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Curtea de Conturi Europeană publică o notă de informare 
privind asigurarea respectării normelor politicii UE în 
domeniul concurenței 
Curtea de Conturi Europeană a publicat astăzi o notă de informare referitoare la asigurarea 
respectării normelor UE în materie de concurență. Notele de informare oferă informații cu 
privire la anumite activități de audit aflate în curs și sunt concepute ca o sursă de informații 
pentru cei interesați de politica și/sau de programele care sunt auditate.  

Nota de informare publicată astăzi se bazează pe activitățile pregătitoare desfășurate în vederea 
unui audit în curs referitor la eficacitatea cu care Comisia Europeană s-a asigurat de respectarea 
normelor UE în materie de concurență. Politica în domeniul concurenței acoperă subiecte 
precum practicile anticoncurențiale, fuziunile și ajutoarele de stat.  

Nota de informare cuprinde secțiuni consacrate importanței concurenței în cadrul pieței unice a 
UE, precum și secțiuni consacrate unor aspecte conexe, cum ar fi comportamentul 
anticoncurențial și restructurarea pieței. În acest document sunt prezentate obiectivele stabilite 
de UE pentru politica în domeniul concurenței, cadrul de reglementare, precum și rolurile și 
responsabilitățile diferitelor autorități de la nivelul UE și al statelor membre.  

„Sperăm ca cititorii să găsească în această notă de informare informații utile privind subiectul 
vizat de auditul nostru”, a declarat domnul Alex Brenninkmeijer, membrul Curții de Conturi 
Europene responsabil de acest audit. „Politica în domeniul concurenței joacă un rol esențial pe 
piața unică a UE și este important ca ea să fie înțeleasă pe o scară cât mai largă.” 

Auditorii Curții vor desfășura interviuri cu membrii personalului Comisiei Europene și cu 
reprezentanți ai autorităților naționale de concurență. De asemenea, vor fi examinate 
documente referitoare la activitățile Comisiei de asigurare a respectării normelor și la cooperarea 
acesteia cu autoritățile naționale de concurență din statele membre. Se estimează că raportul 
rezultat în urma auditului va fi publicat spre jumătatea anului 2019. 

Notă către editori 

Normele în materie de concurență joacă un rol important pentru economia UE: ele garantează 
faptul că întreprinderile își pot derula afacerile în condiții de concurență echitabile și fac posibilă 
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punerea la dispoziția consumatorilor a unei varietăți mai mari de produse și de servicii la prețuri 
și în condiții competitive. Principiul concurenței loiale în condiții echitabile este esențial pentru 
funcționarea corespunzătoare a pieței unice a UE. Politica în domeniul concurenței acoperă toate 
formele de comportament anticoncurențial din partea întreprinderilor, riscurile pe care fuziunile 
între companii le prezintă pentru concurență și acțiunile autorităților publice din statele membre 
care pot denatura concurența, cum ar fi acordarea de ajutoare de stat. 

Comisia Europeană este principalul organ care se asigură de respectarea normelor UE în materie 
de concurență. Aceasta are competența și responsabilitatea de a investiga eventualele suspiciuni 
de practici anticoncurențiale, de a adopta decizii de interdicție, de a impune amenzi și de 
a încheia acorduri cu caracter juridic obligatoriu cu diverse societăți. În cadrul unui sistem paralel 
de asigurare a respectării, Comisia se asigură că autoritățile naționale de concurență ale statelor 
membre aplică într-un mod uniform normele UE în materie de concurență. Totodată, Comisia 
joacă un rol important în elaborarea normelor UE în materie de concurență, împreună cu 
Parlamentul European și cu Consiliul. 

Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale notei de informare 
publicate de Curtea de Conturi Europeană. Textul integral al notei este disponibil la adresa 
eca.europa.eu. 
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