
Titlu 
Abilitarea autorităților naționale de concurență să aplice cu mai multă eficiență normele în domeniu 

 
Domeniu de acțiune 
Concurență: Politica antitrust 

 

Grup-țintă 
Invitația de a contribui la prezenta consultare este adresată tuturor cetățenilor, întreprinderilor, organizațiilor și 
autorităților publice.  
 
Așteptăm în special contribuții din partea întreprinderilor (inclusiv IMM-uri), asociațiilor profesionale, 
autorităților publice, organizațiilor de protecție a consumatorilor, precum și din partea practicienilor în 
domeniul concurenței, cercetătorilor și grupurilor de reflecție. Observațiile din partea altor părți interesate care 
au experiență și cunoștințe cu privire la punerea în aplicare a normelor UE în materie de concurență de către 
autoritățile naționale din domeniul concurenței sunt, de asemenea, binevenite. 

 
Perioada consultării 
4.11.2015 - 12.2.2016 

 
Obiectivul consultării  
Comisia Europeană consultă părțile interesate cu privire la abilitarea autorităților naționale de concurență într-o 
mod care să asigure o aplicare mai eficientă a normelor europene în materie de concurență.   
 
Alături de Comisie, autoritățile naționale de concurență joacă un rol cheie în aplicarea normelor antitrust ale 
UE, însă ar putea face și mai mult. Deși legislația UE (Regulamentul 1/2003) a abilitat autoritățile naționale de 
concurență să aplice normele europene în materie de concurență, nu a abordat și mijloacele și instrumente prin 
care acestea pot asigura aplicarea normelor. În consecință, autoritățile naționale de concurență întâmpină 
dificultăți în desfășurarea activității și în valorificarea deplină a potențialului lor. 
 
Comisia dorește să colecteze opinii cu privire la ce se poate face pentru a garanta că autoritățile naționale de 
concurență: 
 
(1) pot acționa independent când aplică normele UE în materie de concurență și dispun de personalul și 
mijloacele necesare pentru a-și exercita activitatea;  
(2) dispun de instrumente adecvate pentru identificarea și combaterea infracțiunilor; 
(3) pot impune amenzi eficiente întreprinderilor care încalcă normele; și  
(4) dispun de programe de clemență care încurajează întreprinderile să prezinte dovezi cu privire la activitatea 
cartelurilor ilegale și care funcționează eficient în toată Europa. 
 
Părțile interesate sunt invitate să răspundă la acele părți din chestionar care le vizează și să furnizeze orice alte 
comentarii sau informații pe care le consideră relevante.     

 
Instrucțiuni pentru completarea chestionarului  
 

Contribuțiile trebuie trimise răspunzând chestionarului on-line de pe site-ul EUSurvey. 
  
Contribuțiile primite vor fi publicate pe acest site, sub rezerva restricțiilor pe care ni le-ați indicat la sfârșitul 
secțiunii A din chestionarul cu privire la prelucrarea contribuției dumneavoastră.  
Este important să citiți declarația de confidențialitate atașată prezentei consultări, pentru a vă informa despre 
modul în care vă vor fi tratate datele cu caracter personal și contribuțiile. 
 
Precizăm că nu putem garanta că răspunsurile primite după expirarea termenului vor fi luate în considerare. 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEmpoweringNationalCompetitionAuthorities
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf


Pentru a asigura un proces de consultare echitabil și transparent, vor fi luate în considerare doar răspunsurile 
primite prin intermediul chestionarului on-line. 

 
 

Chestionar 
 EUSurvey:  Chestionarul consultării 

 Comunicate de presă: Antitrust: Abilitarea autorităților naționale de concurență să aplice cu mai multă 
eficiență normele în domeniu. 

 

Documente de referință și consultări conexe 
 Comunicarea Comisiei intitulată „Zece ani de asigurare a respectării normelor antitrust în temeiul 

Regulamentului nr. 1/2003: realizări și perspective (COM(2014) 453, 9.7.2014) 

 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei „Consolidarea aplicării normelor în materie de concurență de 
către autoritățile de concurență ale statelor membre: aspecte instituționale și procedurale” care însoțește 
Comunicarea Comisiei  (SWD(2014 231 final) 

 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu „Raport privind funcționarea 
Regulamentului nr. 1/2003 (COM(2009) 206 final, 29.4.2009) 

 Modelul de program de clemență al REC  

 

Date de contact 
Serviciul responsabil: 
Direcția Generală Concurență – Unitatea A4 Rețeaua europeană în domeniul concurenței și asigurarea 
respectării normelor la nivel privat 
Vă rugăm să indicați întotdeauna numărul de referință în corespondența dumneavoastră: HT. 4504 
 
E-mail:  COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu 
 
Adresă poștală: 
Comisia Europeană 
Direcția Generală Concurență 
Registrul Antitrust 
1049 Bruxelles /Brussel 
Belgia 
Fax (32-2) 295.01.28 

  
Protecția datelor cu caracter personal  Declarație specifică de confidențialitate 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEmpoweringNationalCompetitionAuthorities
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0453&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0453&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0231&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0231&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0231&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:RO:NOT
mailto:ECNPLUS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_ro.htm#True
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf
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