ГЛАВА 6 “ПОЛИТИКА НА КОНКУРЕНЦИЯТА”

1. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГЛАВАТА
Преговорната глава включва следните основни сфери:
- Забрана на споразумения, които ограничават конкуренцията и на злоупотреби с
господстващо положение на пазара ( чл.81, чл.82 ДЕО и вторично
законодателство);
- Контрол върху концентрациите между предприятията, които създават или
укрепват господстващо положение на пазара ( Регламент 139/2004 и вторично
законодателство);
- Контрол върху отпускането на държавни помощи, които възпрепятстват
конкуренцията в рамките на Общността ( чл. 87, чл. 88 ДЕО и вторично
законодателство);
- Либерализиране на икономиката - публичните власти в държавите-членки могат
да предоставят специални или изключителни права на държавни или частни
предприятия за извършването на услуги от общ икономически интерес, но тези
права не трябва да надхвърлят необходимото за реализацията на дейността (
чл.86 от ДЕО и вторично право по отрасли).
2. ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА
По Глава 6 “Политика на конкуренцията” България пое следните ангажименти, които
следва да бъдат изпълнени:
По хармонизиране на законодателството
- да извърши по-нататъшни помени в ЗЗК, в съответствие с препоръките на ЕК за
прецизиране на някои текстове на закона;
По изграждане и развитие на административния капацитет
правоприлагането в областта на антитръста и държавните помощи
-

и

по

КЗК да продължи да съсредоточава дейността си върху най-сериозните
нарушения на конкуренцията (картели, злоупотреба с господстващо положение)
и да провежда възпираща санкционна политика;
да се гарантира активната роля на КЗК в процеса на либерализиране на
икономиката и отварянето на пазарите;
да продължи укрепването на административния капацитет на органа за
наблюдение на държавните помощи (МФ);
да продължи усилията за осигуряване на контрол върху кумулирането на
различни форми на държавно подпомагане при оценка на помощите;
да продължи усилията за правилно приложение на acquis за помощите за
оздравяване или преструктуриране на предприятия в затруднение;

Финансови ангажименти, произтичащи за българската страна

От поетите ангажименти по глава 6 “Политика на конкуренцията” не произтичат
конкретни финансови задължения.
3. ДОГОВОРЕНИ ПРЕХОДНИ ПЕРИОДИ
При приключване на преговорите и затваряне на Глава 6 “Политика на конкуренцията”,
България не е договорила преходни периоди и/или дерогации.
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