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REGULAMENTUL (UE) NR. 372/2014 AL COMISIEI
din 9 aprilie 2014
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 în ceea ce privește calcularea anumitor termene,
gestionarea plângerilor, identificarea și protejarea informațiilor confidențiale
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a
articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (1), în special articolul 27,

după consultarea Comitetului consultativ privind ajutoarele de stat,

întrucât:

(1)

În contextul modernizării normelor privind ajutoarele de stat pentru a contribui, pe de o parte, la punerea în apli
care a strategiei Europa 2020 pentru creștere și, pe de altă parte, la consolidarea bugetară (2), Regulamentul (CE)
nr. 659/1999 a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 734/2013 al Consiliului (3) pentru a îmbunătăți eficaci
tatea controlului ajutoarelor de stat. Scopul modificării respective a fost, în special, acela de a consolida eficaci
tatea gestionării plângerilor de către Comisie și de a introduce competențe pe baza cărora Comisia să poată soli
cita informații direct participanților de pe piață și să poată efectua investigații având ca obiect anumite sectoare
economice și instrumente de ajutor.

(2)

În lumina acestor modificări, este necesar să se identifice evenimentele care determină momentul din care sunt
calculate termenele pentru cererile de informații adresate părților terțe în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 659/1999.

(3)

Comisia poate examina, din proprie inițiativă, informații referitoare la ajutoare ilegale, oricare ar fi sursa din care
provin acestea, pentru a evalua respectarea articolelor 107 și 108 din tratat. În acest context, plângerile constituie
o sursă esențială de informații pentru identificarea încălcării normelor în materie de ajutoare de stat. Prin urmare,
este important să se stabilească proceduri clare și eficiente de instrumentare a plângerilor înaintate Comisiei.

(4)

În conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, doar părțile interesate pot înainta plângeri
pentru a informa Comisia în legătură cu orice presupus ajutor ilegal sau cu orice presupusă utilizare abuzivă a
unui ajutor. În acest scop, reclamanților (persoane fizice sau juridice) ar trebui să li se ceară să demonstreze că
sunt părți interesate în sensul articolului 1 litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999.

(5)

Pentru a simplifica gestionarea plângerilor și, în același timp, pentru a spori transparența și securitatea juridică,
este necesară definirea informațiilor pe care reclamanții ar trebui să le furnizeze Comisiei. Pentru a garanta că
Comisia primește toate informațiile relevante referitoare la un presupus ajutor ilegal sau la o presupusă utilizare
abuzivă a unui ajutor, Regulamentul (CE) nr. 659/1999 impune părților interesate să completeze un formular și
să furnizeze toate informațiile obligatorii solicitate în acesta. Prin urmare, ar trebui stabilit formularul care să fie
utilizat în acest scop.

(1) JO L 83, 27.3.1999, p. 1.
(2) Comunicarea Comisiei, EUROPA 2020 — O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; COM
(2010) 2020 final.
(3) Regulamentul (UE) nr. 734/2013 al Consiliului din 22 iulie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a
normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO L 204, 31.7.2013, p. 15).
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(6)

Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească părțile interesate când depun o plângere nu ar trebui să fie excesiv de
complexe, dar în același timp ar trebui să se asigure faptul că Comisia primește toate informațiile necesare pentru
a iniția o investigație cu privire la un presupus ajutor ilegal sau la o presupusă utilizare abuzivă a unui ajutor.

(7)

Pentru a se garanta că secretele comerciale și alte informații confidențiale furnizate Comisiei sunt tratate în
conformitate cu articolul 339 din tratat, orice persoană care furnizează informații ar trebui să precizeze, în mod
clar, ce informații consideră că sunt confidențiale și din ce motiv. Persoanei în cauză ar trebui să i se ceară să
furnizeze Comisiei o versiune separată și neconfidențială a informațiilor, care ar putea fi transmisă statului
membru relevant în vederea prezentării de observații.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei (1) ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 794/2004 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 8 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Termenele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 659/1999 și de prezentul regulament sau stabilite de
Comisie în temeiul articolului 108 din tratat se calculează în conformitate cu Regulamentul (CEE, Euratom)
nr. 1182/71 și cu normele speciale prevăzute la alineatele (2)-(5b) din prezentul articol. În eventualitatea unui
conflict, dispozițiile prezentului regulament au prioritate.”;
(b) se introduc următoarele alineate:
„(5a)
În ceea ce privește termenul pentru trimiterea informațiilor solicitate de la părți terțe în temeiul artico
lului 6a alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, primirea cererii de informații reprezintă data relevantă
în sensul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71.
(5b) În ceea ce privește termenul pentru trimiterea informațiilor solicitate de la părți terțe în temeiul articolului
6a alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, notificarea deciziei reprezintă data relevantă în sensul artico
lului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71.”
2. După articolul 11 se introduc următoarele capitole Va și Vb:

„CAPITOLUL Va
GESTIONAREA PLÂNGERILOR

Articolul 11a
Admisibilitatea plângerilor
(1) Orice persoană care înaintează o plângere în temeiul articolului 10 alineatul (1) și al articolului 20 alineatul (2)
din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 trebuie să demonstreze că este parte interesată în sensul articolului 1 litera (h)
din regulamentul menționat.
(2) Părțile interesate completează formularul care figurează în anexa IV și furnizează toate informațiile cu caracter
obligatoriu solicitate în formular. Pe baza unei cereri motivate adresate de o parte interesată, Comisia o poate scuti de
la obligația de a furniza informațiile solicitate în formular.
(3)

Plângerile se depun în una dintre limbile oficiale ale Uniunii.

(1) Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului
de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO L 140, 30.4.2004, p. 1).
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CAPITOLUL Vb
IDENTIFICAREA ȘI PROTEJAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE

Articolul 11b
Protejarea secretelor comerciale și a altor informații confidențiale
Orice persoană care trimite informații în temeiul Regulamentului (CE) nr. 659/1999 trebuie să indice clar ce infor
mații consideră că sunt confidențiale și motivele aferente și să furnizeze Comisiei o versiune separată și neconfiden
țială a informațiilor. În cazul în care informațiile trebuie furnizate într-un anumit termen, acesta se aplică și furnizării
versiunii neconfidențiale.”
3. Textul din anexa la prezentul regulament se adaugă ca anexa IV.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 9 aprilie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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„ANEXA IV
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