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Stimată doamnă președintă,

În cadrul procedurii menționate mai sus, Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor i s-a solicitat să transmită comisiei dumneavoastră un aviz sub formă de 
scrisoare.

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor a examinat chestiunea în cauză în 
cursul reuniunii sale din 23 ianuarie 2020. În cadrul acestei reuniuni1, Comisia a decis în mod 
unanim să recomande Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în raportul ce urmează a fi adoptat.

Comisia ar dori, de asemenea, să își exprime profunda preocupare cu privire la un punct din 
proiectul de raport al ECON, și anume punctul 14, care propune instituirea unei autorități 
europene pentru protecția consumatorilor. AM 199, depus în Comisia ECON, adaugă că acest 
organism ar trebui „să includă rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor”.

1 La votul final au fost prezenți: Petra De Sutter (președintă, raportoare pentru aviz), Pierre Karleskind 
(vicepreședinte), Maria Grapini (vicepreședintă), Róża Thun und Hohenstein (vicepreședintă), Maria Manuel 
Leitão Marques (vicepreședintă), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Marco Zullo, 
Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita 
Charanzová, Dinesh Dhamija, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Anne-Sophie Pelletier, Martin Schirdewan, 
Alessandra Basso, Lars Patrick Berg, Hynek Blaško, Virginie Joron, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana 
Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Rasmus Andresen, 
Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Marcel Kolaja.
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Comisia IMCO ar dori să sublinieze, în primul rând, ca punct general, că tema protecției 
consumatorilor este o competență exclusivă a Comisiei IMCO și, ca atare, nu ar trebui să 
figureze în raportul ECON, care ar trebui să se ocupe de chestiuni care țin de competența sa 
exclusivă. În această privință, aș dori să reamintesc că Regulamentul privind cooperarea în 
materie de protecție a consumatorului (Regulamentul (UE) 2017/2394) a fost un dosar de 
competența Comisiei IMCO și în care Comisia ECON nu a jucat niciun rol. În al doilea rând, 
punctul este, de asemenea, în afara domeniului de aplicare în ceea ce privește raportul anual 
privind politica în domeniul concurenței, pe care se bazează procedura în vigoare. În consecință, 
vă invit să declarați punctul 14 din proiectul de raport și toate amendamentele la acesta, inclusiv 
AM 199, drept inadmisibile.

Vă mulțumesc pentru atenție și am încredere în înțelegerea și cooperarea dumneavoastră cu 
privire la acest aspect important.

Vă asigur, Doamnă Președintă, de înalta mea considerație.

Petra De Sutter MD, PhD
Președintă

CC: - Antonio TAJANI, președintele Conferinței președinților de comisie
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SUGESTII

I. Piața internă

1. reamintește că politica în domeniul concurenței joacă un rol esențial pe piața internă 
și că obiectivele fundamentale ale dreptului concurenței rămân inerent legate de 
realizarea pieței interne, și anume prevenirea denaturării concurenței, construirea unor 
condiții de concurență echitabile pentru toți participanții pe piață, pentru a concura pe 
bază de merit, promovarea creșterii întreprinderilor inovatoare, atingerea unui nivel 
ridicat de bunăstare a consumatorilor și a posibilității consumatorilor de a alege între 
mai mulți furnizori pentru a obține cele mai bune oferte în ceea ce privește calitatea 
și rentabilitatea; consideră că IMM-urile ar avea de câștigat din aplicarea strictă a 
normelor în materie de concurență, în special în sfera digitală;

2. salută verificările adecvării efectuate în prezent de Comisie și viitoarea reexaminare 
globală a orientărilor Comisiei privind legislația concurenței și politica în domeniul 
concurenței, astfel cum au fost anunțate de noua comisară în cursul audierii sale de 
confirmare; în acest context, așteaptă cu interes rezultatul revizuirii în curs a 
Regulamentului de exceptare pe categorii aplicabil acordurilor verticale și a 
orientărilor privind acordurile verticale urmând a fi finalizată până în 2022; invită 
Comisia să consolideze și să accelereze practicile de aplicare a normelor în domeniul 
concurenței în contextul unor piețe care evoluează tot mai rapid; subliniază 
necesitatea ca politica în domeniul concurenței și deciziile Comisiei și ale statelor 
membre în raport cu aceasta să fie complet independente de alte politici și decizii; 
subliniază că această independență este cea care le conferă deciziilor privind 
concurența greutate și valoare și garantează că sunt respectate atât de întreprinderi, 
cât și de guverne; salută utilizarea de către Comisie, în trecut, a articolului 114 din 
TFUE și a articolului 103din TFUE în dosarele legislative privind politica în 
domeniul concurenței și solicită utilizarea sistematică a procedurii legislative ordinare 
pentru viitoarele propuneri legislative referitoare la concurență;

3. observă că, într-o economie din ce în ce mai globalizată, este important să se 
recunoască potențiala denaturare a concurenței pe piața internă generată de 
întreprinderile din țările terțe care beneficiază de finanțare de stat, fie sub formă de 
ajutoare de stat, fie sub formă de subvenții; în acest sens, invită Comisia să ia măsuri 
adecvate pentru a asigura accesul echitabil pe piață;

4. subliniază însă că deciziile privind politica în domeniul concurenței nu ar trebui să fie 
utilizate ca o formă de măsuri protecționiste sau de barieră netarifară în calea 
comerțului și ar trebui mai degrabă, printre altele, să asigure proporționalitatea și 
respectarea garanțiilor procedurale și să analizeze concurența de la caz la caz, în 
cadrul pieței unice, căutând totodată soluții la disfuncționalitățile pieței;

5. subliniază că sectorul serviciilor reprezintă cea mai mare parte a economiei UE, dar 
că dezvoltarea în continuare a serviciilor pe piața internă este împiedicată de legislația 
națională nouă și existentă care limitează concurența între întreprinderi și opțiunile 
consumatorilor; regretă faptul că unele standarde de reglementare locale continuă să 
se concentreze pe protejarea piețelor lor în fața concurenței loiale;
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6. reamintește că, pentru a combate eficient practicile anticoncurențiale, trebuie luate în 
considerare toate aspectele legate de concurența neloială;

II. Piața unică digitală

7. subliniază că este important ca autoritățile de concurență ale Comisiei și ale statelor 
membre să țină pasul cu noile provocări ale epocii digitale în ceea ce privește 
prioritățile lor în materie de aplicare a legii, capacitățile de aplicare a legii și evaluarea 
prejudiciilor aduse consumatorilor;

8. salută anchetele Comisiei privind anumite practici anticoncurențiale ale 
întreprinderilor care își desfășoară activitatea pe piețele digitale; încurajează Comisia 
să închidă cât mai curând procedurile aflate în desfășurare și să urmărească o politică 
de aplicare proactivă și eficace a normelor în materie de concurență, pentru a combate 
abuzul de poziție dominantă și, astfel, a încuraja inovarea și modelele de afaceri 
inovatoare, precum și pentru a le permite consumatorilor să valorifice toate 
oportunitățile oferite de o piață unică digitală pe deplin funcțională;

9. constată că, în ceea ce privește piața unică digitală și modul în care digitalizarea 
afectează concurența, există o complementaritate intrinsecă între reglementarea pieței 
și politica în domeniul concurenței, astfel cum se subliniază în raportul consilierilor 
speciali ai Comisiei intitulat „Politica în domeniul concurenței pentru era digitală”, și 
anume că dreptul primar al Uniunii, astfel cum este prevăzut la articolele 101-109 din 
TFUE, poate funcționa ca un „regim de fond” eficace pentru adoptarea legislației 
specifice de combatere a practicilor de denaturare a concurenței pe piețele digitale, 
bazată pe o analiză aprofundată, de la caz la caz, a piețelor relevante și a 
disfuncționalităților pieței;

10. reamintește că, în cursul celei de-a opta legislaturi, reglementarea piețelor digitale a 
constituit activitatea principală a Comisiei IMCO; în acest context, subliniază 
importanța unei reexaminări atente a Directivei privind comerțul electronic, în special 
având în vedere angajamentul Comisiei de a propune un Act privind serviciile 
digitale;

Datele

11. reamintește rolul esențial al datelor în economia digitală globală; atrage atenția asupra 
apariției unor actori pe piața digitală care controlează volume din ce în ce mai mari 
de date; subliniază că comparabilitatea datelor este o facilitate esențială în economia 
reală, ca sursă de putere economică și de efect de levier considerabil; îndeamnă 
Comisia să combată practicile nejustificate de piață și barierele normative naționale 
care conduc la monopolizarea colectării datelor și la restricționarea fluxului de date 
și a accesului la date; invită Comisia să sprijine datele deschise și accesul echitabil la 
date pentru toate întreprinderile, în special pentru IMM-uri și întreprinderile nou-
înființate, astfel încât să se promoveze un mediu digital competitiv care să ducă la o 
inovare sporită, la produse de calitate superioară și la servicii mai bune pentru 
consumatori;
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Platformele

12. constată că, datorită platformelor online, milioane de întreprinderi, printre care 
numeroase IMM-uri europene, au posibilitatea să beneficieze de avantajele 
comerțului electronic; consideră că, pentru a crea condiții echitabile de concurență, 
este necesar să se urmărească o politică de reglementare care să includă propuneri de 
acte legislative specifice și sectoriale, pentru a elimina dezechilibrele care permit 
actorilor de pe piață să abuzeze de poziția lor, protejând, în același timp, valorile 
europene; în acest sens, subliniază că orice noi obligații de reglementare privind 
platformele trebuie să respecte principiul proporționalității și să nu genereze sarcini 
de reglementare nejustificate pentru întreprinderi, care ar putea să sufoce inovarea și 
concurența;

13. subliniază că este important să se continue dezbaterea în materie de reglementare cu 
privire la mecanismele adecvate de apărare a integrității pieței europene ca răspuns la 
obținerea unei poziții dominante de către un număr mic de platforme online ca urmare 
a efectelor de rețea și a dinamicii de tip „câștigătorul ia totul”; își exprimă preocuparea 
față de tendința tot mai accentuată de a le conferi acestor platforme competențe de 
stabilire a regulilor, date fiind actualele lacune de reglementare; invită Comisia să 
utilizeze toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a combate noile tipuri 
de practici anticoncurențiale adoptate de platformele dominante, cum ar fi 
autopreferențialitatea abuzivă, și să se asigure că Regulamentul privind promovarea 
echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de 
intermediere online [Regulamentul (UE) 2019/1150] este respectat de către toți actorii 
de pe piață; obiectează față de efectele negative de blocaj pe care astfel de practici 
anticoncurențiale le au asupra alegerilor consumatorilor, precum și asupra accesului 
pe piață; 

Soluții

14. salută recenta utilizare de către Comisie a unor măsuri provizorii în sectorul 
microelectronicii; regretă însă reticența Comisiei de a aplica măsuri provizorii în 
sectorul digital și solicită Comisiei să evalueze utilizarea măsurilor provizorii, precum 
și a altor măsuri corective structurale și comportamentale, în plus față de amenzi, 
atunci când evaluează dacă operatorii pot bloca intrarea pe piață, pot limita opțiunile 
consumatorilor și fluxurile de informații și pot manipula comportamentul 
utilizatorilor, astfel încât să se prevină denaturarea concurenței care poate aduce 
prejudicii întreprinderilor europene, în special IMM-urilor, și poate cauza prejudicii 
consumatorilor;

Geoblocarea

15. în urma adoptării Regulamentului (UE) 2018/302 privind geoblocarea, invită Comisia 
să continue monitorizarea activă a tuturor potențialelor probleme de concurență legate 
de geoblocarea nejustificată și de alte restricții aplicate vânzărilor online; încurajează 
Comisia să urmărească o viziune ambițioasă în ceea ce privește combaterea 
discriminării online a consumatorilor, pe baza unor norme armonizate de protecție a 
consumatorilor; invită Comisia să adopte o abordare orientată spre viitor și favorabilă 
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consumatorilor în cadrul procesului de reexaminare a Regulamentului privind 
geoblocarea, prevăzut pentru martie 2020;

III. Bunăstarea consumatorilor

16. subliniază cu satisfacție urmărirea de către Comisie a unei abordări bazate pe efecte 
în practicile sale de asigurare a respectării legislației axate pe bunăstarea 
consumatorilor și pe prevenirea prejudiciilor cauzate consumatorilor ca aspect 
esențial al politicii în domeniul concurenței; salută interpretarea extinsă a conceptelor 
de beneficii pentru consumatori și de prejudicii aduse consumatorilor, în special pe 
piețele digitale, inclusiv noua abordare constând în a considera că protecția datelor 
este un criteriu de calitate atunci când se evaluează impactul fuziunilor asupra 
bunăstării consumatorilor; observă că fuziunile nu sunt în mod inerent negative pentru 
consumatori și pot genera inovare și produse mai bune, dar că bunăstarea 
consumatorilor ar trebui să fie esențială;

17. subliniază că, în acest sens, protecția consumatorilor trebuie să rămână un obiectiv de 
politică central atât al actualelor practici de asigurare a respectării legislației, cât și al 
oricărei legislații sectoriale viitoare, în special în sectorul digital; salută afirmația din 
raportul consilierilor speciali conform căreia standardele în materie de bunăstare a 
consumatorilor trebuie adaptate la era digitală, din perspectiva standardelor de probă 
necesare atunci când se evaluează strategiile agresive utilizate de platformele 
dominante, menite să reducă presiunile concurențiale, fără nicio creștere 
demonstrabilă în ceea ce privește bunăstarea consumatorilor; reamintește că 
concurența loială trebuie, în ultimă instanță, să asigure un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor și de opțiuni aflate la dispoziția acestora.


