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Partea 1: Directiva Plus REC

• Directiva Plus REC : context, obiective, prevederi esențiale

• Modificarea legislației germane în domeniul concurenței (2020) –
proces continuu

Partea 2: Aplicarea în raport cu comerțul digital și platformele 
online

Partea 3: Discuție

• Întrebări și răspunsuri

• Definirea sprijinului suplimentar pentru Consiliul Concurenţei din 
Moldova
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Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind 
punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din 
tratat

• Regulamentul 1/2003 a intrat în vigoare în 2004

– Autoritățile naționale de concurență au dreptul să aplice normele UE în materie 
de concurență (art.101 și art.102 din TFEU)

• Rețeaua europeană în domeniul concurenței (REC)

– Reţeaua stă la baza aplicării coerente a normelor antitrust ale UE de către toate 
autorităţile de punere în aplicare.

– Din 2004 până în 2014 autoritățile au adoptat peste 1000 de decizii de aplicare a 
legislației UE:

– Peste 85% din toate deciziile care au aplicat normele antitrust ale UE au fost luate 
de autoritățile naționale de concurență.

• Autoritățile naționale de concurență (ANC) au nevoie de toate competențele 
pentru a aplica în mod eficient normele antitrust ale UE

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1/2003
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Directiva (UE) 2019/1 din 11 decembrie 2018 pentru a împuternici autoritățile de 
concurență din Statele Membre să fie autorități de aplicare mai eficiente  și 
pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a pieței interne

Comisar Margrethe Vestager:

Directiva (UE) 2019/1
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"Normele antitrust ale UE fac ca piețele să funcționeze mai bine pentru consumatori 
și întreprinderi europene, oferindu-le mai multe opțiuni și prețuri mai bune.

Autoritățile de concurență din statele membre și Comisie lucrează împreună  pentru 
a pune în aplicare aceste norme în întreaga UE.

Prezenta Directivă va oferi autorităților naționale de concurență, instrumente 
eficiente și se va asigura că acestea dispun de resursele necesare pentru detectarea 
și sancționarea companiilor  care încalcă normele UE în domeniul concurenței. De 
asemenea, se va asigura că acestea pot lua deciziile în deplină independență, pe baza 
faptelor și a legii.”
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Noile norme vor asigura aceleași condiții  în întreaga UE în aplicarea art. 101 și 
102 din TFEU* prin reglementarea următoarelor aspecte:

• Independența (Articolul 4)

• Resurse (Articolul 5)

• Competențe (Articolele 6-12)

• Sancțiuni (Articolele 13-16)

• Programul de clemență (Articolele 17-23)

• Diverse (Articolele 24-30)

Noile norme vor asigura condiții de concurență echitabile
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*) TFUE – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
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Executarea independentă a normelor antitrust ale UE și activitatea într-o manieră 
deplin imparțială

• Autoritățile UE de aplicare a legislației antitrust necesită autorități care acționează 
independent și care aplică Articolele 101 și 102 din TFUE

– Impartial

– Eficace și uniformă

– Responsabilitate proporțională

– Cooperarea strânsă între autoritățile din cadrul REC

• Cerințe pentru angajați

– Abilitatea de a-și îndeplini sarcinile independent de influența politică și altă influență externă

– Fără instrucțiuni din partea guvernului, a entităților publice sau private

• Persoanele care iau  decizii ar trebui să fie liberă de presiunea de a fi concediată din 
motive de îndeplinire corespunzătoare a atribuțiilor lor/exercitarea competențelor în 
aplicarea art. 101, 102 TFUE

• Procesul de selecție, recrutare sau numire pe baza unor proceduri clare și transparente

• Stabilirea priorităților

1. Independența
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Resurse (articolele 5): Resurse financiare și umane pentru realizarea lucrărilor

Independența formală nu înseamnă mult, dacă nu se acordă resurse suficiente 
pentru îndeplinirea sarcinilor în aplicarea articolelor 101 și 102 din TFUE

• Număr suficient de personal calificat

• Resurse financiare, tehnice și tehnologice suficiente

Autoritatea națională de concurență (NCA) trebuie să fie în măsură să:

• efectuieze investigații

• adopte decizii

• coopereze îndeaproape în cadrul Rețelei europene de concurență în vederea asigurării 
aplicării efective și uniforme a articolelor 101 și 102 din TFUE

• să poată consilia instituțiile și organismele publice, după caz, cu privire la măsurile 
legislative, de reglementare și administrative care pot avea un impact asupra 
concurenței pe piața internă, precum și să promoveze sensibilizarea publicului cu 
privire la articolele 101 și 102 din TFUE

2. Resurse (I)
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ANC-urile se vor bucura de independență în ceea ce privește cheltuirea bugetului 
alocat în scopul îndeplinirii sarcinilor care le revin

Prezentarea rapoartelor periodice accesibile publicului cu privire la activitățile lor

• inclusiv numiri/concedieri

• volumul resurselor și modificările de-a lungul anilor

2. Resurse (II)
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Competențe (Articolele 6-12)
Competențe de a colecta probe relevante și de a lua decizii;

Competența de a inspecta spațiile comerciale

• Să efectueze toate inspecțiile neanunțate necesare în cadrul întreprinderilor și asociațiilor de 
întreprinderi în vederea aplicării articolelor 101 și 102 din TFUE

• Statele membre se asigură că funcționarii și alte persoane însoțitoare autorizate sau numite de 
autoritățile naționale de concurență efectuează astfel de inspecții sunt cel puțin împuterniciți

– să intre în orice spațiu, teren și mijloc de transport al întreprinderilor și al asociațiilor de întreprinderi

– să examineze registrele și alte documente legate de activitatea economică, indiferent de suportul pe care 
sunt stocate, și să aibă dreptul de a accesa orice informație accesibilă entității supuse inspecției

– să ia sau să obțină, în orice formă, copii sau extrase din astfel de registre sau documente și, în cazul în 
care consideră oportun, să continue să facă astfel de căutări de informații și de selectare a copiilor sau 
extrase la sediul autorităților naționale de concurență sau în orice alte incintă desemnată

– să sigileze orice spații comerciale și registre sau evidențe pentru perioada și în măsura necesară pentru 
inspecție

– să solicite reprezentantului sau angajaților întreprinderii sau al asociației de întreprinderi explicații 
privind faptele sau documentele referitoare la obiectul și scopul inspecției și să înregistreze răspunsurile

– să facă uz de sprijinul din partea poliției dacă întreprinderea se opune

3. Competențe –Au toate competențele necesare pentru a aduna dovezi 
relevante (I)
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Competența de a inspecta alte spații

• În cazul în care există o suspiciune rezonabilă că registre sau alte documente 
legate de activitatea economică și de obiectul inspecției, care pot fi relevante 
pentru a dovedi o încălcare a articolului 101 sau 102 din TFUE

– se păstrează în spațiu, teren sau mijloc de transport

– locuințe ale directorilor, administratorilor și altor membri din rândul angajaților 
întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi,

– autoritățile administrative naționale de concurență sunt în măsură să efectueze 
inspecții neanunțate

• Inspecțiile nu se efectuează fără autorizarea prealabilă a unei autorități 
judiciare naționale.

3. Competențe –Au toate competențele necesare pentru a aduna dovezi 
relevante (I)
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Solicitări de informații

• Autoritățile administrative de concurență pot solicita întreprinderilor și 
asociațiilor de întreprinderi să furnizeze toate informațiile necesare pentru 
aplicarea articolelor 101 și 102 din TFUE într-un termen stabilit și rezonabil

• Astfel de cereri de informații sunt proporționale și nu obligă destinatarii 
cererilor să admită o încălcare a articolelor 101 și 102 din TFUE

• Autoritățile naționale de concurență sunt, de asemenea, împuternicite să 
solicite oricăror altor persoane fizice sau juridice să furnizeze informații care 
pot fi relevante pentru aplicarea articolelor 101 și 102 din TFUE într-un 
termen stabilit și rezonabil.

3. Competențe –Au toate competențele necesare pentru a aduna dovezi 
relevante (I)
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Interviuri

Autoritățile naționale de concurență cel puțin sunt împuternicite să dispună 
înfățișarea pentru un interviu

• al oricărui reprezentant al unei întreprinderi sau al unei asociații de 
întreprinderi,

• oricărui reprezentant al altor persoane juridice,

• și oricărei persoane fizice,

în cazul în care un reprezentant sau o persoană poate deține informații relevante 
pentru aplicarea articolelor 101 și 102 din TFUE

3. Competențe –Au toate competențele necesare pentru a aduna dovezi 
relevante (I)
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Identificarea și încetarea unei încălcări

• Prin decizie, ANC poate solicita întreprinderilor interesate să pună capăt acestei încălcări

• În acest scop, se pot impune remedii comportamentale sau structurale care sunt proporționale.

Angajamente

• Autoritățile naționale de concurență pot să pună capăt unei încălcări

– Și să facă obligatorii angajamentele  întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi,

o după identificarea formală sau informală a punctelor de vedere a participanților pe piață,

o în cazul în care angajamentele respective răspund preocupărilor exprimate.

• O astfel de decizie poate fi adoptată pentru o perioadă determinată și

• Concluzionează că nu mai există temei de acțiune din partea autorității naționale de concurență în 
cauză.

• ANC au competențe efective de a monitoriza punerea în aplicare a angajamentelor.

Autoritățile naționale de concurență pot redeschide procedurile de executare

• în cazul în care au avut loc modificări semnificative ale oricăror dintre faptele pe care s-a întemeiat o 
decizie,

• în cazul în care întreprinderile sau asociațiile de întreprinderi acționează contrar angajamentelor 
asumate; sau

• în cazul în care o decizie s-a bazat pe informații incomplete, incorecte sau înșelătoare furnizate de părți.

3. Competențe –Au toate competențele necesare pentru a aduna dovezi 
relevante (I)
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Sancţiuni (Articolele 13-16) Instrumente adecvate pentru a impune sancţiuni 
proporţionale și descurajatoare în cazul încălcării normelor antitrust ale UE

• ANC au posibilitatea de a aplica amenzi

– Având în vedere atât gravitatea, cât și durata încălcării

– Având în vedere compensarea plătită ca urmare a unei înțelegeri consensuale

• Cuantumul maxim al amenzii

– Autoritățile de concurență pot impune fiecărei întreprinderi sau asociații de 
întreprinderi care participă la o încălcare până la 10 % din cifra totală de afaceri

• Penalități cu titlu cominatoriu

– să impună prin decizie penalități cu titlu cominatoriu efective, proporționale și 
disuasive, determinate proporțional cu cifra de afaceri medie zilnică totală a 
întreprinderilor

4. Sancțiuni
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• Programul de clemenţă (articolele 17-23) 
Programe coordonate de clemenţă care încurajează întreprinderile să 
prezinte dovezi privind înţelegerile de cartel

• Statele membre se asigură că autoritățile naționale de concurență dispun de 
un program de clemență care le permite:

– să acorde imunitate de la plata amenzilor întreprinderilor pentru dezvăluirea 
participării lor la carteluri secrete.

– să acorde o reducere a amenzilor întreprinderilor care nu beneficiază de 
imunitate la plata amenzilor.

• ANC cere solicitantului să îndeplinească o serie de condiții

• ANC poate accepta declarația de clemență în scris, dar și în formă orală sau 
prin alte mijloace

• Aplicarea imunității

5. Clemență
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• Perioade de prescripție

• Rolul autorităților de concurență în fața instanțelor

• Accesul părților la dosar și limitările privind utilizarea informațiilor

• Admisibilitatea probelor

6. Diverse
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Partea 2: Cazuri de concurență și noi evoluții pe 
piețele digitale

Ordinea de zi
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• Discuții internaționale privind concurența în economia digitală

• UE: Politica în domeniul concurenței pentru era digitală

• Germania: Studiu: „Un nou cadru de concurență pentru economia 

digitală” comandat de Ministerul Afacerilor Economice

• Regatul Unit: "Raportul Furman" (2018): Digital Competition 

Expert Panel, Deblocarea concurenței digitale

• Franța: Contribuția la dezbatere din partea autorității franceze de 

concurență Adlc

• Statele Unite ale Americii: Reportul Stigler

Contextul noii legislații – UE și internațional
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/21dc175c-7b76-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en
https://research.chicagobooth.edu/stigler/media/news/committee-on-digital-platforms-final-report
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• Mai multe cazuri în economia digitală / platformă

– Asics: restricționarea ilegală a vânzărilor online

– Booking: „clauza celui mai bun preț“

– Amazon

– Facebook: "interzicerea combinării datelor din diferite 
surse”

• Digitizarea economiei, de asemenea, relevante în alte 
cazuri: de exemplu, în cazurile de fuziune

– vânzări online vs. vânzări în "magazinele convenționale”

Cazuri în Germania
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• Cooperarea strânsă cu un alt caz al Amazon tratat de Comisia 
Europeană

• Amazon: online retailer / online marketplace

• Poziția dominantă față de vendorii de pe piață
• BKartA: examinarea condițiilor de afaceri și a practicilor față de 

vânzători
• După modificările efectuate de Amazon, dosarul a fost închis:

– prevederi privind  răspunderea
– încetarea și blocarea conturilor
– Instanța de jurisdicție

– retururi și rambursări
• Comunicat de presă și rezumatul cazului pe www.bkarta.de

Cazul Amazon din Germania

21



© Berlin Economics

– Comisia UE:

▪ Google Shopping

▪ Google Android

▪ Google AdSense

▪ Amazon

– UK CMA (Competition and Markets Authority):

▪ Platforme online și studiu de piață de publicitate 

digitală

Cazuri/studii de piață în alte jurisdicții
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• Cadrul celui de-al 10-lea amendament GWB, denumit și „Legea 

digitalizării GWB“

– Mai multe aspecte ale amendamentului german:

▪ Transpunerea Directivei REC +

▪ „Reguli mai bune pentru IMM-uri“

▪ Modificări ale răspunderii civile/aplicării legii private

▪ Controlul sporit al fuziunilor

▪ Mai multe modificări minore

Legea privind digitalizarea GWB (modificarea 10)
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• Secțiunea propusă. 19a: Întreprinderi de importanță maximă pe piețe 
(UPSCAM)

– Notă explicativă: "piețele din economia digitală pot prezenta tendințe puternice 
și rapide de concentrare, în special datorită efectelor de rețea, avantajelor 
datelor și efectelor de auto-consolidare asociate, care necesită o intervenție 
timpurie“

• Norme comportamentale speciale, dar nu și norme speciale pentru controlul 
concentrărilor

• Criterii pentru importanța maximă pe piețe (PSAM)

– Dominanță pe una sau mai multe piețe

– Rezistența financiară/accesul la alte resurse

– Integrare verticală/activități pe piețe conexe

– Accesul la date

– Importanța activităților sale pentru accesul părților terțe la piețele de 
aprovizionare și de vânzare și influența aferentă asupra activităților comerciale 
ale părților terțe

– Pentru piețe: piețe multiple, rețele etc.

Semnificație maximă pentru piețe
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• Procedura în două etape:

– Înființarea PSAM (decizia BKartA)

– Interzicerea anumitor practici; BKartA poate interzice în cazurile de:

▪ auto-preferințe

▪ împiedicând concurenții să se extindă pe piețele pe care compania s-ar 

putea extinde

▪ face intrarea pe piață mai dificilă pentru concurenții, făcând uz de date

▪ reducând interoperabilitatea

• Două etape pot fi combinate

• Compania poate dovedi o justificare obiectivă

Procedura în cazul unui comportament problematic
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• "Puterea de intermediere" ca un nou concept de putere de 

piață

• Accesul la date, platforme și interfețe

• Abuzul de putere relativă de piață

– nu se mai limitează la IMM-uri

• Accesul la date în caz de putere relativă pe piață

• „Bacșișul” pe piață

• Măsuri provizorii

Alte modificări relevante pentru economia digitală
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• Achiziții de către "giganți tehnologici“

– Liste lungi de achiziții de către companiile GAFA (Google, 

Amazon, Facebook, Apple)

• Exemple:

– Facebook / WhatsApp

▪ Nu este notificată în majoritatea jurisdicțiilor

▪ Praguri bazate pe valoarea tranzacției noi în DE și AT

• Dificultate: identificarea fuziunilor dăunătoare

– "achiziții ucigașe“

Fuziuni digitale
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• Context: Accentul digital al Comisiei von der Leyen (2019-2024)
– Margarete Vestager în calitate de „Vicepreședinte executiv pentru o Europă 

potrivită pentru epoca digitală“ și Comisar pentru Concurență

▪ Google și alte cazuri de economie digitală ale Comisiei UE

• Statut: consultare publică / Evaluarea impactului inițial (IIA):
– Opțiuni diferite

• Atât concurența, cât și obiectivele pieței unice

• Q4/2020: planificare orientativă

• Abordarea problemelor economice structurale într-un stadiu incipient

– probleme de pe piețe care nu pot fi abordate sau abordate în modul cel 
mai eficient pe baza normelor actuale în materie de concurență (de 
exemplu, prevenirea răsturnării piețelor)

• Ancheta de piață

• Nu este necesară identificarea unei încălcări și fără sancțiuni

• Remedii structurale comportamentale, după caz

UE - Noul instrument de concurenţă
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• www.bundeskartellamt.de

– Unele decizii și rapoarte de caz sunt traduse în limba engleză

• Proiect de lege în limba engleză: https://www.d-

kart.de/blog/2020/02/21/draft-bill-the-translation/

• Site-ul DG COMP

– https://ec.europa.eu/competition/index_en.html

– Unele informații (comunicate de presă…) în toate/multe limbi oficiale 

ale UE

Lectură suplimentară
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Partea 3: Discuție

• Întrebări și răspunsuri

• Definirea sprijinului suplimentar pentru Consiliul Concurenţei din 
Moldova

Ordinea de zi
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Despre echipa economică germană

C O N T A C T

Jörg Radeke, Manager de proiect Moldova
Radeke@berlin-economics.com

Echipa economică germană Tel: +49 30 / 20 61 34 64 0c/ o
BE Berlin Economics GmbH info@german-economic-team.com
Schillerstraße 59 www.german-economic-team.com
10627 Berlin

Echipa economică germană (GET) oferă consultanță guvernelor Ucrainei, Belarusului, Moldovei,
Georgiei și Uzbekistanului în ceea ce privește eleborarea proceselor de reformă a politicilor economice
și dezvoltarea durabilă a cadrului economic. Ca parte a proiectului, lucrăm și în alte țări pe subiecte
selectate.

Într-un dialog continuu cu factorii de decizie la nivel înalt din țările proiectului, identificăm problemele
actuale în politica economică și apoi oferim recomandări concrete de politici bazate pe analize
independente.

În plus, GET sprijină instituțiile germane din sectoarele politice, administrative și de afaceri cu know-
how-ul său și cunoștințe profunde ale economiilor din regiune.

Echipa economică germană este finanțată de Ministerul Federal al Economiei și Energiei. Firma de
consultanță Berlin Economics a fost însărcinată cu implementarea proiectului.


