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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) съдържа в членове 101
—109 правила относно конкуренцията в рамките на вътрешния пазар. Съобразно тях
са забранени споразумения между предприятия, които ограничават конкуренцията. На
предприятията се забранява злоупотребата с доминираща позиция и нарушаването на
търговията между държавите членки. Сливания между предприятия и поглъщания,
които са от общностно значение, ще могат да се контролират от Европейската комисия
(ЕК) и в определени случаи да се забраняват. Държавните помощи в полза на
определени предприятия или продукти, които водят до нарушаване на конкуренцията,
се забраняват, но в определени случаи могат да бъдат разрешени. Разпоредбите за
конкуренцията важат и за публичните предприятия и услуги, както и за услугите от
общ интерес. В случай че осъществяването на целите на тези особени услуги бъде
застрашено, разпоредбите за конкуренцията може да загубят силата си.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— Членове 101 до 109 от ДФЕС, както и Протокол № 27 относно вътрешния пазар
и конкуренцията, в който се разяснява, че лоялната конкуренция се съдържа в целта
на вътрешния пазар в член 3, параграф 3 на ДФЕС;

— Регламент (ЕО) № 139/2004 относно сливанията;

— Членове 37, 106 и 345 от ДФЕС относно публичните предприятия, както и членове
14, 59, 93, 106, 107, 108 и 114 от ДФЕС относно обществените услуги, услугите
от общ интерес и услугите от общ икономически интерес; Протокол №26 относно
услугите от общ интерес; член 36 от Хартата на ЕС за основните права.

ЦЕЛИ

Основната цел на общностните правила за конкуренция е да се гарантира ненарушаването
на конкуренцията. Но ефективната конкуренция не е самоцел, а условие за реализирането
на свободен и динамичен вътрешен пазар и служи като един от многото инструменти
за насърчаване на общото икономическо благополучие. От влизането в сила на Договора
от Лисабон, защитата на конкуренцията от нарушения вече не е изрично посочена в член 3
от ДФЕС, а съгласно протокол № 27 е включена в концепцията на вътрешния пазар.
Не се очакват практически изменения във връзка с това, тъй като правилата в областта
на конкуренцията останаха непроменени. Условията за тяхното прилагане и правните
последици са се утвърдили в дългогодишната административна практика на Европейската
комисия и съдебната практика на европейските съдилища така, че могат да се считат за
стабилни.
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РЕЗУЛТАТИ

А. Широкообхватна забрана на споразумения, които ограничават конкуренцията
(член 101 от ДФЕС)
Забраняват се и се считат за нищожни всички споразумения между предприятия, които
биха нарушили конкуренцията или могат да попречат на търговията между държавите
членки (параграф 1). Споразумения, които помагат за подобряване на производството
или разпространението на стоки, или насърчават техническия или икономически прогрес,
могат да бъдат освободени от забрана, но единствено при условие че подходяща част
от генерираните печалби се полага на потребителите и че не се налагат ненужни
ограничения и не се елиминира конкуренцията за значителна част от въпросните
продукти (параграф 3).
От 1 май 2004 г. Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета урежда привеждането в действие на
правилата в членове 101 и 102 от ДФЕС. В съответствие с тях, националните органи за
защита на конкуренцията, както и съдилищата на държавите членки могат самостоятелно
да прилагат членове 101 и 102 от ДФЕС. През 2017 г. Комисията предложи директива,
с която да се даде право на националните органи за защита на конкуренцията да бъдат
по-ефективни при прилагането на антитръстовите правила на ЕС, с цел да се гарантира,
че при прилагането на същото правно основание, НКО, които си сътрудничат чрез
Европейската мрежа по конкуренция (ECN), разполагат с необходимите средства да
създадат истинска обща област на правоприлагането в областта на конкуренцията. Като
цяло при прилагането на антитръстовите правила на ЕС са се доказали като полезни
следните инструменти:
— Групови изключения: група от отделни споразумения с подобно съдържание, които

имат сходен ефект върху конкуренцията. Ако за такава група от споразумения се
очаква, че изключителните изисквания на член 101, параграф 3 от ДФЕС редовно
се изпълняват, съществува възможността те да бъдат освободени като група от
забраната на член 101, параграф 1 от ДФЕС, под формата на един регламент. Тази
процедура трябва да облекчи Европейската комисия в нейната административна
практика.

— Споразумения с незначителен ефект: определени споразумения, които всъщност
не попадат в рамките на изключението в параграф 3 на член 101 от ДФЕС, не се
считат за нарушение, ако са с незначителен ефект и не въздействат чувствително
върху пазара (принцип „de-minimis“). Такива споразумения често се разглеждат като
целесъобразни за сътрудничеството между малки и средни предприятия. Поради
промяната на някои групови изключения, както и по-скорошна съдебна практика,
публикуването „de-minimis“ беше преработено през 2014 г. (2014/С 291/01). Най-
важната промяна е разяснението, че споразумения, които имат за цел да ограничат
конкуренцията, не могат да се разглеждат като споразумения с незначителен ефект.

Определени видове споразумения представляват винаги ограничения спрямо
конкуренцията и следователно са забранени без изключение, например уговаряне на цени
и клаузи за запазване на територия.
Процедури за постигане на споразумение при случаи с картели: въз основа на Регламент
(ЕО) № 622/2008 съществува възможността процедурата да се ускори и да приключи
с глоби, които са намалени с 10 %, ако засегнатите предприятия подпомагат Европейската
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комисия в нейната работа и още в ранен стадий на процедурата разкрият своето участие
в съгласувани практики в ущърб на конкуренцията.
Искове за обезщетение: С цел да се засили възпиращият ефект на забранените
споразумения и с цел подобряване на потребителската мрежа, през 2014 г. беше приета
Директивата относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по
националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на
Европейския съюз в областта на конкуренцията (2014/104/ЕС); Процедурите при картели
се отличават преди всичко с две последици: обезщетението съобразно гражданското
право допълва паричната глоба и ефективността на принципа на снизходителност остава
защитена.
Б. Злоупотреба с господстващо положение (член 102 от ДФЕС)
„В този смисъл господстващо положение е положение на икономическа сила, от което
се ползва едно предприятие и което му позволява да предотврати поддържането на
действителна конкуренция на съответния пазар, като му дава възможност да се държи
в значителна степен независимо от своите конкуренти, клиенти и в крайна сметка — от
потребителите“ (Дело 27/76, United Brands). Господстващото положение се преценява във
връзка с целия вътрешен пазар или съществена част от него. Каква част от съответния
релевантен пазар следва да бъде взета предвид зависи от естеството на продукта,
наличието и поведението/готовността на потребителите да преминат към алтернативни
възможности. В член 102 от ДФЕС е установен неизчерпателен списък от примери за
„практики на злоупотреба“.
От септември 2016 г. насам Комисията е приложила подход за споразумение под формата
на процедура за сътрудничество, в това число и в случаите на нарушения на член 102 от
ДФЕС.
В. Процедура на контрол върху сливанията
Съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 концентрация, която значително би
възпрепятствала ефективната конкуренция на общия пазар или в съществена част от
него, в частност чрез създаване или засилване на господстващо положение, се обявява
за несъвместима с общия пазар (член 2, параграф 3). Преди осъществяването на сливане
трябва да се обяви намерението за това пред Европейската комисия. Критерий при
този контрол е придобиването на контрол в другото предприятие (член 3, параграф 1).
Сливането не може да се осъществи преди Комисията да е издала разрешение (член 7).
Не следва системен последващ контрол и отделяне на свързани предприятия.
Процедурата може да се състои от две фази. В повечето случаи процедурите могат да
бъдат прекратени още след първата фаза (25 работни дни). Сложните случаи се разглеждат
по-подробно в рамките на втора фаза (90 работни дни). Решения за освобождаване могат
да се обвържат с условия и задължения (член 8).
През 2014 г. Европейската комисия представи Бяла книга, озаглавена „Към по-ефективен
контрол на ЕС върху сливанията“, с която следва да се постигне по-добра съвместимост
на правилата на равнището на ЕС и на национално равнище. През октомври 2016 г.
Комисията започна обществена консултация в рамките на протичащата в момента оценка
на подбрани процедурни и правни аспекти на контрола върху сливанията в ЕС.
Г. Забрана за помощи съобразно член 107 от ДФЕС
Става въпрос за помощи, предоставяни пряко от държавите членки при използване на
държавни средства. Става въпрос не само за невъзстановяеми субсидии, а също и за заеми
при благоприятни условия, освобождаване от митнически и данъчни налози, гаранции по
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заеми, дори участие на държавни органи в предприятия, ако така се стига до поставяне
в по-благоприятни условия на определени предприятия или производства, с което се
нарушава конкуренцията или съществува такава заплаха и се накърнява търговията между
държавите членки.
Забраната за помощи не се прилага в случаите, изброени в параграф 2. Такива помощи
са освободени от забрана и поради това са автоматично съвместими с вътрешния пазар.
В посочените в параграф 3 случаи трябва да се осъществи индивидуална проверка
от Европейската комисия. При контрола върху помощите също се прилага принципът
„de-minimis“, като от 2008 г. се прилага и групово освобождаване (Регламент (ЕО)
№ 800/2008), чието приложно поле беше разширено през 2014 г. и 2017 г.
Поради икономическата и финансовата криза за решения с правно основание член 107,
параграф 3, буква б) от ДФЕС от 1 август 2013 г. се прилага т.нар. „Съобщение
относно банковия сектор“, което касае прилагането на правилата за държавни помощи за
подкрепата на мерки в полза на банки в контекста на финансовата криза (ОВ C 216 от
30.7.2013, стр. 1) Приложение. Останалите съобщения се отнасят за рекапитализацията
на финансовите институции, обработването на обезценените активи или връщането на
жизнеспособността и оценката на мерките за преструктуриране.
Целта на помощите за банките е да насърчат отпускането на кредити и инвестициите
в устойчив растеж. В хода на модернизирането на правилата за помощите от 2012 г.
много разпоредби бяха преработени с цел засилено съсредоточаване върху случаите на
подпомагане с най-сериозно въздействие върху вътрешния пазар и рационализиране на
процедурата.
Благоприятното данъчно третиране на определени индивидуални предприятия в някои
държави членки беше оценено от Комисията в първите ѝ решения като недопустими
помощи, които трябва да бъдат изискани обратно (решение по дела „Fiat Finance and
Trade“ и „Starbucks Manufacturing“ от октомври 2015 г.). В случая на „Apple“, Комисията
нареди на Ирландия през август 2016 г. да възстанови сума в размер на 13 милиарда евро
като данъци. Както „Apple“, така и Ирландия оспорват това решение; към момента делото
е висящо пред съда. Комисията разследва други случаи.
Д. Обществени услуги, услуги от общ интерес и услуги от общ икономически интерес
(УОИИ)
Член 14, изречение 2 от ДФЕС не предоставя на Европейския съюз изключителни
законодателни правомощия. Съобразно обикновената законодателна процедура
Европейският парламент и Съветът (член 52 и член 114 от ДФЕС) изпълняват ролята на
равноправни съзаконодатели. Член 14 от ДФЕС се допълва чрез Протокол № 26, в който
с позоваване на член 14 от ДФЕС се подчертава още веднъж значението на услугите,
тяхното разнообразие, голямата дискреционна власт на националните, регионалните и
местните органи, както и правото на универсален достъп. Член 14 от ДФЕС придобива
особено значение чрез член 36 от Хартата на ЕС за основните права. Тук също се
признава достъпът на гражданите на Съюза до УОИИ с цел насърчаване на социалното
и териториално сближаване на Съюза.
Текущата правна уредба в областта на УОИИ се състои от решение на Комисията (ОВ
L 7 от 11.1.2012 г., стр. 3) и две съобщения (ОВ C 8 от 11.1.2012 г., стр. 14, и ОВ C 8 от
11.1.2012 г., стр. 15), както и Директива 2006/111/EО.
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РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент участва в законодателството по въпросите на конкуренцията
основно единствено посредством процедурата на консултация. По тази причина неговото
влияние е ограничено в полза на това на Европейската комисията и Съвета. Парламентът,
наред с другото, неколкократно изиска в своите годишни резолюции относно годишния
доклад на Европейската комисия относно политиката в областта на конкуренцията да
прилага обикновената законодателна процедура и в областта на конкурентното право.
Най-важната задача на Парламента се състои в контрола върху изпълнителните органи.
Членът на Комисията, отговарящ за конкуренцията, се явява няколко пъти през годината
пред комисията по икономически и парични въпроси (ECON), за да разяснява своята
политика и да обсъжда решения.
Към горепосочената директива относно исковете за обезщетение за вреди се приложи
обикновената законодателна процедура. В този изолиран случай, в който Парламентът
(с комисията ECON като водеща комисия) участва като съзаконодател, за членовете на
ЕП е важно на потребителите да бъде осигурено пълно обезщетение за понесените
вреди и същевременно да бъде гарантирано, че няма да се стигне до свръхкомпенсиране.
В интерес на потребителите членовете на Парламента успяха да направят така, че
решенията на националните органи за защита на конкуренцията да се считат за
достатъчно на пръв поглед (prima facie) доказателство за нарушение на правото на
конкуренцията.
През лятото на 2016 г. Специалната комисия относно данъчните постановления и други
мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE, TAX2), приключи работата си
относно това, как на практика се оценява съвместимостта на данъчните постановления в
държавите членки с правилата за държавната помощ, и относно въпроса за разясняването
на правилата относно взаимния обмен на информация.
Предложението на Комисията за оправомощаване на НКО да прилагат по-ефективно
законодателството на ЕС в областта на конкуренцията (предложение „ECN+“)
понастоящем следва обикновената законодателна процедура в Парламента, с ECON като
водеща комисия. Позицията на Парламента, която предстои да бъде договорена със
Съвета по конкурентоспособност, се очаква в началото на 2018 г.
Stephanie Honnefelder / Roberto Silvestri
11/2017
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