САНКЦИИ ЗА КОМПАНИИТЕ-МАЙКИ
И ПРЕТЪРСВАНИЯ В ДОМОВЕТЕ НА МЕНИДЖМЪНТА И
СЛУЖИТЕЛИТЕ
ЗАСИЛЕНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ НА КЗК СЛЕД ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЗЗК

ТЕМИТЕ

 Директивата ECN+ и измененията в ЗЗК
 Обзор на промените в правомощията на КЗК
 Претърсвания в служебните помещения и домовете на служителите
 Отговорност на компаниите-майки съобразно ЗЗК и практиката на Съда на ЕС
 Дискусия

ДИРЕКТИВАТА
ECN+ И
ИЗМЕНЕНИЯТА В
ЗЗК

Независимост на
националните
органи по
конкуренцията

Унифициран
набор от
правомощия

По-тясно
сътрудничество
в рамките на
ECN

ОБЗОР НА ПРОМЕНИТЕ В ПРАВОМОЩИЯТА НА КЗК


Правомощия по прилагане на правилата относно нелоялните търговски практики във веригата за търговия на храни и
селскостопански стоки



Промяна на теста за разрешаване на концентрации (сливания и придобивания) – SIEC - съществено възпрепятстване
на ефективната конкуренция на съответния пазар, особено в резултат на създаване или засилване на господстващо
положение



Засилени правомощия във връзка със заблуждаваща реклама и неразрешена сравнителна реклама, които попадат в
обхвата на Регламент (ЕС) № 2017/2394- нарушения в рамките на Европейския съюз, широко разпространени
нарушения или широко разпространени нарушения със съюзно измерение



Право на КЗК да откаже да образува производство по сезиране, ако случаят не попада в обхвата на приоритетите за
правоприлагане на КЗК съгласно публикувани правила (за антитръстови нарушения, нелоялна конкуренция и
нелоялни търговски практики)



Разширяване на правомощията по проверки на място (dawn raids/претърсвания)



Разширяване на санкционните правомощия

ОБЗОР НА ПРОМЕНИТЕ В ПРАВОМОЩИЯТА НА КЗК
 SIEC - съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на съответния пазар, особено в резултат на

създаване или засилване на господстващо положение – какво се промени?


Анализът се обръща – първо се преценява дали ще настъпи значителна загуба на конкуренция, като установяване или засилване на
индивидуално или колективно господстващо положение е само една от възможните причини за това (тя остава основната)



Възможно е значителната загуба на конкуренция да настъпи и без установяване или засилване на господстващо положение, в
резултат на създаване или засилване на:


Некоординиран олигопол (non-collusive oligopoly)



Некоординирани ефекти (non-coordinated effects) – при вертикалните сливания: ефект на елиминиране при търсенето (customer
foreclosure) или предлагането (input foreclosure), други – повишена прозрачност на пазарите, при хоризонталните сливания:
загуба на съществени конкурентни взаимодействия

ЗАБЛУЖДАВАЩА РЕКЛАМА И НЕРАЗРЕШЕНА СРАВНИТЕЛНА РЕКЛАМА,
КОИТО ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2017/2394 :

01

02

03

Нарушение в рамките на ЕС =
презграничен характер в рамките
на ЕС на база местоположението
на търговеца и на потребителите
съобразно критерии като къде е
извършено, къде е установен
нарушителят, къде се намират
доказателства или активи на
нарушителя

Широко разпространено
нарушение = действително или
потенциално увреждане в поне
1+2 държави в ЕС + презграничен
характер

Широко разпространено
нарушение със съюзно
измерение = действително или
потенциално увреждане в поне
2/3 от държавите в ЕС или 2/3 от
населението + широко
разпространено нарушение

ПРЕТЪРСВАНИЯ
В СЛУЖЕБНИТЕ
ПОМЕЩЕНИЯ И
ДОМОВЕТЕ НА
СЛУЖИТЕЛИТЕ

Разширяват се производствата, в които се допуска претърсване:
 Антитръст/концентрации
 Ново: Нелоялни търговски практики във веригата за търговия с

храни и селскостопански продукти
 Ново: Заблуждаваща реклама и неразрешена сравнителна

реклама, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 2017/2394

ПРЕТЪРСВАНИЯ В СЛУЖЕБНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ДОМОВЕТЕ НА
СЛУЖИТЕЛИТЕ
 Чл. 50, ал. 3 Комисията може да извършва проверки по ал. 1 в помещения, превозни средства и в други обекти,

различни от посочените в ал. 2, т. 1, включително в домовете на всеки представител или член на
управителните органи или на персонала на предприятия или на сдружения на предприятия, в случай на
основателни съмнения, че документи или други записи, които са свързани със стопанската дейност и с
предмета на проверката, се съхраняват там.
 Претърсвания в домовете се допускат само в производства, касаещи нарушения в областта на

Антитръст/Концентрации
 Не се допуска запечатване на помещенията
 Не се допуска [принудително] влизане в помещенията?
 Няма изискване за субсидиарност спрямо претърсване на служебните помещения

ОТГОВОРНОСТ НА КОМПАНИИТЕ-МАЙКИ СЪОБРАЗНО ЗЗК И
ПРАКТИКАТА НА СЪДА НА ЕС

Чл. 100, ал. 14 Имуществените санкции за нарушение по ал. 1, т. 1 могат да бъдат наложени и на лице, което:
1. упражнява контрол върху предприятието нарушител, или
2. е придобило негови активи вследствие на преобразуване, при което предприятието нарушител е престанало
да съществува като юридически субект, или
3. е икономически правоприемник на дейността, чрез която е извършено нарушението

ОТГОВОРНОСТ НА КОМПАНИИТЕ-МАЙКИ СЪОБРАЗНО ЗЗК И
ПРАКТИКАТА НА СЪДА НА ЕС

 Понятието за контрол: възможност за упражняване на решаващо влияние
 Действително упражняване на контрола
 Липса на независимост (майката и дружеството действат като единен икономически субект)
 Оборима презумпция, че майката и дружеството действат като единен икономически субект при изцяло или

почти изцяло притежавани дъщерни дружества
 Не се изисква доказване на участие в нарушението или вина на майката
 Приложимост при непряк контрол и холдингови структури

ОТГОВОРНОСТ НА КОМПАНИИТЕ-МАЙКИ СЪОБРАЗНО ЗЗК И
ПРАКТИКАТА НА СЪДА НА ЕС
Единен икономически субект

Холдинг

Компаниямайка

Дружествонарушител

ОТГОВОРНОСТ НА КОМПАНИИТЕ-МАЙКИ СЪОБРАЗНО ЗЗК И
ПРАКТИКАТА НА СЪДА НА ЕС

Ефекти:
 Експоненциално нарастване на риска – оборотът, на база на който се изчисляват санкциите, включва оборота,

не само на дружеството-нарушител, но и на компанията-майка и холдинга
 Като адресати на санкционното решение дружеството-нарушител, компанията-майка и холдингът стават

солидарно отговорни с останалите участници в нарушението по искове за обезщетение
 По същество се вменява имплицитна отговорност на дружествата, упражняващи контрол чрез пълна или почти

пълна собственост на капитала, за недопускане на нарушения на антитръстовото законодателство от
дъщерните им дружества
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