajutoarelor de stat incompatibile, pentru a se reduce 

denaturarea concurenței cauzate de ajutor. În cele două decizii ale sale, Comisia a prezentat metodologia de 

calcul al valorii avantajului concurențial nejustificat de care au beneficiat Fiat și Starbucks, adică diferența dintre 

ceea ce a plătit întreprinderea și suma pe care ar fi plătit-o în lipsa deciziei fiscale. Această sumă este de 

2030 de milioane EUR atât pentru Fiat, cât și pentru Starbucks, dar sumele exacte ale impozitelor care urmează 

să fie recuperate vor fi stabilite de către autoritățile fiscale din Luxemburg și din Țările de Jos, pe baza 

metodologiei stabilite în deciziile Comisiei. În plus, întreprinderile nu vor mai beneficia de tratamentul fiscal 

avantajos acordat prin deciziile fiscale menționate anterior. 

În decembrie, Comisia a deschis o investigație oficială cu privire la tratamentul fiscal aplicat 

de Luxemburg întreprinderii McDonald’s
37

. Potrivit opiniei preliminare a Comisiei, este 

posibil ca o decizie fiscală emisă de Luxemburg să fi permis derogarea selectivă de la 

dispozițiile legislației fiscale naționale și de la convenția de evitare a dublei impuneri 

încheiată între Luxemburg și SUA, acordând întreprinderii McDonald’s un avantaj la care nu 

au acces alte întreprinderi care sunt într-o situație de fapt și de drept comparabilă. 

Comisia și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la faptul că deciziile fiscale pot 

implica elemente de ajutor de stat în legătură cu Apple în Irlanda
38

 și cu Amazon în 

Luxemburg
39

. O investigație aprofundată suplimentară cu privire la sistemul fiscal belgian 

aplicabil profitului excedentar a fost lansată în februarie 2015
40

. La 11 ianuarie 2016, Comisia 

a adoptat o decizie negativă cu recuperare, concluzia fiind că avantajele fiscale acordate 

selectiv de Belgia în cadrul sistemului său fiscal aplicabil profitului excedentar sunt ilegale în 

temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat și a dispus recuperarea acestora
41

. În paralel, 

Comisia efectuează în continuare investigații privind practicile în materie de decizii fiscale 

din toate statele membre ale UE
42

.  

                                                            
37 Cazul SA.38945 – Presupus ajutor acordat Mc Donald’s - Luxemburg, Decizia Comisiei de inițiere a 

procedurii oficiale de investigare din 3 decembrie 2015, a se vedea IP/15/6221, disponibil la adresa 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6221_ro.htm.  
38 Cazul SA.38373 – Presupus ajutor acordat Apple, disponibil la adresa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373.  
39 Cazul SA.38944 – Presupus ajutor acordat Amazon, disponibil la adresa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944.  
40 Cazul SA.37667 – Sistemul belgian de decizii fiscale anticipate privind profitul excedentar, Decizia Comisiei 

de inițiere a procedurii oficiale de investigare din 3 februarie 2015, a se vedea IP/15/4080, disponibil la adresa 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4080_en.htm.  
41 A se vedea IP/16/42 din 11 ianuarie 2016, disponibil la adresa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

42_ro.htm. 
42 A se vedea IP/14/2742 din 17 decembrie 2014, disponibil la adresa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

2742_en.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6221_ro.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4080_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-42_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-42_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2742_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2742_en.htm
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Dotarea autorităților naționale din domeniul concurenței din UE cu mijloacele necesare 

pentru o eficacitate sporită în asigurarea respectării normelor 

Un alt aspect esențial pentru crearea unor condiții de concurență cu adevărat echitabile pentru 

întreprinderi pe piața unică constă în garantarea faptului că întreprinderile se pot baza pe 

aplicarea coerentă a normelor UE în materie de concurență, indiferent de statul membru în 

care își desfășoară activitatea. În această privință, rolul autorităților naționale din domeniul 

concurenței este esențial. Intrarea în vigoare, în 2004, a Regulamentului (CE) nr. 1/2003
43

 a 

transformat peisajul asigurării respectării normelor în domeniul concurenței, conferind 

autorităților naționale din domeniul concurenței și instanțelor naționale un rol fundamental în 

asigurarea respectării normelor antitrust ale UE, alături de Comisie. În prezent, normele UE în 

materie de concurență sunt aplicate la o scară la care Comisia nu ar fi putut ajunge vreodată 

dacă ar fi acționat singură și într-un mod mai sistematic și mai eficient decât ar fi fost posibil 

în alte condiții. 

Comunicarea Comisiei din 2014 referitoare la cei zece ani de punere în aplicare a 

Regulamentului nr. 1/2003
44

 a identificat o serie de domenii de acțiune concrete pentru 

stimularea competențelor în materie de asigurare a respectării normelor ale autorităților 

naționale din domeniul concurenței și pentru sporirea convergenței dintre sistemele naționale. 

În momentul de față, Comisia analizează dacă setul de instrumente aflate la dispoziția 

autorităților naționale din domeniul concurenței ar mai putea fi îmbunătățit. În 

noiembrie 2015, Comisia a lansat o consultare publică specifică, invitând publicul larg și 

părțile interesate să facă schimb de experiență și să ofere feedback cu privire la eventualele 

acțiuni legislative pe care UE le-ar putea întreprinde pentru a consolida și mai mult 

instrumentele de asigurare a respectării normelor și de sancționare de care dispun autoritățile 

naționale din domeniul concurenței. 

Responsabilizarea consumatorilor din UE prin desființarea cartelurilor 

Menținerea unei pieței unice deschise, transparente și echitabile este benefică pentru 

întreprinderile din UE și pentru economiile statelor membre, dar, în primul și în primul rând, 

este importantă pentru cetățenii europeni. Un exemplu elocvent în acest sens este activitatea 

Comisiei în ceea ce privește aplicarea normelor împotriva cartelurilor. În cadrul unei piețe 

unice care funcționează bine, întreprinderile sunt încurajate să fie mai eficiente și mai 

inventive decât concurenții lor, iar consumatorii din UE sunt cei care beneficiază astfel în 

final de produse mai bune și de prețuri reduse. Cartelurile aduc prejudicii consumatorilor și 

economiei în ansamblu, atunci când întreprinderile sunt cele care fixează prețurile în locul 

pieței. 

În iunie, Comisia a amendat opt producători și doi distribuitori de tăvi de ambalaj pentru 

produse alimentare, destinate vânzării cu amănuntul, cu o sumă totală de peste 

115 milioane EUR, pentru că au participat la cel puțin unul dintre cele cinci carteluri distincte 

identificate
45

. Cei opt producători au fost: Huhtamäki (Finlanda), Nespak și Vitembal 

                                                            
43 Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de 

concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat, JO L 1, 4.1.2003, disponibil la adresa http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32003R0001.  
44 Comunicarea Comisiei din 9 iulie 2014 către Parlamentul European și Consiliu, Zece ani de asigurare a 

respectării normelor antitrust în temeiul Regulamentului nr. 1/2003: realizări și perspective, COM(2014) 453, 

disponibilă la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0453. 
45 Cazul AT.39563 – Ambalaje alimentare pentru vânzarea cu amănuntul, Decizia Comisiei din 24 iunie 2015, 

disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39563.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32003R0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32003R0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0453
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39563
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(Franța), Silver Plastics (Germania), Coopbox, Magic Pack și Sirap-Gema (Italia) și Linpac 

(Regatul Unit). Cei doi distribuitori au fost: Ovarpack (Portugalia) și Propack (Regatul Unit). 

În loc să concureze pe baza propriilor merite, societățile au fixat prețurile și și-au repartizat 

clienții de tăvi din spumă de polistiren sau de tăvi rigide din polipropilenă, încălcând normele 

antitrust ale UE, afectând milioane de consumatori care cumpără produse alimentare. Tăvile 

de spumă de polistiren și cele rigide de polipropilenă sunt utilizate pentru ambalarea 

alimentelor vândute în magazine sau supermarketuri, pentru produse precum brânza, carnea, 

peștele sau produsele de patiserie. 

Comisia a amendat, de asemenea, opt furnizori de unități de disc optice, cu o sumă totală de 

116 milioane EUR, pentru că și-au coordonat comportamentul în legătură cu procedurile de 

achiziții organizate de doi producătorii de calculatoare, Dell și Hewlett Packard
46

. Furnizorii 

cărora li s-a aplicat o amendă au fost: Philips, Lite-On, întreprinderea lor comună Philips & 

Lite-On Digital Solutions, Hitachi-LG Data Storage, Toshiba Samsung Storage Technology, 

Sony, Sony Optiarc și Quanta Storage. Deși contactele din cadrul cartelului au avut loc în 

afara Spațiului Economic European (SEE), acestea au fost puse în aplicare în întreaga lume, 

inclusiv în SEE. 

Unitățile de disc optice sunt utilizate, de exemplu, în calculatoare personale, playerele CD și 

DVD și consolele de jocuri video, pentru citirea sau înregistrarea datelor stocate pe discuri 

optice, cum ar fi CD-urile, DVD-urile și discurile Blu-ray. Cartelul se referea la unitățile de 

disc optice pentru computere de birou și laptopuri. Asigurarea menținerii concurenței pe 

aceste tipuri de piețe este deosebit de importantă pentru a se garanta prețuri echitabile pentru 

consumatorii de astăzi și produse inovatoare pentru consumatorii de mâine. 

Eliminarea cartelurilor echivalează cu abrogarea unui impozit ascuns pe care milioane de 

consumatori din Europa erau obligați să-l plătească fără să știe. Mai mult, cartelurile 

descurajează inovarea din partea întreprinderilor, afectând astfel grav dinamismul Uniunii și 

creșterea economică viitoare a acesteia. 

O mai bună funcționare a piețelor serviciilor financiare - evoluția politicii în domeniul 

concurenței în sectorul financiar și în sectorul plăților 

Comisia a adoptat, de asemenea, o decizie privind cartelurile în sectorul financiar, care 

constituie unul din domeniile prioritare ale Comisiei pentru realizarea unei piețe unice mai 

echitabile și mai integrate. În luna februarie, Comisia a aplicat o amendă în valoare de 

aproximativ 15 milioane EUR societății de brokeraj ICAP, cu sediul în Regatul Unit, pentru 

că a încălcat normele antitrust ale UE prin facilitarea mai multor carteluri în sectorul 

instrumentelor financiare derivate pe rata dobânzii în yeni (YIRD)
47

. În aceeași privință, în 

decembrie 2013, au fost aplicate amenzi mai multor bănci mari, în urma adoptării unei decizii 

de soluționare. 

Investigația privind YIRD este doar un exemplu al eforturilor depuse de Comisie pentru a 

combate practicile anticoncurențiale de pe piețele financiare. Sectorul plăților oferă un alt 

exemplu relevant. În iulie 2015, Comisia a trimis MasterCard o comunicare a obiecțiunilor, 

                                                            
46 Cazul AT.39639 – Unități de disc optice, Decizia Comisiei din 21 octombrie 2015, disponibilă la adresa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39639.  
47 Cazul AT.39861 – Instrumentele financiare derivate pe rata dobânzii în yeni (YIRD), Decizia Comisiei din 

4 decembrie 2013, disponibilă la adresa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39861.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39639
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39861
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având ca obiect presupusa majorare a costurilor legate de plățile cu cardul aplicate de această 

societate în detrimentul consumatorilor și comercianților cu amănuntul din UE
48

. Plățile cu 

cardul joacă un rol esențial în cadrul pieței unice, atât pentru achizițiile interne, cât și pentru 

cele transfrontaliere, inclusiv achizițiile online. În fiecare an, consumatorii și întreprinderile 

europene efectuează peste 40 % din plățile care nu se fac în numerar cu ajutorul cardurilor de 

plată. 

Comunicarea privind obiecțiunile prezintă opinia preliminară a Comisiei potrivit căreia 

regulile MasterCard împiedică băncile să ofere comisioane interbancare mai scăzute 

comercianților cu amănuntul dintr-o altă țară din Spațiului Economic European în care aceste 

comisioane pot fi mai mari. Prin urmare, comercianții cu amănuntul nu pot să beneficieze de 

comisioane mai mici în alte părți, iar concurența transfrontalieră între bănci poate fi 

restricționată, încălcându-se astfel normele antitrust europene. În comunicarea privind 

obiecțiunile se afirmă, de asemenea, că, prin perceperea de comisioane interbancare pentru 

tranzacțiile efectuate în UE cu ajutorul cardurilor MasterCard emise în alte regiuni ale lumii, 

MasterCard încalcă normele antitrust europene prin fixarea unui preț minim ridicat în mod 

artificial pentru procesarea acestor tranzacții. 

Unul dintre cele două aspecte abordate în actuala investigație vizează tranzacțiile 

interregionale, care nu sunt acoperite de Regulamentul privind comisioanele interbancare
49

, 

adoptat în aprilie 2015. Bazându-se pe aproape zece ani de jurisprudență în domeniul antitrust 

în sectorul plăților, regulamentul a introdus un plafon al comisioanelor interbancare pentru 

cardurile emise și utilizate în UE, acest lucru fiind în beneficiul consumatorilor și al 

întreprinderilor și încurajând creșterea și inovarea. Întrucât cardurile sunt mijlocul de plată 

online cel mai des folosit, regulamentul este, de asemenea, un element important pentru 

finalizarea pieței unice digitale. 

Normele în materie de ajutoare de stat în sectorul bancar - sprijinirea redresării economice 

și reducerea la minimum a denaturărilor concurenței 

În sectorul bancar, controlul ajutoarelor de stat a continuat să limiteze denaturările 

concurenței și să asigure condiții de concurență echitabile, reducând, în același timp, utilizarea 

banilor contribuabililor la minimul necesar. În plus, în ianuarie 2015, a intrat în vigoare 

Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare (BRRD)
50

 care stabilește normele 

pentru rezoluția băncilor și a marilor firme de investiții în toate statele membre. Ajutoarele de 

stat pentru băncile în curs de a intra în dificultate, notificate Comisiei după 1 ianuarie 2015, 

nu pot fi acordate decât în cazul în care banca este supusă procedurii de rezoluție, cu 

respectarea în egală măsură a normelor UE privind ajutoarele de stat și a dispozițiilor 

Directivei privind BRRD. 

În noiembrie, Comisia a constatat că planurile de rezoluție ale Banca delle Marche,
 
Banca 

Popolare dell’Etruria e del Lazio,
 
Cassa di Risparmio di Ferrara și Cassa di Risparmio della 

                                                            
48 Cazul AT.40049 – Mastercard II, a se vedea IP/15/5323 din 9 iulie 2015, disponibil la adresa 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5323_ro.htm. 
49 Regulamentul (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind 

comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul, JO L 123, 19.5.2015, disponibil la adresa 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1465427257879&uri=CELEX:32015R0751.  
50 Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru 

pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, JO L 173, 12.6.2014, disponibilă la 

adresa  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1427289116879&uri=CELEX:32014L0059. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5323_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1465427257879&uri=CELEX:32015R0751
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1427289116879&uri=CELEX:32014L0059
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Provincia di Chieti (care au o cotă de piață combinată de aproximativ 1 % în Italia) sunt în 

conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat
51

. Cele patru bănci, care fuseseră toate 

deja sub administrare specială, au fost supuse procedurii de rezoluție de către Banca Italiei, în 

conformitate cu Directiva privind BRRD. Comisia a constatat că planul Italiei de a utiliza 

fondul național de rezoluție reduce la minimum utilizarea fondurilor publice și orice 

denaturare a concurenței rezultată din măsuri, menținând în același timp stabilitatea 

financiară. 

În plus, normele privind ajutoarele de stat au jucat un rol-cheie în sprijinirea eforturilor 

depuse de cele mai mari patru bănci elene în scopul soluționării deficitelor de capital 

identificate de Autoritatea Bancară Europeană
52

. În perioada noiembrie - decembrie, Comisia 

a aprobat măsuri de ajutor de stat pentru recapitalizarea Piraeus Bank
53

 și a Băncii Naționale a 

Greciei
54

. Băncile au prezentat planuri de restructurare menite să le asigure viabilitatea pe 

termen lung, ceea ce le-ar permite să se concentreze din nou pe acordarea de împrumuturi 

întreprinderilor elene și să sprijine redresarea economiei grecești. 

În cadrul programului de ajustare economică din Cipru, Comisia asigură, de asemenea, 

aplicarea consecventă a normelor privind ajutoarele de stat în sectorul bancar. Mai precis, în 

luna decembrie 2015, Comisia a constatat că o injecție de capital de 175 de milioane EUR în 

favoarea Cypriot Cooperative Central Bank Ltd și a filialelor sale era în conformitate cu 

normele UE privind ajutoarele de stat
55

. Comisia a concluzionat că măsurile de restructurare 

pe care banca s-a angajat să le pună în aplicare ar reduce la minimum denaturarea 

concurenței, asigurând, în același timp, viabilitatea băncii pe termen lung. 

În contextul ulterior aplicării programului în Portugalia
56

, Comisia a aprobat, în temeiul 

normelor UE privind ajutoarele de stat, atât prelungirea garanțiilor guvernamentale 

portugheze pentru obligațiunile emise de Novo Banco
57

, cât și măsurile de ajutor de stat 

                                                            
51 Cazul SA.39543 – Rezoluția în cazul Banca delle Marche S.p.A, Decizia Comisiei din 22 noiembrie 2015, 

disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39543; 

cazul SA.41134 – Rezoluția în cazul Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio - Soc. Coop., Decizia Comisiei din 

22 noiembrie 2015, disponibilă la adresa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41134; cazul SA.41925 – 

Rezoluția în cazul Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A, Decizia Comisiei din 22 noiembrie 2015, disponibilă la 

adresa http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41925; cazul SA.43547 – 

Rezoluția în cazul Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., Decizia Comisiei din 22 noiembrie 2015, 

disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_ 

SA_43547. 
52 A se vedea https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2015/html/sr151031.en.html. 
53 Cazul SA.43364 – Ajutor suplimentar 2015 pentru restructurarea Piraeus Bank, Decizia Comisiei din 

29 noiembrie 2015, disponibilă la adresa 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43364. 
54 Cazul SA.43365 – Ajutor suplimentar 2015 pentru restructurarea Băncii Naționale a Greciei, Decizia 

Comisiei din 4 decembrie 2015, disponibilă la adresa 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43365. 
55 Cazul SA.43367 – Ajutor suplimentar 2015 pentru restructurarea Cooperative Central Bank, Decizia 

Comisiei din 18 decembrie 2015, disponibilă la adresa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_ 

SA_43367. 
 

56 În iunie 2014, Portugalia a încheiat cu succes programul său de ajustare economică de trei ani. 
57 Cazul SA.43976 – Modificarea rezoluției din 2014 a Banco Espirito Santo S.A. (Novo Banco S.A.), Decizia 

Comisiei din 19 decembrie 2015, disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_ 

details.cfm?proc_code=3_SA_43976.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39543
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41134
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41925
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43547
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43547
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2015/html/sr151031.en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43364
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43365
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43367
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43367
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43976
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43976
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destinate acoperirii deficitului de finanțare în cadrul rezoluției Banif
58

. Măsurile de ajutor 

propuse aveau drept obiectiv să asigure menținerea unui nivel adecvat de lichidități în cazul 

Novo Banco și, respectiv, să permită ieșirea ordonată de pe piață în cazul Banif, contribuind 

la sprijinirea stabilității financiare a sectorului bancar portughez. 

VI. Promovarea unei cooperări internaționale fructuoase și a unui dialog 

interinstituțional constructiv în domeniul concurenței 

Comisia și, în special, comisarul pentru concurență, Margrethe Vestager, este pe deplin 

angajată în favoarea unui schimb deschis și constructiv pe teme de concurență, la nivel 

mondial și cu alte instituții ale UE. 

Intensificarea cooperării internaționale cu actorii economici tradiționali și emergenți 

Integrarea progresivă a economiilor mondiale are implicații importante asupra activității 

autorităților responsabile cu asigurarea respectării normelor din domeniul concurenței, 

globalizarea fiind în principal o chestiune de interdependență. În ultimii 25 de ani, 

numărul regimurilor de concurență din lume a crescut în mod semnificativ, trecând de la 

aproximativ 20 la începutul anilor 1990 la aproximativ 130 în 2015, acoperind 85 % din 

populația mondială. Deși creșterea numărului de agenții din domeniul antitrust este un semn 

al dezvoltării continue a unei culturi a concurenței în întreaga lume, eforturile Comisiei 

vizează și provocările care decurg din această dezvoltare. 

În acest scop, Comisia participă în mod activ la cooperarea internațională în materie de 

concurență, atât la nivel bilateral, cât și la nivel multilateral în cadrul unor foruri din 

domeniul concurenței, cum ar fi Comisia pentru concurență a OCDE, Conferința Organizației 

Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) și Rețeaua Internațională a 

Concurenței (ICN). 

În calitate de copreședinte al Grupului de lucru privind concentrările din cadrul ICN, Comisia 

a contribuit la elaborarea Ghidului practic pentru cooperarea internațională în materie de 

asigurare a respectării normelor în domeniul concentrărilor economice (Practical Guide to 

International Enforcement Cooperation in Mergers), adoptat în 2015. Acest ghid practic oferă 

membrilor ICN orientări directe și bazate pe cazuri concrete cu privire la modul în care 

agențiile își pot coordona calendarele, pot face schimb de informații și pot coopera, atât pe 

fond, cât și în privința măsurilor corective, pentru a se evita inconsecvențele. 

Succesul înregistrat în 2015 de cooperarea în materie de control al concentrărilor include și 

relațiile bilaterale. În octombrie, Comisia și Ministerul Comerțului din Republica Populară 

Chineză (MOFCOM) au semnat un document de orientări practice pentru cooperarea în 

domeniul examinării cazurilor de concentrări economice. Aceste orientări practice vor permite 

o mai mare transparență cu privire la calendarul și conținutul discuțiilor dintre Comisie și 

MOFCOM, conducând la realizarea unor examinări mai eficiente, mai coerente și mai puțin 

contradictorii în cazurile în care o concentrare dată trebuie să fie evaluată de ambele autorități. 

Orientările reprezintă un element suplimentar al cooperării dintre UE și China, acestea 

                                                            
58 Cazul SA.43977 – Rezoluția în cazul Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A., Decizia Comisiei din 

21 decembrie 2015, disponibilă la adresa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_ 

SA_43977. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43977
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43977
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adăugându-se activităților de cooperare tehnică care sunt în curs de elaborare în cadrul unui 

program de cooperare specific (EUCTP II
59

). 

Comisia își continuă activitatea care vizează includerea unor dispoziții privind concurența și 

ajutoarele de stat în negocierile privind acordurile de liber schimb (ALS). În 2015, s-au 

înregistrat progrese semnificative în legătură cu includerea unor dispoziții privind concurența 

în ALS cu Japonia și Vietnam. Comisia a înregistrat progrese, de asemenea, în negocierile cu 

SUA privind un acord de parteneriat transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP), care va 

include un capitol referitor la concurență.  

Dialogul structurat cu Parlamentul European 

În 2015, Comisia și-a continuat buna relație de lucru cu Parlamentul European, în special cu 

Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON). 

Ca parte a dialogului structurat cu Parlamentul, doamna comisar Vestager a participat la 

reuniuni ale Comisiei ECON în iulie și noiembrie. Ea a salutat oportunitatea de a participa la 

reuniunile Comisiei ECON și de a purta o dezbatere constructivă referitoare la politica în 

domeniul concurenței cu membrii Parlamentului European. 

De asemenea, comisarul Vestager a participat, în aprilie, la Grupul de lucru privind 

concurența al Comisiei ECON, iar în mai și septembrie la Comisia specială pentru deciziile 

fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE). În luna iunie, a participat la o 

reuniune a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) pentru a discuta proiectul 

de orientări privind vânzarea în comun în sectorul cărnii de vită și mânzatului, al uleiului de 

măsline și în cel al culturilor arabile. 

Stimularea implicării Parlamentului în inițiativele de politică din domeniul concurenței 

În urma comunicării sale pe tema Zece ani de asigurare a respectării normelor antitrust în temeiul 

Regulamentului nr. 1/2003 al Consiliului, Comisia reflectează în prezent asupra modalităților prin care să 

consolideze capacitățile autorităților naționale din domeniul concurenței astfel încât acestea să fie mai eficace în 

privința asigurării respectării normelor antitrust ale UE. Comisia ECON a fost informată cu privire la consultarea 

publică lansată în noiembrie 2015 cu scopul de a obține feedback din partea unei palete largi de părți interesate. 

În plus, comisarul Vestager și-a luat angajamentul de a încuraja deplina implicare a Parlamentului în această 

inițiativă, în măsura în care conținutul concret al propunerii va permite acest lucru. 

Îmbunătățirea în continuare a comunicării dintre DG Concurență și Parlamentul European 

În iulie 2015, a avut loc seminarul de informare periodică al DG Concurență destinat 

asistenților parlamentari și consilierilor politici implicați în activitatea Comisiei ECON, în 

cadrul acestuia fiind abordate principalele teme din Raportul privind politica în domeniul 

concurenței pentru anul 2014. În mod similar, DG Concurență a furnizat informări generale 

privind politica și procedurile în domeniul ajutoarelor de stat pentru membrii TAXE și 

personalul asociat.  

DG Concurență a colaborat cu Grupul de lucru privind concurența la pregătirea unui seminar 

care a avut loc în mai 2015 referitor la cooperarea internațională în materie de asigurare a 

respectării normelor din domeniul concurenței și la relațiile UE-SUA în acest domeniu. În 

plus, directorul general al DG Concurență, Johannes Laitenberger, recent numit în funcție, a 

                                                            
59 Proiectul comercial UE-China II. 
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fost primul director general care a participat, în decembrie 2015, la Grupul de lucru privind 

politica în domeniul concurenței al Parlamentului. 

DG Concurență a avut rol de DG coordonatoare pentru 331 de întrebări parlamentare cu 

solicitare de răspuns scris și pentru 7 petiții pregătite de serviciile Comisiei. 

Relațiile DG Concurență cu Comitetul Economic și Social European (CESE) și Comitetul 

Regiunilor (CoR) 

Comisia a informat, de asemenea, Comitetul Economic și Social European (CESE) și 

Comitetul Regiunilor (CoR) cu privire la inițiativele importante în materie de politică și a 

participat la grupuri de studiu și la ședințele secțiunilor. Astfel, fostul director general al DG 

Concurență, Alexander Italianer, a participat la reuniunea din 14 iulie a Secțiunii pentru piața 

unică, producție și consum a CESE. La rândul său, CESE a emis, la 16 septembrie, un aviz pe 

tema „Ajutoarele de stat pentru întreprinderi: sunt ele oare eficace și eficiente?” (aviz din 

proprie inițiativă) și, la 9 decembrie, un aviz referitor la Raportul privind politica în domeniul 

concurenței pentru anul 2014. CoR a emis, la 14 octombrie, un aviz privind instrumentele 

financiare de sprijinire a dezvoltării teritoriale. 


