ПРОЕКТ!

МОТИВИ
към проект на Програма за освобождаване от санкции или намаляване на
санкциите и Правила за прилагането й
Разпоредбата на чл. 101 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК)
предвижда възможност Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да освободи
от санкция или намали санкцията на предприятия участници в таен картел.
Условията и редът за това са предвидени в Програмата за освобождаване от
санкции или намаляване на санкциите и Правилата за прилагането й, приети с
Решение № 274/08.03.2011 г. на Комисията и към момента КЗК ги прилага.
С оглед транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за предоставяне на
правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат поефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране
на вътрешния пазар, са приети важни изменения и допълнения на ЗЗК, вкл. на чл.
101 от закона. В допълнение, е необходимо някои от разпоредбите на Директива
(ЕС) 2019/1 да бъдат директно транспонирани в Програмата за освобождаване от
санкции или намаляване на санкциите и Правилата за прилагането й, които да
бъдат приети с решение на комисията. В § 70 от Преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на
конкуренцията (Обн.. ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) е предвидено
в срок от три месеца от влизането в сила на закона комисията да приеме изменения
и допълнения в актовете, предвидени в ЗЗК.
Като се има предвид, че последните изменения и допълнения в ЗЗК и
разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1, които трябва да бъдат транспонирани
директно в Програмата и Правилата, налагат значителни изменения и допълнения
в действащите Програма за освобождаване от санкция/намаляване на санкции в
случай на участие на предприятие в таен картел и Правила за прилагане на
програмата за освобождаване от санкция или намаляване на санкции в случай на
участие на предприятие в таен картел, е целесъобразно да бъдат приети нови
Програма и Правила, с които да бъдат уредени систематично и консистентно
изискванията, посочени изрично в чл. 101 от ЗЗК, както и в Директива (ЕС) 2019/1.
Програмата за освобождаване от санкции или намаляване на санкциите и
Правилата за прилагането й гарантират прозрачността на политиката на
Комисията по предоставяне на освобождаване или намаляване на санкциите,
както и правната сигурност за предприятията – участници в процеса.
В чл. 1 на Програмата се пояснява, че е свързана с прилагането на чл. 15 от
Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и чл. 101 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). В чл. 2 е посочено, че
Програмата има за цел да създаде условия за разкриване на картели като се

предоставя стимул за предприятията, участници в такива картели сами да
разкрият пред КЗК противоправното си поведение срещу възможност за
освобождаване или значително намаляване на санкциите, които в противен
случай биха им били наложени. В чл. 3-7 се конкретизира, че освобождаването от
санкция или намаляването на санкции се прилага от КЗК само в случай на картел
между предприятия. В чл. 8 e посочен случай, в които предприятие не може да
бъде освоводено от санкция. Член 10 предвижда запазване в тайна на
самоличността на подалия искането.
В чл. 11 са описани вариантите за освобождаване от санкция, а в чл. 12-15
– за намаляване на санкции. С чл. 16-19 от Програмата се създава допълнителен
стимул за предприятията, като им се предоставя възможността да получат
допълнително намаление на санкциите, ако разкрият действието и участието си и
в други картели, все още неизвестни и неразследвани от Комисията.
В Програмата подробно са описани задълженията на предприятието, за да
бъде предоставено освобождаване или намаляване на санкции за участие в картел
(чл. 20), което съответства на чл. 19 от Директива (ЕС) 2019/1; получаването на
т.нар. „маркер” (срок за окомплектоване с необходимите доказателства на
искането) (чл. 21-24), с което се транспонира чл. 21 от Директива (ЕС) 2019/1;
съдържанието на искане за освобождаване/намаляване на санкции (чл. 25-27).
Членове 28-30 уреждат особеностите на действие на програмата при
нарушения на чл. 101 от ДФЕС, с което се транспонират разпоредбите на чл. 21,
т.1 и т.2 от Директива (ЕС) 2019/1.
В чл. 31-32 са уредени оценката на исканията и съответно предоставянето
или отказа за условно и окончателно освобождаване или намаляване на санкции,
като чл. 33 и 34 съответстват на чл. 17 (4) от Директива (ЕС) 2019/1.
Правилата дават възможността за първоначален, дори анонимен на този етап,
контакт с КЗК, за предоставяне на неформални указания на предприятията (чл. 13). В чл. 4-9 от Правилата е описана подробно и процедура за подаване на искане
за освобождаване от санкция или намаляване на санкции, с което се транспонира
чл. 20 от Директива (ЕС) 2019/1. Предвидени са гаранции за поверителността на
участието на предприятието в Програмата и защитата на предоставената от него
защитена информация (чл. 10-16). След подаване на искането между КЗК и
предприятието се провежда специална среща, на която се уточняват всички
детайли относно участието на предприятието в Програмата (чл. 17). Описана е
процедурата за искане на маркер (чл. 18-20), с което се транспонира чл. 21 от
Директива (ЕС) 2019/1, както и за искане за допълнително намаляване на санкции
при разкриване на втори картел (чл. 21-22). В Правилата е посочена процедурата
за подаване на съкратено искане до КЗК за освобождаване/намаляване на санкции
(чл. 23-29), с което се транспонира чл. 22 от Директива (ЕС) 2019/1. С цел
гарантиране на правната сигурност подробно са описани процедурата и
критериите за предоставяне или отказ на условно освобождаване или намаляване
на санкции (чл. 30-40), с което е транспониран и чл. 17 (4) от Директива (ЕС)
2019/1. Уредени са и въпросите с достъпа, използването и обмена на искания и
материалите по чл. 101 от ЗЗК (чл. 45-48).
Разпоредбите от Директива (ЕС) 2019/1, които подлежат на транспониране
в Програмата за освобождаване от санкции или намаляване на санкциите и
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Правилата за прилагането й имат за цел уеднаквяване на режимите във всички
държави от ЕС за освобождаване от санкции или намаляване на санкциите на
участници в картели, тъй като те са ключов инструмент за разкриването на тайни
картели. По този начин се повишава правната сигурност за предприятията на
вътрешния пазар посредством осигуряването на възможност за всички
национални органи по конкуренция да предоставят освобождаване от санкции и
да намаляват размера на санкциите, както и да приемат съкратени искания при
еднакви условия. Предвидени са и условията, при които се осъществява
координацията между КЗК, ЕК и другите национални органи по конкуренция във
връзка с искания за освобождаване от санкции или намаляване на техния размер.
С прилагането на Програмата за освобождаване от санкции или намаляване
на санкциите и Правилата за прилагането й се очаква да се постигне по-голяма
правна сигурност за предприятията, участници в картели, тъй като в тях са
описани в детайли процедурите и стъпките за подаване на искания за
освобождаване от санкции или намаляване на техния размер. Ясните правила и
тяхната публичност ще спомогнат предприятията да бъдат запознати със своите
права, дори и да нямат възможност да ползват правна помощ, специализирана в
областта на конкурентното право. В резултат на това се очаква те да бъдат
стимулирани да подават искания във връзка с Програмата и да предоставят
информация за разкриването на картели, които представляват най-тежкото
нарушение на конкуренцията.
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