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POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede la articolele 101-109 norme
în materie de concurență pe piața internă. Conform acestora, acordurile între întreprinderi
ce au ca scop restrângerea concurenței sunt interzise. Întreprinderilor cu poziție dominantă
pe piață le este interzis să abuzeze de aceasta și, în acest fel, să denatureze comerțul între
statele membre. Fuziunile și achizițiile cu impact la nivel comunitar sunt controlate de
Comisia Europeană și, în anumite cazuri, pot fi interzise. Ajutoarele de stat acordate anumitor
întreprinderi sau produse care conduc la denaturări ale concurenței sunt interzise, însă pot
fi, în anumite cazuri, autorizate. Normele în materie de concurență sunt valabile și în cazul
întreprinderilor publice, al serviciilor publice și al serviciilor de interes general. În cazul în
care realizarea obiectivelor acestora ar fi periclitată, regulile în materie de concurență pot fi
suspendate.

TEMEIUL JURIDIC

— Articolele 101-109 din TFUE, precum și Protocolul nr. 27 privind piața internă și
concurența, care precizează că obiectivul pieței interne definit la articolul 3 alineatul (3)
din TFUE include concurența nedenaturată.

— Regulamentul (CE) nr. 139/2004 privind concentrările economice

— Articolele 37, 106 și 345 din TFUE privind întreprinderile publice, precum și articolele 14,
59, 93, 106, 107, 108 și 114 din TFUE privind serviciile publice, serviciile de interes
general și serviciile de interes economic general; Protocolul (nr. 26) privind serviciile de
interes general; Articolul 36 din Carta drepturilor fundamentale.

OBIECTIVE

Obiectivul fundamental al normelor comunitare în materie de concurență îl reprezintă protejarea
concurenței împotriva denaturărilor. Concurența efectivă nu este un scop în sine, ci o condiție
pentru realizarea unei piețe interne libere și dinamice, constituind unul dintre instrumentele
de promovare a bunăstării economice generale. De la intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona, protejarea concurenței împotriva denaturărilor nu mai este menționată în mod explicit
la articolul 3 din TFUE, ci este inclusă în conceptul de piață internă în conformitate cu Protocolul
nr. 27. Nu sunt de așteptat modificări de ordin practic, întrucât normele în materie de concurență
rămân neschimbate. Condițiile de aplicare și efectele juridice ale acestora s-au înrădăcinat într-
atât în îndelungata practică administrativă a Comisiei Europene și în jurisprudența instanțelor
europene, încât pot fi considerate drept stabile.
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REALIZĂRI

A. Interzicerea totală a acordurilor care au ca scop restrângerea concurenței (articolul 101
din TFUE)
Sunt interzise și nule de drept (alineatul 2) toate acordurile între întreprinderi care au ca obiect
sau efect afectarea concurenței și care pot afecta comerțul dintre statele membre (alineatul (1).
Acordurile care contribuie la îmbunătățirea producției sau a distribuției de produse ori la
promovarea progresului tehnic sau economic pot fi exceptate cu condiția ca consumatorilor să
li se acorde o parte echitabilă din beneficiul obținut, acordul să nu impună restricții care nu sunt
indispensabile și să vizeze eliminarea concurenței în ceea ce privește o parte semnificativă a
produselor în cauză [(alineatul (3)].
De la 1 mai 2004, Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului reglementează punerea
în aplicare a normelor prevăzute la articolele 101 și 102 din TFUE. În conformitate cu
acesta, autoritățile naționale de concurență și instanțele statelor membre pot aplica ele însele
articolele 101 și 102 din TFUE. În 2017, Comisia a propus o directivă prin care să le permită
autorităților naționale de concurență să asigure într-un mod mai eficient aplicarea normelor
UE antitrust pentru a asigura faptul că, în ceea ce privește aplicarea aceluiași temei juridic,
autoritățile naționale de concurență care cooperează prin Rețeaua europeană în domeniul
concurenței au la dispoziție instrumentele adecvate pentru crearea unui veritabil spațiu comun
de asigurare a respectării legislației în materie de concurență. În general, în ceea ce privește
aplicarea normelor antitrust ale UE, următoarele instrumente de procedură s-au dovedit a fi utile
în plan practic:
— Exceptarea pe categorii: o categorie de acorduri individuale cu conținut asemănător care

au în mod tipic efecte comparabile asupra concurenței. În cazul în care se așteaptă ca o
asemenea categorie de acorduri să îndeplinească în mod regulat condițiile de exceptare
de la articolul 101 alineatul (3) din TFUE, există posibilitatea de exceptare sub forma
unui regulament a acestei categorii de la interdicția prevăzută la articolul 101 alineatul (1)
din TFUE. Această procedură vizează degrevarea Comisiei Europene în activitatea sa
administrativă.

— Acordurile de importanță minoră: Anumite acorduri care nu se încadrează în excepția de
la articolul 101 alineatul (3) din TFUE, nu sunt considerate drept încălcare a interdicției,
dacă sunt de importanță minoră și au un impact neglijabil asupra pieței (principiul
„de minimis“). Asemenea acorduri sunt considerate adesea a fi utile pentru cooperarea
dintre întreprinderile mici și mijlocii. Ca urmare a modificării câtorva regulamente de
exceptare pe categorii și a jurisprudenței recente, comunicarea „de minimis” din 2014 a fost
revizuită (2014/C 291/01). Cea mai importantă modificare constă în clarificarea faptului că
acordurile care au ca obiectiv restrângerea concurenței nu pot fi considerate de importanță
minoră.

Anumite tipuri de acorduri sunt considerate întotdeauna ca având un efect de restrângere a
concurenței și, prin urmare, sunt interzise fără excepție; acestea sunt, în primul rând, fixarea
prețurilor și clauzele de protecție teritorială.
Procedura de conciliere în cazurile privind cartelurile: în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 622/2008 există posibilitatea de a finaliza în mod accelerat o procedură, cu o amendă redusă
cu 10%, atunci când întreprinderea vizată sprijină activitatea Comisiei Europene și divulgă deja
într-un stadiu incipient al procedurii participarea sa la o înțelegere anticoncurențială.
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Acțiuni în despăgubire: În vederea consolidării efectului de descurajare a acordurilor interzise
și a îmbunătățirii protecției consumatorilor, în 2014 a fost adoptată Directiva privind anumite
norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului național în cazul
încălcărilor dispozițiilor dreptului concurenței al statelor membre și al Uniunii Europene
(2014/104/UE); În cazurile privind cartelurile, se remarcă, în special, două consecințe:
despăgubirile civile se plătesc în plus față de amenzi și nu se aduce atingere politicii de clemență.
B. Abuzul de poziție dominantă deținută pe piață (articolul 102 din TFUE)
„O poziție dominantă este o poziție de putere economică deținută de o întreprindere care are
capacitatea de a împiedica menținerea unei concurențe eficiente pe piața relevantă, oferindu-i
posibilitatea de a se comporta independent într-o măsură semnificativă față de concurenți, clienți
și, în cele din urmă, față de consumatori” (cauza 27/76, United Brands). Pozițiile dominante
sunt examinate în raport fie cu întreaga piață internă, fie cu o parte semnificativă a acesteia.
Mărimea pieței relevante depinde de caracteristicile produsului, de accesibilitatea acestuia,
precum și de comportamentul sau disponibilitatea consumatorilor de a alege produse alternative.
La articolul 102 din TFUE se stabilește o listă neexhaustivă de exemple de practici abuzive.
Din septembrie 2016, Comisia a aplicat conceptul procedurii de tranzacție sub forma procedurii
de cooperare, inclusiv în cazurile de încălcare a articolului 102 din TFUE.
C. Procedura de control al concentrărilor economice
Regulamentul (CE) nr. 139/2004 prevede că o concentrare care ar ridica obstacole semnificative
în calea concurenței efective de pe piața comună sau de pe o parte semnificativă a acesteia, în
special ca urmare a creării/consolidării unei poziții dominante, este declarată incompatibilă cu
piața comună [articolul 2 alineatul (3)]. O operațiune trebuie să fie notificată Comisiei Europene
înaintea concentrării. Elementul central al unei concentrări îl reprezintă obținerea controlului în
cadrul altor întreprinderi [articolul 3 alineatul (1)]. Se interzice realizarea concentrării atât timp
cât Comisia nu și-a dat acordul (articolul 7). Nu se exercită un control ulterior sistematic și nu
intervine nici separarea întreprinderilor afiliate.
Procedura poate include două etape. Cel mai adesea, procedurile se pot încheia deja după prima
etapă (25 de zile lucrătoare). Cazurile complexe sunt examinate în detaliu în cadrul unei faze
secundare (90 de zile lucrătoare). Deciziile de autorizare pot fi însoțite de condiții și obligații
(articolul 8).
În 2014, Comisia Europeană a prezentat Cartea albă intitulată „Către un control mai eficace al
concentrărilor economice în UE”, cu obiectivul de a îmbunătăți interacțiunea normelor la nivelul
UE și la nivel național. În octombrie 2016, Comisia a lansat o consultare publică în contextul
evaluării continue a anumitor aspecte procedurale și jurisdicționale ale controlului exercitat de
UE cu privire la concentrările economice.
D. Interzicerea ajutoarelor de stat prevăzută la articolul 107 din TFUE
Ajutoarele reprezintă prestațiile acordate direct de statele membre și care provin din fonduri
publice. Acestea cuprind, pe lângă subvențiile nerambursabile, împrumuturi acordate în condiții
avantajoase, scutiri de impozite și taxe și garanții la împrumuturi, chiar și participații publice
la întreprinderi, atât timp cât, prin favorizarea anumitor întreprinderi sau ramuri de producție,
acestea denaturează sau amenință să denatureze concurența și să afecteze comerțul dintre statele
membre.
Interdicția privind ajutoarele de stat nu se aplică în cazurile enumerate la alineatul (2). Astfel de
ajutoare sunt compatibile cu principiile pieței interne și sunt posibile automat. În ceea ce privește
cazurile prevăzute la alineatul (3), Comisia Europeană trebuie să le verifice în mod individual.
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Principiul „de minimis” se aplică și în ceea ce privește controlul ajutoarelor de stat, iar începând
cu anul 2008, se aplică o exceptare generală pe categorii [Regulamentul (CE) nr. 800/2008], al
cărei domeniu de aplicare a fost extins în 2014 și 2017.
Ca urmare a crizei economice și financiare, pentru Deciziile adoptate în temeiul articolului 107
alineatul (3) litera (b) din TFUE, de la 1 august 2013 se aplică așa-zisa „Comunicare privind
sectorul bancar referitoare la aplicarea normelor privind ajutoarele de stat pentru măsurile de
sprijin în favoarea băncilor în contextul crizei financiare” (JO C 216, 30.7.2013, p. 1). Celelalte
comunicări se referă, de exemplu, la recapitalizarea instituțiilor financiare, la gestionarea
activelor depreciate sau la restabilirea viabilității și evaluarea măsurilor de restructurare luate.
Obiectivul ajutoarelor acordate băncilor este de a încuraja acordarea de credite și investițiile
în creșterea durabilă. În cursul actualizării normelor privind ajutoarele de stat din 2012 au fost
revizuite numeroase reglementări pentru a ține mai mult seama de cazurile de acordare de
ajutoare de stat cu efectele cele mai grave asupra pieței interne și pentru a eficientiza procedura.
În Deciziile sale privind prima dintr-o serie de cauze, Comisia a considerat că tratamentul fiscal
preferențial al anumitor întreprinderi din câteva state membre a fost un ajutor de stat acordat
în mod nejustificat, trebuind să se solicite rambursarea sa (Decizia cu privire la Fiat Finance
and Trade și cauzele Starbucks Manufacturing din octombrie 2015). În cauza Apple, Comisia
a ordonat Irlandei în august 2016 să recupereze suma de 13 miliarde EUR sub formă de taxe.
Atât Apple, cât și Irlanda au contestat decizia; cauza este încă pe rol. Comisia face verificări
și cu privire la alte cazuri.
E. Serviciile publice, serviciile de interes general și serviciile de interes economic general
(SIEG)
În conformitate cu articolul 14 teza a doua din TFUE, Uniunii Europene i se conferă o
competență legislativă fără caracter exclusiv. Conform articolelor 52 și 114 din TFUE, procedura
legislativă ordinară atribuie Parlamentului European și Consiliului rolul de colegiuitori cu
drepturi egale. Articolul 14 din TFUE este completat de Protocolul nr. 26, în care se subliniază
încă o dată, cu referire la articolul 14 din TFUE, semnificația acestor servicii, diversitatea lor,
importanta marjă decizională a autorităților naționale, regionale și locale, precum și accesul
universal la acestea. Articolul 14 din TFUE dobândește o semnificație deosebită datorită
articolului 36 din Carta drepturilor fundamentale. Și aici se recunoaște accesul cetățenilor
Uniunii la SIEG, în scopul susținerii coeziunii sociale și teritoriale a Uniunii.
Cadrul de reglementare în vigoare privind SIEG cuprinde o decizie a Comisiei (JO L 7,
11.1.2012, p.3), două comunicări (JO C 8, 11.1.2012, p. 14 și JO C 8, 11.1.2012, p. 15) și
Directiva 2006/111/CE.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul European este cel mai adesea implicat în legislația în materie de concurență doar
prin procedura de consultare. Influența acestuia este astfel limitată față de cea a Comisiei și
a Consiliului. Parlamentul a solicitat în repetate rânduri, între altele în rezoluțiile sale anuale
referitoare la raportul anual al Comisiei Europene privind politica în domeniul concurenței,
extinderea procedurii legislative ordinare pentru a cuprinde și dreptul concurențial.
Rolul principal al Parlamentului este, prin urmare, controlul puterii executive. Comisarul
responsabil cu concurența se înfățișează de mai multe ori pe an înaintea Comisiei pentru afaceri
economice și monetare (ECON) pentru a-și explica politica și anumite decizii.
În cazul Directivei privind acțiunile în despăgubire menționate mai sus se aplică procedura
legislativă ordinară. În acest caz rar întâlnit, în care Parlamentul (comisia competentă fiind
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Comisia ECON) a acționat în calitate de colegiuitor, pentru deputați a fost important să
asigure despăgubirea completă a consumatorilor pentru daunele suferite și să se asigure,
totodată, că nu se ajunge la supracompensări. În interesul consumatorilor, deputații au stabilit
că Deciziile autorităților naționale de concurență ar trebui considerate drept dovada primei
manifestări a unui risc de încălcare a legislației în materie de concurență.
În vara anului 2016, Comisia specială pentru Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu
efecte similare (TAXE) și-a finalizat deliberările privind modul în care este evaluat în practică
gradul de compatibilitate a Deciziilor fiscale din statele membre cu normele privind ajutoarele
de stat și măsura în care ar trebui clarificate normele privind schimbul reciproc de informații.
Propunerea Comisiei de a ajuta autoritățile naționale de concurență să aplice într-un mod
mai eficient dreptul UE în materie de concurență (propunerea ECN+) urmează în prezent
procedura legislativă ordinară în Parlament, Comisia ECON fiind comisia competentă. Poziția
Parlamentului, care urmează a fi negociată cu Consiliul Competitivitate, este așteptată la
începutul anului 2018.
Stephanie Honnefelder / Roberto Silvestri
11/2017
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