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На 23 юли 2009 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 262 от Договора за 
създаване на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален 
комитет относно: 
 

„Доклад на Комисията – Доклад за политиката на конкуренция за 2008 г.“ 
COM(2009) 374 окончателен. 

 
На 464-тата си пленарна сесия, проведена на 14 и 15 юли 2010 г. (заседание от 14 юли 2010 г.), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 111 гласа 
„за“, 1 глас „против“ и 8 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
 



1. Обобщение и заключения 
 

1.1 ЕИСК приветства факта, че Комисията за първи път е посветила отделна глава на 
проблемите на потребителите в борбата срещу картелите. Той би желал да припомни 
все още неосъществения на практика механизъм за завеждане на колективен иск. Освен 
това обаче следва да бъде подчертано въздействието и значението на 
законодателството в областта на конкуренцията и антитръстовото законодателство 
върху други сфери на европейското гражданско и икономическо общество. По тези 
въпроси следва да се докладва в бъдеще. 

 
1.2 ЕИСК приветства и подкрепя усилията на Комисията при възстановяването на 

държавни помощи и държавни гаранции да следи за възстановяването на равните 
условия за конкуренция на общоевропейските пазари и да прилага тези условия. ЕИСК 
е убеден, че това е от основно значение за надеждността и надеждността на 
европейското конкурентното право. 

 

1.3 ЕИСК насърчава Комисията да полага повече и по-големи усилия, за да разясни на 
гражданите на Европа именно тези аспекти на своите действия чрез засилена 
комуникация. 

 

1.4 ЕИСК приканва Комисията да посочи дали и в каква степен тя – изхождайки от своя 
опит в рамките на наложилата се от кризата спешна помощ за финансовата сфера и за 
реалната икономика – ще си направи изводи за промени в правилата и в досегашните 
насоки. Комитетът се надява въз основа на това да се получат индикации какво ще бъде 
поведението на Комисията по отношение на бъдещи държавни помощи за 
структуроопределящи индустрии (напр. автомобилната и др.). 

 
При въпроси на конкуренцията би следвало да се вземат под внимание също и 
условията и изискванията на глобализацията. 
 

1.5 ЕИСК подчертава заявеното в неговото становище относно Доклада за политиката в 
областта на конкуренцията за 2007 г., че Комисията следва да насочи вниманието си 
към значението на социалния дъмпинг, неспазването на правилата за безопасни 
условия на труд и др. и да докладва за резултатите. При това специален акцент следва 
да се постави върху областта на транспорта. 

 
2. Съдържание на Доклада за политиката на конкуренция за 2008 г. 
 
2.1 Докладът на ЕК за 2008 г. поставя специален акцент върху темата „Картели и 

потребители“. Чрез примера с банановия картел, а също и с картела „Автомобилно 
стъкло“ (дело от 2008 г.) Комисията показа как картели на производители се отразяват 
отрицателно върху потребителите и плащаните от тях цени, но също и върху 
иновационната способност на цели отрасли. 

 



 Комисията показа, че инструментът на освобождаване от глоби е ефективен. 
Създаването на възможност при налагането на глоби готовността за сътрудничество 
при разкриването на картели да се счита като фактор за намаляване на размера на 
глобите, има положително въздействие върху работата и успехите на Комисията. 
Комисията описва как налагането на високи глоби подпомага цялостния превантивен 
ефект на антитръстовите правила и икономическо-правните разпоредби. 

 
2.2 През 2008 г. Комисията продължи стриктното си правоприлагане спрямо картелите. Тя 

наложи на 34 предприятия глоби на обща стойност 2271 млн. евро по седем дела за 
картели. 

 
 През същата година Комисията извърши и оценка на вредите. За целите на тази оценка 

тя разгледа 18-те картела, които са били обект на нейни решения през периода 2005–
2007 г. Приемайки, че надценката върху произведените от участниците в картелите 
стоки е била от 5 % до 15 %, ЕК изчисли, че вредите, причинени от тези картели, се 
оценяват  на 4 до 11 млрд. евро. 

 
 Според проучването на британската Служба за лоялна търговия (Office of Fair Trading – 

OFT) на всеки разкрит картел има пет други картела, които са били осъществени и не 
са разкрити или са били изоставени, преди да бъдат разкрити. От това допускане 
следва, че 18-те картелни решения през периода 2005-2007 г., включително и 
възпиращият им ефект, вероятно са предотвратили допълнителни вреди за 
потребителите от около 60 млрд. евро. 

 
3. Инструменти 
 
3.1 Антитръстови правила – членове 81 и 82 от ДЕО 
 
3.1.1 На 2 април 2008 г. Комисията прие Бяла книга относно исковете за обезщетение за 

вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕС. Този проект на Европейската 
комисия, свързан с антитръстовото законодателство и законодателството в областта на 
конкуренцията, беше обект на много дискусии поради инструмента на индивидуалния 
иск срещу нарушителите на антитръстовите правила. ЕИСК заяви подкрепата си за 
създаването на общностен инструмент, с който се хармонизират определени аспекти на 
индивидуалните и колективните искове за обезщетяване за вреди, нанесени в резултат 
от нарушения на членове 101 и 102 от ДФЕС. 

 
 Освен това относно борбата с картелите Комисията въведе опростена процедура за 

постигане на споразумение. Пакетът от актове за постигане на споразумение, който 
влезе в сила на 1 юли 2008 г., се състои от регламент на Комисията, придружен от 
съобщение на Комисията. Така участващите в картела дружества, които след 
започването на процедурата и след като са видели доказателствата в досието на 



Комисията изберат да признаят своето участие в картела, могат да получат намаление 
на глобата с 10%. Това наистина представлява опростяване. 

 
3.1.2 Също през 2008 г. Комисията публикува разяснения относно своите приоритети в 

прилагането на член 82 в случаи на злоупотреба с господстващо положение за 
отстраняване на конкуренти. В тях тя представи аналитичната рамка, която ще 
използва при решенията си, за да проследи и покаже процеса на причиняване на вреди 
на потребителите. 

 
3.1.3 През 2008 г. също така започна и съответно продължи преразглеждането на Регламента 

за групово освобождаване, приложим за вертикалните споразумения, на Регламента за 
групово освобождаване за моторните превозни средства и на Регламента за групово 
освобождаване в застрахователния сектор. 

 
3.1.4 Прилагане правилата към некартелни случаи 
 
3.1.4.1 През 2008 г. Комисията забрани на Международната конфедерация на сдруженията на 

авторите и композиторите („CISAC“) да прилага ограничения за членство и клаузи за 
изключителност в своите взаимни двустранни споразумения и по този начин да налага 
национално разграничаване. 

 
3.1.4.2 Комисията предприе действия и по отношение на злоупотребите с господстващо 

положение, като наложи на Microsoft окончателна глоба от 899 млн. евро. Започналият 
междувременно съдебен спор приключи през декември 2009 г. 

 
3.2 Държавни мерки за публични предприятия или предприятия с изключителни или 

специални права 
 
3.2.1 В съответствие с член 86 от ДЕО публичният сектор също е обект на политиката на ЕС 

в областта на конкуренцията. 
 
 В това отношение Комисията предприе действия с решения относно „пощенския 

монопол“ и енергетиката. 
 
3.3 Контрол върху концентрациите и наблюдение на средствата за защита 
 
3.3.1 Известие за средствата за защита 
 
 В тази област през октомври 2008 г. Комисията прие ново известие за средствата за 

защита, както и регламент за прилагане. И двете имат за цел да направят защитата на 
потребителите в този сектор по-добра и по-осезаема благодарение на по-ниските цени, 
например чрез по-строги изисквания за информация и чрез систематизиране на 
данните, които следва да се приложат към съответния продукт. 



 
3.3.2 Прилагане на правилата 
  
 Освен това Комисията посочи какви средства и мерки за защита на потребителите са 

въведени. И в тази област броят на случаите, за които през 2008 г. бяха изпратени 
уведомления до Комисията, беше много висок: общо 347 (концентрации и случаи на 
сътрудничество). Комисията прие общо 340 окончателни решения. 

 
3.4 Контрол върху държавните помощи, формулиране на правила за политиката на 

конкуренция 
 
3.4.1 В това отношение през 2008 г. Комисията отбеляза наличието на най-значителен натиск 

в посока на промени и най-голяма нужда от тях. Във връзка с финансовата криза тя 
ускори по-нататъшното изпълнение на Плана за действие за държавните помощи. Бяха 
публикувани три съобщения относно ролята на политиката за държавните помощи в 
контекста на кризата и процеса на възстановяване. 

 
3.4.2 Що се отнася до общото развитие на разпоредбите в политиката в областта на 

конкуренцията, Комисията, както беше оповестила, прие план за прилагане към 
Регламента за групово освобождаване. 

 
3.4.3 Известията за държавната помощ под формата на гаранции (ОВ C 155 от 20.6.2008 г. и 

ОВ C 244 от 25.9.2008 г.) представят методите за изчисляване на елемента на помощ в 
гаранцията и предвиждат опростени правила за МСП. 

 
3.4.4 И през 2008 г. Комисията продължи да работи за по-доброто прилагане и контрол 

върху спазването на решенията относно държавните помощи. Чрез известието за 
възстановяване, както и чрез ефективното и незабавно изпълнение на решенията за 
възстановяване Комисията положи усилия да покаже, че има волята и е в състояние да 
ограничи въздействието на държавните помощи. 

 
 Както беше вече обявено в плана за действие за държавните помощи, Комисията 

започна по пет случая дела по член 88, параграф 2 от ДЕО, както и по осем случая дела 
по член 228, параграф 2 от ДЕО за неспазване от страна на държави-членки на 
задълженията за възстановяване. 

 
3.4.5 Докладът за държавните помощи от 2008 г. показва, че държавите-членки на ЕС се 

съобразяват с желанието на Комисията за по-целенасочено използване на държавните 
помощи. Така например през 2007 г. държавите-членки са заделили средно 80% от 
помощите за хоризонтални цели. 

 
3.4.6 Във връзка с рамката на Общността за научноизследователска и развойна дейност и 

иновации ГД „Конкуренция“ разгледа аспекта на държавните помощи (88 случая). 



 
 В областта на финансирането на рисков капитал за МСП Комисията одобри 18 схеми за 

рисков капитал съгласно насоките за рисков капитал. 
 
4. Развития в секторите 
 
4.1 Енергетика и околна среда 
 
 Предмет на обсъждания в Комисията бяха концентрацията в областта на енергетиката и 

екологичните аспекти на изменението на климата с насърчаване на преминаването на 
производството на енергия към нисковъглеродни технологии. Съветът по енергетика 
стигна до политически компромис на 10 октомври. 

 
 Антитръстовите разследвания в тази област се съсредоточават върху практиките на 

отстраняване на конкуренти, злоупотребата с господстващо положение и сключването 
на тайни споразумения. Най-вече преносът към нови доставчици на енергия е отново и 
отново предмет на съответни процедури в почти всички държави-членки на ЕС. 

 
4.2 Финансови услуги 
 
4.2.1 Помощите за финансовата система доведоха през 2008 г. до много съществени 

интервенции в конкуренцията в сектора на финансовите услуги. 
 
 В това отношение е необходим контрол върху държавните помощи от страна на 

Европейската комисия съвместно с държавите-членки. 
 
4.2.2 Комисията изготви насоки за държавната помощ. Междувременно тя обсъди съответни 

действия за рекапитализация на финансовите институции и прие минимум от 
предпазни мерки срещу непропорционалното нарушаване на конкуренцията. Въз 
основа на тези разпоредби за повече от 16 държави-членки на ЕС и за многобройни 
институции в тези страни бяха одобрени конкретни мерки – от гаранционни схеми през 
индивидуални схеми до помощ за осигуряване на ликвидност. 

 
4.2.3 При това Комисията според собствената си оценка е действала бързо, за да възстанови 

доверието в пазара. 
 
4.2.4 Чрез тези мерки тя показа, че конкурентното право е ефикасен инструмент за 

преодоляване на кризи. 
 
4.3 Инструменти за реалната икономика 
 
4.3.1 За предприятия от „реалната икономика“ Комисията разреши държавни помощи, 

гаранции за заеми, субсидирани заеми и помощ за рисков капитал. 



 
 Намалена бе тежестта за доказване на пазарни неравновесия като условие за 

одобряване на застраховането на експортни кредити. 
 
4.4 Електронни съобщения 
 
4.4.1 В тази област Комисията се застъпи за превръщането на националните монополи в 

пазари, подчинени на законите на конкуренцията. Препоръката на Комисията от 2007 г. 
вече дава резултати. През 2008 г. повечето национални регулаторни органи стигнаха до 
заключението, че националните специфики не са пречка за това. 

 
4.4.2 В областта на информационните технологии важни процедури за нарушения можаха да 

бъдат приключени или доведени до заключителна фаза. Преходът от аналогово към 
цифрово радиоразпръскване, както и критичният анализ на държавното финансиране за 
обществени медии също са предмет на доклада на Комисията. 

 

4.5 Транспорт 
 

4.5.1 Комисията съобщава в доклада си за процедури относно железопътния и комбинирания 
транспорт, както и за влизането в сила на Ръководните насоки на Общността за 
държавните помощи за железопътните предприятия, за контрола върху концентрациите 
и за решения за насърчаване на железопътния и комбинирания транспорт. Комисията 
посочва перспективата за завършване на реформата на правилата за конкуренцията в 
областта на морските транспортни услуги. И тук услугите от общ икономически 
интерес са обект на много активни действия, също както и тези в областта на 
авиацията. 

 
 Посочва се, че следва да се очакват по-нататъшни процеси на концентрация. 
 
4.5.2 Липсват бележки за спазването на социалните стандарти за конкуренцията в областта 

на транспорта. 
 
4.6 Фармацевтична промишленост 
 
4.6.1 Комисията е извършила проучване на този сектор въз основа на информация и сигнали. 

Тя е направила проверки по-специално във връзка с навлизането на пазара на 
генерични лекарства и е констатирала общ спад в иновациите. 

 
 Били са проучени над 100 фармацевтични предприятия и е направена извадка от 

219 химични вещества. 
 
 Комисията отбелязва, че въвеждането на единен патент на Общността и единен и 

специализиран патентен съдебен орган би било полезно за иновационните 
възможности на този отрасъл. Според доклада на Комисията би трябвало да бъдат 



опростени процедурите за пазарно разрешение на лекарства, за ценообразуване и 
възстановяване на разходите, които се различават в отделните държави-членки. 

 
4.7 Хранителни продукти 
 
4.7.1 При хранителните продукти и в други сектори на доставки Комисията не е установила 

тенденция към консолидиране. Комисията изготви две съобщения относно цените на 
хранителните стоки (COM(2008)321 окончателен и COM(2008)821 окончателен), които 
потвърждават тази констатация. 

 
5. Отдел за връзка с потребителите 
 
5.1 През 2008 г. към ГД „Конкуренция“ бе създаден отдел за връзка с потребителите. Той 

предоставя информация, спомагаща за по-доброто разбиране на пазарите. От друга 
страна този отдел получава информация и сведения за пазарни проблеми. Отделът за 
връзка с потребителите успешно проведе консултации с организациите на 
потребителите и участва в разискванията с ЕИСК при изготвянето на становище по 
собствена инициатива относно „Икономическа демокрация на вътрешния пазар“ с 
надеждата, че впоследствие това сътрудничество ще продължи, за да се гарантира, че 
политиката на конкуренция ще бъде насочена към благоденствието на потребителите и 
защитата на ценностите на гражданското общество. 

 
6. Европейска мрежа по конкуренция и национални съдилища 
 
6.1 През 2008 г. сътрудничеството в Европейската мрежа по конкуренция между 

националните органи по защита на конкуренцията и съответната Генералната дирекция 
е протекло безпроблемно и Комисията го окачествява като успешно. 

 
6.2 Същото се отнася и за дейността и сътрудничеството със съдилищата. 
 
7. Международна дейност 
 
7.1 Комисията съобщава, че през 2008 г. е сътрудничила в тази област с Китай и Корея, 

както и че играе активна роля в ОИСР и в Международната мрежа по конкуренцията. 
 
8. Междуинституционално сътрудничество 
 
8.1 ГД „Конкуренция“ подчертава своите отлични контакти с ЕП, Съвета и ЕИСК. 
 



9. Формиране на позицията на ЕИСК 
 
9.1 Защита на потребителите 
 
9.1.1 Комитетът приветства факта, че ГД „Конкуренция“ е развила приоритета „Защита на 

потребителите“, особено във връзка с публикуването на своята „Бяла книга относно 
исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на 
Европейската общност“, която заслужава неговата подкрепа. Той обаче изразява 
съжаление, че изминаха повече от две години, а все още не е създаден съдебен 
механизъм за завеждане на колективен иск за защита на потребителите, какъвто е 
предвиден в Бялата книга и по отношение на който ЕИСК изрази своето одобрение в 
различни становища.  

 
9.1.2 Комитетът е на мнение, че акцентирането върху сътрудничеството със защитата на 

потребителите – като тези дейности продължат с неотслабваща интензивност – не бива 
да измества идеята и работния приоритет, че освен защитата на потребителите 
картелното законодателство следва освен защитата на потребителите да покрива и 
други аспекти, например: 

 
− гарантиране на достъпа до основни права и свободи; 
− да не се допуска застрашаването на демократични и свободни структури чрез 

икономическа мощ (too big to fail); 
− да няма системно или секторно господство; 
− закрила на структурите на малкия и средния бизнес. 

 
9.2 Държавни помощи 
 
9.2.1 Комитетът подкрепя усилията държавите-членки да бъдат наблюдавани при 

прилагането на възстановяването на заеми и гаранции, за да се установят отново равни 
условия за конкуренция. 

 
9.2.2 ЕИСК констатира от конкретните примери за отделни процедури при създаването на 

нови пакети от актове за постигане на споразумение, че Комисията е постигнала добри 
успехи с новите инструменти. Ето защо той смята, че именно процесуалното право 
следва постоянно да се адаптира към променящите се условия. 

 
9.2.3 Във финансовата област през следващите десетилетия на изпитание ще бъде поставена 

надеждността на европейското законодателство в областта на конкуренцията. Не са 
възстановени „равните условия за всички играчи“. В това отношение действията на 
Комисията са решаващи за доверието на европейските граждани в институциите и 
законодателството на ЕС. 

 



9.2.4 Призовава Европейската комисия при контрола върху държавните помощи и 
изискванията към тях да следи във финансовата област рекапитализацията на банки да 
бъде винаги свързана с възстановяване на оперативността на паричните потоци и на 
механизмите за отпускане на кредити. Натоварването на публичните бюджети е 
оправдано, само ако получателите на помощи устойчиво подкрепят целите на реалната 
икономика. 

 
9.3 Комисията се призовава да заяви дали и доколко нейните действия по конкретни 

случаи и отчитането на политическа целесъобразност при одобряването на държавна 
помощ за финансовия сектор представляват трайно отклоняване от прилаганите досега 
от нея принципи и правила, както и дали в бъдеще помощи в съответствие с 
член 107 (2A3) ще бъдат достъпни и за други структуроопределящи промишлени 
отрасли, напр. за пазара на труда (автомобилна индустрия). 

 
9.4 Услуги от обществен интерес 
 
9.4.1 Комитетът подкрепя Комисията в нейния стремеж към установяване на правила в 

областта на електро- и газоснабдителните, телефонните и транспортните услуги, които 
да са изгодни за потребителите. 

 
9.5 Транспорт 
 
9.5.1 Комитетът подкрепя усилията на Европейската общност. 
 

Относно доклада за 2007 г. Комитетът установи, че спазването на социалните 
предписания в този сектор съдържа компонент, свързан с конкуренцията. 

 
9.5.2 ЕИСК настоява в интерес на работниците в транспортния сектор да се обърне повече 

внимание на този аспект. В европейския транспортен сектор все още съществува 
разлика в социалните стандарти, която причинява нарушаване на конкуренцията. 
Комитетът е на мнение, че в това отношение Европейската комисия би следвало да 
бъде по-категорична спрямо държавите-членки. 

 
9.6 Електронни съобщения и медии 
 
9.6.1 ЕИСК смята, че са засегнати както интересите на потребителите, така и интересите на 

гражданското общество, свързани с демокрацията, прозрачността и свободата на 
словото. 

 
 Те трябва да бъдат съблюдавани като цели в по-голяма степен. 
 
9.7 Отдел за връзка с потребителите 



 
9.7.1 Комитетът приветства създаването и функционирането на отдела за връзка с 

потребителите и подкрепя Комисията за разширяването му. 
 
9.8 Европейска мрежа и взаимодействие между държавите-членки 
 
9.8.1 ЕИСК отбелязва, че Европейската мрежа по конкуренция действа – както между 

националните органи по защита на конкуренцията, така и между съдилищата. 
 
9.8.2 Международното значение на законодателството в областта на конкуренцията според 

ЕИСК още не е подобаващо оценено. 
 
9.8.3 Още в своето становище относно доклада за политиката на конкуренция за 2007 г. 

ЕИСК изрази категорично мнението си за значението на конкурентното право, за 
социалния дъмпинг, за неспазването на разпоредбите относно наемните работници, 
както и за неспазването на разпоредбите за опазване на околната среда. Тогава той 
прикани Комисията да докладва по тези въпроси. Това все още не е станало и следва да 
бъде направено. 

 
9.8.4 ЕИСК призовава Комисията да предизвика съгласуване между индустриалната 

политика и политиката на конкуренция. 
 
9.9 Конкуренция и глобализация 
 

9.9.1 ЕИСК се застъпва за това, когато се правят преценки по въпроси на конкуренцията, да 
се вземат предвид също и аспекти на глобализацията, по-конкретно насоките на ГАТТ 
и СТО. 

 

9.9.2 Един аспект, който според ЕИСК липсва в доклада за политиката на конкуренция за 
2008 г., е разглеждането на антиконкурентното въздействие на държавната собственост 
във финансови холдинги, включително и извън ЕС. Освен това загриженост 
предизвиква и въздействието от изкупуването на европейски предприятия чрез фондове 
от други държави – включително и извън ЕС – и прокарването на държавно-
стратегически интереси чрез капиталово участие. 

 
10. Конкуренция и авторско право 
 
10.1 Тук би следвало да се добави анализ на свързания с конкуренцията компонент на 

авторското право. 
 
10.2 Справедлива търговия и свободна търговия са възможни само условно по отношение на 

нарушители на авторското право. Конкурентното право също е силно оръжие в тази 
област, което се препоръчва на вниманието на Комисията. 

 



11. Сътрудничество с други европейски институции 
 
11.1 Европейският икономически и социален комитет отбелязва, че с удоволствие е на 

разположение за такова сътрудничество. 
 

_____________ 
 
 


