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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

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за изменение на Регламент (ЕО) № 659/1999 за 
установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО
(COM(2012)0725 – C7-0004/2013 – 2012/0342(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2012)0725),

– като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2013 г. относно модернизиране на 
държавната помощ на ЕС1,

– като взе предвид член 109 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който 
Съветът се е консултирал с него (C7-0004/2013),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7-
0180/2013),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно 
член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1
Предложение за регламент на Съвета
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В контекста на цялостно 
модернизиране на правилата за 

(1) В контекста на цялостно 
модернизиране на правилата за 

1 Приети текстове, P7_TA(2013)0026.
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държавна помощ с оглед както на 
изпълнението на стратегията за растеж 
„Европа 2020“27, така и за бюджетна 
консолидация, член 107 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричан по-долу „Договора“) следва да 
се прилага ефективно и еднакво в 
Съюза. Регламент (ЕО) № 659/1999 на 
Съвета от 22 март 1999 г. кодифицира и 
засили предишната практика на 
Комисията за увеличаване на правната 
сигурност и за подкрепяне на 
развитието на политиката за държавна 
помощ в условия на прозрачност. При 
все това в светлината на опита, 
придобит от прилагането му, и на 
скорошни развития като например 
разширяването и икономическата и 
финансова криза, някои аспекти от този 
регламент следва да бъдат изменени, за 
да може Комисията да бъде по-
ефективна.

държавна помощ с оглед както на 
изпълнението на стратегията за растеж 
„Европа 2020“27, така и за бюджетна 
консолидация, член 107 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричан по-долу „Договора“) следва да 
се прилага ефективно и еднакво в 
Съюза. Регламент (ЕО) № 659/1999 на 
Съвета от 22 март 1999 г. кодифицира и 
засили предишната практика на 
Комисията за увеличаване на правната 
сигурност и за подкрепяне на 
развитието на политиката за държавна 
помощ в условия на прозрачност. При 
все това в светлината на опита, 
придобит от прилагането му, и на 
скорошни развития като например 
разширяването и икономическата и 
финансова криза, някои аспекти от този 
регламент следва да бъдат изменени, за 
да може Комисията да разполага с 
оптимизирани и по-ефективни 
инструменти за контрол и 
привеждане в изпълнение на 
държавната помощ.

Изменение 2
Предложение за регламент на Съвета
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a) Важно е Комисията да 
съсредоточи вниманието си върху 
случаите на държавна помощ с 
потенциал да нарушат 
конкуренцията в рамките на 
вътрешния пазар. Тази цел е в 
съответствие със съобщението на 
Комисията от 8 май 2012 г. относно 
„Модернизиране на държавната 
помощ на ЕС“, което беше одобрено 
от Европейския парламент в 
резолюцията му от 17 януари 2013 г. 
От това следва, че Комисията следва 
да се въздържа от ангажиране с 
мерки, които засягат малки 
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предприятия и които имат 
въздействие изключително на местно 
равнище, и по-специално в случаите, 
когато тези мерки са насочени главно 
да изпълняват социални цели, които 
не водят до изкривяване на единния 
пазар. Поради тази причина 
Комисията следва да може да 
отклонява искания за разглеждане на 
подобни случаи, и по-специално 
подадени до нея жалби, дори когато 
упорити жалбоподатели отговарят 
на всяка покана за представяне на 
коментари. При все това Комисията 
следва да разглежда случаите, 
поставяни на вниманието ѝ от 
множество жалбоподатели и да бъде 
много внимателна да не изключва 
твърде много дейности от контрола 
върху държавната помощ.

Изменение 3
Предложение за регламент на Съвета
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б) Понастоящем съществуват 
различни тълкувания в държавите 
членки по отношение на начина, по 
който да се определят услугите, при 
които няма действителен 
икономически интерес и се забелязва 
липса на пазарно търсене и/или 
предлагане. Подобни услуги не следва 
да влизат в обхвата на правилата за 
държавна помощ. Това неясно 
положение доведе до проблеми, по-
специално за доставчиците на услуги 
с нестопанска цел от третия сектор, 
тъй като те са лишени от държавна 
помощ поради опасения за евентуални 
жалби, които обаче в тези случаи са 
неоснователни. В контекста на 
модернизирането на правилата за 
държавна помощ, Комисията следва 
да прикани държавите членки да 
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направят оценка чрез изследване на 
пазара дали има действително 
пазарно търсене и/или предлагане за 
дадени услуги, и да помогне на 
държавите членки да извършат 
такова изследване. Този аспект следва 
също да бъде взет предвид, когато 
Комисията оценява валидността на 
дадена жалба.

Изменение 4
Предложение за регламент на Съвета
Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в) Правното основание за настоящия 
регламент, член 109 от ДФЕС, 
предвижда само консултация с 
Парламента, а не съвместно вземане 
на решение, както е в останалите 
области на пазарна интеграция и 
икономическо регулиране след 
влизането в сила на Договора от 
Лисабон. Този демократичен дефицит 
не може да се толерира по отношение 
на предложения, които се отнасят до 
средствата за контрол от страна на 
Комисията над решенията и 
действията на изборни национални и 
местни органи, особено по отношение 
на услуги от общ икономически 
интерес, свързани с основните права. 
Този дефицит следва да бъде 
коригиран в бъдещи изменения на 
Договора. Планът на Комисията за 
по-задълбочен икономически и 
паричен съюз предвижда предложения 
за изменение на Договора до 2014 г. 
Тук следва да се включи, наред с 
останалото, конкретно предложение 
за трансформиране на 
незаконодателните актове, приети 
съгласно член 109, в законодателни 
актове, приети съгласно 
обикновената законодателна 
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процедура.

Изменение 5
Предложение за регламент на Съвета
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С цел оценяване на съвместимостта 
на мярка за помощ след откриване на 
официалната процедура по разследване, 
по-конкретно по отношение на нови или 
технически сложни мерки, подлежащи 
на подробно оценяване, Комисията ще 
може чрез обикновено искане или чрез 
решение да поиска от всяко 
предприятие, обединение от 
предприятия или държава членка да 
предостави цялата информация, 
необходима за извършване на 
оценяването, ако информацията, с която 
разполага, не е достатъчна, като се 
вземе надлежно под внимание 
принципът на пропорционалност, в 
частност за малките и средни 
предприятия.

(3) С цел оценяване на съвместимостта 
на мярка за помощ след откриване на 
официалната процедура по разследване, 
по-конкретно по отношение на нови или 
технически сложни мерки, подлежащи 
на подробно оценяване, Комисията ще 
може чрез обикновено искане или чрез 
решение да поиска от всяко 
предприятие, обединение от 
предприятия или държава членка да 
предостави цялата информация, 
необходима за извършване на 
оценяването, ако информацията, с която 
разполага, не е достатъчна, като се 
вземе надлежно под внимание 
принципът на пропорционалност, в 
частност за малките и средни 
предприятия. Подобни правомощия 
вече са налице за прилагането на 
антитръстовото законодателство и 
е ненормално да не съществуват за 
прилагането на законодателството 
за държавната помощ, при 
положение че държавната помощ 
може да има също толкова 
отрицателно въздействие върху 
вътрешния пазар колкото 
нарушенията на член 101 или член 102 
от Договора.

Изменение 6
Предложение за регламент на Съвета
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a) В своята резолюция от 17 януари 
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2013 г. относно модернизиране на 
държавната помощ на ЕС 
Европейският парламент вече изрази 
подкрепата си за това Европейската 
комисия да събира информация 
директно от участниците на пазара, 
ако информацията, с която тя 
разполага, не е достатъчна.

Изменение 7
Предложение за регламент на Съвета
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б) За да се балансират тези нови 
правомощия за разследване, 
Комисията дава отчет пред 
Европейския парламент. Комисията 
информира редовно Парламента за 
процедурите на разследване, които 
провежда.

Изменение 8
Предложение за регламент на Съвета
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Комисията трябва да е в състояние 
да налага спазването на исканията за 
информация, отправени към всяко 
предприятие или обединение от 
предприятия, както е уместно, 
посредством глоби и периодични 
санкционни плащания. Правата на 
страните, от които е поискано да 
предоставят информация, следва да 
бъдат защитени като им се дава 
възможността да изразят мненията си 
преди всякакво решение за налагане на 
глоби или периодични санкционни 
плащания. В това отношение Съдът на 
Европейския съюз следва да има 
неограничена компетентност по 

(4) Комисията трябва да е в състояние 
да налага спазването на исканията за 
информация, отправени към всяко 
предприятие или обединение от 
предприятия, както е уместно, 
посредством глоби и периодични 
санкционни плащания. Когато оценява 
равнището на такива санкционни 
плащания, Комисията следва да прави 
разграничаване между участниците, в 
зависимост от тяхната роля във 
въпросния случай и връзката им с 
него. По-малки санкционни плащания 
следва да се прилагат спрямо 
страните, които самата Комисия е 
привлякла в случая посредством 
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отношение на такива глоби и 
периодични санкционни плащания по 
силата на член 261 от Договора.

искането за информация, тъй като 
тези трети страни не са свързани с 
разследването по същия начин, както 
предполагаемият бенефициент и 
страната, която подава жалбата. 
Освен това Комисията следва 
надлежно да отчита конкретните 
обстоятелства на всеки отделен 
случай и свързаните със 
съответствието разходи, понасяни 
от всеки адресат, както и принципа 
на пропорционалност, особено по 
отношение на малките или средните 
предприятия. Правата на страните, от 
които е поискано да предоставят 
информация, следва да бъдат защитени 
като им се дава възможността да изразят 
мненията си преди всякакво решение за 
налагане на глоби или периодични 
санкционни плащания. В това 
отношение Съдът на Европейския съюз 
следва да има неограничена 
компетентност по отношение на такива 
глоби и периодични санкционни 
плащания по силата на член 261 от 
Договора.

Изменение 9
Предложение за регламент на Съвета
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Комисията може по своя собствена 
инициатива да разгледа информация от 
всякакви източници на неправомерна 
помощ, с цел да се гарантира 
съответствие с член 108 от Договора, 
и по-специално със задължението за 
уведомяване и за отлагателна клауза, 
предвидени в член 108, параграф 2 от 
Договора и да оцени тяхната 
съвместимост с вътрешния пазар. В 
този контекст жалбите са основен 
източник на информация за откриване 
на нарушения на правилата за държавна 

(9) Комисията може по своя собствена 
инициатива да разгледа информация от 
всякакви източници относно 
неправомерна помощ, с цел да се 
гарантира спазването на член 108 от 
Договора, и по-специално на 
задължението за уведомяване и на 
отлагателната клауза, предвидени в 
член 108, параграф 2 от Договора и да 
оцени съвместимостта на тази помощ 
с вътрешния пазар. В този контекст 
жалбите са основен източник на 
информация за откриване на нарушения 
на правилата за държавна помощ на 
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помощ на Съюза. Съюза. Затова е важно да не се 
налагат твърде много или прекалено 
формални ограничения за подаването 
на жалби. В частност отделните 
граждани следва да запазят правото 
си да подават жалби чрез лесно 
достъпна и лесна за ползване 
процедура.

Изменение 10
Предложение за регламент на Съвета
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Държавите членки следва да 
имат стимул да уведомяват за мерки 
за държавна помощ и следва да не 
бъдат санкционирани ненужно, ако на 
Комисията ѝ отнеме твърде много 
време да проучи помощта, за която е 
изпратено уведомление. Следователно 
ако не бъде получено решение от 
Комисията в срок от шест месеца от 
уведомлението всяко бъдещо решение 
за възстановяване във връзка с 
въпросната помощ следва да доказва, 
че уведомлението е било непълно и че 
държавата членка не е реагирала 
адекватно на исканията за 
информация.

Изменение 11
Предложение за регламент на Съвета
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) От жалбоподателите следва да се 
изисква да демонстрират, че са 
заинтересовани по смисъла на член 108, 
параграф 2 от ДФЕС и член 1, буква з) 
от Регламент 659/99. Те също следва да 
са задължени да предоставят определен 
обем информация във форма, която 

(11) От жалбоподателите следва да се 
изисква да демонстрират, че са 
заинтересовани страни по смисъла на 
член 108, параграф 2 от ДФЕС и член 1, 
буква з) от Регламент 659/99. При все 
това следва да се избягва прекалено 
тясно тълкуване на понятието 
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Комисията да е оправомощена да 
дефинира в разпоредба за прилагане.

„заинтересована страна“. Всички 
жалбоподатели следва да са 
задължени да предоставят определен 
минимален обем информация в лесно 
достъпна и лесна за ползване форма, 
която Комисията да е оправомощена да 
дефинира в разпоредба за прилагане. В 
случаите, когато жалбоподателите 
не успеят да представят коментари, 
нито да предоставят информация, 
посочваща съществуването на 
незаконна помощ или неправилно 
използване на помощ с потенциал да 
наруши конкуренцията в рамките на 
вътрешния пазар, Комисията следва 
да може да счита жалбата за 
оттеглена.

Изменение 12
Предложение за регламент на Съвета
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Комисията разглежда 
възможността да разследва подадена 
от трета страна жалба, ако са 
предоставени достатъчно 
доказателства за нарушаване на 
конкуренцията в рамките на 
вътрешния пазар.

Обосновка

Целта на изменението е да направи разграничение между заинтересована страна и 
трета страна.

Изменение 13
Предложение за регламент на Съвета
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се гарантира, че Комисията 
разглежда подобни въпроси по 
съгласуван начин в целия вътрешен 

(13) За да се гарантира, че Комисията 
разглежда подобни въпроси по 
последователен начин в целия вътрешен 
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пазар, уместно е да се допълнят 
съществуващите правомощия на 
Комисията като се въведе специфично 
правно основание за започване на 
разследвания по сектори на 
икономиката или по определени 
инструменти за помощ в няколко 
държави членки. По съображения за 
пропорционалност изследванията на 
сектори ще се основават на 
предварителен анализ на обществено 
достъпна информация, която сочи към 
съществуването на проблеми с 
държавна помощ в специфичен сектор 
или във връзка с използването на 
специфичен инструмент за помощ в 
редица държави членки, например, че 
съществуващите мерки за помощ в 
специфичен сектор или въз основа на 
специфичен инструмент за помощ не са, 
или вече не са съвместими с вътрешния 
пазар. Такива проучвания ще дадат на 
Комисията възможност да се справи по 
ефективен и прозрачен начин с 
проблеми на хоризонталната държавна 
помощ

пазар, уместно е да се допълнят 
съществуващите правомощия на 
Комисията като се въведе специфично 
правно основание за започване на 
разследвания по сектори на 
икономиката или по определени 
инструменти за помощ в няколко 
държави членки. По съображения за 
пропорционалност изследванията на 
сектори ще се основават на 
предварителен анализ на обществено 
достъпна информация, сочеща 
съществуване на проблеми с държавна 
помощ в специфичен сектор или във 
връзка с използването на специфичен 
инструмент за помощ в редица държави 
членки, например, че съществуващите 
мерки за помощ в специфичен сектор 
или въз основа на специфичен 
инструмент за помощ не са, или вече не 
са съвместими с вътрешния пазар. При 
положение че посредством преките 
връзки със съответните им 
избирателни райони членовете на ЕП 
могат също да получават сигнали 
относно възможни отклонения на 
практиките във връзка с държавната 
помощ в даден сектор, Европейският 
парламент следва също да получи 
право да отправя искане към 
Комисията да разглежда ситуацията 
в конкретен сектор. В такива случаи, 
за да бъде Парламентът информиран 
за разследванията, Комисията 
изпраща междинни доклади до 
Парламента с подробности за 
напредъка по разследванията. Такива 
проучвания ще дадат на Комисията 
възможност да се справи по ефективен и 
прозрачен начин с проблеми на 
хоризонталната държавна помощ.

Изменение 14
Предложение за регламент на Съвета
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съгласуваността в прилагането на 
правилата за държавна помощ изисква 
също така да се изградят механизми за 
сътрудничество между съдилищата на 
държавите членки и Комисията. такова 
едно сътрудничество се отнася за 
всички съдилища на държавите членки, 
които прилагат член 107, параграф 1 и 
член 108 от Договора, независимо в 
какъв контекст. По-специално 
националните съдилища следва да имат 
възможност да се обръщат към 
Комисията за информация или за 
нейното мнение по въпроси, свързани с 
прилагането на правото за държавна 
помощ. Комисията следва също да има 
възможност да внася писмени или устни 
наблюдения в съдилищата, които са 
сезирани за прилагане на член 107, 
параграф 1 или член 108 от Договора. 
Тези наблюдения следва да се подават в 
рамките на националните процесуални 
правила и практики, включително 
онези, които защитават правата на 
страните.

(14) Съгласуваността в прилагането на 
правилата за държавна помощ изисква 
също така да се изградят механизми за 
сътрудничество между съдилищата на 
държавите членки и Комисията. Такова 
едно сътрудничество се отнася за 
всички съдилища на държавите членки, 
които прилагат член 107, параграф 1 и 
член 108 от Договора, независимо в 
какъв контекст. По-специално 
националните съдилища следва да имат 
възможност да се обръщат към 
Комисията за информация или за 
нейното мнение по въпроси, свързани с 
прилагането на правото за държавна 
помощ. Комисията следва също да има 
възможност да внася писмени или устни 
наблюдения в съдилищата, които са 
сезирани за прилагане на член 107, 
параграф 1 или член 108 от Договора. 
Тези необвързващи наблюдения следва 
да се подават в рамките на 
националните процесуални правила и 
практики, включително онези, които 
защитават правата на страните.

Изменение 15
Предложение за регламент на Съвета
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 659/1999
Член 6 а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След откриването на официална 
процедура по разследване, предвидено в 
член 6, Комисията може, ако счете за 
необходимо, да поиска от предприятие, 
обединение от предприятия или друга 
държава членка да предоставят цялата 
необходима информация, за да може да 
завърши оценяването на въпросната 
мярка, ако информацията, с която 

1. След откриването на официална 
процедура по разследване, предвидено в 
член 6, Комисията може, ако счете за 
необходимо и съизмеримо, да поиска от 
предприятие, обединение от 
предприятия или друга държава членка 
да предоставят цялата необходима 
информация, за да може да завърши 
оценяването на въпросната мярка, ако 
информацията, с която разполага, не е 
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разполага, не е достатъчна. достатъчна.

Изменение 16
Предложение за регламент на Съвета
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 659/1999
Член 6 а - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията информира съответната 
държава членка за съдържанието на 
исканията за информация, изпратени по 
силата на параграфи 1—4.

5. При изпращането на искания, 
Комисията същевременно предоставя 
на съответната държава членка копие на 
исканията за информация, изпратени по 
силата на параграфи 1—4.

В срок от един месец след 
получаването им, Комисията също 
така предоставя на въпросната 
държава членка копия на всички 
документи, които получава след 
искането за информация, дотолкова, 
доколкото информацията не включва 
поверителна информация, която не 
може да бъде събрана или адаптирана 
по друг начин, така че да се защити 
самоличността на информиращата 
страна. Комисията предоставя на 
въпросната държава членка 
възможността да направи забележки 
по документите в рамките на един 
месец след получаването на тези 
документи.

Изменение 17
Предложение за регламент на Съвета
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 659/1999
Член 6б – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) те предоставят неточна или 
подвеждаща информация в отговор на 
искане, прието съгласно член 6а, 
параграф 3;

a) те предоставят неточна, непълна или 
подвеждаща информация или нарочно 
пропускат значима информация в 
отговор на искане, прието съгласно член 
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6а, параграф 3;

Изменение 18
Предложение за регламент на Съвета
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 659/1999
Член 6 б – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) те предоставят неточна, непълна или 
подвеждаща информация в отговор на 
решение, прието съгласно член 6а, 
параграф 4, или не предоставят 
информация в рамките на специфичния 
краен срок.

б) те предоставят неточна, непълна или 
подвеждаща информация или нарочно 
пропускат значима информация в 
отговор на решение, прието съгласно 
член 6а, параграф 4, или не предоставят 
информация в рамките на указания 
краен срок.

Изменение 19
Предложение за регламент на Съвета
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 659/1999
Член 6 б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При определянето на размера на 
глобата или периодичните санкционни 
плащания се отчитат характерът, 
сериозността и продължителността на 
нарушението.

3. При определянето на размера на 
глобата или периодичните санкционни 
плащания се отчита следното:

a) характерът, сериозността и 
продължителността на нарушението; 
б) дали предприятието или 
обединението от предприятия може 
да бъде считано за заинтересована 
страна или за трета страна в 
разследването;
в) принципът на пропорционалност, 
по-специално по отношение на 
малките и средните предприятия.
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Изменение 20
Предложение за регламент на Съвета
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 659/1999
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията разглежда без излишно 
забавяне всяка жалба, подадена от всяка 
заинтересована страна във връзка с 
член 20, параграф 2.

Комисията разглежда без излишно 
забавяне всяка жалба, подадена от всяка 
заинтересована страна във връзка с 
член 20, параграф 2. Комисията 
разглежда възможността да 
разследва подадена от трета страна 
жалба, ако се предоставени 
достатъчно доказателства за 
нарушаване на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар чрез 
предполагаема неправомерна помощ 
или неправилно използване на помощ.

Обосновка

Целта на изменението е да направи разграничение между заинтересована страна и 
трета страна.

Изменение 21
Предложение за регламент на Съвета
Член 1 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 659/1999
Член 14 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В член 14 се създава следният 
параграф:
„1a. В случаите, когато за незаконна 
помощ предходно е било изпратено 
уведомление до Комисията и 
помощта е била приложена след 
повече от [шест месеца] след 
уведомлението, без Комисията да е 
взела през това време каквото и да 
било решение съгласно член 4, за всяко 
решение по параграф 1 от настоящия 
член Комисията доказва, че 
уведомлението е било непълно и че 
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държавата членка не е предоставила 
в съответния срок цялата нужна 
информация, изискана от 
Комисията.“

Изменение 22
Предложение за регламент на Съвета
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 659/1999
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка заинтересована страна може да 
подаде жалба, за да информира 
Комисията за всяка твърдяна 
неправомерна помощ и за всяко 
твърдяна неправилно използване на 
помощ. За тази цел заинтересованата 
страна надлежно попълва формуляр, че 
Комисията следва да бъде 
упълномощена да дефинира в 
разпоредба за прилагане и да 
предостави всяка задължителна 
информация, поискана в нея.

2. Всяка заинтересована страна може да 
подаде жалба, за да информира 
Комисията за всяка предполагаема 
неправомерна помощ и за всяко 
предполагаемо неправилно използване 
на помощ. За тази цел заинтересованата 
страна надлежно попълва формуляр, че 
Комисията следва да бъде 
упълномощена да дефинира в 
разпоредба за прилагане и да 
предостави всяка задължителна 
информация, поискана в нея. 
Комисията разглежда възможността 
за разследване, когато дадена трета 
страна ѝ предостави достатъчно 
доказателства за предполагаема 
неправомерна помощ или неправилно 
използване на помощ.

Изменение 23
Предложение за регламент на Съвета
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 659/1999
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията смята, че фактите и 
правните въпроси, изтъкнати от 
заинтересованата страна, не предоставят 
достатъчни основания да се покаже въз 
основа на първото разглеждане 

Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, когато Комисията смята, че 
фактите и правните въпроси, изтъкнати 
от заинтересованата страна, не 
предоставят достатъчни основания да се 
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съществуването на неправомерна 
помощ или неправилно използване на 
помощ, тя информира за това 
заинтересованата страна и я кани да 
предостави коментари в рамките на 
посочен срок, който обикновено не 
надхвърля един месец. Ако 
заинтересованата страна не успее да 
предостави становището си в рамките 
на посочения период, ще се смята, че 
жалбата е била оттеглена.

покаже въз основа на първото 
разглеждане съществуването на 
неправомерна помощ или неправилно 
използване на помощ, с потенциал за 
нарушаване на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар, тя 
информира за това заинтересованата 
страна и я кани да предостави 
коментари в рамките на посочен срок. 
Тези коментари се предоставят , в 
рамките на посочен срок, който 
обикновено не надхвърля един месец, 
освен ако това не се налага, поради 
обема или сложността на 
информацията, необходима за 
обосноваване на случая. Ако 
заинтересованата страна не успее да 
предостави становището си в рамките 
на посочения период, нито да 
предостави допълнителна 
информация, която би посочила 
съществуването на незаконна помощ 
или неправилно използване на помощ с 
потенциал за нарушаване на 
конкуренцията в рамките на 
вътрешния пазар, ще се смята, че 
жалбата е била оттеглена.

Изменение 24
Предложение за регламент на Съвета
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 659/1999
Член 20а – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато наличната информация сочи, 
че мерките за държавна помощ в 
специфичен сектор или въз основа на 
специфичен инструмент за помощ могат 
да ограничат или нарушат 
конкуренцията на вътрешния пазар в 
редица държави членки, или че 
съществуващи мерки за помощ в 
специфичен сектор или въз основа на 
специфичен инструмент за помощ в 
редица държави членки не са, или вече 

1. Когато наличната информация, 
предоставена на Комисията, сочи, че 
мерките за държавна помощ в 
специфичен сектор или въз основа на 
специфичен инструмент за помощ могат 
да ограничат или нарушат 
конкуренцията на вътрешния пазар в 
редица държави членки, или че 
съществуващи мерки за помощ в 
специфичен сектор или въз основа на 
специфичен инструмент за помощ в 
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не са съвместими в вътрешния пазар, 
Комисията може да извърши свое 
разследване на конкретен сектор на 
икономиката или използването на 
въпросния инструмент за помощ в 
различни държави членки. В хода на 
това разследване Комисията може да 
поиска от съответните държави членки 
или предприятия, или обединения от 
предприятия да осигурят необходимата 
информация за прилагането на 
членове 107 и 108 от Договора, като 
взема надлежно под внимание принципа 
на пропорционалност.

редица държави членки не са, или вече 
не са съвместими в вътрешния пазар, 
или след искане на Европейския 
парламент въз основа на подобна 
информация, Комисията може да 
извърши свое разследване на конкретен 
сектор на икономиката или 
използването на въпросния инструмент 
за помощ в различни държави членки. В 
хода на това разследване Комисията 
може да поиска от съответните държави 
членки или предприятия, или 
обединения от предприятия да осигурят 
необходимата информация за 
прилагането на членове 107 и 108 от 
Договора, като взема надлежно под 
внимание принципа на 
пропорционалност.

Изменение 25
Предложение за регламент на Съвета
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 659/1999
Член 20 a – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да публикува доклад 
за резултатите от своето разследване на 
определени сектори от икономиката или 
на определени инструменти за помощ в 
различни държави членки и да прикани 
държавите членки и всички съответни 
предприятия или обединения от 
предприятия да предадат своите 
коментари.

Комисията публикува на своя уебсайт 
доклад за резултатите от своето 
разследване на определени сектори от 
икономиката или на определени 
инструменти за помощ в различни 
държави членки и приканва държавите 
членки и всички съответни предприятия 
или обединения от предприятия да 
предадат своите коментари. Когато 
Европейският парламент отправи 
искане за разследване, Комисията 
изпраща междинен доклад на 
Парламента. При публикуването на 
докладите си Комисията спазва 
правилата за служебна тайна в 
съответствие с член 339 от Договора.
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Изменение 26
Предложение за регламент на Съвета
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 659/1999
Член 23 a – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато последователното прилагане 
на член 107, параграф 1 и на член 108 от 
Договора изисква това, Комисията, като 
действа по собствена инициатива, може 
да внесе писмено възраженията си в 
съдилищата на държавите членки. С 
разрешение на въпросния съд тя може 
да внесе също и устно възраженията си.

2. Когато последователното прилагане 
на член 107, параграф 1 и на член 108 от 
Договора изисква това, Комисията, като 
действа по собствена инициатива, може 
да внесе писмено възраженията си в 
съдилищата на държавите членки. С 
разрешение на въпросния съд тя може 
да внесе също и устно възраженията си. 
Забележките, изпратени от 
Комисията до съдилищата на 
държавите членки, имат необвързващ 
характер. Комисията може да 
действа съгласно тази разпоредба 
единствено в обществения интерес на 
Съюза (като amicus curiae), а не в 
подкрепа на една от страните.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Членове 107 и 108 от ДФЕС определят правилата за държавна помощ на ЕС, като член 
107 съдържа определението за държавна помощ и основанията, на които една помощ 
може да се смята за съвместима с вътрешния пазар, а в член 108 се посочват основните 
процедурни принципи, уреждащи начина, по който Комисията може да гарантира, че 
държавите членки се придържат към договорените правила. В Регламент (ЕО) 
№ 659/1999 са изложени по-подробни правила относно прилагането на тези членове. 
Този „процедурен регламент“ не е променян съществено от приемането му през 1999 г.

Настоящото предложение за изменение на Регламент № 659/1999 е част от по-обхватна 
реформа в областта на държавната помощ в съответствие със съобщението на 
Комисията относно „Модернизиране на държавната помощ на ЕС“. Реформирането на 
правилата има за цел да подобри приноса на държавната помощ към изпълнението на 
програмата „ЕС 2020“ и консолидирането на бюджета. Настоящото предложение ще 
допринесе основно за подобряване на ефективността на контрола върху държавната 
помощ.

Целта на предложените от Комисията подобрения е двояка: от една страна, те целят 
подобряване на обработването на жалби, а от друга страна, гарантиране на ефективно и 
надеждно събиране на информация от пазара. И в двата случая стремежът е да се решат 
забелязаните проблеми по отношение на процедурата, свързана с жалбите, както и да се 
увеличат скоростта, ефикасността и прозрачността на процедурата, а така също и да се 
помогне на Комисията да се съсредоточи действително върху важните случаи, които 
имат най-голямо значение за осигуряване на правилното функциониране на единния 
пазар.

Като цяло, докладчикът подкрепя предложението на Комисията и неговите цели и ще 
предложи само ограничени промени в проекта на регламент. Осигуряването на 
ефективни инструменти, с които Комисията да гарантира, че държавите членки 
предоставят държавна помощ в съответствие с договорените правила, е от 
изключително важно значение за правилното функциониране на единния пазар, както и 
за гарантиране на това, че конкуренцията в ЕС не се възпрепятства от незаконна 
държавна помощ.

Като част от цялостната реформа на правилата за държавна помощ докладчикът също 
обръща внимание на въпроса относно различните тълкувания на правилата за държавна 
помощ в някои държави членки, както и специалния случай, когато някои от услугите, 
при които няма действителен икономически интерес, страдат от това неясно 
положение. Услугите при които се забелязва липса на обусловено от пазара предлагане 
и/или търсене — често пъти предоставяни от третия сектор с помощта на държавна 
помощ — не следва да се подчиняват на правилата за държавна помощ. Неясното 
положение доведе до проблеми, особено за доставчиците на услуги с нестопанска цел 
от третия сектор, тъй като те са лишени от помощ, предоставяна от държавата поради 
опасения от евентуални жалби, които обаче в тези случаи са неоснователни. Комисията 
следва да настоява държавите членки да изяснят това положение, като се направи 
оценка чрез изследване на пазара дали има действително пазарно търсене и/или 
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предлагане за дадените услуги, и да помогне на държавите членки да извършат такова 
изследване. 

Подобряване на обработването на жалби

Понастоящем Комисията трябва да разследва всяко предполагаемо нарушение на 
правилата за държавна помощ, независимо от това какъв е източникът; няма конкретни 
официални изисквания относно подаването на жалба. Това доведе до подаването на 
голям брой жалби до Комисията, много от които не произтичат от истинска 
загриженост за конкуренцията или не са достатъчно обосновани, като така се стига до 
положение, при което ресурсите се изчерпват и често пъти се отклоняват от решаването 
на действителни проблеми, свързани с конкуренцията, а процедурите се проточват. 

Във връзка с това положение Комисията предлага в бъдеще да се изисква от 
вносителите на жалби да предоставят определено количество задължителна 
информация, както и да доказват, че са заинтересовани страни по отношение на 
предполагаемото неправилно използване на държавна помощ. В случаите, в които 
информацията не отговаря на критериите за допустимост, тя няма да бъде 
квалифицирана като жалба, което означава, че Комисията вече няма да бъде задължена 
да взема официални решения. Докладчикът подкрепя това, но предлага в допълнение 
Комисията да бъде освободена от задължението да приема официално решение и  в 
случаите, когато въпреки правилното предоставяне на информация е ясно, че правилата 
за държавна помощ не са били нарушени.

С цел да помогне за гарантиране на последователното прилагане на правилата на 
национално равнище, Комисията освен това предлага въвеждането на по-практични 
инструменти за подкрепа на националните съдилища при вземането на решения. Така 
предложението изрично предвижда право на националните съдилища да получават от 
Комисията информация за целите на прилагането на правилата за държавна помощ, а 
също така въвежда правото на Комисията да предоставя сведения на националните 
съдилища в писмен или устен вид. Докладчикът счита, че тези предложения заслужават 
пълна подкрепа, и предлага единствено изясняване на формулировката във връзка с 
пълната независимост на националните съдилища.

Гарантиране на ефективно и надеждно събиране на информация от пазара

Като нов елемент, Комисията предлага инструменти, гарантиращи, че тя може да 
получи информацията, от която се нуждае, за бързо и ефективно оценяване на 
съвместимостта на помощта. Чрез т.нар. инструменти за пазарна информация (ИПИ) на 
Комисията ще бъде позволено да изисква информация от субекти, различни от 
съответната държава членка. Както при антитръстовото законодателство, тази 
разпоредба се съчетава с възможността за налагане на санкции в случаите на 
подвеждаща информация или липса на отговор. 

Докладчикът счита, че новата разпоредба е особено важна за постигане на целите на 
реформата на държавната помощ, тъй като тя ще осигури възможност за Комисията да 
провежда разследвания по по-навременен и точен начин. Докладчикът също подкрепя 
въвеждането на санкции; при все това, когато се оценява равнището на санкциите, 
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следва да се прави разграничение между заинтересованите страни, от една страна, и 
третите страни, от друга.

Комисията също така предлага да се подобри използването на хоризонталния подход в 
бъдещите ѝ разследвания, като се въведе специфично правно основание за даване на 
ход на разследвания в секторите на икономиката и видовете мерки за помощ. Това 
заслужава да бъде приветствано, тъй като изясняването на положението на държавната 
помощ в даден сектор ще помогне за бъдещото прилагане на държавната помощ, както 
и бъдещото разследване. При положение, че посредством преките връзки със 
съответните им избирателни райони, членовете на ЕП могат също да получават сигнали 
относно възможни отклонения от практиките във връзка с държавната помощ в даден 
сектор, се предлага на Парламента също да бъде дадено право да отправя искане към 
Комисията да разглежда ситуацията в конкретен сектор.
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