ПРОЕКТ!

МОТИВИ
към проект на Правила за одобряване на мерки за запазване на конкуренцията
при концентрации между предприятия

Приетият ЗИД на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), обн. ДВ, бр.17
от 26 февруари 2021 г., измени и допълни състава на разпоредбата на чл. 86 от
ЗЗК. Съгласно чл. 86, ал. 1 от ЗЗК Комисията може да одобри мерки,
предложени от лицата по чл. 78, ал. 1, пряко свързани с изпълнението на
концентрацията, които са необходими за запазване на ефективната конкуренция
(МЗЕК) и ограничаване на отрицателното въздействие на концентрацията върху
засегнатия пазар. Изменението на нормата на чл. 86, ал. 1 от ЗЗК относно
одобряването на мерки от КЗК е в съответствие с практиката на ЕК и
националните законодателства на държавите членки на ЕС, съгласно които
административните органи могат само да одобряват, след извършване на пазарен
тест, но не и да налагат мерки на участници в концентрация.
Законодателят е предвидил и възможност Комисията да назначи особен
представител, който да следи за изпълнението на одобрените от нея мерки и да
служи за гарант, че концентрацията ще бъде осъществена с необходимата степен
на сигурност (чл. 86, ал. 3 ЗЗК). Законът предвижда процедурата по одобряване
на мерки и назначаване на особен представител да бъде уредена с правила,
приети от Комисията (чл. 86, ал. 4 ЗЗК). В § 70 от Преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на
конкуренцията е предвидено в срок от три месеца от влизането в сила на закона
Комисията да приеме изменения и допълнения в актовете, предвидени в ЗЗК.
С оглед на гореизложеното се налагат значителни изменения и
допълнения в сега действащите Правила за налагане на мерки за запазване на
конкуренцията при концентрации между предприятия, приети с Решение №
1776/20.12.2011 г., поради което е целесъобразно да бъдат приети нови Правила.
Целта на Правилата за одобряване на мерки за запазване на
конкуренцията при концентрации между предприятия (Правилата) е да внесе
прозрачност, яснота и ефективност на процедурата по одобряването на
предложените от лицата по чл. 78, ал. 1 МЗЕК и да гарантира в по-голяма степен
правната сигурност на участниците в производствата по оценка на концентрации
между предприятия.
Проектът на Правилата за одобряване на мерки за запазване на
конкуренцията при концентрации между предприятия описва детайлно
основните принципи, критериите и процедурата, въз основа на които Комисията
одобрява промени в условията на концентрацията/мерки за запазване на

ефективната конкуренция в рамките на ускорено и на задълбочено проучване (и
двете наричани за краткост МЗЕК).
В чл.3 от Правилата са описани основните критерии, на които трябва да
отговорят предложените от лицата по чл. 78, ал. 1 МЗЕК. Същите следва да
бъдат пропорционални, адекватни и достатъчни за да бъдат преодолени напълно
и ефективно откроените конкурентни проблеми. Предложените МЗЕК е
необходимо да бъдат обвързани с определен срок за тяхното въвеждане, който да
бъде кратък с цел да не се намали ефективността на мерките или да се
предотврати обезценяването или погиването на отчуждените активи (чл. 3, ал. 9).
Мерките, които са свързани с определено бъдещо поведение също трябва да
бъдат обвързани с определен срок, като следва да бъде предложен и адекватен
начин за проследяване на тяхното спазване (чл. 3, ал.10).
В Правилата са описани и видовете мерки за запазване на ефективната
конкуренция, които по своя характер могат да бъдат структурни, поведенчески
или от смесен тип. В чл. 7 са разписани изискванията към мярката „отделяне на
бизнес чрез продажба“ в случаите, когато структурната мярка обхваща
самостоятелен бизнес или отделяне на активи, които не са обособени в
самостоятелна бизнес единица. В определени случаи в Правилата е предвидена
възможност да бъде предложена от страните алтернативна продажба, когато
изпълнението на продажбата на предприятие като МЗЕК е несигурно или трудно
с оглед определени обстоятелства. Алтернативната продажба, т.нар. „перла в
короната“, трябва да бъде поне толкова добра, колкото и първата по отношение
на създаването на жизнеспособен конкурент и не трябва да бъде свързана с
несигурност по отношение на своевременното изпълнение (чл. 7, ал. 11 и ал. 12)
В чл. 8 от Правилата, като важен елемент от оценката на Комисията при
одобряването на предложените МЗЕК, са разписани основните изисквания, на
които следва да отговаря потенциалният купувач на предприятието/обособения
бизнес, обект на прехвърляне, а чл. 9 описва начините, чрез които се гарантира
прехвърлянето му в зависимост от рисковете при намиране на подходящия
купувач.
В чл. 10 Правилата разясняват същността на поведенческите мерки, в кои
случаи същите могат да бъдат ефективен метод за преодоляване на конкурентни
проблеми и какви са най-често срещаните форми на този вид мерки.
В чл. 12 Правилата предвиждат възможност за включването на клауза за
преразглеждане на одобрените и постановени с решение на КЗК мерки, като
поясняват процедурата и в кои случаи същата може да бъде приложена.
Съгласно чл. 80, ал. 4 от ЗИД на ЗЗК при наличие на данни относно
съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция Комисията има право
да укаже на лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК в рамките на ускорено проучване да
предложат промени в условията на концентрацията с цел отстраняване на
очертаните антиконкурентни ефекти, които ще настъпят в резултат на сделката.
Това право е аналогично и на практиката на ЕК в рамките на първа фаза на
проучването да организира среща с участниците в концентрацията (state of play
meeting), на която да ги информира за очертаните проблеми относно сделката. В
тази връзка в чл. 13 - чл. 15 от Правилата детайлно е разписана процедурата по
разглеждане и одобряване на предложените от лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК
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промени в условията на концентрацията. Правилата също така поясняват кога
може да бъде приложена разпоредбата на чл. 80, ал. 4 от ЗЗК (чл. 14, ал. 3),
каква информация и в какъв срок страните следва да представят своите
предложения.
В чл. 16 - чл. 24 от Правилата е разписана подробно и процедурата по
разглеждане и одобряване на предложените МЗЕК от лицата по чл. 78, ал. 1 от
ЗЗК в рамките на задълбочено проучване.
Към Правилата е изготвена и форма (Приложение № 1), която определя
информацията и документите, които лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК следва да
предоставят едновременно с предлагането на промени в условията на
концентрацията съгл. чл. 80, ал. 4 от ЗЗК и мерки за запазване на ефективната
конкуренция съгласно чл. 86, ал. 1 от ЗЗК (чл. 21, ал. 1).
За да се гарантира ефективното изпълнение на мерките, е необходимо
осъществяване на активен експертен мониторинг от лице, притежаващо
съответните познания и квалификация за конкретната дейност, която извършват
участниците в концентрацията и за пазара, на който оперират. Въвеждането на
фигурата „особен представител“ гарантира запазване на икономическата
жизнеспособност и конкурентноспособност на активите, обект на отделяне и
продажба (при одобрени структурни мерки) и проследяване изпълнението на
поетите от уведомителя поведенчески мерки, които обикновено се отнасят за подълъг период от време.
В чл. 26 от Правилата се разясняват ролята и функциите на особения
представител по мониторинг и по отделяне на бизнес чрез продажба.
В чл. 27 на Правилата се поясняват отговорностите и задълженията на
лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК.
Разпоредбата на чл. 28 от Правилата разписва детайлно процедурата по
назначаване и освобождаване (предсрочно/редовно) на особения представител,
както и неговите задължения по изготвяне на доклади относно оперативните и
финансови резултати на бизнеса за отделяне чрез продажба, мониторинг на
запазване неговата икономическа жизнеспособност и други конкретни въпроси,
посочени в работния план. В тази връзка към Правилата е изготвен и образец на
Споразумение за възлагане на мандат на особен представител (Приложение №
2), в което
се определят отношенията между него, участниците в
концентрацията и Комисията.
В чл. 29 са посочени и последиците от неизпълнение на одобрените от
Комисията МЗЕК, като се пояснява в кои случаи се отменя постановеното
решение и кога се прилага реда по чл. 90 от ЗЗК.
С прилагането на Правилата се създава възможност и стимул на
участниците в концентрацията да предложат адекватни МЗЕК на очертаните от
КЗК опасения за конкурентната среда и да реализират своите намерения по
начин, който не нарушава ефективната конкуренция на съответния засегнат
пазар. В случай, че страните не предложат мерки за запазване на ефективната
конкуренция или същите не елиминират изцяло откроените от националния
орган по конкуренция (НОК) опасения за конкуренцията, Комисията следва да
забрани концентрацията.
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