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Curtea de Conturi Europeană va examina modul în care Comisia 
Europeană se asigură de respectarea normelor în materie de 
concurență 

Curtea de Conturi Europeană desfășoară un audit cu privire la eficacitatea cu care Comisia 
Europeană se asigură de respectarea normelor UE în materie de concurență în cadrul pieței 
unice. Normele UE în materie de concurență acoperă diverse forme de comportament 
anticoncurențial, controlul fuziunilor și alte domenii în care pot să fie necesare măsuri din 
partea unei autorități publice pentru menținerea concurenței. Curtea va examina performanța 
cu care Comisia se asigură de respectarea normelor UE în materie de concurență prin 
intermediul propriilor proceduri antitrust, al controlului pe care îl exercită cu privire la fuziuni și 
al cooperării cu autoritățile naționale de concurență din statele membre.  

„Normele în materie de concurență prezintă o importanță deosebită pentru cetățenii europeni și 
pentru economia UE. Ele ar trebui să permită consumatorilor să beneficieze de prețuri mai mici și 
de o varietate mai mare de produse și de servicii, grație faptului că întreprinderile își pot derula 
afacerile în condiții de concurență echitabile. Acest lucru este esențial pentru buna funcționare 
a pieței unice a UE”, a declarat domnul Alex Brenninkmeijer, membrul Curții de Conturi 
Europene responsabil de acest audit. „Vom încerca să identificăm punctele forte și punctele slabe 
în activitățile Comisiei, vom evidenția domeniile în care ar putea fi benefic să se aducă schimbări 
și vom evalua cât de bine și-a comunicat Comisia obiectivele, precum și impactul activității sale 
asupra cetățenilor UE și a altor părți interesate.” 

Auditorii Curții vor desfășura interviuri cu membrii personalului Comisiei și vor examina diferite 
documente ale acesteia referitoare la activitățile sale de asigurare a respectării normelor politicii 
în domeniul concurenței. Auditorii vor vizita, de asemenea, autoritățile de concurență din 
anumite state membre. 

Se estimează că raportul rezultat în urma auditului va fi publicat la mijlocul anului 2019. 

Notă către editori 

Principalele norme ale UE în materie de concurență sunt prevăzute în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Obiectivul primordial al politicii UE în domeniul concurenței este 
de a menține o piață unică deschisă și eficientă, de a permite întreprinderilor să își desfășoare 
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afacerile în condiții de concurență echitabile și de a contribui la reducerea prețurilor în beneficiul 
consumatorilor.  

Această politică contribuie totodată la obiectivele și prioritățile generale ale Comisiei Europene, 
de exemplu, prin promovarea condițiilor adecvate pentru crearea de locuri de muncă și prin 
încurajarea unor niveluri mai ridicate de creștere economică și de investiții. În acest scop, politica 
UE își propune să elimine amenințările reale și potențiale la adresa concurenței. 
Comportamentele care pot denatura libera concurență sunt interzise prin lege. De exemplu, sunt 
interzise coluziunea între concurenți de pe piață prin care prețurile ar putea fi stabilite între 
aceștia de comun acord sau împărțirea de către aceștia a piețelor într-un mod în care altor 
societăți le-ar fi dificil să concureze pe piața respectivă.  

Începând din 2004, există sisteme paralele de asigurare a respectării normelor UE în materie de 
concurență: atât Comisia, cât și autoritățile naționale de concurență din statele membre au 
competențele juridice și responsabilitatea de a se asigura de respectarea acestor norme. Comisia 
deține, de asemenea, responsabilitatea pentru interzicerea fuziunilor și a achizițiilor care ar putea 
reduce în mod semnificativ concurența pe piața unică, de exemplu cele prin care sunt create 
întreprinderi cu o poziție dominantă care riscă să crească prețurile pentru consumatori. 

 


