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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА 

НА РЕГИОНИТЕ 

Доклад относно политиката в областта на конкуренцията за 2016 г. 

1. Въведение 

Политиката в областта на конкуренцията се основава на правни и икономически 

принципи и често е свързана с тези два много важни аспекта. Но това е само част от 

политиката в областта на конкуренцията: тя има пряко въздействие върху живота на 

хората, като една от основните ѝ характеристики е насърчаването на отворените пазари, 

така че всички — предприятия и граждани — да могат да получат справедлив дял от 

ползите на икономическия растеж.  

В своята реч за състоянието на Съюза от 2016 г. председателят на Европейската 

комисия Жан-Клод Юнкер припомни, че „а) равни условия за всички означава също, че 

в Европа потребителите са защитени от картели и от злоупотреби на мощни 

дружества. (...) Комисията следи за тази равнопоставеност. Това е социалната 

страна на конкурентното право. И именно това е европейската идея“
1
. 

Правоприлагането в областта на конкуренцията изпраща посланието, че правилата 

важат за всички, включително за богатите и влиятелните предприятия. 

Политиката в областта на конкуренцията не може сама по себе си да създаде по-

справедлива икономика, но може да окаже важно въздействие: прилагането на 

конкурентното право гарантира, че гласът на потребителите ще бъде чут. Политиката в 

областта на конкуренцията допринася за изграждането на общество, което дава избор 

на хората, стимулира иновациите, предотвратява злоупотребите от страна на 

доминиращите участници на пазара и стимулира дружествата да извлекат максимална 

полза от оскъдните ресурси, като по този начин се допринася за преодоляване на 

глобалните предизвикателства като изменението на климата.  

Освен това всички решения, взети от европейските органи по правоприлагане в 

областта на конкуренцията (Комисията и националните органи за защита на 

конкуренцията), потвърждават, че ЕС е общност, основана на принципа на правовата 

държава. Те също така показват на гражданското общество, че системата може да 

работи за общото благо и да донесе конкретни ползи за гражданите. 

През 2016 г. действията на Комисията по политиката на конкуренция бяха 

съсредоточени върху широк диапазон от области на политиката и помогнаха за по-

справедливото функциониране на пазарите. В същото време политиката в областта на 

конкуренцията продължи да подкрепя усилията на Комисията по основните 

политически приоритети, по-специално свързан цифров единен пазар, по-задълбочен и 

по-справедлив вътрешен пазар и интегриран и благоприятен за климата енергиен съюз.  

Глобалната икономика изисква и глобална култура на конкуренция. Ето защо 

Комисията си сътрудничи активно с други институции на ЕС, международни 

организации и правоприлагащи органи в областта на конкуренцията по целия свят. 

                                                            
1 Състоянието на Съюза 2016 г.: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_bg  

http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_bg


 

3 

 

Съвместната работа помага да се умножават и разпространяват ползите от лоялната 

конкуренция както в Европа, така и по света. 

2. Осигуряване на истински равни условия за всички: как контролът върху 

държавната помощ спомага за преодоляване на това предизвикателство 

Една от основните задачи на Комисията, и в частност на комисаря по въпросите на 

конкуренцията, е да се гарантира, че правилата на ЕС се прилагат по справедлив начин 

към всяко дружество, което извършва стопанска дейност в единния пазар на ЕС — 

независимо от размера, сектора или националността. Това е единственият начин да се 

гарантира истинска равнопоставеност и това е причината, поради която през 

последните десетилетия Комисията прилага правилата за държавната помощ. 

Предприемане на действия срещу избирателни данъчни предимства  

Този подход се прилага и за фискалната помощ: ако няколко избрани дружества могат 

да избегнат данъчното облагане, това създава затруднения за предприятията, които 

плащат своя дял от данъците, да се конкурират при равни условия. Предоставянето на 

специфично данъчно третиране на определено дружество дава предимство, сравнимо с 

получаването на пари в брой. По тази причина правилата за държавната помощ се 

прилагат към освобождаването от данъци по същия начин както за всички други видове 

помощ. Комисията беше много активна в борбата с неправомерните държавни помощи, 

предоставени чрез данъчни становища
2
. През август 2016 г. Комисията направи 

заключението, че Ирландия е предоставила на Apple неоправдани данъчни облекчения, 

които са неправомерни съгласно съгласно правилата на ЕС за държавната помощ
3
. 

Как данъчните становища могат да включват държавна помощ: Решението за Apple 

Комисията констатира, че две данъчни становища, издадени от Ирландия до Apple, значително 

и изкуствено са занижили данъка, плащан от Apple в Ирландия от 1991 г. насам. В становищата 

се одобрява метод за определяне на облагаемата печалба за две ирландски корпоративни 

дружества от групата Apple (Apple Sales International и Apple Operations Europe) в Ирландия, 

който не отговаря на икономическата реалност: почти всички печалби от продажби, отчетени 

от двете дружества, са били вътрешно разпределени на „централен офис“ извън Ирландия, 

който съществува само на хартия, тъй като няма физическо присъствие, нито служители никъде 

по света, и не би могъл да генерира тези печалби. В резултат на метода за разпределение на 

печалбата, одобрен с данъчните становища, Apple е заплатило значително по-малко данъци 

отколкото други предприятия в Ирландия върху своите търговски печалби: това избирателно 

третиране е позволило на Apple да плаща ефективна данъчна ставка от 1 % върху европейските 

си печалби през 2003 г. и до 0,005 % през 2014 г.   

Избирателното данъчно третиране на Apple в Ирландия е неправомерно съгласно правилата на 

ЕС за държавните помощи, тъй като предоставя на Apple съществено предимство спрямо 

предприятията, които са обложени съгласно общите национални данъчни правила. Комисията 

може да разпореди възстановяването на неправомерна държавна помощ за десетгодишен 

период, предшестващ първото искане за информация на Комисията през 2013 г. Ирландия сега 

                                                            
2 Вж. Решение на Комисията от 21 октомври 2015 г. по дело SA.38374 (2014/C) Предполагаема помощ за 

Starbucks, публикувано на: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374; Решение на Комисията 

от 21 октомври 2015 г. по дело SA.38375 Предполагаема помощ за FFT — Люксембург, публикувано на: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375; Решение на Комисията 

от 11 януари 2016 г. по дело SA.37667 Схема за помощ чрез освобождаване на свръхпечалбата в Белгия, 

публикувано на: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37667  
3 Решение на Комисията от 30 август 2016 г. по дело SA.38373 Предполагаема помощ за Apple, 

публикувано на: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37667
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373
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трябва да събере неплатения данък от Apple за годините от 2003 г. до 2014 г. в размер до 13 

милиарда евро, както и лихвите. 

По принцип правилата на ЕС за държавните помощи изискват несъвместимата 

държавна помощ да бъде върната, за да се премахне нарушаването на конкуренцията, 

породено от помощта. В правилата на ЕС за държавните помощи не са предвидени 

глоби и възстановяването не е наказание за въпросното дружество. То просто служи за 

възстановяване на равните условия спрямо другите дружества. Освен това всички 

решения на Комисията подлежат на контрол от страна на съдилищата на ЕС. Ако 

дадена държава членка реши да обжалва решение на Комисията, тя все пак трябва да си 

възстанови неправомерната държавна помощ, освен ако поиска и получи временни 

мерки от Съда на ЕС, с които се разпорежда спиране на възстановяването. За да 

изпълни своето задължение за възстановяване, докато чака резултата от производството 

на Съда на ЕС, държавата членка може, например, да внесе възстановената сума в 

блокирана сметка.  

През септември Комисията започна също така задълбочено разследване на данъчното 

третиране в Люксембург на групата GDF Suez (понастоящем Engie)
4
. Комисията има 

опасения, че няколко данъчни становища, издадени от Люксембург, може да са 

предоставили на GDF Suez несправедливо предимство пред други дружества в 

нарушение на правилата на ЕС за държавните помощи
5
. Комисията също така 

продължи разследването на данъчните становища, предоставени от Люксембург на 

McDonald’s
6
, както и разследването на споразумението за трансферно ценообразуване, 

предоставено от Люксембург на Amazon
7
.  

За да изпълнява ефективно своите дейности по прилагането, Комисията предложи също 

така координиран отговор в целия ЕС на избягването на данъци от дружествата, 

следвайки световните стандарти, разработени от ОИСР през есента на 2015 г. За тази 

цел през януари Комисията прие амбициозен законодателен пакет срещу избягването 

на данъци
8
, за да помогне на държавите членки да предприемат решителни и 

координирани действия срещу избягването на данъци и да се гарантира, че дружествата 

плащат данъци там, където реализират печалбите си в ЕС.  

Освен това през април Комисията прие предложение за директива, с която се 

предвижда задължение мултинационалните групи от ЕС и извън ЕС да публикуват 

доклади по държави относно своите печалби и платените данъци, както и друга 

информация
9
. Този вид доклади ще дадат възможност на гражданите да направят 

оценка на данъчните стратегии и приноса на мултинационалните компании към общото 

                                                            
4 Дело SA.44888 Потенциална помощ за GDF Suez, Решение на Комисията за откриване на официална 

процедура по разследване от 19 септември 2016 г., публикувано на: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44888.  
5 За допълнителна информация, моля, вж. работния документ на службите на Комисията, придружаващ 

настоящия доклад. 
6 Дело SA.38945 Предполагаема помощ за Mc Donald’s — Люксембург, публикувано на: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38945  
7 Дело SA.38944 Предполагаема помощ за Amazon, публикувано на: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944 
8 Вж. http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_en.  
9 Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 

2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои 

предприятия и клонове, COM/2016/0198 final, публикувано на: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44888
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38945
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198
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благосъстояние, което проправя път към по-голяма прозрачност в областта на 

корпоративното облагане. 

По-голяма прозрачност и правна сигурност със завършването на инициативата за 

модернизиране на държавната помощ 

Прозрачността е важна, защото насърчава правилното използване на парите на 

данъкоплатците. Тя е ключов стълб на инициативата за модернизиране на държавната 

помощ, стартирана през 2012 г., за да се осигури правна сигурност и да се съкрати 

административната тежест за публичните органи и за предприятията
10

. Един от 

начините за насърчаване на прозрачността е да се предостави на участниците на пазара 

съответната информация за мерките за държавна помощ, приведени в действие от 

държавите членки. 

Според новите правила предоставящите органи на всички равнища са задължени да 

предоставят информация за всяка индивидуална помощ, надхвърляща 500 000 EUR. 

Считано от юли 2016 г. и от датата на предоставяне органите разполагат с шест месеца, 

за да публикуват в достъпна за търсене база данни информация относно самоличността 

на отделните бенефициери и относно получените суми
11

. Прозрачността върви ръка за 

ръка с опростяването на прилагането на правилата за държавните помощи, което 

улеснява държавите членки да отпускат помощи, без да е необходимо предварително да 

уведомяват Комисията. 

За да се помогне на публичните органи и на дружествата да определят кога публичните 

разходи попадат в обхвата на контрола на ЕС върху държавната помощ, през месец май 

Комисията публикува Известието относно понятието за държавна помощ като един от 

последните градивни елементи на инициативата за модернизиране на държавната 

помощ
12

. В известието се дават ясни насоки относно всички аспекти на определението 

за държавна помощ. Особено важно е да се улеснят публичните инвестиции, тъй като 

това помага на държавите членки и на дружествата да проектират публичното 

финансиране по начини, които не създават риск от нарушаване на равнопоставените 

условия на конкуренция на единния пазар или риск от изтласкване на частните 

инвестиции. Това ще спомогне за постигане на максимално въздействие на 

инвестициите върху икономическия растеж и създаването на работни места в 

съответствие с представения от Комисията План за инвестиции за Европа
13

.  

3. Насърчаване на конкуренцията и иновациите в рамките на цифровия единен 

пазар 

Пазарът за цифрови услуги бързо се превърна в една от областите с най-голямо 

значение за европейските потребители. Цифровите технологии могат да предоставят 

ниски цени, голям избор, бързи нововъведения, а дали потребителите наистина ще се 

възползват от това зависи от функционирането на пазара. Целта на политиката в 

областта на конкуренцията е да се гарантира, че потребителите са третирани 

справедливо и че мощните предприятия са възпрепятствани да сключват сделки, които 

                                                            
10 Вж. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html.  
11 Списъкът на бенефициерите и други подробности за помощите са публикувани на следния адрес: 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/. 
12Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ C 262, 19.7.2016 г., стр. 1—50), публикувано на 

адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29.  
13 Вж. https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_bg.  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_bg
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повишават цените, потискат нововъведенията или лишават потребителите от свободата 

да избират продуктите, които искат.  

Затова с цифровия единен пазар се цели много повече от просто повишаване на 

ефективността на икономиката. Той е начин да се даде равен шанс на всички, за да се 

възползват от технологичното развитие. Също така той представлява начин да се даде 

контрол на потребителите.  

Електронната търговия е пример в това отношение: през 2015 г. мнозинството от 

възрастните в ЕС са поръчвали потребителски стоки или услуги по интернет, като в 

някои държави членки този дял достига над 80 %. Електронната търговия се превърна 

във важен двигател за прозрачността на цените и ценовата конкуренция, като 

разширява избора на потребителите и способността им да намерят най-добрите оферти 

и по този начин стимулира конкуренцията и иновациите. Въпреки че се създават нови 

възможности за предприятията, адаптирането към бързо променящия се пазар на 

електронна търговия не винаги е лесно. Всички дружества, осъществяващи дейност 

онлайн, като например търговци на дребно и дистрибутори, но и производителите, 

както и създателите на съдържание, сега са изправени пред нови и значителни 

предизвикателства. Проучването на сектора на електронната търговия, започнато от 

Комисията през 2015 г. в рамките на стратегията за цифров единен пазар, допринася за 

по-добро разбиране на тези предизвикателства и възможности
14

.  

 

Секторно проучване на електронната търговия: първи резултати и последващи действия 

През септември 2016 г. Комисията публикува първоначалните констатации от секторното 

проучване. В хода на проучването Комисията събра данни от почти 1 800 дружества, работещи 

в електронната търговия с потребителски стоки и цифрово съдържание, и анализира около 

8 000 договора за разпространение. В предварителния доклад се потвърждава нарастващото 

значение на електронната търговия, но се посочват също някои търговски практики, които 

могат да ограничат тази онлайн конкуренция, по-специално по отношение на онлайн 

продажбите на потребителски стоки и споразуменията за лицензиране на авторски права. 

Комисията може да започне разследване по конкретни случаи във връзка с търговски практики, 

които биха могли да породят опасения относно конкуренцията. Предварителният доклад беше 

предмет на публична консултация, която приключи на 18 ноември 2016 г. 

През март Комисията публикува първоначалните си констатации относно блокирането на 

географски принцип, в които се установява, че тази практика е широко разпространена в 

електронната търговия в целия ЕС, особено за цифрово съдържание. Почти 60 % от участвалите 

в проучването доставчици на цифрово съдържание са се съгласили в договорите с 

притежателите на права да извършват блокиране на географски принцип. Ако блокирането на 

географски принцип е резултат от споразумения между доставчиците и разпространителите, то 

може да ограничи конкуренцията на единния пазар в нарушение на антитръстовете правила на 

ЕС. Като всяка дейност по правоприлагане в областта на конкуренцията, разследванията на 

блокиране на географски принцип изискват правна и икономическа оценка, която включва 

също анализ на възможните основания за установените ограничения. 

В голямата си част блокирането на географски принцип от страна на търговците на 

дребно се основава на едностранни търговски решения да не продават зад граница, т.е. 

то не зависи от споразумения с доставчици или от упражняването на търговски натиск 

от доставчиците, и попада извън обхвата на правилата на ЕС в областта на 

                                                            
14 Вж. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html
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конкуренцията. В рамките на стратегията за цифровия единен пазар през май 2016 г. 

Комисията прие и предложение за регламент, насочено към премахването на 

блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация на основата 

на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване, в което се 

определят ситуациите, при които различното третиране на клиентите на основата на 

тяхното местоположение не може в никакъв случай да бъде обосновано
15

. 

Поддържане на иновациите при наличие на онлайн участници в господстващо 

положение 

Някои стопански практики могат да ограничат избора на потребителите. Още по-голям 

проблем е обаче, когато се пречи на нови продукти да достигат до пазара. Прилагането 

на антитръстовото законодателство е от съществено значение, за да се гарантира, че 

дружествата в господстващо положение не лишават останалите предприятия от шанса 

да разработят ново поколение новаторски идеи. 

Търсачките играят ключова роля в насочването на потребителите в цифровата среда и 

Комисията счита този пазар за един от своите приоритети в областта на 

правоприлагането. През юли бяха изпратени две изложения на възраженията до Google 

и неговото дружество майка Alphabet
16

. В допълнително изложение на възраженията, 

което последва изложението, издадено по същото дело през април 2015 г., Комисията 

потвърди предварителното си заключение, че Google е злоупотребил с господстващото 

си положение, като систематично е давало предимство на своята услуга за сравняване 

на условията за пазаруване при показване на резултати от търсене в интернет. 

Комисията се опасява, че потребителите не виждат непременно най-подходящите 

резултати в отговора на своите търсения в интернет, което е в ущърб на потребителите 

и иновациите на пазара. В изпратеното допълнително изложение на възраженията 

Комисията потвърди своето предварително заключение, като същевременно защити 

правата на защита на Google, като му даде възможност да отговори официално на 

допълнителните доказателства. Текущото разследване от страна на Комисията никога 

не засяга окончателното решение, което ще бъде взето от Комисията по делото.  

Отделно, Комисията изпрати на Google изложение на възраженията във връзка с 

прилаганите от него ограничения по отношение на възможността на някои уебсайтове 

трети страни да показват реклами от конкуренти на Google при онлайн търсене
17

. 

Google поставя реклами при онлайн търсене пряко на уебсайта за търсене на Google 

Google search, но също и като посредник на уебсайтове на трети страни като например 

онлайн търговци на дребно, телекомуникационни оператори и вестници чрез своята 

платформа е AdSense for Search. Предварителното становище на Комисията е, че тези 

практики са дали възможност на Google да предотвратява навлизането и растежа на 

настоящи и потенциални конкуренти, включително на други доставчици на услуги за 

търсене и рекламни онлайн платформи, в тази важна търговска област.  

                                                            
15 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на 

географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на 

пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на 

Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО(COM/2016/0289 final - 2016/0152 (COD), на 

разположение на адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0289&from=EN  
16 Дело AT.39740 Google search, вж. IP/16/2532 от 14 юли 2016 г., на разположение на адрес: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_bg.htm  
17 Дело AT.40411 Google Search (AdSense), вж. IP/16/2532 от 14 юли 2016 г., на разположение на адрес: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_bg.htm  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0289&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0289&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_bg.htm
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Повече от половината от глобалния интернет трафик минава през смартфони и таблети 

и в бъдеще се очаква тази тенденция да се засили. Наличието на конкурентен сектор на 

мобилен интернет е от все по-голямо значение за потребителите и предприятията в 

Европа и Комисията беше изключително бдителна в насърчаването на лоялнаа и 

динамична конкуренция в тази област.  

През април Комисията изпрати изложение на възраженията, с което уведоми Google за 

своето предварително становище, че в нарушение на антитръстовите правила на ЕС 

дружеството е злоупотребило със своето господстващо положение чрез ограничителни 

клаузи в съгласие с производителите на устройства на Android и операторите на 

мобилни мрежи
18

.  

В предварителните констатации на Комисията се посочва, че в резултат на поведението 

на Google конкурентните търсачки, мобилните операционни системи и интернет 

навигаторите може да не са били в състояние да се конкурират въз основа на своите 

качества и всъщност са били изкуствено изключени от определени бизнес 

възможности. В същото време потребителите може да са били лишени от по-широк 

избор на мобилни приложения, онлайн услуги и иновационни платформи в нарушение 

на антитръстовите правила на ЕС.  

Освен това Комисията продължи антитръстовото разследване, започнало през 2015 г. 

,срещу Amazon, най-големият разпространител на електронни книги в Европа
19

. 

Комисията има опасения, че споразуменията с издателите на Amazon могат да 

затрудняват други разпространители на електронни книги да се конкурират с Amazon 

чрез разработване на нови и новаторски продукти и услуги.  

Към пазар на цифрово съдържание без граници: делото относно платените 

телевизионни услуги 

Един истински цифров единен пазар означава европейските потребители да са в 

състояние да гледат платените телевизионни канали, които са си избрали, независимо 

от това къде живеят или пътуват в ЕС. Комисията проучва дали лицензионните 

споразумения между шест големи филмови студия в ЕС и Sky UK, предотвратяващи 

потребителите в други държави от ЕС да получат достъп до Sky UK и до ирландски 

платени телевизионни услуги , са в нарушение на правилата на ЕС за конкуренцията
20

. 

През април Paramount предложи ангажименти за преодоляване на опасенията на 

Комисията относно определени клаузи в договори за филмово лицензиране за платени 

телевизионни услуги между Paramount и Sky UK. След това Комисията проведе 

консултации с участниците на пазара, за да провери целесъобразността на 

предложените ангажименти и в светлината на резултатите от допитването до 

участниците на пазара счете, че ангажиментите, както са прецизирани от Paramount, 

отстраняват нейните опасения. През юли Комисията прие решение да направи 

ангажиментите, предложени от Paramount, правно обвързващи съгласно 

антитръстовите правила на ЕС
21

. Продължава разследването на Комисията, свързано с 
                                                            
18 Дело AT.40099 Google Android, вж. IP/16/1492 от 20 април 2016 г., на разположение на адрес: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_bg.htm  
19 Дело AT.40153 E-book MFN и свързаните с него въпроси, достъпно на: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40153  
20 Дело AT.40023 Tрансграничен достъп до платени телевизионни програми, на разположение на 

адрес:http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40023  
21 Вж. IP/16/2645, на разположение на адрес:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2645_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_bg.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40153
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40023
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2645_en.htm
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поведението на дружествата Disney, NBCUniversal, Sony, Twentieth Century Fox, Warner 

Bros и Sky. 

Отворена и конкурентна рамка за телекомуникациите в полза на европейските 

потребители 

Потребителите не могат да се възползват от новите цифрови услуги без добра и 

достъпна интернет връзка. Това означава, че както достъпните мобилни мрежи, така и 

конкуренцията са от основно значение: конкуренцията задържа цените на ниско 

равнище и е стимул за мобилните оператори да инвестират в по-добри мрежи. За да 

насърчи истински цифров единен пазар, Комисията не може да позволи 

антиконкурентни споразумения или сливания, които вредят на конкуренцията и 

повишават цените за потребителите
22

. 

 

Две важни решения за контрол на сливанията в сектора на телекомуникациите 

В наши дни условията между различните национални телекомуникационни пазари се 

различават значително. Не съществува единен подход и в своя анализ Комисията винаги взема 

предвид различните особености. 

След проведено задълбочено разследване през май Комисията блокира в съответствие с 

Регламента за сливанията на ЕС предложеното придобиване на O2 на Telefónica UK от Three на 

Hutchison 3G UK, което щеше да доведе до появата на нов пазарен лидер на пазара на мобилни 

услуги в Обединеното кралство. Комисията изрази сериозно безпокойство, че значителното 

намаляване на конкуренцията на пазара би довело до по-високи цени и по-малък избор за 

потребителите в Обединеното кралство. Придобиването вероятно щеше да възпрепятства 

иновациите и развитието на мрежова инфраструктура в Обединеното кралство, което 

представлява сериозен проблем особено за динамично променящите се пазари. Корективните 

мерки, предложени от Hutchison, не можаха да отговорят по подходящ начин на опасенията във 

връзка с придобиването. 

През септември в съответствие с Регламента за сливанията на ЕС Комисията одобри 

предложение за съвместно предприятие между Hutchison и VimpelCom в Италия, при 

спазването на определени условия. След задълбочен преглед Комисията стигна до 

заключението, че структурните мерки, предложени от Hutchison и VimpelCom, напълно 

разсейват опасенията на Комисията по отношение на конкуренцията. Страните ще гарантират 

навлизането на пазара на френския телекомуникационен оператор Iliad като нов оператор на 

мобилна мрежа в Италия. Това означава, че двата оператора могат да растат и да извличат 

ползите от обединяването на своите активи, докато италианските мобилни потребители ще 

продължат да се възползват от новаторски мобилни услуги на справедливи цени и във 

висококачествени мрежи. Този случай показва, че телекомуникационните дружества в Европа 

могат да се развиват както в рамките на една и съща държава, така и на трансгранично 

равнище, при условие че е гарантирана ефективна конкуренция.  

През октомври Комисията започна разследване по споразумение за споделяне на мрежа 

между два чешки оператора на мобилни телефонни услуги, O2 CZ/CETIN и T-Mobile 

CZ
23

. O2 CZ и T-Mobile CZ са два от основните телекомуникационни оператори в 

Чешката република, като заедно те обслужват приблизително две трети от чешкия 

пазар на дребно на мобилни телекомуникационни услуги. Комисията проучва по-

                                                            
22 Вж. Дело M.7612 Hutchison 3G UK / Telefónica UK, Решение на Комисията от 11 май 2016 г., достъпно 

на адрес: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612 и Дело M.7758 

Hutchison 3G Italy / Wind / JV, Решение на Комисията от 1 септември 2016 г., достъпно на 

адрес:http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7758 
23 Дело AT.40305 Споделяне на мрежа от O2 CZ / CETIN и T-Mobile CZ в Чешката република, вж. 

IP/16/3539 от 25 октомври 2016 г., достъпно на адрес:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3539_en.htm  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7758
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3539_en.htm
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специално дали сътрудничеството между O2 CZ/CETIN и T-Mobile CZ поражда 

рискове да се забави подобряването на качеството в съществуващата инфраструктура и 

да забави или възпрепятства разгръщането на нови технологии и услуги, и по-

специално в гъсто населените райони. Комисията ще проучи също така въздействието 

на потенциалното повишаване на ефективността, което може да се постигне чрез 

споделянето на мрежата. Въз основа на тази оценка Комисията ще определи дали 

сътрудничеството е в нарушение на член 101 от ДФЕС, с който се забраняват 

антиконкурентните стопански практики. 

За да гарантира благоприятна за конкуренцията рамка за далекосъобщенията, през 

септември 2016 г. Комисията представи предложение за Директива за установяване на 

Европейски кодекс за електронни съобщения и предложение за Регламент за създаване 

на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. 

Насърчаване на приобщаващ достъп до високоскоростните широколентови мрежи 

За да се възползва от всички възможности на работата в цифровата сфера, Европа се 

нуждае също и от първокласна далекосъобщителна инфраструктура. Ключов приоритет 

на стратегията за цифров единен пазар
24

 е да гарантира, че гражданите и предприятията 

в ЕС, и по-специално малките и средните предприятия, имат достъп до 

високоскоростни широколентови мрежи. За постигането на тази цел често е 

необходимо публично финансиране, особено що се отнася до селските райони, които са 

по-малко привлекателни за частните инвеститори. 

Комисията одобри съгласно правилата на ЕС за държавната помощ схемата за 

широколентова мрежа на Обединеното кралство за периода 2016—2020 г.
25

, плана за 

свръхвисокоскоростен широколентов достъп на Италия за 2016—2022 г.
26

 и френската 

схема за широколентов достъп „Plan Très Haut Débit“
27

. Всяка схема беше придружена 

също така от подробен план за оценка, за да се оцени нейното въздействие, резултатите 

от която ще бъдат представени на Комисията. 

Оценката на Комисията по отношение на спазването на правилата за държавната 

помощ се основава на Насоките за широколентовите мрежи от 2013 г.
28

. Целта е да се 

избегне заместването на частните инвестиции от публично финансиране, както и да се 

насърчи ефективната конкуренция, като се гарантира, че другите доставчици на услуги 

могат да използват инфраструктурата, финансирана с публични средства, на 

недискриминационна основа. 

                                                            
24 В съобщението си „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар — към 

европейско общество на гигабитов интернет“ (COM/2016/587) Комисията потвърждава значението на 

интернет свързаността за цифровия единен пазар и, като се основа на целите на Програмата в областта на 

цифровите технологии за Европа, представя своята визия за европейско общество на гигабитов интернет, 

която се основава на три стратегически цели за 2025 г. 
25 Дело SA.40720 Схема за широколентова мрежа на Обединеното кралство за периода 2016—2020 г., 

Решение на Комисията от 26 май 2016 г., на разположение на адрес: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40720  
26 Дело SA.41647 — Italy - Strategia Banda Ultra Larga, Решение на Комисията от 30 юни 2016 г., на 

разположение на адрес: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41647    
27 Дело SA.37183 Plan France Très Haut Débit, Решение на Комисията от 7 ноември 2016 г., на 

разположение на адрес: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37183  
28 Съобщение на Комисията Насоки на ЕС относно прилагането на правилата за държавна помощ във 

връзка с бързото разполагане на широколентови мрежи, OВ 2013 C 25, 26.1.2013 г., на разположение на 

адрес: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:bg:PDF 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40720
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41647
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37183
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:bg:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:bg:PDF
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4. Изграждане на единен пазар, който предоставя възможности на гражданите и 

предприятията на ЕС 

Чрез създаването на по-задълбочен и по-справедлив единен пазар политиката в 

областта на конкуренцията има много конкретно въздействие върху живота на хората: 

гражданите и предприятията на ЕС са свързани с пазара ежедневно. Изграждането на 

общество, в което всеки е третиран по справедлив начин, означава пазарът да 

функционира по начин, който дава възможности на потребителите и гарантира, че 

тяхното мнение се чува. Правоприлагането в областта на конкуренцията има 

отношение в случаите, когато (например при картел) потребителите плащат повече, 

отколкото би трябвало, или не могат да намерят продукта, който търсят. Контролът 

върху сливанията е от съществено значение, за да се гарантира, че сливанията няма да 

навредят на конкурентната структура на пазарите и по този начин на потребителите и 

икономиката като цяло. 

За да може единният пазар да достигне пълния си потенциал, Комисията наскоро 

увеличи усилията си за ефективното прилагане на европейските правила във всички 

области на политиката. През декември 2016 г. Комисията прие съобщението „Право на 

ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“
29

 с цел по-стратегическо и по-

целенасочено прилагане, изпълнение и привеждане в действие на правото на ЕС в 

полза на гражданите, потребителите и предприятията.  

Постигане на ефективен и устойчив сектор на транспорта в целия ЕС  

Транспортният сектор представлява основен сектор за европейските домакинства: 

свързаните с транспорт стоки и услуги са вторият по важност елемент от бюджета на 

домакинствата след разходите за дома
30

. Конкурентните цени за транспортните услуги 

са от пряко значение за милиони европейци.  

През октомври Комисията изпрати на Brussels Airlines и TAP Portugal изложение на 

възраженията във връзка с тяхното споразумение за съвместно използване на кодове по 

отношение на пътнически услуги между Брюксел и Лисабон
31

. Споразумението за 

съвместно използване на кодове е търговско споразумение, което дава възможност на 

въздушния превозвач, изпълняващ даден полет, да позволи на друг въздушен превозвач 

да предлага този полет и да издава билети за него , както когато този друг превозвач 

самостоятелно изпълнява този полет. Партньорите по споразумение за съвместно 

използване на кодове също така се договарят как ще се компенсират взаимно за 

местата, които продават за полети на своя партньор. Съвместното използване на кодове 

може да донесе ползи за пътниците по отношение на по-голямо мрежово покритие и 

по-добри свързващи полети. Комисията обаче има опасения, че в този конкретен 

случай Brussels Airlines и TAP Portugal може да са използвали съвместно своите кодове 

с цел да ограничат конкуренцията и да навредят на интересите на пътниците по 

маршрута Брюксел — Лисабон. 

През ноември Комисията също така започна разследване, за да оцени дали чешкият 

традиционен железопътен оператор České dráhy, a.s (ČD) е начислявал цени, по-ниски 

от разходите, с цел недопускане на конкуренция в областта на железопътните услуги за 

                                                            
29 Вж. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/applying-eu-law_bg  
30 Източник: Евростат. Вж. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_ 

consumption_expenditure_-_national_accounts  
31 Дело AT.39860 Brussels Airlines/TAP Air Portugal, вж. IP/16/3563 от 27 октомври 2016 г., на 

разположение на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3563_en.htm  

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/applying-eu-law_bg
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_consumption_expenditure_-_national_accounts
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_consumption_expenditure_-_national_accounts
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3563_en.htm
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пътнически превози в нарушение на антитръстовите правила на ЕС
32

. Конкуренцията е 

от съществено значение за понижаване на цените и за подобряване на качеството на 

услугите и това важи в особена степен за пазари, които по-рано са били 

монополизирани. Комисията ще анализира внимателно търговските практики на České 

dráhy, за да се увери, че предприятието не изтласква конкурентите от пазара в ущърб на 

пътниците. Започването на производство не засяга изхода от разследването. 

Железопътните оператори често са били предмет на наблюдение по отношение на 

конкуренцията. През април Комисията освободи Deutsche Bahn предсрочно от 

обвързващите задължения от декември 2013 г., след като няколко конкурента навлязоха 

на германския железопътен пазар на задвижваща електроенергия, с което бяха разсеяни 

опасенията на Комисията по отношение на конкуренцията. Ръстът в нивото на 

конкуренция на германския железопътен пазар на електрозахранване потвърждава, че 

благодарение на ангажиментите опасенията на Комисията по отношение на 

конкуренцията са били успешно преодолени. Това е добър пример как решенията за 

ангажименти може бързо и ефективно да отворят пазарите, да гарантират равни 

условия и да доведат до по-голяма конкуренция и по-ниски цени за потребителите и 

предприятията. 

Транспортът е също важна област за растеж предвид специфичната си функция на 

доставчик на услуги за другите сектори на икономиката. В частност автомобилният 

превоз на товари е съществена част от единния европейски пазар: по европейските 

пътища има над 30 милиона товарни автомобила, които представляват около три 

четвърти от вътрешния превоз на товари в Европа. Конкурентоспособността на сектора 

зависи от цените на превозните средства, използвани от превозвачите. 

През юли Комисията установи, че MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco и DAF са 

нарушили антитръстовите правила на ЕС, и наложи глоба в размер на рекордната сума 

от 2,9 милиарда евро
33

.  

Знаково решение в сектора на автомобилния транспорт: делото за картела за товарни 

автомобили 

Решението на Комисията се отнася по-конкретно до пазара за производството на средни (с 

тегло между 6 и 16 тона) и тежкотоварни автомобили (с тегло над 16 тона). На MAN, 

Volvo/Renault, Daimler, Iveco и DAF, взети заедно, се падат около 9 от всеки 10 средни и 

тежкотоварни автомобила, произведени в Европа.  

Вместо да се конкурират помежду си, предприятията са имали договорености относно 

ценообразуването в продължение на повече от 14 години — от 1997 г. до 2011 г., до момента, в 

който Комисията извърши изненадващи проверки на предприятията. През годините 

обсъжданията между предприятията са засягали едни и същи въпроси, а именно съответните 

ценови увеличения на „брутния списък“, графика за въвеждането на нови технологии, свързани 

с емисиите, както и прехвърлянето на разходите за технологиите, свързани с емисиите, върху 

клиентите. Всички предприятия признаха участието си и дадоха съгласие за постигане на 

споразумение. 

Производство бе открито и по отношение на Scania, която не участва в решението за постигане 

на споразумение. Поради това по отношение на това предприятие разследването продължава 

съгласно стандартната процедура, приложима спрямо картелите (без споразумение). 

                                                            
32 Вж. IP/16/3656 от 10 ноември 2016 г., на разположение на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

16-3656_en.htm  
33 Дело AT.39824 Товарни автомобили, Решение на Комисията от 19 юли 2016 г., на разположение на 

адрес: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39824  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3656_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3656_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39824
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Това решение също е от важно значение, за да се подчертае значението на функциониращия 

конкурентен пазар за насърчаване на развитието и разпространението на икономически 

ефективни технологии с ниски емисии — един от елементите на Европейската стратегия за 

мобилност с ниски емисии. 

Защита на конкуренцията на концентрирани пазари 

Контролът върху сливанията от страна на Комисията има важна роля за защита на 

лоялната конкуренция във всички сектори и отрасли, но той може да бъде от още по-

голямо значение в секторите, които вече са сравнително концентрирани. Комисията 

трябва да се увери, че икономически мощните предприятия не злоупотребяват със 

своята икономическа мощ по начин, който е от полза за тях, но вреди на техните 

клиенти и на останалата част от икономиката. 

Например Комисията е особено бдителна по отношение на пазара на средствата за 

растителна защита, за да се гарантира, че пазарните структури, появили се в резултат на 

сливания, в крайна сметка нямат отрицателно въздействие върху европейските 

земеделски стопани, чийто поминък зависи от достъпа до семена и продукти за 

растителна защита на конкурентни цени. През 2016 г. Комисията започна две 

задълбочени разследвания на сливания в тази област. 

Първата планирана сделка се отнася до Dow и DuPont, дружества от САЩ, която би 

довела до създаването на най-голямото в света интегрирано дружество за продукти за 

растителна защита и семена
34

. Сделката ще обедини два конкурента с водещи позиции 

в областта на хербицидите и инсектицидите и с много голям опит в представянето на 

новаторски продукти за растителна защита и семена на пазара. Второто планирано 

сливане е между швейцарското дружество Syngenta — едно от основните световни 

дружества за семена и продукти за растителна защита, и китайското дружество 

ChemChina, което контролира Adama, най-големия доставчик на генерични продукти за 

растителна защита в Европа
35

. Техните продукти се използват за отглеждането на 

няколко от основните култури, отглеждани в Европа, включително зърнени култури, 

памук, царевица, плодове и зеленчуци, маслодайна рапица, соя, захарно цвекло и 

слънчоглед. В хода на задълбочените разследвания ще бъде разгледан въпросът дали 

планираните сливания биха могли да доведат до по-високи цени или до по-малко 

иновации във връзка с тези продукти. 

По-справедлив финансов сектор в подкрепа на реалната икономика 

Финансовите пазари осигуряват жизненоважна функция за европейската икономика и 

за да могат да подкрепят продължаващото икономическо възстановяване, те трябва да 

бъдат стабилни, отворени и конкурентни. От началото на кризата политиката в 

областта на конкуренцията има ключова роля за постигане на по-справедлив и по-

прозрачен финансов сектор в ЕС.  

През юни 2016 г. всички елементи на Регламента относно обменните такси влязоха 

изцяло в сила
36

. Благодарение на новите правила разходите по плащания с дебитни или 

                                                            
34 Дело M.7932 Dow/DuPont, на разположение на адрес: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932    
35 Дело M.7962 ChemChina/Syngenta, на разположение на адрес: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962  
36 Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно 

обменните такси за платежни операции, свързани с карти (ОВ L 123, 19.5.2015 г.), на разположение на 

адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=EN.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=EN
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кредитни карти станаха по-прозрачни за търговците на дребно и потребителите и им 

позволяват да направят ефикасен избор. В миналото начисляваните от банките такси по 

такива картови плащания до голяма степен бяха пазени в тайна, въпреки че разходите в 

крайна сметка се плащат от потребителите. Чрез Регламента относно обменните такси 

се определя таван на тези такси, като по този начин се понижават разходите в полза на 

милиони европейски потребители и търговци на дребно.  

Успоредно с това Комисията продължи антитръстовото си разследване на 

междубанковите такси на MasterCard и Visa във връзка с плащанията на 

картодържатели от държави извън ЕИП (Европейско икономическо пространство), 

които не са обхванати от Регламента относно обменните такси и продължават да са 

тежест за европейските търговци
37

. Комисията също така продължи разследването на 

правилата на MasterCard относно трансграничното акцептиране, които ограничават 

възможността за търговците да се възползват от по-добри условия, предлагани от 

банки, установени другаде в рамките на вътрешния пазар. 

Предприятията и домакинствата се нуждаят от стабилни финансови посредници — в 

типичния случай банки — в подкрепа на инвестиционните и потребителските решения. 

Кризата показа, че когато банките в Европа изпитват проблеми, последиците могат 

далеч да надхвърлят непосредствените заплахи за вложителите и акционерите. Тези 

проблеми могат сериозно да засегнат финансовата стабилност на една страна и почти 

неизбежно имат отражение върху други държави членки и дори извън ЕС. В този 

контекст контролът върху държавната помощ продължи да бъде основен инструмент за 

осигуряване на по-сигурен и по-стабилен банков сектор в ЕС.  

Правилата за държавната помощ са неразделна част от банковия съюз, като гарантират 

равно третиране между държавите членки, които членуват в банковия съюз, и тези, 

които не членуват в него. Ролята на контрола върху държавната помощ е да гарантира, 

че направеният от националните правителства избор, извършен от не представлява 

прекомерна тежест за публичния бюджет или нарушава равнопоставените условия на 

конкуренция в ЕС. През 2016 г. Комисията взе няколко решения, за да помогне за 

стабилизирането на банковия сектор в няколко държави членки
38

. 

Комисията започна също така задълбочено разследване, за да оцени съгласно 

Регламента на ЕС за сливанията дали предложеното сливане между Deutsche Börse AG 

(DB) и London Stock Exchange Group (LSE) ще намали конкуренцията в няколко 

области на инфраструктурата на финансовите пазари
39

. Чрез предложеното сливане ще 

се обединят дейностите на DB и LSE. Обединявайки борсите на Германия, 

Обединеното кралство и Италия, както и някои от най-големите европейски 

клирингови къщи, това би създало най-големия европейски борсов оператор. 

Повишаването на прозрачността в областта на финансовите деривати също бе 

приоритет за Комисията. През юли Комисията прие ангажиментите, предложени от 

Международната асоциация за суапове и деривати (International Swaps and Derivatives 

Association Inc - ISDA) и от доставчика на информационни услуги Markit, относно 

                                                            
37 Дело AT.40049 Mastercard II, на разположение на адрес: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40049 и дело AT.39398 Visa MIF, 

достъпно на адрес: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39398. 
38 За допълнителна информация, моля, вж. приложението към работния документ на службите на 

Комисията, придружаващ настоящия доклад. 
39 Дело M. 7995 Deutsche Börse/London Stock Exchange Group, на разположение на адрес 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7995  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40049
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39398
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7995
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лицензирането на правата на интелектуална собственост, необходимо, за да се 

предлагат търговски услуги на пазара на суапове за кредитно неизпълнение (CDS)
40

. 

Суап за кредитно неизпълнение (CDS) е договор, предназначен за прехвърляне на 

кредитния риск или риска от неизпълнение, свързан с дългово задължение, като 

правителствени или корпоративни облигации. Суаповете за кредитно неизпълнение се 

използват от инвеститорите за хеджиране на рискове и като инвестиции.  

През април Комисията проведе пазарен тест на проекта за ангажименти и резултатът бе 

положителен. В контекста на резултатите от пазарния тест Markit предложи малки 

изменения и пояснения на първоначалните ангажименти. Окончателните ангажименти 

отговарят на опасенията на Комисията, тъй като чрез тях ще може по-лесно да се 

търгува със суапове за кредитно неизпълнение на борсите, като същевременно се 

подобри прозрачността. Решението на Комисията гарантира, че всички места за 

търгуване могат да се възползват от справедлив, разумен и недискриминационен 

достъп до данни и права върху интелектуалната собственост, притежавани от ISDA и 

Markit, за да предлагат директна търговия (all-to-all) на кредитни деривати. Това 

повишава стабилността на пазара и също така води до по-голям избор и по-ниски 

трансакционни разходи за инвеститорите. По този начин ангажиментите допринасят за 

целите на ДПФИ II
41

 и на банковия съюз
42

.  

Освен това през декември Комисията наложи глоба на Crédit Agricole, HSBC и 

JPMorgan Chase на обща сума от 485 милиона евро за участие в картел за лихвени 

деривати в евро
43

. Barclays, Deutsche Bank, RBS и Société Générale постигнаха 

споразумение с Комисията по същото дело за картел през декември 2013 г. Като се има 

предвид, че Crédit Agricole, HSBC и JPMorgan Chase предпочетоха да не сключват 

споразумение, разследването продължи в рамките на стандартната процедура на 

Комисията, приложима спрямо картели. Това решение бележи края на първия от 

редица разкрити и санкционирани картели в сектора на финансовите услуги. 

Прилагане на правилата за конкуренцията в света на спорта   

Приложното поле на правото в областта на конкуренцията е разбира се с известни 

ограничения, но когато правоприлагането в областта на конкуренцията е правилният 

инструмент, е важно Комисията да предприеме своевременни действия, за да 

възстанови равнопоставеността в специфична област на икономиката. Решения в 

областта на политиката за конкуренцията са вземани в продължение на дълго време в 

някои сектори, но това може да не е така за други сектори. Скорошен пример за това е 

спортът. 

През септември 2016 г. Комисията информира Международния съюз по спортно 

пързаляне (ISU) за своето предварително становище, че правилата на ISU, съгласно 

                                                            
40 Дело AT.39745 CDS - Information market, Решение на Комисията от 20 юли 2016 г., на разположение на 

адрес: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39745  
41 Директива относно пазарите на финансови инструменти 

Вж.http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/ 

index_en.htm  
42 За допълнителна информация относно банковия съюз вж. http://ec.europa.eu/finance/general-

policy/banking-union/index_en.htm.  
43 Дело AT.39914 Лихвени деривати в евро, достъпно на адрес: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39914  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39745
http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39914
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които на спортистите се налагат строги наказания за участие в неразрешени състезания 

по бързо пързаляне с кънки, може да нарушават антитръстовите правила на ЕС
44

. 

Конкурентно право и спортни федерации: Разследване на Международния съюз по 

спортно пързаляне  

ISU е единственият орган, признат от Международния олимпийски комитет, управляващ 

спортовете фигурно пързаляне и бързо пързаляне с кънки. Членовете му са националните 

сдружения по пързаляне с кънки на лед. Спортните правила са обект на антитръстовите 

правила на ЕС, когато органът, определящ правилата, или дружествата и лицата, засегнати от 

правилата, извършват стопанска дейност .  

Международните ръководни органи в областта на спорта играят единствена по рода си роля в 

определянето на правилата на играта и в гарантирането на единни стандарти на поведение. В 

съответствие с установените от ISU правила, ако спортист участва в неразрешено състезание, 

той може да бъде наказан чрез редица санкции, водещи евентуално до пожизнена забрана за 

участие във всички ключови международни състезания по бързо пързаляне с кънки. Комисията 

има опасения, че санкциите, изложени в правилата на ISU, ограничават търговската свобода на 

спортистите и пречат на нови организатори на международни състезания по бързо пързаляне с 

кънки да навлязат на пазара, понеже не са в състояние да привличат спортисти от висока класа. 

Комисията реши да продължи това разследване, защото то засяга конкретни твърдения за 

нарушения на конкурентното право на международно равнище вместо по-широк кръг въпроси, 

свързани с управлението на спорта.  

Освен това контролът върху държавната помощ играе роля за запазването на 

равнопоставените условия на конкуренция в спорта. След три отделни задълбочени 

разследвания, през юли 2016 г. Комисията стигна до заключението, че мерките за 

публично подпомагане, предприети от Испания в полза на седем професионални 

футболни клуба, са им предоставили несправедливо предимство пред други клубове в 

нарушение на правилата на ЕС за държавните помощи
45

. Правилата на ЕС за 

държавната помощ се прилагат за публичните интервенции на пазара, за да се 

гарантира, че те не нарушават конкуренцията, като поставят селективно в по-

благоприятно положение един участник на пазара за сметка на друг. Професионалният 

футбол представлява търговска дейност и публичните средства в тази област трябва да 

са съобразени с правилата за лоялна конкуренция. Това е от особено значение за по-

голямата част от професионалните клубове, които трябва да осъществяват дейност без 

субсидии. 

5. Отключване на потенциала на европейския енергиен съюз и на кръговата 

икономика 

Потребителите ще се превърнат в активни и централни участници в енергийните пазари 

на бъдещето. Усилията за създаване на истински конкурентоспособен европейски 

енергиен пазар могат да се отразят на сметките за енергия на европейските 

предприятия и домакинства: изграждането на интегриран и благоприятен за климата 

европейски енергиен съюз, освободен от технически или регулаторни пречки, ще 

                                                            
44 Дело AT.40208 Правила за допустимост на Международния съюз по спортно пързаляне, вж. 

IP/16/3201of от 27 септември 2016 г., на разположение на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

3201_en.htm.  
45 Дела SA.29769 Помощ за някои испански футболни клубове (данъчни привилегии за Real Madrid CF, 

FC Barcelona, Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna), SA.33754 Помощ за Real Madrid и SA.36387 

Помощ за футболните клубове на Valencia football clubs (Valencia, Hercules и Elche), вж. IP/16/2401 от 4 

юли 2016 г., на разположение на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2401_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3201_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3201_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_29769
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33754
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36387
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2401_en.htm
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предостави на потребителите в ЕС по-добър избор на снабдяване и най-добрите 

енергийни оферти.  

През ноември Комисията представи пакет от мерки за поддържане на 

конкурентоспособността на енергийния сектор на ЕС и за стимулиране на прехода към 

чиста енергия
46

. Пакетът „Чиста енергия за всички европейци“ има три основни цели: 

поставяне на енергийната ефективност на първо място, постигане на глобално 

лидерство в областта на енергията от възобновяеми източници и осигуряване на 

потребителите на справедливи сделки. Законодателните предложения обхващат 

областите на енергийната ефективност, енергията от възобновяеми източници, 

устройството на електроенергийния пазар, сигурността на електроенергийните 

доставки и правилата за управлението на енергийния съюз. Пакетът съдържа също 

няколко мерки, насочени към защита на най-уязвимите потребители.  

Успоредно с този пакет Комисията публикува окончателния доклад относно секторното 

си проучване в областта на държавните помощи по отношение на националните мерки, 

имащи за цел да се гарантира, че по всяко време е наличен достатъчен капацитет за 

производство на електроенергия (т.нар. „механизми за капацитет“)
47

.  

Подпомагане на разработването на по-добри мерки за помощ за гарантиране на 

доставките на електроенергия 

Целта на секторното проучване в областта на държавните помощи относно механизмите за 

капацитет, обхванало над 120 участници на пазара в единадесет държави членки, беше да се 

събере информация за механизмите за капацитет, за да се провери по-конкретно дали те 

гарантират достатъчни доставки на електроенергия, без да се нарушава конкуренцията или 

търговията в рамките на единния пазар на ЕС. 

Механизмите за капацитет са много важни, тъй като могат да помогнат за намаляване на риска 

от прекъсвания в електроснабдяването за европейските потребители и дружества. 

Същевременно ненужните и недобре проектирани механизми за капацитет могат да нарушат 

конкуренцията, да възпрепятстват необходимите пазарни реформи, да попречат на 

трансграничните потоци на електроенергия, да доведат до прекомерно високи цени на 

електроенергията за крайните потребители и могат да противоречат на целите за 

декарбонизация. В окончателния доклад се заключава, че е необходимо държавите членки по-

добре да оценяват нуждите от такива механизми и са дадени препоръки как да се гарантира 

сигурност на електроенергийните доставки и в същото време да бъдат сведени до минимум 

изкривяванията на конкуренцията.  

За благоприятстващ конкуренцията нефтен и газов сектор в ЕС 

Проучването и добивът на нефт и газ са ключови сектори за осигуряването на 

конкурентни цени на енергията за потребителите и предприятията в целия ЕС. Те са 

особено важни за ефективното използване на наличните ресурси на природен газ в 

рамките на ЕС, ключов елемент от стратегията за енергийния съюз по отношение на 

гарантирането на сигурността на доставките. 

В тази област Комисията започна задълбочено разследване на придобиването на 

доставчика на услуги за нефтени находища Baker Hughes от страна на Halliburton през 

                                                            
46 Вж. IP/16/4009 от 30 ноември 2016 г., на разположение на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

16-4009_bg.htm.  
47 Вж. http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html#2  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_bg.htm
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html#2
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януари
48

. През май страните се отказаха от предложеното сливане, след като редица 

агенции за защита на конкуренцията в целия свят, а също и Комисията, изразиха 

свързани с конкуренцията опасения относно тази сделка. Въз основа на анализа на 

Комисията, предложената сделка пораждаше опасения за конкуренцията на голям брой 

пазари, свързани с услуги за нефтени находища, предоставяни на предприятия, 

проучващи и произвеждащи нефт и природен газ в Европейското икономическо 

пространство (ЕИП). Разследването на Комисията бе направено в тясно сътрудничество 

с редица агенции за защита на конкуренцията в света, като министерството на 

правосъдието на САЩ, бразилския орган по конкуренция (CADE) и австралийската 

комисия за конкуренцията и потребителите.  

Комисията също така продължи своите разследвания на евентуални злоупотреби с 

господстващо положение от страна на „Газпром“ в сектора на доставките на природен 

газ в Централна и Източна Европа
49

 и възможното блокиране на пазарите на газ в 

България от страна на българския заварен оператор БЕХ
50

. Целта на прилагането на 

антитръстовите правила в този сектор е постигането на по-конкурентни пазари на газ в 

Европа и улесняването на пазарната интеграция, както и на обмена на енергия между 

държавите членки. 

Подкрепа за рециклиране и енергия от възобновяеми източници 

Преходът към кръгова икономика е основен елемент от стратегията за постигане на по-

устойчива Европа. „Затварянето на кръга“ на жизнения цикъл на продуктите чрез 

повече рециклиране и повторна употреба носи ползи както за околната среда, така и за 

икономиката. Ефективната конкуренция в сектора на управлението на отпадъците 

допринася за справянето с предизвикателството, като прави рециклирането достъпно за 

потребителите. 

През септември Комисията глоби Altstoff Recycling Austria (ARA) с 6 милиона евро за 

това, че е блокирало навлизането на конкуренти на австрийския пазар за управление на 

битови отпадъци от опаковки между 2008 и 2012 г., в нарушение на член 102 от ДФЕС, 

който забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара
51

.  

Прилагането на антитръстовото законодателство в сектора на управлението на 

отпадъците 

Производителите на стоки в Австрия са задължени да приемат обратно отпадъците от 

опаковки, които се получават в резултат на използването на техните продукти. Те могат да 

прехвърлят тази задача на дружество, което се грижи за събирането и рециклирането им срещу 

лицензионна такса, плащана от производителите на стоки. Комисията констатира, че 

конкурентите, които са пожелали да навлязат или да разширят своята дейност на пазара за 

управление на отпадъци, са били зависими от получаването на достъп до националната 

инфраструктура за събиране на отпадъци, контролирана отчасти и притежавана частично от 

ARA. Разследването установи също, че между март 2008 г. и април 2012 г. ARA е отказало да 

                                                            
48 Дело M.7477 Halliburton / Baker Hughes, на разположение на 

адресhttp://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7477     
49 Дело AT.39816, Доставки на газ нагоре по веригата в Централна и Източна Европа, на разположение 
на адрес http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816.  
50 Дело AT.39849 Газ от БЕХ, на разположение на адрес 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39849  
51 Дело AT.39759 ARA foreclosure, Решение на Комисията от 20 септември 2016 г., на разположение на 

адрес http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39759  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7477
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39849
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39759


 

19 

 

предостави достъп до тази инфраструктура, поради което конкурентите са били изключени от 

пазара и конкуренцията е била елиминирана.  

След като Комисията започна своето разследване, през септември 2013 г. Австрия прие нов 

закон за отпадъците и ARA започна да предоставя достъп до своята инфраструктура за 

събиране на битови отпадъци. Оттогава насам на пазара навлязоха няколко конкурента. ARA 

призна за наличието на нарушение и гарантира ползи от гледна точка на административна 

ефективност при вземането на решение и предложи структурна корективна мярка. Поради това 

глобата бе намалена с 30 % благодарение на сътрудничеството на ARA с Комисията. 

Макар страните да си сътрудничат с Комисията в решенията за поемане на ангажименти и 

постигане на споразумение при случаи на картел, процедурата на сътрудничество беше 

използвана в контекста на решение за забрана в приложение на антитръстовото 

законодателство, по дело, некасаещо картел, за първи път след влизането в сила на Регламент 

№ 1/2003. Сътрудничеството при антитръстови производства, некасаещи картели, може да 

спомогне за увеличаване на ефективността на действията на Комисията по правоприлагане и в 

бъдеще то би могло да се прилага и към други случаи. 

Насърчаването на рециклирането е само част от пътя към по-устойчива Европа: 

инвестирането в нисковъглеродни и чисти енергийни технологии също е приоритет. 

Възобновяемите източници на енергия са енергийните източници на бъдещето и през 

последните няколко години почти всички държави членки приеха схеми за 

подпомагане на енергията от възобновяеми източници. През 2016 г. съгласно правилата 

за държавна помощ Комисията прие 15 решения за нови схеми за подпомагане за 

производителите на енергия от възобновяеми източници, което допринася за 

повишаване на устойчивостта на сектора на енергетиката на ЕС, както и за опазването 

на околната среда.  

6. Изграждане на европейска и световна култура на конкуренция 

За постигането на реална промяна във функционирането на икономиката, така че тя да 

бъде по-справедлива за всички, правилата за конкуренция трябва да се прилагат по 

еднакъв начин за всички европейци, независимо от държавата членка, в която те 

живеят, работят или пазаруват. Ето защо Комисията разглежда въпроса дали 

националните органи за защита на конкуренцията разполагат с всички правомощия, 

ресурси и независимост, от които се нуждаят, за да прилагат ефективно правото на ЕС в 

областта на конкуренцията. 

По-силни национални органи за защита на конкуренцията, които да прилагат по-

ефективно правилата на ЕС за конкуренция 

Прилагането на правилата на ЕС за конкуренция понастоящем се извършва в мащаб, който 

Комисията никога не би могла да постигне самостоятелно. От 2004 г. насам Комисията и 

националните органи за защита на конкуренцията приеха над 1000 решения за правоприлагане, 

като националните органи за защита на конкуренцията са отговорни за около 85 % от общия 

брой. Действията на многобройни правоприлагащи органи са много по-силни, по-ефективни и с 

по-мощен възпиращ ефект за дружествата, които могат да се изкушат да нарушат правилата на 

ЕС в областта на конкуренцията. 

Въз основа на Съобщението на Комисията относно десетата годишнина на Регламент (ЕО) № 

1/2003
52

 Комисията разгледа въпроса дали може да бъде подобрен допълнително наличният 

                                                            
52 Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 9 юли 2014 г. Десет години 

прилагане на антитръстовото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 1/2003: Постижения и 

перспективи, COM(2014) 453, достъпно на адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0453. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014DC0453
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014DC0453


 

20 

 

инструментариум за националните органи за защита на конкуренцията. През 2016 г. Комисията 

получи и събра обратна информация по тези въпроси от широк кръг заинтересовани страни, 

сред които предприятия и сдружения на потребителите, националните органи по 

конкуренцията, правителствата на държавите членки и членове на Европейския парламент. 

Обществената консултация, проведена между ноември 2015 г. и февруари 2016 г., показа, че 

около 75 % от анкетираните считат, че ефективността на националните органи за защита на 

конкуренцията би могла да бъде подобрена допълнително. Също така 80 % от отговорилите 

подкрепят предприемането на действия на равнище ЕС, за да се гарантира, че националните 

органи за защита на конкуренцията разполагат с необходимите средства и инструменти, от 

които се нуждаят53.  

Освен това на 19 април 2016 г. съвместно с Европейския парламент бе организирано публично 

изслушване, за да бъдат събрани допълнителни становища54. С оглед на цялостната поддръжка 

за оправомощаването на националните органи за защита на конкуренцията да бъдат по-

ефективни в правоприлагането, Комисията започна да подготвя бъдещи действия под формата 

на предложение за законодателна инициатива на ЕС. 

В крак с глобализацията — сътрудничеството в областта на конкуренцията по света    

Тъй като дружествата във все по-голяма степен извършват дейност извън националните 

граници, броят на сделките за сливания нараства, картелите и други антиконкурентни 

практики имат международно измерение и засягат пазари в няколко държави и често на 

различни континенти. След както дружествата се развиват в световен мащаб, същото 

трябва да направят и правоприлагащите органи в областта на конкуренцията: ето защо 

намирането на по-добри начини за съвместна работа е приоритет за органите за защита 

на конкуренцията по света.  

Сътрудничеството между органите за защита на конкуренцията спомага да се постигнат 

по-последователни резултати, повишава ефективността на разследванията, като 

намалява ненужното дублиране на работата и насърчава взаимното разбирателство 

между органите, като същевременно намалява разходите за дружествата. През 2016 г. 

Комисията потвърди своята ангажираност в тази област, като участва активно в 

международни органи в областта на конкуренцията като Комитета по конкуренция на 

ОИСР, Световната банка и Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД). 

Комисията също така е водещ член на Международната мрежа по конкуренция (ICN) 

— основният световен форум на органите за защита на конкуренцията с 132 члена. 

Сред важните резултати от този многостранен ангажимент са Ръководството за 

корективни мерки при сливания и Каталогът на правомощията за разследване, изготвен 

от работната група по картелите, и двата документа приети през 2016 г. от 

Международната мрежа по конкуренция.  

На двустранно равнище през 2016 г. Комисията започва работа по споразуменията за 

свободна търговия (ССТ) с Армения, Мексико, Индонезия и Филипините, поднови 

преговорите с Меркосур и постигна напредък в преговорите с Япония. Усилията на 
                                                            
53 Обществена консултация относно „Оправомощаване на националните органи за защита на 

конкуренцията да бъдат по-ефективни в прилагането на правилата на ЕС за конкуренция“, на 

разположение на адрес: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/ 

index_en.html. 
54 Публично изслушване, организирано съвместно от комисията по икономически и парични въпроси 

(ECON) на Европейския парламент и ГД „Конкуренция“ на Европейската комисия на 19 април 2016 г., 

достъпно на адрес: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160419-0900-

COMMITTEE-ECON 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160419-0900-COMMITTEE-ECON
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160419-0900-COMMITTEE-ECON
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Комисията в преговорите за ССТ в областта на конкуренцията се съсредоточават върху 

включването на разпоредби за защита на конкуренцията и за държавна помощ с цел да 

се насърчи сближаването на практиките и инструментите на политиката в областта на 

конкуренцията в различните юрисдикции, както и с цел да се защити 

равнопоставеността в световен мащаб. 

През юни 2016 г. Комисията представи на Съвета проектоспоразумение, което да 

включи в действащото споразумение за сътрудничество между ЕС и Канада разпоредби 

относно обмена на информация, събрана при производства в областта на 

конкуренцията. Възможността за обмен на доказателства ще подобри сътрудничеството 

между Комисията и Канадското бюро за защита на конкуренцията, което ще укрепи 

прилагането на законодателството в областта на конкуренцията. Освен това комисарят, 

отговарящ за конкуренцията, г-жа Маргрете Вестегер, договори с председателя 

Сугимото, оглавяващ Комисията на Япония за лоялна търговия, да започнат преговори 

за осъвременяване и на споразумението за сътрудничество между ЕС и Япония с 

включването на разпоредби за обмен на доказателства. 

Комисията е активно ангажирана и с техническото сътрудничество с бързоразвиващи 

се икономики, които са в процес на разработване на своите политики в областта на 

конкуренцията и режими на правоприлагане. През юни Комисията подписа 

Меморандум за разбирателство (МР) с Южна Африка, който допълва меморандумите 

за разбирателство, подписани с всички други държави от БРИКЮ
55

 през последните 

години. 

Поддържане на плодотворен диалог между институциите  

Европейският парламент, Съветът и консултативните комисии с техните специфични 

функции спрямо европейските граждани и заинтересовани страни са важни партньори в 

диалога за политиката в областта на конкуренцията. 

Както и през предходните години, Парламентът прие резолюция относно годишния 

доклад на Комисията относно политиката в областта на конкуренцията. Комисията 

приветства подкрепата на Парламента за политика в областта на конкуренцията като 

крайъгълен камък на европейския проект. Комисията е съгласна, че конкуренцията дава 

повече възможности на потребителите, способства за икономическия растеж и запазва 

пазарите отворени за предприятията, включително за МСП. В този смисъл 

благодарение на политиката за конкуренция пазарите стават по-справедливи за всички. 

Комисията е съгласна с Парламента, че прилагането на правилата за конкуренция е от 

съществено значение, за да се предотвратяват злоупотребите с икономическа мощ и да 

се гарантира, че всяко предприятие и предприемач получават справедлив дял от 

ползите от икономическия растеж. 

Комисията приветства ангажимента на Парламента в борбата срещу укриването на 

данъци и избягването на данъчното облагане. През април 2016 г. комисар Вестегер 

обмени мнения с втората специална комисия на Парламента по данъците. През 2016 г. 

Комисията предприе важни действия в тази област
56

. Комисията също получи от 

всички държави членки доказателства относно данъчните становища и предприема 

систематичен подход към анализа на тези доказателства. През юни 2016 г. Комисията 

публикува работен документ относно държавните помощи и данъчните становища и 

                                                            
55 Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка. 
56 За по-подробна информация вж. глава 2 от настоящия доклад. 
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организира форум на високо равнище, за да предостави яснота за държавите членки 

относно прилагането на правилата за държавна помощ към данъчните становища.   

Парламентът повтори искането си за прекратяване на кризисния режим за държавните 

помощи в полза на банките. Комисията счита, че настоящите правила за държавна 

помощ са необходими, за да се запази финансовата стабилност и да се сведат до 

минимум разходите за данъкоплатците, както и за да се гарантира, че 

преструктурираните банки отново отпускат заеми на предприятията и домакинствата, 

като по този начин допринасят за завършването на банковия съюз. Правилата за 

държавна помощ запазват също равнопоставеността между банките, получили 

държавна помощ, и тези, които не са получили тава помощ. През февруари 2016 г. 

комисар Вестегер участва в открит обмен на мнения с членове на ЕП, за да обясни 

подхода на Комисията съгласно правилата за държавна помощ. 

Други препоръки на Парламента са отразени в настоящия доклад, а именно приносът от 

независимото прилагане на правилата за конкуренция към политическите приоритети 

на Комисията за задълбочаване на цифровия единен пазар и на енергийния съюз и за 

гарантиране на конкурентоспособността на европейската промишленост в един 

глобализиран свят. Настоящият доклад съдържа списък с действията, които Комисията 

предприе през тази година, за да запази конкуренцията във важни сектори на 

европейската икономика. През май и август 2016 г. ГД „Конкуренция“ участва също в 

семинари и дебати в Парламента за обсъждане на приноса, който прилагането на 

правилата за конкуренция може да направи за по-доброто функциониране на веригата 

на предлагането на храни. 

Комисията приветства призива на Парламента към нея да съдейства за постигането на 

истинска култура на конкуренция в държавите членки. През април 2016 г. Комисията и 

Парламентът организираха изслушване по инициативата на Комисията да се даде 

възможност националните органи за защита на конкуренцията да реализират пълния си 

потенциал да бъдат ефективни в правоприлагането на европейските правила в областта 

на конкуренцията. Комисар Вестегер взе участие в изслушването. Като част от 

структурирания диалог с Парламента комисар Вестегер обмени мнения и с комисията 

по икономически и парични въпроси през октомври 2016 г. 

Комисията приветства интереса на Европейския икономически и социален комитет и 

Комитета на регионите към политиката в областта на конкуренцията и изразява 

готовност да участва конструктивен обмен на мнения. Комисар Вестегер участва в 

дебата „Политиката в областта на конкуренцията“, проведен на пленарното заседание 

на Европейския икономически и социален комитет от 14 юли 2016 г. В Комитета на 

регионите Комисията обясни своя подход към услугите от общ икономически интерес в 

ЕС. 


