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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него. 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение по националното 
право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на 
Европейския съюз в областта на конкуренцията
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0404),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 103 и 114 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0170/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
(A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Ефективните средства за 
получаване на обезщетение от 
потребителите и предприятията ще 
възпрат предприятията от 
извършването на нарушения и ще 
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гарантират по-голямо съответствие 
с правилата за конкуренция на Съюза. 
Съответно с оглед на по-ефикасното 
прилагане от страна на публичните 
органи на правилата за конкуренция в 
Съюза следва да се насърчи 
разходоефективното, своевременно и 
ефективно обезщетяване на лицата, 
понесли вреди вследствие на 
нарушения на тези правила. За тази 
цел обезщетяването на понеслите
вреди лица вследствие на процедура за 
решаване на спора по взаимно 
съгласие следва да се счита от 
органите за защита на 
конкуренцията за смекчаващо 
отговорността обстоятелство при 
определянето на глобите. 
Насърчаването на обезщетяването 
по взаимно съгласие на понеслите 
вреди лица не следва да засяга 
необходимостта от хармонизиране 
на правилата в държавите членки, 
чрез които се уреждат исковете за 
обезщетение за нарушения на 
националното или на европейското 
право в областта на конкуренцията.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) В съответствие с 
неотдавнашните резолюции на 
Европейския парламент относно 
годишните доклади на Комисията 
относно конкуренцията глобите, 
приети от Комисията, включително 
във връзка с предприятия, които се 
ползват с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер 
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съгласно политиката в тази област, 
следва да отразяват обезщетенията, 
които вече са изплатени на 
понеслите вреди лица, а страните по 
иска следва да се насърчават да 
постигнат извънсъдебно 
споразумение, преди да бъде взето 
окончателно решение относно 
глобата.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С настоящата директива се 
утвърждават достиженията на правото 
на ЕС относно европейското право за 
обезщетение за нарушения на правото 
на Съюза в областта на конкуренцията, 
по-специално относно процесуалната 
легитимация за предяваване на искове и 
определението за вреда, както бе 
посочено в съдебната практика на Съда 
на Европейския съюз, без да се 
предопределя по-нататъшното развитие 
на правото на ЕС. Всички лица, на 
които е била причинена вреда 
вследствие на нарушение, могат да 
поискат обезщетение за действителната
загуба (damnum emergens), за ползата, от 
която са били лишени (пропуснати 
ползи или lucrum cessans), и изплащане 
на натрупаните лихви от момента на 
настъпване на вредата до момента, в 
който се изплаща обезщетението. 
Това право имат всички физически и 
юридически лица — потребители, 
предприятия и публични органи —
независимо от наличието на пряко 
договорно отношение с предприятието 
нарушител и независимо дали е налице 

(11) С настоящата директива се 
утвърждават достиженията на правото 
на ЕС относно европейското право за 
обезщетение за нарушения на правото 
на Съюза в областта на конкуренцията, 
по-специално относно процесуалната 
легитимация за предяваване на искове и 
определението за вреда, както бе 
посочено в съдебната практика на Съда 
на Европейския съюз, без да се 
предопределя по-нататъшното развитие 
на правото на ЕС. Всички лица, на 
които е била причинена вреда 
вследствие на нарушение, могат да 
поискат обезщетение за действителната 
загуба (damnum emergens), за ползата, от 
която са били лишени (пропуснати 
ползи или lucrum cessans), и изплащане 
на натрупаните лихви. Това право имат 
всички физически и юридически лица 
— потребители, предприятия и 
публични органи — независимо от 
наличието на пряко договорно 
отношение с предприятието нарушител 
и независимо дали е налице предходно 
установяване на нарушение от орган за 
защита на конкуренцията. Настоящата 
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предходно установяване на нарушение 
от орган за защита на конкуренцията. 
Настоящата директива не следва да 
задължава държавите членки да въведат 
механизми за колективна защита във 
връзка с прилагането на членове 101 и 
102 от Договора.

директива не следва да задължава 
държавите членки да въведат механизми 
за колективна защита във връзка с 
прилагането на членове 101 и 102 от 
Договора.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Исковете за обезщетение за 
нарушения на националното или 
европейското право в областта на 
конкуренцията обикновено изискват 
сложен фактологичен и икономически 
анализ. Необходимите доказателства за 
доказване на претенция за понесени 
вреди често са в изключителното 
притежание на ответника или трети 
страни и не са известни или достъпни в 
достатъчна степен за ищеца. При тези 
обстоятелства строгите правни 
изисквания по отношение на ищците да 
докажат подробно всички факти по 
тяхното твърдение при започването на 
производство по иска и да предоставят 
точно определени придружаващи 
доказателства може да възпрепятства 
неправомерно ефективното 
упражняване на гарантираното от 
Договора право на обезщетение.

(12) Исковете за обезщетение за 
нарушения на националното или 
европейското право в областта на 
конкуренцията обикновено изискват 
сложен фактологичен и икономически 
анализ. Необходимите доказателства за 
доказване на претенция за понесени 
вреди често са в изключителното 
притежание на ответника или трети 
страни и не са известни или достъпни в 
достатъчна степен за ищеца. При тези 
обстоятелства строгите правни 
изисквания по отношение на ищците да 
докажат подробно всички факти по 
тяхното твърдение при започването на 
производство по иска и да предоставят 
точно определени придружаващи 
доказателства може да възпрепятства 
неправомерно ефективното 
упражняване на гарантираното от 
Договора право на обезщетение. При 
все това националните съдилища 
следва надлежно да отчитат всяка 
злоупотреба с права, свързана с 
разкриването на доказателства и 
придобитата по този начин 
информация, когато оценяват 
допустимостта на иска.
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Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Доказателствата са важен елемент 
при предявяването на искове за 
обезщетение за нарушения на 
националното или на европейското 
право в областта на конкуренцията. При 
все това, тъй като съдебното 
производство при нарушения на 
антитръстовите правила се 
характеризира с информационна 
асиметрия, е целесъобразно да се
гарантира, че страните, понесли вреди, 
получават възможност да бъде 
разрешено разкриването на 
доказателства във връзка с техния иск, 
без да е необходимо да посочват 
конкретните доказателства. С оглед 
гарантиране на равнопоставеност на 
страните тези средства следва също така 
да са достъпни за ответниците по искове 
за обезщетение, така че те да могат да 
поискат разкриване на доказателства от 
страните, понесли вреди. Освен това 
националните съдилища могат да 
разпоредят разкриване на доказателства 
от трети страни. Когато националният 
съд желае да разпореди разкриване на 
доказателства от страна на Комисията, 
по отношение на исканията за 
информация се прилагат принципът на 
лоялното сътрудничество между 
Европейския съюз и държавите членки 
(член 4, параграф 3 от Договора за ЕС) и 
член 15, параграф 1 от Регламент 
№ 1/2003.

(13) Доказателствата са важен елемент 
при предявяването на искове за 
обезщетение за нарушения на 
националното или на европейското 
право в областта на конкуренцията. При 
все това, тъй като съдебното
производство при нарушения на 
антитръстовите правила се 
характеризира с информационна 
асиметрия, е целесъобразно да се 
гарантира, че страните, понесли вреди, 
получават възможност да бъде 
разрешено разкриването на 
доказателства във връзка с техния иск. С 
оглед гарантиране на равнопоставеност 
на страните тези средства следва също 
така да са достъпни за ответниците по 
искове за обезщетение, така че те да 
могат да поискат разкриване на 
доказателства от страните, понесли 
вреди. Освен това националните 
съдилища могат да разпоредят 
разкриване на доказателства от трети 
страни. Когато националният съд желае 
да разпореди разкриване на 
доказателства от страна на Комисията, 
по отношение на исканията за 
информация се прилагат принципът на 
лоялното сътрудничество между 
Европейския съюз и държавите членки 
(член 4, параграф 3 от Договора за ЕС) и 
член 15, параграф 1 от Регламент 
№ 1/2003. При все това националните 
съдилища следва надлежно да 
отчитат всяка злоупотреба с права, 
свързана с разкриването на 
доказателства и придобитата по 
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този начин информация, когато 
оценяват допустимостта на иска.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Програмите за освобождаване от 
глоби и намаляване на техния размер и 
процедурите за постигане на 
споразумение са важни инструменти за 
прилагането от страна на публичните 
органи на правото на Съюза в областта 
на конкуренцията, тъй като те 
допринасят за разкриването, 
ефективното преследване и 
санкционирането на най-сериозните 
нарушения на правото в областта на 
конкуренцията. Предприятията могат да 
бъдат възпрени да сътрудничат в този 
контекст, ако разкриването на 
документите, които те предоставят 
единствено за тази цел, доведе до 
подвеждането им под гражданска 
отговорност при по-неблагоприятни 
условия в сравнение с другите 
нарушители, които не сътрудничат на 
органите за защита на конкуренцията. 
За да се гарантира, че предприятията 
желаят да представят доброволно 
изявления, с които признават своето 
участие в нарушение на националното 
или европейското право в областта на 
конкуренцията, до орган за защита на 
конкуренцията съгласно програма за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер или процедура за 
постигане на споразумение, такива 
изявления следва да не подлежат на
разкриване като доказателства.

(19) Програмите за освобождаване от 
глоби и намаляване на техния размер и 
процедурите за постигане на 
споразумение са важни инструменти за 
прилагането от страна на публичните 
органи на правото на Съюза в областта 
на конкуренцията, тъй като те 
допринасят за разкриването, 
ефективното преследване и 
санкционирането на най-сериозните 
нарушения на правото в областта на 
конкуренцията. Предприятията могат да 
бъдат възпрени да сътрудничат в този 
контекст, ако разкриването на 
документите, които те предоставят 
единствено за тази цел, доведе до 
подвеждането им под гражданска 
отговорност при по-неблагоприятни 
условия в сравнение с другите 
нарушители, които не сътрудничат на 
органите за защита на конкуренцията. 
За да се гарантира, че предприятията 
желаят да представят доброволно 
изявления, с които признават своето 
участие в нарушение на националното 
или европейското право в областта на 
конкуренцията, до орган за защита на 
конкуренцията съгласно програма за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер или процедура за 
постигане на споразумение,
изявленията, съдържащи 
самоуличаващи доказателства, 
представени за целите на 
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заявленията за участие в програми за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер и разкрити от 
кандидатите по тези програми, 
следва по принцип да бъдат защитени 
от разкриване като доказателства.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Освен това следва да се прилага 
изключение за разкриване по 
отношение на всички мерки за 
разкриване, които биха повлияли 
прекомерно на текущо разследване на 
орган за защита на конкуренцията по 
отношение на нарушение на 
националното или европейското 
право в областта на конкуренцията. 
Поради това информацията, 
изготвена от орган за защита на 
конкуренцията в хода на неговото 
производство за прилагане на 
националното или европейското 
право в областта на конкуренцията 
(например изложение на възражения) 
или от страна по това производство 
(например отговор на искане за 
информация от органа за защита на 
конкуренцията), следва да се разкрива 
във връзка с искове за обезщетение 
едва след като органът за защита на 
конкуренцията е констатирал 
нарушение на националните или 
европейските правила за конкуренция 
или по друг начин е приключил своето 
производство.

заличава се

Or. en
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Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Освен доказателствата, посочени 
в съображения (19) и (20), 
националните съдилища следва да са в 
състояние в контекста на иск за 
обезщетение да разпореждат 
разкриване на доказателства, които 
съществуват независимо от 
производството на органа за защита 
на конкуренцията („вече 
съществуваща информация“).

заличава се

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) При все това, описаното в 
предишното съображение използване не 
може неправомерно да намалява 
ефективността на прилагането на 
правото в областта на конкуренцията от 
страна на орган за защита на 
конкуренцията. Следователно 
посочените в съображения (19) и (20) 
ограничения за разкриване следва да се 
прилагат по същия начин и към 
използването на доказателства, 
получени само чрез достъп до 
преписката на орган за защита на 
конкуренцията. Освен това 
доказателства, получени от орган за 
защита на конкуренцията в контекста на 
упражняването на правата на защита, не 

(23) При все това, описаното в 
предишното съображение използване не 
може неправомерно да намалява 
ефективността на прилагането на 
правото в областта на конкуренцията от 
страна на орган за защита на 
конкуренцията. Освен това 
доказателства, получени от орган за 
защита на конкуренцията в контекста на 
упражняването на правата на защита, не 
трябва да се превръщат в обект на 
търговия. Поради това възможността да 
се използват доказателства, които са 
били получени единствено чрез достъп 
до преписката на орган за защита на 
конкуренцията, следва да се ограничи 
до физическото или юридическото лице, 
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трябва да се превръщат в обект на 
търговия. Поради това възможността да 
се използват доказателства, които са 
били получени единствено чрез достъп 
до преписката на орган за защита на 
конкуренцията, следва да се ограничи 
до физическото или юридическото лице, 
което е упражнило своите права на 
защита, и неговите правоприемници, 
както е посочено в предишното 
съображение. Това ограничение обаче 
не възпрепятства националните органи 
да разпоредят разкриването на тези 
доказателства при условията, 
предвидени в настоящата директива.

което е упражнило своите права на 
защита, и неговите правоприемници, 
както е посочено в предишното 
съображение. Това ограничение обаче 
не възпрепятства националните органи 
да разпоредят разкриването на тези 
доказателства при условията, 
предвидени в настоящата директива.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В член 16, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 1/2003 се предвижда, че когато 
националните съдилища се произнасят 
по споразумения, решения или практики 
съгласно член 101 или 102 от Договора, 
които вече са предмет на решения на 
Комисията, те не могат да вземат 
решения, които са в противоречие с 
приетото от Комисията решение. С 
оглед да се увеличи правната сигурност, 
да се избегнат несъответствия при 
прилагането на тези разпоредби от 
Договора, да се увеличат ефективността 
и процесуалната ефикасност на исковете 
за обезщетение и да се насърчи 
функционирането на вътрешния пазар за 
предприятията и потребителите, 
окончателното решение на национален 
орган за защита на конкуренцията или 
съд, осъществяващ съдебен контрол, с 
което се установява нарушение на член 

(25) В член 16, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 1/2003 се предвижда, че когато 
националните съдилища се произнасят 
по споразумения, решения или практики 
съгласно член 101 или 102 от Договора, 
които вече са предмет на решения на 
Комисията, те не могат да вземат 
решения, които са в противоречие с 
приетото от Комисията решение. С 
оглед да се увеличи правната сигурност, 
да се избегнат несъответствия при 
прилагането на тези разпоредби от 
Договора, да се увеличат ефективността 
и процесуалната ефикасност на исковете 
за обезщетение и да се насърчи 
функционирането на вътрешния пазар за 
предприятията и потребителите, 
окончателното решение на национален 
орган за защита на конкуренцията или 
съд за защита на конкуренцията, с 
което се установява или се 
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101 или 102 от Договора, по подобен 
начин не трябва да може да се оспорва в 
искове за обезщетение, свързани с 
въпросното нарушение, независимо 
дали искът е предявен в държавата 
членка, в която е установен този орган 
или съд. Същото следва да се прилага и 
за решение, в което е направено 
заключение, че са нарушени 
разпоредбите на националното право в 
областта на конкуренцията в случаите, 
когато националното и европейското 
право в областта на конкуренцията се 
прилагат в едно и също дело и 
успоредно. Този ефект на решенията на 
националните органи за защита на 
конкуренцията и съдилищата, 
осъществяващи съдебен контрол, с 
които се установява нарушение на 
правилата за конкуренция, следва да се 
прилага по отношение на оперативната 
част на решението и придружаващите го 
съображения. Това не засяга правата и 
задълженията на националните 
съдилища по член 267 от Договора.

потвърждава нарушение или липса на 
нарушение на член 101 или 102 от 
Договора, по подобен начин не трябва 
да може да се оспорва в искове за 
обезщетение, свързани с въпросното 
производство, независимо дали искът е 
предявен в държавата членка, в която е 
установен националният орган за 
защита на конкуренцията или съдът 
за защита на конкуренцията. Същото 
следва да се прилага и за решение, в 
което е направено заключение, че са 
нарушени разпоредбите на 
националното право в областта на 
конкуренцията в случаите, когато 
националното и европейското право в 
областта на конкуренцията се прилагат 
в едно и също дело и успоредно. Този 
ефект на решенията на националните 
органи за защита на конкуренцията и 
съдилищата за защита на 
конкуренцията, с които се установява 
нарушение на правилата за 
конкуренция, следва да се прилага по 
отношение на оперативната част на 
решението и придружаващите го 
съображения. Това не засяга правата и 
задълженията на националните 
съдилища по член 267 от Договора, 
правото на ефективни правни 
средства за защита и на справедлив 
съдебен процес и правото на защита 
съгласно членове 47 и 48 от Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, както и правото на справедливо 
гледане на делото съгласно член 6 от 
Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните 
свободи. Поради това решенията на 
националните органи за защита на 
конкуренцията и на съдилищата за 
защита на конкуренцията са 
задължителни, при условие че не са 
допуснати очевидни грешки при 
разследването и че правото на 
защита е било спазено.

Or. en
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Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Националните правила за 
започване, продължителност, временно 
преустановяване или прекъсване на 
давностните срокове не следва 
неправомерно да възпрепятстват 
предявяването на искове за 
обезщетение. Това е особено важно по 
отношение на искове, които се 
основават на заключението на орган за 
защита на конкуренцията или съд, 
осъществяващ съдебен контрол, че е 
извършено нарушение. За тази цел 
страните, понесли вреди, следва да 
продължат да имат право да предявят 
иск за обезщетение след производството 
на орган за защита на конкуренцията с 
цел прилагане на националното и 
европейското право в областта на 
конкуренцията.

(26) Националните правила за 
започване, продължителност, временно 
преустановяване или прекъсване на 
давностните срокове не следва 
неправомерно да възпрепятстват 
предявяването на искове за 
обезщетение. Това е особено важно по 
отношение на искове, които се 
основават на заключението на орган за 
защита на конкуренцията или съд за 
защита на конкуренцията, че е 
извършено нарушение. За тази цел 
страните, понесли вреди, следва да 
продължат да имат право да предявят 
иск за обезщетение след производството 
на орган за защита на конкуренцията с 
цел прилагане на националното и 
европейското право в областта на 
конкуренцията.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Предприятията, които сътрудничат
на органите за защита на конкуренцията 
съгласно програма за освобождаване от 
глоби и намаляване на техния размер, 
изпълняват ключова роля за разкриване 
на нарушения, свързани с тайни 
картели, както и за преустановяване на 
тези нарушения, и следователно често 

(28) Предприятията, които сътрудничат 
на органите за защита на конкуренцията 
съгласно програма за освобождаване от 
глоби и намаляване на техния размер, 
изпълняват ключова роля за разкриване 
на антиконкурентни споразумения, 
решения или практики, както и за 
преустановяване на тези нарушения, и 
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смекчават вредата, която би могло да 
бъде причинена при продължаване на 
нарушението. Поради това е 
целесъобразно да се включи разпоредба, 
с която предприятията, освободени от 
глоби в съответствие с решение на 
орган за защита на конкуренцията 
съгласно програма за освобождаване от 
глоби и намаляване на техния размер, да 
бъдат защитени от неправомерно 
излагане на искове за обезщетение, като 
се има предвид, че решението на органа 
за защита на конкуренцията, с което се 
установява нарушението, може да се 
превърне в окончателно за 
предприятието, освободено от глоби, 
по-рано, отколкото за другите 
предприятия, които не са обект на 
такова освобождаване. Поради това е 
целесъобразно предприятието, 
освободено от глоби, по принцип да 
бъде освободено от солидарна 
отговорност за цялата вреда и 
неговият дял да не надхвърля размера 
на вредата, причинена на неговите 
собствени преки или непреки купувачи 
или, в случай на картел, свързан с 
изкупуване, неговите преки или непреки 
доставчици. До степента, в която даден 
картел е причинил вреда на лица, 
различни от клиентите/доставчиците на 
предприятията нарушители, делът на 
предприятието, освободено от глоби, не 
следва да надхвърля неговата 
относителна отговорност за вредата, 
причинена от картела. Този дял следва 
да се определя в съответствие със 
същите правила, които се използват, за 
да се определи приносът на 
предприятията нарушители 
(съображение 27 по-горе). 
Освободеното от глоба предприятие 
следва да продължи да носи пълна 
отговорност по отношение на 
страните, понесли вреди, които не са 
негови преки или непреки купувачи или 
доставчици, само когато те не са в 
състояние да получат пълно 

следователно често смекчават вредата, 
която би могло да бъде причинена при 
продължаване на нарушението. Поради 
това е целесъобразно да се включи 
разпоредба, с която предприятията, 
освободени от глоби в съответствие с 
решение на орган за защита на 
конкуренцията съгласно програма за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер, да бъдат защитени от 
неправомерно излагане на искове за 
обезщетение, като се има предвид, че 
решението на органа за защита на 
конкуренцията, с което се установява 
нарушението, може да се превърне в 
окончателно за предприятието, 
освободено от глоби, по-рано, 
отколкото за другите предприятия, 
които не са обект на такова 
освобождаване. Поради това е 
целесъобразно делът на предприятието, 
освободено от глоби, да не надхвърля 
размера на вредата, причинена на 
неговите собствени преки или непреки 
купувачи или, в случай на картел, 
свързан с изкупуване, неговите преки 
или непреки доставчици. До степента, в 
която даден картел е причинил вреда на 
лица, различни от 
клиентите/доставчиците на 
предприятията нарушители, делът на 
предприятието, освободено от глоби, не 
следва да надхвърля неговата 
относителна отговорност за вредата, 
причинена от картела. Този дял следва 
да се определя в съответствие със 
същите правила, които се използват, за 
да се определи приносът на 
предприятията нарушители 
(съображение 27 по-горе).
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обезщетение от другите предприятия 
нарушители.

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Въпреки това, в ситуация, в 
която надценката е била прехвърлена 
на лица, които не могат да поискат 
обезщетение от правна гледна точка, 
не е уместно да се позволява на 
предприятието нарушител да се 
позове на прехвърлянето като 
защита, тъй като това би позволило 
освобождаването му от отговорност 
за причинената от него вреда. Поради 
това при позоваване на 
прехвърлянето като защита по 
конкретен иск сезираният с иска съд 
следва да прецени дали лицата, за 
които се твърди, че им е била 
прехвърлена надценката, имат правна 
възможност да поискат 
обезщетение. Въпреки че непреките 
купувачи имат право да поискат 
обезщетение, националните правила 
за причинно-следствена връзка 
(включително правилата за 
предвидимост и отдалеченост между 
нарушение и вреда), които се 
прилагат в съответствие с 
принципите на правото на Съюза, 
могат да доведат до ситуация, в 
която определени лица (например на 
равнище на веригата на доставки, 
която е достатъчно отдалечена от 
нарушението) нямат правна 
възможност да поискат обезщетение 
в конкретен случай. Само когато 
съдът установи, че лицето, на което 

заличава се
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се предполага, че е била прехвърлена 
надценката, има правна възможност 
да поиска обезщетение, той ще 
разгледа по същество прехвърлянето 
като защита.

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Потребителите или предприятията, 
на които е прехвърлена действителна 
загуба, понасят вреда, причинена 
вследствие на нарушение на 
националното или европейското право в 
областта на конкуренцията. Въпреки че 
за тази вреда следва да се изплати 
обезщетение от предприятието 
нарушител, за потребителите или 
предприятията, които не са извършили 
покупка от това предприятие, може да 
се окаже особено трудно да докажат 
обхвата на въпросната вреда. Поради 
това е целесъобразно да се предвиди, 
че когато наличието на иск за 
обезщетение или сумата, която 
следва да бъде присъдена, зависят от 
това дали или до каква степен
надценката, платена от прекия 
купувач на предприятието 
нарушител, е била прехвърлена на 
непрекия купувач, се счита, че 
непрекият купувач е представил 
доказателства, че надценка, платена 
от прекия купувач, е била прехвърлена 
на неговото равнище, когато е в 
състояние да покаже prima facie, че е 
извършено такова прехвърляне. Освен 
това е целесъобразно да се определи 
при какви условия следва да се счита, 
че непрекият купувач е представил 

(31) Потребителите или предприятията, 
на които е прехвърлена действителна 
загуба, понасят вреда, причинена 
вследствие на нарушение на 
националното или европейското право в 
областта на конкуренцията. Въпреки че 
за тази вреда следва да се изплати 
обезщетение от предприятието 
нарушител, за потребителите или 
предприятията, които не са извършили 
покупка от това предприятие, може да 
се окаже особено трудно да докажат 
обхвата на въпросната вреда. За да 
докаже наличието на прехвърляне, 
непрекият купувач съответно следва 
най-малкото да докаже, че 
ответникът е извършил нарушение 
на правото в областта на 
конкуренцията, че нарушението е 
довело до надценка за прекия купувач 
на ответника, че непрекият купувач е 
закупил стоки или услуги, предмет на 
нарушението, или е закупил стоки 
или услуги, произтичащи от или 
съдържащи стоките или услугите, 
които са били предмет на 
нарушението, и че непрекият купувач 
е закупил тези стоки или услуги от 
прекия купувач или от друг непряк 
купувач, който е пряко свързан чрез 
веригата на доставки с ответника. 
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такова prima facie доказателство. Що 
се отнася до количественото определяне 
на прехвърлянето, националният съд 
следва да разполага с правомощия да 
изчисли какъв дял от надценката е бил 
прехвърлен на равнището на непреките 
купувачи във висящия пред него спор. 
Предприятието нарушител следва да 
има право да представи 
доказателства, които показват, че 
действителната загуба не е била 
прехвърлена или че не е била 
прехвърлена изцяло.

Що се отнася до количественото 
определяне на прехвърлянето, 
националният съд следва да разполага с 
правомощия да изчисли какъв дял от 
надценката е бил прехвърлен на 
равнището на непреките купувачи във 
висящия пред него спор.

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) С цел да се отстранят 
информационната асиметрия и някои 
трудности, свързани с количественото 
определяне на вредата вследствие на 
нарушение на антитръстовите правила, 
а също така да се гарантира 
ефективността на исковете за 
обезщетение, е целесъобразно да се 
приеме, че в случай на нарушение, 
свързано с картел, това нарушение е 
причинило вреда, по-специално чрез 
оказване на въздействие върху цените.
В зависимост от фактите по делото 
това означава, че картелът е довел до 
увеличение на цените или е 
възпрепятствал понижение на 
цените, което би настъпило в 
противен случай. Предприятието 
нарушител следва да може да обори 
тази презумпция. Предвид тайното 
естество на картела е целесъобразно 
тази оборима презумпция да бъде 
ограничена до картели, което 

(35) С цел да се отстранят някои 
трудности, свързани с количественото 
определяне на вредата вследствие на 
нарушение на антитръстовите правила, 
националните съдилища следва да 
разполагат с правомощия да 
установяват наличието на вреда и да 
изчисляват нейния размер, като 
вземат предвид доказателствата, 
представени от страните по иска.
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увеличава въпросната информационна 
асиметрия и затруднява страната, 
понесла вреди, да се сдобие с 
необходимите доказателства за 
доказване на вредата.

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) За да се насърчи уреждането на 
спорове по взаимно съгласие, 
предприятието нарушител, което 
изплаща обезщетение на основата на 
уреждането на спора по взаимно 
съгласие, следва да не бъде поставено в 
по-неблагоприятна позиция спрямо 
другите съизвършители на 
нарушението, отколкото ако спорът не 
беше уреден по взаимно съгласие. 
Такава ситуация би могла да възникне, 
ако участващ в уреждане на спора 
нарушител продължи да носи пълна 
солидарна отговорност за вредата, 
причинена от нарушението, дори след 
успешното уреждане на спора по 
взаимно съгласие. Следователно този 
нарушител по принцип следва да не се 
присъединява към другите нарушители, 
които не са участвали в уреждането на 
спора, в изплащането на обезщетение на 
страната, понесла вреда, с която той 
преди това е уредил спора. Това 
правило се основава на факта, че 
претенцията на страната, понесла вреда, 
се намалява с дела на участващия в 
уреждането на спора нарушител в 
причинената вреда. Този дял следва да 
се определя в съответствие със същите 
правила, които се използват, за да се 
определи приносът на предприятията 

(40) За да се насърчи уреждането на 
спорове по взаимно съгласие, 
предприятието нарушител, което 
изплаща обезщетение на основата на 
уреждането на спора по взаимно 
съгласие, следва да не бъде поставено в 
по-неблагоприятна позиция спрямо 
другите съизвършители на 
нарушението, отколкото ако спорът не 
беше уреден по взаимно съгласие. 
Такава ситуация би могла да възникне, 
ако участващ в уреждане на спора 
нарушител продължи да носи пълна 
солидарна отговорност за вредата, 
причинена от нарушението, дори след 
успешното уреждане на спора по 
взаимно съгласие. Следователно този 
нарушител по принцип следва да не се 
присъединява към другите нарушители, 
които не са участвали в уреждането на 
спора, в изплащането на обезщетение на 
страната, понесла вреда, с която той 
преди това е уредил спора. Това 
правило се основава на факта, че 
претенцията на страната, понесла вреда, 
се намалява с дела на участващия в 
уреждането на спора нарушител в 
причинената вреда. Този дял следва да 
се определя в съответствие със същите 
правила, които се използват, за да се 
определи приносът на предприятията 
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нарушители (съображение 27 по-горе). 
Без това намаление другите 
нарушители, които не са участвали в 
уреждането на спора, ще бъдат 
неправомерно засегнати от уреждането, 
по което не са били страна. 
Нарушителят, който е участвал в 
уреждането на спора, пак ще трябва 
да заплати обезщетение, когато това 
е единствената възможност 
страната, понесла вреда, да получи 
пълно обезщетение.

нарушители (съображение 27 по-горе). 
Без това намаление другите 
нарушители, които не са участвали в 
уреждането на спора, ще бъдат 
неправомерно засегнати от уреждането, 
по което не са били страна.

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички лица, понесли вреди 
вследствие на нарушение на 
националното или на европейското 
право в областта на конкуренцията, 
имат право да поискат пълно 
обезщетение за тази вреда.

1. Всички лица, понесли вреди 
вследствие на нарушение на 
националното или на европейското 
право в областта на конкуренцията, 
имат право да поискат пълно 
обезщетение за тази вреда, без да се 
засягат евентуалните изисквания 
съгласно националното право за 
установяване на отговорността.

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пълното обезщетение поставя лицето, 
понесло вреди, в позицията, в която би 
се намирало, ако нарушението не е било 

2. Пълното обезщетение поставя лицето, 
понесло вреди, в позицията, в която би 
се намирало, ако нарушението не е било 
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извършено. Следователно 
обезщетението включва обезщетение за 
действителната загуба, обезщетение за 
пропуснатите ползи и плащане на лихва 
от момента на настъпване на 
вредата до момента, в който 
действително е изплатено 
обезщетение за тази вреда.

извършено. Следователно 
обезщетението включва обезщетение за 
действителната загуба, обезщетение за 
пропуснатите ползи и по 
целесъобразност плащане на лихва във 
връзка с тази вреда.

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Член 4 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „съд, извършващ съдебен контрол“ 
означава национален съд, който е 
упълномощен да извършва съдебен 
контрол върху решенията на 
национален орган за защита на 
конкуренцията, като в този контекст 
той може да има и правомощието да 
установява нарушения на членове 101 
или 102 от Договора;

9. „съд за защита на конкуренцията“ 
означава национален съд, който е 
упълномощен да извършва съдебен 
контрол върху решенията на 
национален орган за защита на 
конкуренцията или да установява 
нарушения на членове 101 или 102 от 
Договора;

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Член 4 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „решение за установяване на 
нарушение“ означава решение на орган 
за защита на конкуренцията или съд, 
извършващ съдебен контрол, който 
установява нарушение на правото в 
областта на конкуренцията;

10. „решение за установяване на 
нарушение“ означава решение на орган 
за защита на конкуренцията или съд за 
защита на конкуренцията, който 
установява нарушение на правото в 
областта на конкуренцията;
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Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Член 4 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. „окончателно“ решение за 
установяване на нарушение означава 
решение за установяване на нарушение 
на орган за защита на конкуренцията 
или съд, извършващ съдебен контрол, 
което повече не може да се 
преразглежда;

11. „окончателно“ решение за 
установяване на нарушение означава 
решение за установяване на нарушение 
на орган за защита на конкуренцията 
или съд за защита на конкуренцията, 
което повече не може да се 
преразглежда;

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Член 4 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. „програма за освобождаване от 
глоби и намаляване на техния размер“ 
означава програма, въз основа на която 
участник в таен картел, независимо от 
другите предприятия, участващи в 
картела, сътрудничи при разследването 
на орган за защита на конкуренцията, 
като доброволно предоставя изявления, 
свързани с неговите познания относно 
картела и своята роля в него, в замяна 
на което участникът се освобождава от 
глобите, които ще бъдат наложени на
картела, или размерът на неговата 
глоба се намалява;

13. „програма за освобождаване от 
глоби и намаляване на техния размер“ 
означава програма, въз основа на която 
участник в антиконкурентно 
споразумение, решение или практика, 
независимо от другите предприятия, 
участващи в това споразумение, 
решение или практика, сътрудничи 
при разследването на орган за защита на 
конкуренцията, като доброволно 
предоставя изявления, свързани с 
неговите познания относно 
споразумението, решението или 
практиката и своята роля в тази 
връзка, в замяна на което участникът се 
освобождава от глобите, които ще бъдат 
наложени за споразумението, 
решението или практиката, или 
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размерът на неговата глоба се намалява;

Or. en

Изменение 23

Предложение за директива
Член 4 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. „изявление на предприятие във 
връзка с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер“ означава 
устно или писмено доброволно 
предоставено изявление от предприятие 
или от негово име, предоставено на 
орган за защита на конкуренцията, в 
което се описват познанията на 
предприятието относно таен картел и 
неговата роля в него, като изявлението е 
изготвено специално за представяне на 
органа с оглед освобождаване от глоби 
или намаляване на техния размер 
съгласно програма за освобождаване от 
глоби и намаляване на техния размер 
във връзка с прилагането на член 101 от 
Договора или съответната разпоредба 
съгласно националното право; тук не се 
включват документи или информация, 
които съществуват независимо от 
производството на орган за защита на 
конкуренцията („вече съществуваща 
информация“);

14. „изявление във връзка с 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер“ означава устно или 
писмено доброволно предоставено 
изявление от предприятие или от негово 
име, предоставено в който и да е 
момент от процедурата на орган за 
защита на конкуренцията, в което се 
описват познанията на предприятието 
относно антиконкурентно 
споразумение, решение или практика
и неговата роля в тази връзка, като 
изявлението е изготвено за представяне 
на органа с оглед освобождаване от 
глоби или намаляване на техния размер 
съгласно програма за освобождаване от 
глоби и намаляване на техния размер 
във връзка с прилагането на член 101 от 
Договора или съответната разпоредба 
съгласно националното право, 
включително всички евентуални 
приложения към това изявление; тук 
не се включват документи или 
информация, които съществуват 
независимо от производството на орган 
за защита на конкуренцията („вече 
съществуваща информация“);

Or. en

Обосновка

Предложеното определение на „изявление на предприятие във връзка с освобождаване 
от глоби и намаляване на техния размер“ не съдържа всички документи, съдържащи 
самоуличаващи доказателства, представени от кандидата по програмата за 
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освобождаване от глоби и намаляване на техния размер. Следователно 
ограничаването на защитата на документите, представени от кандидата по 
програмата за освобождаване от глоби и намаляване на техния размер, до 
единствено „изявлението на предприятието във връзка с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер“ и „заявлението за постигане на споразумение“, както е 
определено в законодателното предложение, не постига желаната цел да се запази 
ефикасността и ефективността на процедурите за освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер и за постигане на споразумение.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 4 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. „уреждане на спор по взаимно 
съгласие“ означава споразумение, 
съгласно което се изплаща обезщетение 
след решаване на спор по взаимно 
съгласие.

17.  „уреждане на спор по взаимно 
съгласие“ означава споразумение, 
съгласно което се изплаща обезщетение 
след решаване на спор по взаимно 
съгласие, включително споразумение, 
съгласно което дадено предприятие 
поема ангажимент да изплати 
обезщетение на лицата, понесли 
вреди вследствие на нарушения на 
правилата за конкуренция, от 
осигурен компенсационен фонд;

Or. en

Изменение 25

Предложение за директива
Член 4 – точка 17 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

17a.  „пряк купувач“ означава пряк 
клиент на предприятието, извършило 
нарушение на правото в областта на 
конкуренцията;

Or. en
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Изменение 26

Предложение за директива
Член 4 – точка 17 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

17б.  „непряк купувач“ означава 
купувач на продукти или услуги на 
предприятието, извършило 
нарушение на правото в областта на 
конкуренцията, който е закупил тези 
продукти непряко от предприятието 
нарушител.

Or. en

Изменение 27

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
Разкриване на доказателства
1. Държавите членки гарантират, че 
когато ищец е представил разумно 
достъпни факти и доказателства, 
които дават действителни основания 
да се подозира, че той или лицата, 
които представлява, са понесли вреда 
вследствие на нарушение на правото в 
областта на конкуренцията, 
извършено от ответника, 
националните съдилища могат да 
разпоредят ответникът или трето 
лице да разкрият доказателства, 
независимо дали тези доказателства 
са включени и в преписката на орган 
за защита на конкуренцията, 
предмет на условията, посочени в 
настоящата глава. Освен това 
държавите членки гарантират, че 
съдилищата имат правомощия да 
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разпореждат разкриване на 
доказателства от ищеца или трета 
страна по искане на ответника.
Настоящата разпоредба не засяга 
правата и задълженията на 
националните съдилища съгласно 
Регламент (ЕО) № 1206/2001 на 
Съвета.
2. Държавите членки гарантират, че 
националните съдилища 
разпореждат посоченото в параграф 
1 разкриване на доказателства, 
когато поискалата разкриването 
страна е:
a) доказала, че доказателствата под 
контрола на другата страна или 
трета страна са от значение във 
връзка с обосноваването на нейния иск 
или защита; и
б) посочила или отделни 
доказателства, или колкото се може 
по-прецизни и ограничени категории 
от тези доказателства въз основа на 
разумно достъпни факти.
3. Държавите членки гарантират, че 
националните съдилища ограничават 
разкриването на доказателства до 
пропорционална степен. Когато 
определят дали поискано от дадена 
страна разкриване е пропорционално, 
националните съдилища отчитат 
законните интереси на всички 
засегнати страни и трети страни. 
По-специално съдилищата вземат 
предвид:
a) вероятността предполагаемото 
нарушение на правото в областта на 
конкуренцията действително да е 
било извършено;
б) обхвата и разходите за разкриване, 
особено за всички засегнати трети 
страни; и
в) дали доказателствата, които 
следва да бъдат разкрити, съдържат 
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поверителна информация, особено 
такава, която се отнася за трети 
страни, и договореностите за защита 
на тази поверителна информация; и
г) в случаи, в които нарушението се 
разследва или е било разследвано от 
орган за защита на конкуренцията, 
дали искането е било формулирано 
конкретно с оглед на естеството, 
предмета или съдържанието на тези 
документи, а не с общо искане 
относно документите, представени 
от орган за защита на конкуренцията 
или съхранявани в преписката на 
този орган. 
4. Държавите членки гарантират, че 
националните съдилища разполагат с 
ефективни мерки за защита на 
поверителна информация от 
неправилно използване във възможно 
най-голяма степен, като 
същевременно се гарантира, че 
съответните доказателства, 
съдържащи тази информация, са 
достъпни по иска за обезщетение.
5. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да придадат 
пълно действие на правните 
привилегии и другите права, съгласно 
които лицата не се принуждават да 
разкриват доказателства.
6. Държавите членки гарантират, че 
до степента, в която техните 
съдилища разполагат с правомощия 
да разпореждат разкриване, без да 
изслушват лицето, от което се иска 
да разкрие дадена информация, не 
може да се налага санкция за 
неспазване на такова разпореждане до 
момента, в който адресатът на 
разпореждането не бъде изслушан от 
съда.
7. Доказателствата включват всички 
видове доказателства, допустими 
пред сезирания национален съд, и по-
специално документи и други 
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предмети, съдържащи информация, 
независимо от носителя, на който тя 
се съхранява.
8. Без да се засяга задължението, 
определено в параграф 4, и 
ограниченията, определени в член 6, 
настоящият член не възпрепятства 
държавите членки да поддържат или 
въвеждат правила, които водят до 
по-широкообхватно разкриване на 
доказателства.

Or. en

Изменение 28

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограничения относно разкриването 
на доказателства от преписката на 
орган за защита на конкуренцията

Разкриване на доказателства

Or. en

Изменение 29

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че за 
целите на искове за обезщетение 
националните съдилища не могат в 
никой момент да разпореждат на 
страна по иска или трета страна да 
разкрие която и да било от следните 
категории доказателства:

1. Държавите членки гарантират, че за 
целите на искове за обезщетение 
националните съдилища по принцип не 
могат да разпореждат на страна по иска
или трета страна да разкрие изявления 
във връзка с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер или друг 
документ, съдържащ самоуличаващи 
доказателства, разкрити от кандидат 
по програма за освобождаване от 
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глоби и намаляване на техния размер. 
При все това, когато ищец е 
представил разумно достъпни факти 
и доказателства, които дават 
действителни основания да се 
предположи, че той или лицата, 
които той представлява, са понесли 
вреда вследствие на нарушение на 
правилата за конкуренция, извършено 
от ответника, и че изявлението във 
връзка с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер или друг 
документ, съдържащ самоуличаващи 
доказателства, разкрити от 
кандидат по програма за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер, са абсолютно 
необходими за подкрепа на техния иск 
и съдържат доказателства, които не 
могат да бъдат предоставени по друг 
начин, националните съдилища 
могат да разпоредят ответникът 
или трето лице да разкрият 
доказателствата, независимо дали 
тези доказателства са включени и в 
преписката на орган за защита на 
конкуренцията, предмет на 
условията, посочени в настоящата 
глава. Освен това държавите членки 
гарантират, че националните 
съдилища имат правомощия да 
разпореждат разкриване на 
доказателства от ищеца или трета 
страна по искане на ответника.
Настоящата разпоредба не засяга 
правата и задълженията на 
националните съдилища съгласно 
Регламент (ЕО) № 1206/2001 на 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Защитата per se на определени документи според решенията на Съда на ЕС (по 
делата Pfleiderer и Donau Chemie) е несъвместима с първичното право, тъй като тя 
би нарушила принципа на ефективност по отношение на правото на обезщетение. 
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Въвеждането на такъв вид защита следователно би създало твърде високо равнище 
на защита, което вероятно няма да бъде спазвано и по този начин би създало правна 
несигурност. Освен това формулировката на член 6 създава риск от аргументация в 
обратния смисъл в полза на разкриването на всички документи, които не са 
упоменати в член 6, параграфи 1 и 2.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изявления на предприятия във 
връзка с освобождаване от глоби и 
намаляване на техния размер; и

заличава се

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заявления за постигане на 
споразумение.

заличава се

Or. en

Изменение 32

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че за 
целите на искове за обезщетение
националните съдилища могат да
разпореждат разкриване на следните 
категории доказателства единствено 
след като орган за защита на 

2. Държавите членки гарантират, че 
националните съдилища разпореждат
посоченото в параграф 1 разкриване на 
доказателства, когато поискалата 
разкриването страна е:
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конкуренцията е приключил своето 
производство или е взел решение, 
посочено в член 5 от Регламент 
№ 1/2003 или в глава III от Регламент 
№ 1/2003:

Or. en

Изменение 33

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информация, която е била 
изготвена от физическо или 
юридическо лице специално за 
производство на орган за защита на 
конкуренцията;

a) посочила доказателства, които са 
под контрола на другата страна или 
на трета страна и които са от 
значение във връзка с обосноваването 
на нейния иск или защита;

Or. en

Изменение 34

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация, която е била 
изготвена от орган за защита на 
конкуренцията в хода на неговото 
производство.

б) е показала, че иска разкриването на 
доказателства във връзка с определен 
иск за обезщетение на вреди, предявен 
в национален съд на територията на 
Съюза; и

Or. en

Изменение 35

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) е показала по задоволителен за 
националния съд, към който е 
отправено искането, начин, че 
получените доказателства няма да 
бъдат използвани от поискалата 
разкриването страна или друга 
свързана с нея страна в друго 
производство и че те няма да бъдат 
предоставени от поискалата 
разкриването страна или друга 
свързана с нея страна на трета 
страна, освен с изрично разрешение на 
националния съд, който разглежда 
определения иск за вреди.

Or. en

Изменение 36

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разкриването на доказателства от 
преписката на орган за защита на 
конкуренцията, които не попадат в 
някоя от категориите, изброени в 
параграф 1 или 2 от настоящия член, 
може да бъде разпореждано по искове 
за обезщетение по всяко време.

3. Държавите членки гарантират, че 
националните съдилища могат да 
разпореждат разкриването на 
определени части от тези 
доказателства или определени 
категории от тях, които са посочени 
възможно най-прецизно и точно въз 
основа на разумно достъпни факти.

Or. en

Обосновка

Освен това, както Европейската комисия посочва в обяснителния си меморандум към 
законодателното предложение, искания за общо разкриване на документи следва по 
принцип да се считат за непропорционални и несъответстващи на задължението на 
отправящата искането страна да посочи възможно най-прецизни и точни 
(категории) доказателства.  С цел да се избегнат опити за извличане на информация 
(т. нар. „fishing expeditions“), частите от доказателствата или категориите 
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доказателства трябва да се определят от ищеца възможно най-прецизно и точно.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки гарантират, 
че националните съдилища 
ограничават разкриването на 
доказателства до степента, която е 
пропорционална и която се отнася до 
даден иск за обезщетение на вреди в 
Съюза. Когато определят дали 
поискано от дадена страна 
разкриване е пропорционално, 
националните съдилища отчитат 
съответните обществени интереси и 
законните интереси на всички 
заинтересовани частни страни. По-
специално, съдилищата вземат 
предвид:
а) необходимостта от гарантиране 
на ефективността на прилагането 
от страна на публичните органи на 
правото в областта на 
конкуренцията, по-специално по 
отношение на рисковете, които 
разкриването на документи би 
предизвикало за:
i) програми за освобождаване от глоби 
и намаляване на техния размер, 
прилагани от органи за защита на 
конкуренцията;
ii) процедури за постигане на 
споразумение, прилагани от органи за 
защита на конкуренцията;
iii) вътрешни процедури за вземане на 
решения в рамките на орган за 
защита на конкуренцията и в 
рамките на Европейската мрежа по 
конкуренция;
б) вероятността предполагаемото 
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нарушение на правото в областта на 
конкуренцията действително да е 
било извършено;
в) обхвата и разходите за разкриване, 
особено за всички засегнати трети 
страни; и
г) дали доказателствата, които 
следва да бъдат разкрити, съдържат 
поверителна информация, особено 
такава, която се отнася за трети 
страни, и договореностите за защита 
на тази поверителна информация; 
д) в случаи, в които нарушението се 
разследва или е било разследвано от 
орган за защита на конкуренцията –
дали искането е било формулирано 
конкретно с оглед на естеството, 
предмета или съдържанието на тези 
документи, а не с общо искане 
относно документите, представени 
на орган за защита на конкуренцията 
или съхранявани в преписката на 
този орган; и
е) необходимостта да се предотврати 
всяка злоупотреба с правата относно 
разкриването на доказателства, 
предвидени в настоящата глава, и с 
доказателствата и информацията, 
придобити по този начин.

Or. en

Изменение 38

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите членки гарантират, 
че националните съдилища 
разполагат с ефективни мерки за 
защита на поверителна информация 
от неправилно използване във 
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възможно най-голяма степен, като 
същевременно се гарантира, че 
съответните доказателства, 
съдържащи такава информация, са 
достъпни по иска за обезщетение на 
територията на Съюза. Интересът 
на предприятията за избягване на 
искове за обезщетение за вреди 
вследствие на нарушение не 
представлява заслужаващ защита 
търговски интерес.

Or. en

Обосновка

Член 5 не предоставя насоки по отношение на исканията за разкриване на 
доказателства от държави извън ЕС. Въпреки това доказателствата за 
антиконкурентно споразумение или договореност в ЕС не трябва да се използват 
като заместител на (групови) искове извън юрисдикцията на ЕС. Измененията на 
член 6, параграфи 2 и 3 са предназначени да разрешат този въпрос по подходящ начин 
и да избегнат такава последица.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да придадат 
пълно действие на правните 
привилегии и другите права, които 
защитават определени 
доказателства от разкриване.

Or. en

Изменение 40

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 г (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Държавите членки гарантират, че 
органите за защита на 
конкуренцията се изслушват, преди 
национален съд да разпореди 
разкриване съгласно настоящия член 
по отношение на информация от 
преписките, съхранявани от органите 
за защита на конкуренцията, 
независимо от това, дали 
информацията е на разположение на 
органа за защита на конкуренцията 
или на трета страна.

Or. en

Обосновка

Често информация от преписките на органите за защита на конкуренцията се 
прехвърля на други органи, напр. прокурори. Също в такива случаи органите за защита 
на конкуренцията следва да могат да обяснят пред съдилища своите аргументи за 
неразкриване.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3д. Държавите членки гарантират, 
че заинтересованите страни, които 
разполагат с изявление във връзка с 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер или с друг документ, 
съдържащ самоуличаващи 
доказателства, представен от 
кандидат по програмите за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер, се изслушват, 
преди национален съд да разпореди 
разкриване съгласно настоящия член 
по отношение на информация, 
извлечена от посочените документи.
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Or. en

Изменение 42

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3е. Държавите членки гарантират, че 
до степента, в която техните 
национални съдилища разполагат с 
правомощието да разпореждат 
разкриване, без да изслушват лицето, 
от което се иска да разкрие дадена 
информация, не трябва да се налага 
санкция за неспазване на такова 
разпореждане до момента, в който 
адресатът на разпореждането не 
бъде изслушан от националния съд.

Or. en

Изменение 43

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3ж. Държавите членки гарантират, 
че физическо или юридическо лице или 
орган, който е засегнат от 
разпореждане на национален съд 
съгласно настоящия член, има 
възможност да започне производство 
срещу решението, включително за 
предварително разпореждане за 
преустановяване на нарушение. 
Органите за защита на 
конкуренцията следва да имат 
същото право след изслушване, както 
е посочено в член 6, параграф 3д.
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Or. en

Изменение 44

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 з (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3з. Доказателствата включват 
всички видове доказателства, 
допустими пред компетентния 
национален съд, и по-специално 
документи и други предмети, 
съдържащи информация, независимо 
от носителя, на който тя се 
съхранява.

Or. en

Изменение 45

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
доказателствата, които попадат в 
една от категориите, посочени в член 
6, параграф 1, и които са получени от 
физическо или юридическо лице 
единствено чрез достъп до 
преписката на орган за защита на 
конкуренцията при упражняване на 
неговите права на защита съгласно 
член 27 от Регламент № 1/2003 или 
съответстващите разпоредби по 
националното право, не са допустими 
по искове за обезщетение.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Заличаване в резултат на заличаването на член 6.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
доказателства, които попадат в 
някоя от категориите, изброени в 
член 6, параграф 2 и които са 
получени от физическо или 
юридическо лице единствено чрез 
достъп до преписката на орган за 
защита на конкуренцията при 
упражняване на неговото право на 
защита съгласно член 27 от 
Регламент № 1/2003 или съответните 
разпоредби по националното право, не 
са допустими по искове за 
обезщетение до момента, в който 
органът за защита на конкуренцията 
не приключи своето производство или 
не вземе решение, както е посочено в 
член 5 от Регламент № 1/2003 или в 
глава III от Регламент № 1/2003.

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаване в резултат на заличаването на член 6.

Изменение 47

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
доказателства, които са получени от 
физическо или юридическо лице 

3. Държавите членки гарантират, че 
доказателства, които са получени от 
физическо или юридическо лице 
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единствено чрез достъп до преписката 
на орган за защита на конкуренцията 
при упражняване на неговите права на 
защита съгласно член 27 от Регламент 
№ 1/2003 или съответстващите 
разпоредби по националното право и 
които не са недопустими съгласно 
параграф 1 или 2 от настоящия член, 
могат да бъдат използвани само по иск 
за обезщетение от страна на това лице 
или от страна на физическо или 
юридическо лице, което е 
правоприемник на неговите права, 
включително лице, придобило неговия 
иск.

единствено чрез достъп до преписката 
на орган за защита на конкуренцията 
при упражняване на неговите права на 
защита съгласно член 27 от Регламент 
№ 1/2003 или съответстващите 
разпоредби по националното право, 
могат да бъдат използвани само по иск 
за обезщетение от страна на това лице 
или от страна на физическо или 
юридическо лице, което е 
правоприемник на неговите права, 
включително лице, придобило неговия 
иск.

Or. en

Изменение 48

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) унищожаващата страна е знаела или 
би трябвало да й е известно, че пред 
националния съд е предявен иск за 
обезщетение и че доказателствата са 
били от значение за обосноваване на 
иска за обезщетение или защита срещу 
него; или

ii) унищожаващата страна е знаела, че 
пред националния съд е предявен иск за 
обезщетение и че доказателствата са 
били от значение за обосноваване на 
иска за обезщетение или защита срещу 
него; или

Or. en

Обосновка

Не следва да бъдат налагани санкции в случай на небрежност.

Изменение 49

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква г)



PE516.968v01-00 42/56 PR\1002311BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) злоупотреба с правата относно 
разкриването на доказателства, 
предвидени в настоящата глава, и с 
доказателствата и информацията, 
придобити по този начин.

г) злоупотреба с правата относно 
разкриването на доказателства, 
предвидени в настоящата глава, и с 
доказателствата и информацията, 
придобити по този начин, по-специално 
когато получената чрез разкриване 
информация се предоставя на трети 
страни или се използва в други 
производства, в нарушение на член 5, 
параграф 2, буква бб).

Or. en

Изменение 50

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
когато националните съдилища се 
произнасят по искове за обезщетение 
съгласно членове 101 или 102 от 
Договора или съгласно националното 
право в областта на конкуренцията по 
споразумения, решения или практики, 
които вече са предмет на окончателно 
решение за установяване на нарушение, 
издадено от национален орган за защита 
на конкуренцията или съд, извършващ 
съдебен контрол, тези съдилища не 
могат да вземат решения, които са в 
противоречие с това установяване на 
нарушение. Това задължение не засяга 
правата и задълженията съгласно член 
267 от Договора.

Държавите членки гарантират, че когато 
националните съдилища се произнасят 
по искове за обезщетение съгласно 
членове 101 или 102 от Договора или 
съгласно националното право в областта 
на конкуренцията по споразумения, 
решения или практики, които вече са 
предмет на окончателно решение за 
установяване на нарушение, издадено от 
национален орган за защита на 
конкуренцията или съд за защита на 
конкуренцията, тези съдилища не 
могат да вземат решения, които са в 
противоречие с това установяване на 
нарушение. Това задължение не засяга 
правата и задълженията съгласно член 
267 от Договора, правото на 
ефективни правни средства за 
защита и на справедлив съдебен 
процес и правото на защита съгласно 
членове 47 и 48 от Хартата, както и 
правото на справедливo гледане на 
делото съгласно член 6 от ЕКПЧ.
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Поради това решенията на 
националните органи за защита на 
конкуренцията и на съдилищата за 
защита на конкуренцията са 
задължителни, при условие че не са 
допуснати очевидни грешки при 
разследването и че правото на 
защита е било спазено.

Or. en

Обосновка

В съответствие с принципите на правовата държава задължителната сила не се 
прилага в случаите, когато са допуснати очевидни грешки по време на разследването 
на фактите или когато правата на ответника не са били надлежно спазени по време 
на производството пред националния орган за защита на конкуренцията или съда за 
защита на конкуренцията.

Изменение 51

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) количественото определяне на това 
поведение като нарушение на 
европейското или националното право в 
областта на конкуренцията;

ii) фактите, които определят това 
поведение като нарушение на 
европейското или националното право в 
областта на конкуренцията;

Or. en

Изменение 52

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
давностният срок за предявяване на иск 
за обезщетение е поне пет години.

4. Държавите членки гарантират, че 
давностният срок за предявяване на иск 
за обезщетение е поне три години.

Or. en
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Обосновка

Давностен срок от три години изглежда достатъчен. Първо, ищците ще искат, така 
или иначе, да предявят иск за обезщетение във възможно най-кратък срок след 
издаването на правно обвързващо решение на даден орган за защита на 
конкуренцията и второ, срокът от три години дава достатъчно време на ищците да 
се подготвят.

Изменение 53

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
давностният срок се преустановява 
временно, ако орган за защита на 
конкуренцията предприеме действие с 
цел разследване или откриване на 
производство по отношение на 
нарушение, което е свързано с иск за 
обезщетение. Това временно 
преустановяване приключва най-рано 
една година, след като решението за 
установяване на нарушение е станало 
окончателно или производството е 
прекратено по друг начин.

5. Държавите членки гарантират, че 
давностният срок се преустановява 
временно, ако орган за защита на 
конкуренцията предприеме действие с 
цел разследване или откриване на 
производство по отношение на 
нарушение, което е свързано с иск за 
обезщетение. Това временно 
преустановяване приключва шест 
месеца след деня, в който решението за 
установяване на нарушение е станало 
окончателно или производството е 
прекратено по друг начин.

Or. en

Изменение 54

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Независимо от разпоредбите на 
параграфи от 1 до 5 от настоящия 
член, искове за обезщетение се 
предявяват в срок от 10 години след 
настъпване на събитията, довели до 
възникване на претенциите за 
обезщетение.
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Or. en

Изменение 55

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
предприятие, което е било освободено 
от глоби от орган за защита на 
конкуренцията съгласно програма за 
освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер, ще бъде подведено 
под отговорност от страни, понесли 
вреди, различни от неговите преки 
или непреки купувачи или доставчици, 
само когато тези страни, понесли 
вреди, докажат, че не могат да 
получат пълно обезщетение от 
другите предприятия, участвали в 
същото нарушение на правото в 
областта на конкуренцията.

заличава се

Or. en

Обосновка

Лицата, понесли вреди, и съизвършителите са засегнати неблагоприятно от 
привилегията, предоставена на лицето, подало молба за освобождаване, поради което 
е необходимо да им бъдат предоставени права на участие – това би могло да включва 
дори достъп до регистри и/или правото да се оспорва решението за освобождаване. 
Такова участие обаче изглежда неизпълнимо – самоличността на лицата, понесли 
вреди, често е неизвестна и техният брой може да бъде много голям. При все това 
обаче лицето, подало молба за освобождаване, трябва да разполага с привилегия 
спрямо неговите съизвършители.

Изменение 56

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 1. Държавите членки гарантират, че 
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ответникът по иск за обезщетение може 
да се позове в своята защита срещу иск 
за обезщетение на факта, че ищецът е 
прехвърлил цялата или част от 
надценката вследствие на нарушение.
Доказателствената тежест, свързана с 
доказване, че надценката е била 
прехвърлена, се поема от ответника.

ответникът по иск за обезщетение може 
да се позове в своята защита срещу иск 
за обезщетение на факта, че ищецът е 
прехвърлил цялата или част от 
надценката вследствие на нарушение, 
когато прехвърлянето е в резултат на 
нарушението и не е компенсирано от 
пропуснатите ползи на ищеца.
Доказателствената тежест, свързана с 
доказване, че надценката е била 
прехвърлена, се поема от ответника.

Or. en

Изменение 57

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки гарантират, 
че националният съд разполага с 
правомощия да изчисли какъв дял от 
тази надценка е бил прехвърлен.

Or. en

Изменение 58

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доколкото надценката е била 
прехвърлена върху лица от 
следващото равнище на веригата на 
доставки, за които от правна гледна 
точка е невъзможно да поискат 
обезщетение за понесената от тях 
вреда, ответникът няма право да се 
позове на описаната в предходния 
параграф защита.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Трудно е да се прецени каква ще бъде дефиницията на термина „невъзможност от 
правна гледна точка“ – този термин е твърде неясен в контекста на прехвърлянето. 
Освен това правните пречки, които биха довели до „невъзможност от правна гледна 
точка“ за непреките клиенти да предявят иск за обезщетение за претърпените вреди, 
биха нарушили съдебната практика на Съда на Европейския съюз (вж. делата Courage
and Crehan; Manfredi) и следователно въобще не следва да се стига до това. 
Предложената формулировка може да доведе до присъждането на обезщетение на 
ищци, които не са претърпели никаква вреда, и/или на прекомерно обезщетение.

Изменение 59

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В ситуацията, описана в параграф 1 от 
настоящия член, се счита, че
непрекият купувач е доказал, че му е 
била прехвърлена надценка, когато е 
доказал, че:

В ситуацията, описана в параграф 1, с 
цел да докаже наличието на 
прехвърляне, непрекият купувач
доказва най-малкото всеки от 
следните факти: 

Or. en

Обосновка

Доказателствата, които трябва да се представи непряк купувач, за да докаже 
наличието на прехвърляне, са недостатъчни. Само условията за а) наличие на 
нарушение, б) надценка на прекия купувач поради това нарушение и в) факта, че 
стоките или услугите, които са били предмет на нарушението или са придобити в 
негов резултат, са били закупени, са недостатъчни, за да се докаже наличието на 
прехвърляне към непрекият купувач.

Изменение 60

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) той е закупил стоките или услугите, 
предмет на нарушението, или е закупил 
стоки или услуги, произтичащи от или 

в) той е закупил стоките или услугите, 
предмет на нарушението, или е закупил 
стоки или услуги, произтичащи от или 
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съдържащи стоките или услугите, които 
са били предмет на нарушението.

съдържащи стоките или услугите, които 
са били предмет на нарушението; и

Or. en

Изменение 61

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) той е закупил тези стоки или 
услуги от прекия купувач или от друг 
непряк купувач, който е пряко свързан 
чрез веригата на доставки с 
ответника.

Or. en

Обосновка

Доказателствата, които трябва да се представи непряк купувач, за да докаже 
наличието на прехвърляне, са недостатъчни. Само условията за а) наличие на 
нарушение, б) надценка на прекия купувач поради това нарушение и в) факта, че 
стоките или услугите, които са били предмет на нарушението или са придобити в 
негов резултат, са били закупени, са недостатъчни, за да се докаже наличието на 
прехвърляне към непрекият купувач.

Изменение 62

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че в 
случай на нарушение от картел се 
приема, че нарушението е причинило 
вреда. Предприятието нарушител 
има право да обори тази презумпция.

1. Държавите членки гарантират, че
националните съдилища разполагат с 
правомощия да установяват 
наличието на вреда и да изчисляват 
нейния размер, като вземат предвид 
доказателствата, представени от 
страните по иска.

Or. en
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Обосновка

Оборимата презумпция, че „в случай на нарушение от картел се приема, че 
нарушението е причинило вреда“, е генерализиране на действителността, което не е 
изцяло точно. Не съществуват никакви икономически доказателства, че всички 
картели причиняват вреда. Освен това Европейската комисия може да наложи глоби 
за много различаващи се антиконкурентни споразумения или договорености: твърдо 
установени ценови картели и по-свободни форми на контакт между конкуренти 
(обмяна на информация относно други параметри освен цена). Не всички от тези 
видове имат икономическо въздействие. Още повече, не се дават насоки как 
ответникът може да обори тази презумпция.

Изменение 63

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
доказателствената тежест и равнището 
на доказване и установяване по фактите, 
необходими за количественото 
определяне на вредата, не пораждат 
ситуация, в която упражняването на 
правото на обезщетение за страната, 
понесла вреди, е практически 
невъзможно или изключително трудно. 
Държавите членки предвиждат, че 
съдът разполага с правомощия да 
изчислява размера на вредата.

2. Държавите членки гарантират, че 
доказателствената тежест и равнището 
на доказване и установяване по фактите, 
необходими за количественото 
определяне на вредата, не пораждат 
ситуация, в която упражняването на 
правото на обезщетение за страната, 
понесла вреди, е практически 
невъзможно или изключително трудно.

Or. en

Изменение 64

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки гарантират, 
че органите за защита на 
конкуренцията, включени в мрежата 
на публичните органи, които 
прилагат правилата на Съюза в 
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областта на конкуренцията, могат 
да преустановят временно 
производството, когато страните по 
тези производства участват в 
производство за разрешаване на 
спорове по взаимно съгласие, свързано
с иска за обезщетение за вреди. 
Обезщетението, което е платено или 
предстои да бъде платено на лицата, 
понесли вреди, съгласно такова 
производство, се разглежда като 
смекчаващо обстоятелство при 
определяне на размера на глобата.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира бързо и разходоефективно решение, е включен механизъм за 
доброволно обезщетение в рамките на производството пред органите за защита на 
конкуренцията. След изложението на възраженията (преди да се вземе решение 
относно глобата за нарушението) органите за защита на конкуренцията могат да 
определят срок, в който нарушителите могат доброволно да се стремят към 
споразумение с лицата, понесли вреди. Ако органите за защита на конкуренцията 
счетат платеното обезщетение за точно и законно, то следва впоследствие да го 
вземат предвид при определянето на глобата.

Изменение 65

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
след уреждане на спор по взаимно 
съгласие претенцията на страна, понесла 
вреди, която участва в уреждането на 
спора, се намалява с дела от вредата на 
участващия в уреждането на спора 
нарушител, причинена на страната, 
понесла вреда вследствие на 
нарушението. Съизвършителите на 
нарушението, които не участват в 
уреждането на спора, не могат да си 
възстановяват сумата за остатъка от 
претенцията за понесени вреди от 

1. Държавите членки гарантират, че 
след уреждане на спор по взаимно 
съгласие претенцията на страна, понесла 
вреди, която участва в уреждането на 
спора, се намалява с дела от вредата на 
участващия в уреждането на спора 
нарушител, причинена на страната, 
понесла вреда вследствие на 
нарушението. Съизвършителите на 
нарушението, които не участват в 
уреждането на спора, не могат да си 
възстановяват сумата за остатъка от 
претенцията за понесени вреди от 
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участващия в уреждането на спора 
съизвършител на нарушението. 
Участващият в уреждането на спора 
съизвършител на нарушението може 
да бъде заставен да изплати 
обезщетение на страната, понесла 
вреда, която участва в уреждането на 
спора, само когато останалите 
нарушители, които не участват в 
уреждането на спора, не са в 
състояние да изплатят обезщетение, 
което отговаря на остатъка от 
претенцията.

участващия в уреждането на спора 
съизвършител на нарушението.

Or. en

Обосновка

Възможността в случай че сънарушители, които не участват в уреждането на 
спора, не са в състояние да изплатят обезщетение, което отговаря на остатъка от 
претенцията, да бъде търсена отговорност от нарушителя, който участва в спора и 
който е заплатил обезщетение, за плащане на обезщетение на страната, понесла 
вреди, следва да се заличи, тъй като ще демотивира уреждането на спорове, което 
напълно противоречи на първоначалната цел на Европейската комисия. Това не 
предоставя на дадена страна, която желае да уреди спора, никаква гаранция, ако в 
крайна сметка от нея ще се търси отговорност (също) за дела на нейните 
сънарушители, и ще доведе до това, страната да не търси уреждане на спора.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Контекст

Инициативата на Комисията се основава на подготвителна работа, например Зелената 
книга от 2005 г., Бялата книга от 2008 г. и проект на документ с насоки за количествено 
определяне на вредата от 2011 г. Според тези и други проучвания голяма част от 
лицата, понесли вреди вследствие на твърде високи цени, дължащи се на 
антиконкурентно споразумение или договореност, не получават обезщетение.  През 
последните години се наблюдава увеличаване на броя на исковете от частноправни 
субекти. Настоящата рамка трябва да бъде изменена, за да се предостави възможност за 
а) по-всеобхватен подход към обезщетенията и б) по-добро взаимодействие между 
прилагането на правилата от публични и от частноправни субекти. По този начин се 
подобрява цялостното правоприлагане, от една страна, и се предвижда ефективно 
обезщетяване на лицата, понесли вреди вследствие на нарушения на правилата за 
конкуренция, от друга страна.

Предложената директива има за цел да хармонизира съществуващите правила на 
държавите членки по отношение на исковете за обезщетение пред националните 
съдилища. Съгласно предложението се запазва важната роля, която изпълняват 
Комисията и националните органи за защита на конкуренцията по отношение на 
разкриването и разследването на нарушения в областта на конкуренцията и налагането 
на глоби  — производствата в областта на частното право не поемат функциите, 
свързани с възпиращия ефект и санкциите. Цели се и защита на програмата за 
освобождаване от глоби и намаляване на техния размер в качеството ѝ на основен 
инструмент за разкриване на нарушения.

2. Процедура в Европейския парламент

Комисията по икономически и парични въпроси беше определена за водеща комисия 
по предложението. Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите взе 
решение да изготви становище, а комисията по правни въпроси се явява асоциирана 
комисия в рамките на процедура за засилено сътрудничество.

3. Проектодоклад

Докладчикът подкрепя общите цели на предложената директива, а именно а) 
усъвършенстване на взаимодействието между прилагането от публични и от 
частноправни субекти на правото в областта на конкуренцията и б) гарантиране на 
това, че лицата, понесли вреди вследствие на нарушения на правилата за конкуренция 
на ЕС, могат да получат пълно обезщетение за претърпените от тях вреди. Той счита, че 
прилагането от публичните органи на правилата за конкуренция е основополагащ 
елемент на социалната пазарна икономика, като антиконкурентните споразумения и 
договорености подкопават изцяло един от нейните основни стълбове — лоялната 
конкуренция.  Ето защо трябва да се предвидят разпоредби за предотвратяване на 
антиконкурентните споразумения и договорености. Докладчикът счита, че това е преди 
всичко обществен дълг. Ако при все това създаването на подобни споразумения и 
договорености не може да бъде предотвратено, трябва да се намерят ефективни начини 
за наказание и своевременно и ефективно обезщетение за понесените вреди. Като се 
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има предвид правото на обезщетение1, физическите лица са в състояние ефективно да 
предявяват искове за обезщетение за понесени вреди в рамките на гражданските 
производства пред националните съдилища. Въпреки това докладчикът счита, че 
инструментите за правоприлагане от страна на публичните органи трябва да играят 
основна роля в правоприлагането и поради това той освен това предлага в тези 
процедури да се включи своевременно и разходоефективно обезщетение. По този начин 
се укрепват стимулите за своевременно обезщетяване на жертвите. 

Докладчикът застъпва становището, че за да бъдат постигнати изразените цели, трябва 
да се обърне специално внимание на разумната структура на програмите за 
освобождаване от глоби и намаляване на техния размер на Комисията и националните 
органи за защита на конкуренцията. В действителност програмите за освобождаване от 
глоби и намаляване на техния размер са в основата на темите, които настоящата 
директива засяга. Ако няма заявления за участие в програми за освобождаване от глоби 
и намаляване на техния размер, разкритията на антиконкурентно поведение са 
малобройни. Ако няма разкриване на антиконкурентно поведение, съответно няма и 
лица, които да бъдат обезщетени за понесени вреди. 

Препоръката на Комисията относно механизмите за колективна защита, отправена към 
държавите членки, също се посреща със задоволство от докладчика. Той изразява 
съгласие с решението на Комисията, което тя е взела след провеждането през 2011 г. на 
обществена консултация на тема въвеждането на съгласуван европейски подход за 
колективна защита, да възприеме хоризонтален подход по този въпрос, а не да включи 
разпоредби относно колективните искове по дела в областта на конкуренцията в 
настоящото предложение.

С оглед на тези съображения докладчикът посреща със задоволство балансираното 
предложение и предлага да се задълбочат някои елементи от предложението за 
директива, като се въведат следните по-важни промени.

3.1. Разкриване на доказателства

Съществува единодушно мнение сред академичните среди, че програмите за 
освобождаване от глоби и намаляване на техния размер са най-ефективният инструмент 
за разкриването на картели и на антиконкурентни споразумения или договорености. По 
този начин доказателствата, които са предоставени от кандидатите по програмите за 
освобождаване от глоби и намаляване на техния размер и които освен това 
представляват информация, на която Комисията и органите за защита на конкуренцията 
разчитат, трябва да бъдат защитени, за да се запазят стимулите за участие в програмата.

В съответствие с неотдавнашната съдебна практика на Съда на Европейския съюз2
защитата per se на документите при все това би била несъвместима с първичното право, 
тъй като тя би могла да наруши принципа на ефективността по отношение на правото 
на обезщетение. Въвеждането на такъв вид защита следователно би създало твърде 

                                               
1 Вж. решение от 2001 г. по дело Courage и Crehan (C-453/99, Сборник, стр. I-6297) и решение от 2006 г. 
по съединени дела Manfredi (C-295/04 до C-298/04, Сборник, стр. I-6619).
2 Решение от 2013 г. по дело DonauChemie (C-536/11, точка 31); Решение от 14 юни 2011 г. по дело 
Pfleiderer AG/Bundeskartellamt (C-360/09, Сборник, стр. I-5161).
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високо равнище на защита, което вероятно няма да бъде спазвано и по този начин би 
създало правна несигурност. Въпреки това, във всеки случай стимулите за програмата 
за освобождаване от глоби трябва да бъдат запазени. По този начин докладчикът 
предлага по принцип защита на документите, представени от кандидатите по 
програмата за освобождаване от глоби и намаляване на техния размер, която може да се 
отмени от националните съдии при определени условия. По този начин докладчикът 
също така иска да се избегне аргументация e contrario в полза на разкриване на всички 
документи, които не са посочени в член 6, параграфи 1 и 2, които въпреки това са от 
голямо значение за кандидатите по програма за освобождаване от глоби и намаляване 
на техния размер.

Освен това трябва да бъдат добавени насоки за искания за разкриване на доказателства 
от държави извън Европейския съюз. Докладчикът счита, че изявлението във връзка с 
освобождаване от глоби и намаляване на техния размер или всеки друг документ, 
съдържащ самоуличаващи доказателства, представени от кандидата по програмата за 
освобождаване от глоби и намаляване на техния размер, не трябва да се използват като 
заместител на (групови) искове извън юрисдикцията на ЕС.

3.2. Действие на национални решения

Докладчикът напълно подкрепя доказателствената сила на националните органи за 
защита на конкуренцията или национални съдилища за защита на конкуренцията в 
последващи искове за обезщетение за вреди. В съответствие с принципите на правовата 
държава той предлага да се добави клауза за отмяна на задължителната сила, в 
случаите, когато основните процесуални права на страните не са били спазени.

3.3. Давностни срокове

Според докладчика давностен срок от три години е подходяща времева рамка, за да се 
даде на лицата, понесли вреди от нарушение на конкурентното право, разумна 
възможност да предявят иск за обезщетение за вреди и да се гарантира подходящо 
равнище на правна сигурност за всички заинтересовани страни. В няколко държави 
членки давностният срок от три години е с доказана стойност. Допълнителни промени 
са внесени с цел по-нататъшно засилване на правната сигурност за заинтересованите 
страни.

3.4. Солидарна отговорност

Предложението за директива представя понятие за привилегироване на успешните 
кандидати по програма за освобождаване от глоби и намаляване на техния размер, що 
се отнася до тяхната гражданска отговорност, с цел запазване на привлекателността на 
програмата за освобождаване от глоби и намаляване на техния размер. Докладчикът 
предлага предприятието, на което е било предоставено освобождаване от глоби или 
намаляването на техния размер, да носи – в крайна сметка – отговорност само към 
своите преки или непреки купувачи или доставчици. Тази промяна се дължи на 
опасения по отношение на процесуалната практичност на предложения режим за 
солидарна отговорност. Както показват цифрите, броят на заявленията за участие в 
програми за освобождаване от глоби и намаляване на техния размер се покачва отново, 
поради което не се считат за необходими допълнителни стимули за тези програми.
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3.5. Прехвърляне на надценката

Ответник по иск за обезщетение за вреди може да се позове на факта, че ищецът е 
прехвърлил цялата или част от надценката, която е резултат от нарушението, на своите 
купувачи като защита срещу претенция за обезщетение за вреди. Докладчикът счита, че  
националният съд следва да разполага с правомощия да изчисли какъв дял от 
надценката е бил прехвърлен. Но „невъзможността от правна гледна точка“ на лице от 
следващото равнище от веригата на доставки да предяви иск за обезщетение на 
нанесените му вреди не представлява основание за невъзможност за предприемане на 
прехвърляне. На първо място, поради съществуващата съдебна практика1 тези правни 
пречки не следва да възникват или следва да могат да бъдат оспорвани На второ място, 
тази неясна формулировка може да доведе до присъждане на обезщетение на ищци, 
които не са претърпели никаква вреда, и/или на прекомерно обезщетение. На последно 
място, докладчикът предлага да увеличат доказателствата, които непрекият купувач 
трябва да представи, за да се докаже наличието на прехвърляне, с цел избягване на 
неточни обезщетения.

3.6. Презумпция за вреда

Предложението за директива внася оборима презумпция за вреда, що се отнася до 
наличието на вреда в резултат на картел. Оборимата презумпция за вреда обаче е 
генерализиране на действителността, което не е изцяло точно. Европейската комисия 
налага глоби за много различаващи се антиконкурентни споразумения или 
договорености: твърдо установени ценови картели, но и по-свободни форми на контакт 
между конкуренти и следователно на такива, които нямат икономическо въздействие 
(напр. T-Mobile Netherlands BV и други). Следователно докладчикът счита, че 
съдилищата имат правомощия да установят наличието на вреда.

3.7. Уреждане на спорове по взаимно съгласие

Докладчикът приветства стимулите на предложението за директива за уреждане на 
спорове по взаимно съгласие от страните. За се поддържат тези стимули, той предлага 
да не се включва клаузата, че когато останалите нарушители, които не участват в 
уреждането на спора, не са в състояние да изплатят обезщетение, което отговаря на 
остатъка от претенцията, участващият в уреждането на спора съизвършител на 
нарушението може да бъде заставен да изплати обезщетение на страната, понесла 
вреда, дори и след като той е заплатил обезщетение.  
3.8. Схема за доброволно обезщетение

Една от основните цели на предложението за директива е лицата, понесли вреди, 
вследствие на нарушение на правото в областта на конкуренцията да могат да получат 
пълно обезщетение за понесената вреда. За да се гарантира бързо и разходоефективно 
решение, докладчикът е включил – както беше поискано от членовете на Европейския 
парламент – механизъм за доброволно обезщетение в рамките на производството пред 
органите за защита на конкуренцията. След изложението на възраженията (и 

                                               
1 Вж. решение от 2001 г. по дело Courage и Crehan, (C-453/99, Сборник, стр. I-6297); решение по 
съединени дела от 2006 г.
Manfredi (C-295/04 до C-298/04, Сборник, стр. I-6619); решение по дело C-360/09.
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следователно преди да се вземе решение относно глобата за нарушението в областта на 
конкурентното право) органите за защита на конкуренцията могат да определят срок, в 
който нарушителите могат доброволно да се стремят към споразумение с лицата, 
понесли вреди. Ако органите за защита на конкуренцията счетат платеното 
обезщетение за точно и законно, то следва впоследствие да го вземат предвид при 
определянето на глобата. Това решение изглежда осигурява най-бързите и най-
разходоефективния начин за обезщетяване на лицата, понесли вреди от нарушения на 
конкурентното право, като същевременно се предоставя на органа за защита на 
конкуренцията гъвкавост по отношение на оценката на обезщетението, изплатено на 
лицата, понесли вреди.


