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PR_COD_1amCom

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 регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 относно финансовите 
правила, приложими за общия бюджет на Съюза
(COM(2022)0184 – C9-0154/2022 – 2022/0125(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2022)0184),

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 322, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C9-0154/2022),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

 като взе предвид становището на Сметната палата от 28 юни 2022 г.1,

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и комисията по 
бюджетен контрол в съответствие с член 58 от Правилника за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по бюджетен 
контрол (A9-0230/2022),

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

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

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 регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б – подточка i
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046
Член 108 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

1 ОВ C 285, 26.7.2022 г., стр. 3.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Погасяванията по първа алинея, буква 
а) от настоящия параграф се 
извършват в срок от 60 дни от 
отмяната или намаляването на 
глобата, друго наказателно плащане 
или санкция. След изтичането на 
този срок кредиторът има право на 
лихва в съответствие с условията, 
предвидени в член 116, параграф 5.

Обосновка

В своето становище 02/2022 по предложението на Комисията Европейската сметна 
палата предложи да се поясни, че когато Комисията не възстанови в определен срок 
съответната част от временно събраните суми за намалена или отменена глоба, 
следва да се прилагат условията за забавени плащания, предвидени в член 116, 
параграф 5 от регламента, с лихвен процент, фиксиран на лихвения процент по 
рефинансиране на ЕЦБ плюс 3,5 процентни пункта.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията предлага да се преразгледа Финансовият регламент, за да се преодолеят 
последиците за бюджета на ЕС от неотдавнашните решения на Съда на Европейския 
съюз, с които се намаляват или отменят глоби в областта на конкуренцията.

По-специално в решението си от 20 януари 2021 г. по дело C-301/19 P, 
Комисия/Printeos, Съдът постанови, че когато Съдът намалява или отменя условно 
платена от дадено предприятие глоба в областта на конкуренцията, Комисията е 
длъжна да плати лихви за забава при забавено възстановяване на глобата от датата, на 
която предприятието е платило условно глобата, до датата на възстановяването. При 
липсата на определен в законодателството лихвен процент, неотдавнашната съдебна 
практика определя лихвения процент спрямо лихвения процент, прилаган от 
Европейската централна банка за нейните основни операции по рефинансиране (ЕЦБ 
REFI), увеличен с 3,5 процентни пункта. 

В контекста на жалбата си по дело C-221/22 P, Комисия/Deutsche Telekom, Комисията 
поиска от Съда да преразгледа решението си по дело Printeos, за да изясни 
задълженията на Комисията в случай на намалени или отменени глоби. Въпреки това, в 
очакване на разясненията на Съда, Комисията е изправена пред безпрецедентни 
искания за лихви, които далеч надвишават лихвата, натрупана върху временно 
изплатените суми. 85 млн. EUR могат да станат дължими през 2022/23 г. Освен това 
повече от 593 милиона евро могат да станат дължими през 2024 г. поради делото Intel, 
при което Общият съд е отменил общия размер на глобата след съдебно производство, 
продължило повече от десетилетие.

Съгласно настоящите финансови правила тези плащания ще трябва да идват от 
разходната част на бюджета на ЕС, по-специално функция 7 от МФР (Европейска 
публична администрация). Това от своя страна ще изисква коригиращ бюджет и 
мобилизиране на специални инструменти още през 2023 г., тъй като подтаванът за 
административните разходи вече е ограничен поради настоящата висока инфлация. В 
прогнозите за проектобюджета за 2023 г. Комисията вече подчертава, че 
преобладаващата висока инфлация и нарастващите цени на енергията оказват много 
пряко въздействие върху административните разходи, а функция 7 ще бъде подложена 
на особен натиск както през 2022 г., така и през 2023 г. Въпреки много строгото 
промяна на приоритетите, за да се спазят всички правни задължения, Комисията 
подчертава, че маржът под подтавана ще бъде напълно изчерпан и че през 2023 г. е 
необходимо да се прибегне до специални инструменти в размер на 62,5 милиона евро.

Предложението на Комисията има за цел да се справи със ситуацията по същество, 
както следва:

 дължимите лихви и компенсации при намаляване или отмяна на глоба да се 
приспадат от приходната част на бюджета („отрицателни приходи“), вместо да 
оказват въздействие върху разходната част; това би представлявало ограничена 
дерогация от правилото за недопускане на отрицателни приходи, предвидено в 
член 48, параграф 1 от Финансовия регламент;

 лихвеният процент върху сумата, възстановена на предприятие, в случай че 
глобата бъде намалена или отменена, ще бъде изрично определен в 
законодателството на лихвения процент REFI на ЕЦБ, увеличен с 1,5 процентни 
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пункта.

Докладчиците подкрепят подхода на предложението на Комисията като единственият 
разумен начин за постигане на напредък предвид обстоятелствата и препоръчват 
Парламентът да го поеме.

На първо място, независимо от настоящите икономически обстоятелства, сумите, 
договорени в рамките на МФР за функция 7 от бюджета на ЕС, имаха за цел да 
гарантират правилното функциониране на институциите на ЕС и очевидно не са 
достатъчни за финансиране на разходите, произтичащи от отменени или намалени 
глоби в областта на конкуренцията. Освен това настоящата висока инфлация вече води 
до изчерпване на подтавана за административни разходи, така че сумите, които могат 
да станат дължими през 2022/23 г., вече ще изискват допълнително мобилизиране на 
специални инструменти. Това на свой ред би ограничило способността на бюджетния 
орган да взема решения по време на годишната бюджетна процедура относно 
възможното използване на тези специални инструменти за финансиране на 
действителните приоритети на политиката на Съюза.

Освен това приходите от потвърдените глоби се включват в общия бюджет и  при 
равни други условия  намаляват собствения ресурс на база БНД: те не осигуряват 
приходи за административния бюджет по функция 7. Следователно е трудно да се види 
причина, поради която, когато Комисията трябва да възстанови предварително платена 
сума заедно с лихвите вследствие на намаляването или отмяната на глоба, тези лихви 
да бъдат плащани от административния бюджет.

От практическа гледна точка предложеното изменение на Финансовия регламент дава 
възможност сумите, получени под формата на глоби, да бъдат вписани в бюджета до 
края на следващата финансова година, а Комисията обясни, че част от приходите от 
потвърдените глоби действително ще бъдат държани в сметките като „резерв“, чийто 
размер ще зависи от прогнозните нужди за компенсациите, които трябва да бъдат 
изплатени. По този начин, по принцип, потвърдените глоби могат да се използват в 
бъдеще за заплащане на отменени или намалени глоби.

Второ, логично е законодателят да установи подходящо компенсаторно плащане в 
случай на възстановяване на глоба, която е отменена или намалена от Съда. 
Предложението определя такъв компенсаторен лихвен процент в размер на процента 
REFI на ЕЦБ + 1,5 %. Новият лихвен процент не е с обратна сила и няма да се прилага 
за висящите дела, но ще представлява правно основание за в бъдеще, така че Съдът да 
не трябва да предлага произволен лихвен процент, както в неотдавнашните решения.

Процентът, равняващ се на процента REFI на ЕЦБ + 1,5 % се въвежда по аналогия с 
лихвения процент, който понастоящем е предвиден във Финансовия регламент, в 
случай че длъжник избере да покрие задължение за плащане чрез предоставяне на 
финансова гаранция, но отлага плащането до датата на окончателното съдебно 
решение. Това е добре дошло, тъй като прави по-„привлекателно“ за дружествата да 
предоставят финансова гаранция за покриване на глоба, вместо да извършват 
предварително плащане, за разлика от настоящата ситуация, при която лихвеният 
процент, прилаган от неотдавнашната съдебна практика в случай на временно плащане, 
е значително по-висок.

По този въпрос трябва да се отбележи, че Комисията не може да не поиска от 
дружествата да платят временните суми или да покрият сумите чрез финансова 
гаранция, тъй като предявените пред Съда искове нямат суспензивно действие.
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В заключение докладчиците считат, че предложеният от Комисията подход е най-
добрият възможен предвид обстоятелствата и поради това следва да бъде подкрепен. В 
същото време докладчиците не могат да не отбележат, че няколко неотдавнашни 
решения на Комисията по знакови дела в областта на конкуренцията са били отменени 
от Общия съд и поради това призовават Комисията, в съответствие с последните 
резолюции на Парламента, да извлече необходимите поуки от съдебните решения, за да 
се сведат до минимум рисковете от отмяна или намаляване на временно платените 
глоби в бъдещи дела, които могат да окажат значително въздействие върху бюджета на 
ЕС.
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