Проект!
Мотиви
към проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за защита на конкуренцията

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
защита на конкуренцията (ЗИД на ЗЗК) се цели привеждане в съответствие на
националното законодателство с нормите на Директива 2014/104/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година относно някои
правила за уреждане на искове за обезщетение на вреди по националното право за
нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския
съюз в областта на конкуренцията1. С мерките, предвидени в Директива
2014/104/ЕС, се цели преодоляване на основните трудности за ефективното
упражняване на правото на обезщетение на вреди, причинени в резултат на
нарушенията на националните антитръстови норми и чл. 101 и чл. 102 от Договора
за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). За постигането на посочената
цел директивата предвижда мерки за осигуряване на възможност увредените лица
да получат пълна компенсация за претърпените вреди и за оптимизиране на
взаимодействието между публичното и частното правоприлагане. Въвеждането на
директивата в националните законодателства на страните членки ще спомогне и за
избягване на различията по отношение на приложимите правила.
С проекта на ЗИД на ЗЗК се предлага право да претендират обезщетение за
претърпените вреди да бъде предоставено на всички физически и юридически лица,
тъй като нарушенията на антитръстовите норми могат да причинят вреди на широк
кръг лица – както конкуренти на нарушителите, така и техни контрагенти, клиенти
или крайни потребители.
Предвиждат се и норми относно размера на обезщетението, като целта е
увреденото лице да бъде поставено в положение, в което би се намирало, ако
нарушението на конкуренцията не е било извършено, като същевременно се
изключи възможността за присъждане на обезщетения в необоснован размер.
Със законопроекта се предлагат и изрични правила относно прехвърлянето
на надценката, което възниква, когато прекият купувач на нарушителя прехвърля
надценката на своя купувач (непряк купувач на нарушителя) надолу по веригата на
доставки. Надценката представлява разликата между действително платената цена
и цената, която би била определена при липсата на нарушение.
С цел да се осигури достатъчно време за увредените лица да предявят иск за
обезщетение на вреди с проекта на ЗИД на ЗЗК се въвеждат и ясни правила относно
прилагането на давностните срокове.
Във връзка с определяне размера на претърпяната вреда проектът въвежда
оборимата презумпция, че картелът причинява вреди. Целта от една страна е да се
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улеснят увредените лица при доказването на претенцията за обезщетение, а от
друга страна да се гарантират правата на нарушителите, които ще имат възможност
да докажат, че извършеното от тях нарушение не е причинило вреди.
В съответствие с директивата и с оглед преодоляване на трудностите при
доказване на антитръстови нарушения с проекта на ЗИД на ЗЗК се предлага
придаването на обвързваща сила за гражданския съд на влезлите в сила решения на
Комисия за защита на конкуренцията относно факта на извършване на нарушението
и установения нарушител. Същата сила за гражданския съд има и решение на
комисията, което не е обжалвано или жалбата срещу него е оттеглена.
С проекта на ЗИД на ЗЗК се урежда и въпросът относно отговорността на
лицата, когато нарушението е извършено от две или повече предприятия.
Предвижда се в тези случаи предприятията да носят солидарна отговорност за
причинените вреди. В тази връзка проектът на закон урежда и въпросът относно
отговорността на лицата, които участват в програма за освобождаване от санкция
или намаляване размера на санкцията. С оглед характера на производствата, в които
се прилага програма за освобождаване от санкция или намаляване размера на
санкцията е възможно именно лицата, които се ползват от нея, да бъдат принудени
да заплатят пълния размер на обезщетението. С оглед на това, че програмите за
освобождаване от санкция или намаляване размера на санкцията са от
изключителна важност за ведомствата по конкуренция при доказване на
антитръстови нарушения, и с цел да се запазят стимулите на предприятията да
участват в тях, проектът на ЗИД на ЗЗК предвижда мерки, чрез които се постига
баланс между интересите на увреденото лице от една страна и обществения интерес
от запазване ефективността на тези програми.
С оглед на това, че обосноваването на исковете за обезщетение на вреди
изисква сложен фактологически и икономически анализ, проектът на ЗИД на ЗЗК
предлага въвеждането на норми, които улесняват достъпа на увредените лица до
необходимите доказателства.
Специален ред е предвиден относно представянето на доказателства, събрани
по преписка на орган за защита на конкуренцията. Предвиждането на такава уредба
е продиктувано от необходимостта да се запази ефективността на
административните производства по прилагането на правото на конкуренция от
националния орган за защита на конкуренцията.
Законопроектът предвижда възможност за гражданския съд да налага глоби и
имуществени санкции на физически или юридически лица, които са страни, трети
лица или техните представители по делото, в случаите когато не изпълнят
разпореждане на съда за представяне на доказателства, унищожили са
доказателства по делото или не са изпълнили друго указание на съда.
Законопроектът допълва съществуващите Допълнителни разпоредби на ЗЗК с
нови легални дефиниции с цел еднаквото и непротиворечиво прилагане на
въведените с директивата правила, уреждащи исковете за вреди, настъпили
вследствие на нарушение на правото на конкуренцията.
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