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Ведення переговорів щодо глави про
конкуренцію
Дотримання правил щодо державної допомоги ключовий елемент вступу до ЄС

9 листопада 2015 р.
Київ, Україна

Штефан Сабау - аташе з пиань конкуренції Постійне
представництво
Румунії
в
Європейському Союзі
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Політика регулювання конкуренції

• Припинення процесу, коли державні органи
спотворюють підтримку, надаючи її на користь
обмеженого
числа
компаній
неефективна
державна допомога
• Впровадження
гармонізованого
закону
про
державну допомогу
У Румунії - Рада з питань конкуренції (RCC) була
уповноважена (видавати обов'язкові висновки,
рішення, перевіряти нормативні акти, визначати
незаявлену допомогу, готувати проєкти звітів і
т.д.)
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Політика конкуренції - окремий переговорний розділ
• Умови для вступу - розділ 6
 Суб'єкти економічної діяльності та відповідальні
державні органи повинні бути ознайомлені з
конкурентною дисципліною ЄС задовго до вступу,
аби бути в змозі витримати конкурентний тиск на
внутрішньому ринку
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Умови закриття переговорів по розділу 6

• Нормативно-правова
відповідає acquis

база

• Надійні
адміністративні
спроможності

• Належне
виконання
відповідних правил
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Дорожня карта переговорів
• 2000 - початок переговорів
• 2001-2003 - постійні елементи прогресу
• 2004 - рішучі реформи для вирішального прогресу
(завершення переговорів)
 Повне узгодження законодавства
 Надійна установа - RCC
 Відповідне виконання законодавства
• 2005-2006 - подальше підтримання позитивної
тенденції прогресу
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RCC станом на 2004 р.
• Нова структура
350 робочих місць (132 в територіальних одиницях)

• Організаційна структура, розроблена, щоб реагувати на
пріоритети інтеграції до ЄС
 Засновано департаменти, щоб впоратися з новими механізмами
управління
 Конкретні завдання щодо обліку, моніторингу, контролю державної
допомоги
 Власний територіальний апарат - 41 місцева інспекція
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Важлива віха - 2003 р.
• Переговори в 2003 році
 2ге червня – спільна позиція

• Основні вимоги ЄС у 2003 році:
 Ліквідація дублювання між двома органами з питань конкуренції
 Проведення
власних
ініціативних
досліджень,
перевірок
державними органами та застосування штрафів для стримування
 Забезпечення ефективного контролю державної допомоги
 Забезпечення повного дотримання зобов'язань щодо попереднього
повідомлення
 Удосконалення правозастосування в сфері державної допомоги
 Вивчення законів, що містять фіскальні заходи
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Хід переговорів - 2004 р.
Активізація діяльності RCC у 2004 році
 RCC став більш активним
 збільшилася кількість справ
 інтенсивна технічна допомога
 конкретні результати, пов'язані з приватизацією та реструктуризацією
старої промисловості

Доповідь про хід роботи - віха 2004 р.
 Повне узгодження із законодавством ЄС
 Консолідація адміністративних спроможностей
 Удосконалення правозастосування Радою з питань конкуренції в сфері
державної допомоги
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Підсумки переговорів - перехідні періоди

> металургія - Реструктуризація галузі повинна бути
завершена до 31 грудня 2008 р.
> депресивні регіони - Перехідний період до 31 грудня
2010 року для впровадження звільнення від податку
на прибуток підприємств, що працюють у таких
регіонах
> Зони вільної торгівлі
- Перехідний період до 31
грудня 2011 року для застосування звільнення від
роялті підприємств, що працюють у таких зонах
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Підсумки переговорів - захисне положення
•

Вимоги:
 Ефективний контроль будь-якої потенційної державної допомоги
 Забезпечити задовільне правозастосування в антитрастовій
сфері та сфері державної допомоги
 Повне дотримання зобов'язань, взятих щодо металургії,
депресивних регіонів і зон вільної торгівлі
 Продовження виділення достатніх фінансових коштів і достатніх і
належним чином кваліфікованих людських ресурсів для Ради з
питань конкуренції
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Прогрес, досягнутий у 2004-2006 рр.

Державна допомога - надійне правозастосування
 Збільшення числа попередніх повідомлень щодо
державної допомоги, які надаються Раді з питань конкуренції
 Підвищення якості рішень щодо державної допомоги
 Блокування
допомоги

несумісних

заходів

у

 Суворий моніторинг державної допомоги

сфері

державної
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- 1 січня 2007 р. - місія виконана - Румунія вступила
до ЄС

Контроль державної допомоги перейшов від RCC до Комісії
 RCC зберегла позицію національного контактного органу з
питань державної допомоги між Румунією та ЄС
 на національному рівні: RCC пропонує допомогу
грантодавцям, центральним і місцевим органам влади при
підготовці проектів схем державної допомоги, звітів
 Рівень ЄС: через постійного представника/аташе з питань
конкуренції - тісна співпраця, безпосередній діалог,
формальний і неформальний обмін думками

 SAM - процес модернізації державної допомоги - RCC
відіграє важливу роль як у переговорах, так і на стадії
реалізації
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Ведення переговорів щодо розділу про
конкуренцію: історія успіху Румунії

Дякую за увагу!
Контактні дані:
Stefan.sabau@rpro.eu
0032.270.00.217
0032.488.338.658

