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На 3 юли 2013 г. Комисията реши, в съответствие с член 304 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет 
относно 
 

„Доклад на Комисията за политиката в областта на конкуренцията за 
2012 г.“ 
COM(2013) 257 final. 

 
Специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която беше 
възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
2 октомври 2013 г. 
 
На 493-тата си пленарна сесия, проведена на 16 и 17 октомври 2013 г. (заседание от 
16 октомври 2013 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото 
становище със 132 гласа „за“, 1 глас „против“ и 6 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Десет години след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1/2003, който доведе до 

дълбока промяна в политиката на ЕС в областта на конкуренцията, трябва да се 
подчертае неговият голям успех. 

 
1.2 ЕИСК одобрява доклада за 2012 г., в който, наред с други аспекти, е представена 

подробно дейността на Комисията и на Съда на ЕС по антитръстови и антикартелни 
производства. 

 
1.3 ЕИСК многократно е настоявал за изготвянето на рамка за правна защита на 

потребителите и поради това отбелязва представянето на предложението за директива 
относно исковете за обезщетение за нарушение на правото в областта на 
конкуренцията. 

 
1.4 Комитетът е на мнение, че е сполучливо запазването на същата политика в областта на 

конкуренцията въпреки икономическата криза. Въпреки това не може да се 
пренебрегне фактът, че икономически сили, които се конкурират със Съюза на 
световните пазари, открито използват държавни помощи и ограничаващи 
конкуренцията практики. 
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1.5 Публичните помощи за спасяването на финансовия сектор от срив са значителни по 
размер и данъкоплатците ще ги изплащат години наред и ще бъдат обосновани само 
ако реформата на финансовата система предотврати извършването в бъдеще на 
безотговорни действия като тези, които доведоха до финансовата криза. Предвид 
необходимостта от възстановяване на доверието и авторитета на финансовата система 
ЕИСК приветства факта, че Комисията определя като първостепенен приоритет 
разследването относно индексите EURIBOR и TIBOR. 
 

1.6 ЕИСК приветства пакета за платежните услуги, представен от Комисията през юни 
2013 г., който счита за стъпка в правилната посока. 

 
1.7 Прилагането на общите принципи в конкретните случаи ще докаже дали 

модернизирането на държавните помощи (МДП) и новата рамка за помощи за услуги 
от общ икономически интерес (УОИИ) ще доведат до по-ефикасно и справедливо 
прилагане на ДФЕС. Поради специфичните си характеристики пощенските услуги 
следва да бъдат обект на специално разглеждане по отношение на държавните помощи. 
Политиката за държавните помощи трябва да позволи на публичните органи да 
предоставят помощи на предприятия, които допринасят за осъществяването на целите 
за растеж на ЕС, като същевременно се ограничава нарушаването на конкуренцията. 

 
1.8 Въпрос доколко с либерализацията – основна цел на енергийната политика на ЕС – са 

били постигнати по-голяма конкуренция, по-прозрачни пазари и по-ниски цени за 
потребителите и Комисията изглежда го признава. 

 
1.9 По отношение на пазара на далекосъобщения ЕИСК счита, че главните цели трябва да 

бъдат: постигане на реално намаление на телефонните тарифи за домакинствата и 
предприятията, изграждане на качествена всеобхватна широколентова връзка, 
премахване на тарифите за роуминг, създаване на един единствен регулатор в ЕС. 

 
1.10 При високотехнологичните предприятия, които зависят от постоянни иновации, 

продължителният период от време между започването на производството и вземането 
на решение може да доведе до изчезването на дружествата, отрицателно засегнати от 
антиконкурентните практики. 
 

1.11 ЕИСК предлага да се обмисли по-голяма хармонизация на пазара на електронни книги, 
за да се избегне арбитражът и да се постигне напредък към интеграцията на този пазар.  

 
1.12 ЕИСК приветства и подкрепя усилията на Комисията за санкциониране на 

злоупотребата с патенти от страна на големите фармацевтични дружества с цел 
възпрепятстване на достъпа на генерични лекарствени продукти до пазара. При все 
това обаче, предвид големите печалби на тези дружества, глобите трудно ще имат 
възпиращ характер. Целесъобразно е да се предвидят по-строги законови мерки в 
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случай на нарушаване на принципите на конкуренция на пазара на лекарствени 
средства.  

 
2. Съдържание на доклада за 2012 г. 
 
2.1 През 2012 г. политиката в областта на конкуренцията се разгърна за укрепване на 

единния пазар. За постигането на тази цел Комисията работи с националните органи за 
защита на конкуренцията (НОЗК) и с Европейската мрежа по конкуренция (ECN), за да 
се координират усилията при прилагането на антитръстовите правила. Прилагането на 
нормативната уредба в областта на конкуренцията беше съсредоточено по-специално в 
сектори „със системно и междусекторно значение за икономиката“, за да се положат 
основите за устойчив растеж. 

 
2.2 В доклада се прави анализ на политиката в областта на конкуренцията, прилагана по 

отношение на четири ключови аспекта: финансовия сектор, държавните помощи, 
мрежовите отрасли (енергетика, далекосъобщения, пощенски услуги) и икономиката на 
знанието. 

 
2.3 Също така се отчита диалогът, воден с други институции на ЕС, по-специално ЕП, но 

също така ЕИСК и Комитета на регионите. 
 
3. Общи бележки 
 
3.1 Политиката на ЕС в областта на конкуренцията след десетилетие на прилагане на 

Регламент (ЕО) № 1/2003 
 
3.1.1 Регламент (ЕО) № 1/2003 доведе до радикална промяна в политиката на ЕС в областта 

на конкуренцията. След неговото влизане в сила инициативите, свързани със защитата 
на конкуренцията, се увеличиха осем пъти в сравнение с предходния десетгодишен 
период. Прави впечатление значителното увеличаване на дейността на държавите 
членки, които станаха основните субекти, насърчаващи принципите на конкуренцията, 
тъй като са приели 88 % от решенията в тази област. 

 
3.1.2 За отбелязване е също така и функционирането на Европейската мрежа по конкуренция 

(ECN), която оказва въздействие на две равнища. Първо и като цяло, съвместната 
работа между различните национални органи се е осъществявала безпроблемно, като 
предвидените в Регламент (ЕО) № 1/2003 механизми за сътрудничество и 
координиране са функционирали ефикасно. Освен това с подкрепата на политическата 
работа на ECN прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2003 също е довело до значително 
равнище на доброволно сближаване на нормативните уредби на държавите членки в 
областта на наказателните процедури и правомощия. 
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3.1.3 Въпреки че приетите от Комисията решения не са се увеличили значително като брой 
(оставайки под очакванията, породени от реформата), качеството им е за отбелязване 
поради важността на разгледаните случаи. Всичко това позволява да се заключи, че 
прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2003 е било много успешно за постигане на 
преследваните цели. 

 
3.2 Докладът за 2012 г. 
 
3.2.1 ЕИСК приветства доклада за 2012 г., в който е представена осъществената дейност в 

една от основните политики на ЕС. 
 
3.2.2 Комитетът е подчертавал многократно своята подкрепа за антитръстовите решения и 

борбата с картелите като съществен аспект от политиката в областта на конкуренцията. 
През 2012 г. Комисията води важни производства и Съдът на ЕС постанови решения в 
тази област. 

 
3.2.3 Комисията заявява, че в настоящата криза е продължила да гарантира доброто 

функциониране на единния пазар „въпреки спорадичните призиви за по-меко 
отношение към антиконкурентното поведение на някои фирми или държави членки с 
оглед на икономическата криза“. По мнението на Комитета това решение е правилно. 

 
3.2.4 ЕИСК винаги е считал, че политиката в областта на конкуренцията е основен фактор на 

вътрешния пазар, и трябва да го заяви отново сега, когато трудностите, които 
европейската икономика изпитва от 2008 г. насам, подлагат на изпитание решимостта 
на ЕС да спазва тази политика, тъй като е възможно публичните органи да бъдат по-
склонни да приемат като приоритет възстановяването пред спазването на Договорите. 
Те могат да се поддадат също така на изкушението да защитават определени сектори, 
изпитващи трудности, или да пренебрегват основни принципи, забраняващи 
злоупотребата с господстващо положение или споразуменията между предприятия за 
разпределяне на пазара. 

 
3.2.5 При все това стриктното прилагане на политиката в областта на конкуренцията е 

предизвикателство, когато се касае за полагането на основите за възстановяване и 
укрепване на силна и конкурентоспособна икономика, при положение че определени 
държави или икономически блокове, конкуренти на ЕС на световните пазари, не 
спазват същите принципи. Държавните помощи, които Китай отпуска на 
стоманодобивната промишленост (наред с други предимства, като ниските заплати), е 
един от многото примери. 

 
3.2.6 ЕИСК многократно призова за необходимостта ЕС да установи инструменти за правна 

защита на потребителите, за да могат да предявяват иск за обезщетение за вреди, 
причинени от нарушаване на правилата за конкуренция. В допълнение към създаване 
на начин за защита на имуществените права на гражданите и бизнеса, тези правни 
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действия могат да допринесат за борбата на националните и европейските публични 
органи срещу тръстовете и картелите. Във връзка с това отбелязва факта, че на 11 юни 
2013 г. беше представено предложение за директива относно „някои правила за 
уреждане на искове за обезщетение по националното право за нарушения на 
разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на 
конкуренцията“1. 

 
4. Конкуренцията във финансовия сектор 
 
4.1 В условията на криза Комисията одобри по-експедитивно от обичайното сливания на 

банки и между 1 октомври 2008 г. и 1 октомври 2012 г. е дала съгласието си за помощи 
за финансовия сектор на стойност 5 058,9 млрд. EUR (40,3 % от БВП на ЕС), от които 
бяха използвани 1 615,9 млрд. EUR (12,8 % от БВП). В почти същия период 
държавните помощи за реалната икономика възлязоха на 82,9 милиарда EUR (0,7 % от 
БВП).  

 
4.2 Временните държавни помощи, обхванати от ДФЕС, спасиха от срив финансовия 

сектор и се оказаха крайно необходими за предотвратяването на сериозни загуби за 
икономиката. Условие за отпускането на такива помощи във възползвалите се от тях 
държави членки беше оздравяването и преструктурирането на банките. Но в крайна 
сметка, използването на значителни суми за спасяването на финансовия сектор, 
натоварващи европейския данъкоплатец, ще бъде оправдано само ако се осъществи 
сериозна реформа на този сектор, която да не допусне да се повтори безотговорното 
поведение, довело до настоящата криза. 

 
4.3 Прозрачността, ефикасността и стабилността на финансовите пазари е поставена под 

сериозно съмнение в резултат на определени скандали, засегнали големи банкови 
институции. Наложените в някои случаи сериозни глоби не се отразяват съществено 
върху финансовия резултат на гигантите във финансовия свят, някои от които бяха 
спасени от фалит с публични средства. След скандала с LIBOR подозрението се 
разпростря върху изготвянето на други индекси, като EURIBOR и TIBOR. ЕИСК 
приветства решението на Комисията да определи като основен приоритет 
разследването в тази област предвид неговото сериозно отражение върху икономиката. 

 
4.4 ЕИСК отбелязва решението на Комисията да открие производства за разследване във 

връзка с пазара на суапове за кредитно неизпълнение (CDS), за да определи дали 
големите банки (JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, 
Citigroup, Commerzbank, Crédit Suisse First Boston, Deutsche Bank, Goldman Sachs, 
HSBC, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, UBS, Wells Fargo Bank/Wachovia, Crédit 
Agricole и Société Générale) са използвали ограничаващи конкуренцията практики при 
предоставянето на задължителната финансова информация за опериране на този пазар 

                                                      
1

  COM(2013) 404 final. 
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(предоставяйки я само на Markit) и в системата за клиринг (като в този случай девет от 
цитираните са облагодетелствали ICE Clear Europe). 

 
4.5 Системата за електронно разплащане в Европейското икономическо пространство 

(ЕИП) е доминирана от две големи дружества – Mastercard и Visa, които по 
споразумение с банките са въвели многостранни такси за обмен („MIF“). В случая на 
Visa кредитните и дебитните карти са 41 % от съществуващите в ЕИП, което � дава 
виртуален контрол върху пазар, на който през 2010 г. са извършени 35 000 млн. 
операции на стойност 1 800 млрд. EUR. Системата противоречи на принципите на 
свободната конкуренция и е във вреда на потребителя. Тя не съответства на 
технологичните промени и не благоприятства трансграничната търговия. Решението на 
Общия съд на ЕС, което потвърждава забраната на MIF по отношение на Mastercard2, 
следва да се превърне в общо правило за всички разплащателни средства. 

 
4.6 ЕИСК приветства пакета от мерки относно платежните системи, представен от 

Комисията на 24 юни 2013 г., в който, наред с другото, се определят горни граници на 
комисионите по кредитни (0,3 %) и дебитни (0,2 %) карти. Това е стъпка напред в 
правилната посока, макар че би било желателно комисионите в първия случай да бъдат 
намалени още, а във втория – да бъдат премахнати. 

 
5. Реформа на държавните помощи 
 
5.1 Прилагането на правилата в конкретните случаи ще позволи да се направи оценка дали 

реформите в нормативната уредба относно държавните помощи гарантират повече 
справедливост и ефикасност при спазването на общите принципи на ДФЕС. ЕИСК 
подкрепя като цяло новата рамка за държавните помощи за услугите от общ 
икономически интерес (УОИИ)3, приета през 2011 г., като я счита за по-
диверсифицирана и съобразена с различните видове обществени услуги. Въпреки това 
Комитетът е посочил също така, че ефективността не трябва да взема превес над 
качеството, резултатите и устойчивостта на услугите, по-специално по отношение на 
социалните и здравните услуги. Освен това следва да се вземат предвид особеностите 
на предприятията от социалната икономика (кооперации, взаимоспомагателни 
фондове, сдружения и фондации)4. 

 
5.1.1 За да бъдат адекватно прилагани общите разпоредби в конкретните случаи, Комитетът 

припомня особеностите на УОИИ, които заемат важно място сред общите ценности на 
Съюза и насърчават основните права, социалното, икономическото и териториалното 
сближаване и поради това са от ключово значение в борбата с неравенството в 
обществото, а също и във все по-голяма степен за устойчивото развитие. 

                                                      
2 

 Дело T-111/08. 
3 

 Резолюция на Европейския парламент от 15.11.2011 г. ОВ C 153 E от 31.5.2013 г.. 
4 

 ОВ C 248 от 25.8.2011 г. стр. 149. 
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5.2 ЕИСК е изразил подкрепата си и за модернизирането на държавната помощ (МДП)5, 

макар че предлага да се повишава постоянно прагът на помощта de minimis от 200 000 
на 500 000 EUR по подобие на взетото решение за УОИИ6. Цялостното осъществяване 
на процеса на модернизиране изисква реформи в голям брой секторни правила. Новите 
насоки в областта на широколентовия достъп, приети в края на 2012 г.7, по мнението на 
ЕИСК са уместни, тъй като улесняват публичното финансиране на инфраструктурата, 
която е абсолютно необходима за постигането на целите на програмата в областта на 
цифровите технологии. 

 
5.3 ЕИСК счита, че политиката за държавните помощи трябва да позволи, редом с другите 

цели, на публичните органи да предоставят помощи на предприятия, които допринасят 
за осъществяването на целите за растеж на ЕС, като същевременно се ограничава 
нарушаването на конкуренцията. 

 
5.4 ЕИСК изразява загриженост във връзка с предложението за Регламент (ЕС) на 

Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с 
вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора8, тъй като то 
застрашава сериозно заетостта на хората с увреждания в някои държави членки. ЕИСК 
препоръчва, по-специално, държавните помощи, предназначени за заетост и за 
обучение на уязвими групи, като хората с увреждания, да бъдат освободени от 
прилагането на прага, основан на националния БВП и на абсолютна стойност, тъй като 
това не би имало никакво въздействие при предотвратяването на нарушения на 
конкуренцията. 

 
6. Насърчаване на конкуренцията в мрежовите отрасли: гръбнакът на единния 

пазар 
 
6.1 Енергетика 
 
6.1.1 От 90-те години на миналия век ЕС работи усърдно за приемане на законодателството 

за либерализиране на енергийните пазари. Третият пакет (2011 г.) е последната и най-
значителна мярка за създаване на единен енергиен пазар след 2014 г. Въпреки това 
европейските политики не са прилагани достатъчно решително в държавите членки, 
където са установени олигополни отношения на частни предприятия във вреда на 
потребителите и ползвателите. 

 

                                                      
5 

 COM(2012) 209 final. 
6 

 ОВ C 11 от 15.1.2013 г., стр.49. 
7

  IP/12/1424. 
8 

 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_gber/draft_regulation_bg.docx. 



- 8 - 

INT/702 – CES4092-2013_00_00_TRA_AC   ES – FM/TC-TD/TC/gd/ai …/… 

6.1.2 Може да се постави под въпрос доколко с либерализацията – основна цел на 
енергийната политика на ЕС – са били постигнати по-голяма конкуренция, по-
прозрачни пазари и по-ниски цени за потребителите. Високите цени на енергията 
понастоящем са сериозен проблем за домакинствата с по-ниски доходи (риск от 
енергийна бедност), а фактът, че цените за предприятията са много по-високи от тези 
на конкурентите им на световните пазари (Япония, САЩ), ги поставя в неблагоприятно 
положение, особено в промишлените отрасли с високо потребление на електричество, 
като стоманодобивната промишленост, наред с други. Комисията заявява, че 
политиката в областта на конкуренцията не може „сама по себе си да интегрира 
пазарите на газ и електроенергия в ЕС и да гарантира конкурентни цени и сигурност на 
доставките“. Това твърдение може да е негласно признание за необходимостта от 
промени в енергийната политика.  

 
6.2 Далекосъобщения. В доклада за 2012 г. се посочва, че през последните 

петнадесет години е отбелязан съществен напредък по отношение на конкуренцията на 
далекосъобщителния пазар. Комитетът изразява съгласие с това становище, макар че 
преобладават фрагментацията и недостатъчната реална конкуренция между 
дружествата. Вследствие на това в някои държави членки тарифите за телефон и 
широколентов достъп са значително завишени. По мнението на Комитета европейската 
политика в далекосъобщителния сектор следва да си постави четири основни цели: 

 
− постигане на реално намаление на телефонните тарифи за домакинствата и 

предприятията; 
− изграждане на качествена всеобхватна широколентова връзка; 
− премахване на таксите за роуминг; 
− създаване на един единствен регулатор в ЕС. 

 
6.3 Пощенски услуги. Комисията прие решения за одобряване на държавни помощи за 

пощенските услуги на Обединеното кралство, Франция и Гърция, като същевременно 
разпореди връщането на определени суми в случаите на Bpost (417 млн. EUR) и 
Deutsche Post (между 500 млн. и един млрд. EUR), като последният случай предстои да 
бъде решен от съда. Предвид значимостта на сумите, подлежащи на връщане, ЕИСК 
припомня, че е необходимо либерализираните пощенски услуги да бъдат едновременно 
ефикасни, конкурентоспособни и да могат да предлагат качествена универсална услуга 
на достъпни цени9, като същевременно поставя въпроса за последиците, които 
евентуалните потвърдителни решения на съда могат да имат върху заетостта и 
качеството на услугите на засегнатите дружества. 

 
6.3.1 Куриерски дружества. Във връзка с блокирането на придобиването на TNT Express от 

UPS Комитетът отбелязва изложените от Комисията аргументи в смисъл, че 

                                                      
9 

 ОВ C 168, 20.7.2007 г., стр. 74. 
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дружествата в ЕС са ограничен брой и отстраняването на конкурент би било във вреда 
на клиентите.  

 
7. Икономика на знанието 
 
7.1 В частта с подзаглавие „Предотвратяване на злоупотреби в новите и бързо развиващи 

се сектори на цифровите технологии“ докладът на Комисията се позовава на различни 
производства, отнасящи се до случаи на антиконкурентно поведение на големи 
компании за телефони (Samsung, Motorola), портали за търсене, наред с други дейности 
(Google), и информатика (Microsoft). Последният случай е много забележителен 
предвид неговото широко отразяване в медиите, тъй като беше наложена глоба от 
561 млн. EUR – една от най-големите в историята (брутна печалба на Microsoft през 
2012 г.: 59,16 млрд. USD). ЕИСК напълно подкрепя приетите решения, към които най-
общо има следните съображения, изложени в параграфите по-долу. 

 
7.1.1 В определени случаи изминава много време между започването на производството и 

окончателното решение (девет години в случая с глобата от 497 млн. EUR, наложена на 
Microsoft през март 2004 г.) поради голямата сложност на казусите, необходимостта от 
спазване на административните и съдебните процедури и финансовата мощ на 
разследваните дружества. В технологичните сектори, които се развиват много бързо, 
това води до изчезване на дружествата, засегнати неблагоприятно от непозволените 
практики. 

 
7.1.2 От друга страна, възможното отстраняване на конкуренти посредством 

антиконкурентни практики е по-явно в случаите на злоупотреба с господстващо 
положение, отколкото при налагането на забрана за сливания или поемане на контрол 
върху дружества, които се отнасят до бъдещи обстоятелства. По отношение на втория 
вид казуси Комисията е била подлагана на критики в случаите на вземане на решения 
по „спекулативни“ причини, но ЕИСК не споделя тези критики: това е обичайният 
подход в политиките в областта на конкуренцията и мотивите за решението са 
подкрепени от щателно и сериозно разследване с участието на засегнатата страна. 

 
7.1.3 Решенията за поемане на ангажимент, приети по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 на 

Съвета, предотвратяват продължителни и скъпи производства, както посочва 
Комисията, и след одобряването им са правно обвързващи. При все това обаче, тъй 
като са резултат на сделка с разследваните дружества, последните постигат 
благоприятни и не толкова тежки условия. Във всеки случай евентуалното 
неизпълнение може да бъде обект на санкция. 

 
7.2 Пазарът на книги 
 
7.2.1 Електронни книги. С решението за поемане на ангажимент, одобрено през декември 

2012 г. по отношение на Apple и четири издателства, се прави опит за избягване на 
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хищнически практики във вреда на издателства и търговци. Наред с други аспекти, чрез 
поемането на ангажимент се ограничава прилагането на клаузата за статут на „най-
облагодетелствана нация“ при продажбите на дребно. Трябва да се отбележи фактът, че 
Комисията е работила съвместно с Министерството на правосъдието на САЩ предвид 
глобалния характер на пазара. Забраната на антиконкурентни практики в ЕС е 
допълнително затруднена от съществуващите в държавите членки различни политики в 
областта на цените и данъчното облагане на книгите по принцип и на електронните 
книги в частност. Поради това ЕИСК предлага да бъде обмислена възможността за по-
голяма степен на хармонизация, за да се избегне арбитражът и да се насърчи по-голяма 
интеграция на пазара. Трябва да се подчертае, че пазарът на електронни книги 
съществува отскоро, а наличната информация е недостатъчна, поради което неговото 
функциониране трябва да бъде по-добре опознато. 

 
7.2.2 Продажба на книги чрез интернет. Комитетът обръща внимание на факта, че 

сдружения на търговци във Франция и Обединеното кралство са подали жалба във 
връзка с възможна нелоялна конкуренция от страна на Amazon при предлагането на 
отстъпки от цената на дребно. 

 
7.3 Фармацевтичен сектор 
 
7.3.1 ЕИСК приветства и подкрепя усилията на Комисията за санкциониране на 

злоупотребата с патенти с цел възпрепятстване на достъпа на генерични лекарствени 
продукти до пазара. С решението на Съда на ЕС по делото срещу AstraZeneca10 беше 
потвърдена санкцията от 60 милиона EUR, наложена от Комисията. Върховният съд на 
САЩ също се произнесе против подобни споразумения и против споразумения от типа 
„плащане за участие“. Изложенията на възраженията, изпратени през юни 2012 г. от 
Комисията до повече от четиринадесет дружества по две големи дела, доказват, че се 
касае за често срещано поведение, което причинява сериозни вреди на потребителите и 
на публичните финанси. 

 

                                                      
10 

 Дело T-321/05. 
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7.3.2 Между 2003 и 2012 г. единадесетте водещи световни дружества във фармацевтичния 
сектор са постигнали чиста печалба в размер на 711,4 млрд. USD, поради което 
глобите, налагани от органите за защита на конкуренцията, трудно могат да имат 
разубеждаващ характер. В действителност не се касае само за проблем, свързан с 
конкуренцията, тъй като се засяга толкова чувствителна сфера като здравето на хората, 
който има и отрицателно финансово отражение върху домакинствата и системите за 
социална сигурност. Поради това ЕИСК предлага да бъдат обмислени по-ефикасни 
законови мерки в рамките на ЕС с цел предотвратяване на такъв тип поведение. 

 
Брюксел, 16 октомври 2013 г. 
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