
Предговор към годишния доклад за конкуренцията за 2015 г. 

от Маргрете Вестегер, комисар по въпросите на конкуренцията 

Миналата година бе моята първа пълна година като комисар по въпросите на конкуренцията, 

след встъпването в длъжност на Комисията с председател г-н Юнкер на 1 ноември 2014 г. И в 

много отношения тя бе една забележителна година. Комисията разреши 318 сливания, по 20 от 

които бяха поети ангажименти, прие седем решения в областта на антитръста и картелите и 

одобри повече от 200 мерки за държавна помощ. Нашите действия обхванаха всички основни 

сектори на икономиката на ЕС. 

Но преди всичко считам, че нашите усилия, положени в политиката за конкуренция, доведоха 

до промяна в живота на хората. С правилата за конкуренция се гарантира, че икономиката и 

пазарите функционират в интерес на гражданите. Те гарантират, че доминиращите 

предприятия спазват правилата и не злоупотребяват с мощта си. С тях се осигуряват 

равнопоставени условия на конкуренция, при които всички дружества, без значение дали са 

малки или големи, имат шанс за успех. 

Ето защо Комисията работи усилено за борбата с вредната данъчна конкуренция, например. 

През последните шест месеца започнахме да постигаме резултати. През януари тази година 

Комисията заключи, че белгийската схема за свръхпечалба е незаконна съгласно правилата на 

ЕС за държавна помощ. Схемата позволява на някои мултинационални групи да плащат данък 

само върху част от печалбите си, докато самостоятелни дружества (т.е. дружества, които не са 

част от групи) с дейности само в Белгия, не могат да се ползват от такива предимства. Това е не 

само много сериозно нарушение на конкуренцията в рамките на единния пазар на ЕС, засягащо 

поне 35 мултинационални компании в широк кръг от икономически сектори, но и пряка вреда 

за онези, които плащат дължимите от тях данъци. Понастоящем въпросните дружества трябва 

да върнат неплатените данъци на Белгия.  

Миналата година това решение беше предшествано от други две решения на Комисията 

относно държавна помощ, в които се констатира, че Люксембург и Нидерландия са 

предоставили неправомерни избирателни данъчни предимства съответно на „Фиат“ и на 

„Старбъкс“. Целта на Комисията е да осигури яснота и да гарантира, че данъчните становища не 

нарушават конкуренцията, като предоставят избирателно икономическо предимство на някои 

предприятия. 

Усилията на Комисията за отстраняване на нарушенията на конкуренцията, произтичащи от 

режимите на държавите членки за данъчно облагане на дружествата, бяха допълнени от 

амбициозен регулаторен пакет, представен от Комисията през януари 2016 г., за борба с 

избягването на корпоративни данъци в ЕС и в целия свят. Предложенията се основават на 

простия принцип, че всички дружества, малки и големи, трябва да плащат данък там, където 

реализират печалбите си. В предложението се определя също така координиран подход за 

прилагане на стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане в 

международен план. 

Комисията пое също ангажимента да предостави възможност на потребителите в ЕС да се 

възползват от всички възможности, които предлага един истински единен цифров пазар. 



Ключов елемент на нашата работа в това отношение е проучването ни в сектора на 

електронната търговия, чиито първоначални констатации бяха публикувани през март 2016 г. 

Първите резултати показват, че блокирането на географски принцип е широко разпространено 

в ЕС и пречи на потребителите да се възползват максимално от електронната търговия. Това се 

дължи отчасти на едностранните решения на някои дружества да не продават зад граница, но 

и на договорни пречки, създадени от предприятия, които позволяват на търговците на дребно 

да продават само в някои държави, като по този начин потребителите не могат да извършват 

трансгранични покупки онлайн в ЕС. Ние сме разтревожени от проблема, свързан с договорите, 

съгласно които търговците на дребно не могат да продават в чужбина, тъй като това води до 

разделяне на единния пазар на множество национални пазари, и до заменяне на бариерите, 

които ние премахваме в продължение на почти шестдесет години, с нови, договорни пречки. 

Ако бъдат установени конкретни проблеми по отношение на конкуренцията, Комисията ще 

продължи своето проучване и ще започне разследвания по конкретни случаи.  

Електронната търговия не е единственият елемент от единния цифров пазар, където трябва да 

се гарантира, че конкуренцията не се нарушава. Наличието на конкурентен сектор на мобилния 

интернет е от все по-голямо значение за потребителите и предприятията в Европа: повече от 

половината от световния интернет трафик минава през смартфони и таблети и в бъдеще се 

очаква тази тенденция да се засили. 

В тази сфера през април 2016 г. Комисията изпрати изложение на възраженията до Google и 

неговото дружество майка, Alphabet, във връзка с операционната система и приложенията 

Android. Предварителното становище на Комисията е, че Google е приложило стратегия за 

мобилните устройства, целяща да запази и укрепи господстващото му положение в сферата на 

общото търсене в интернет. Първо, посочените практики означават, че услугата Google Search е 

предварително инсталирана и определяна като услуга по подразбиране или единствена услуга 

за търсене на повечето устройства за Android, продавани в Европа. Второ, практиките, 

изглежда, лишават конкурентни търсачки от достъп до пазара чрез конкурентни мобилни 

браузъри и операционни системи. Тези правила важат за всички дружества, осъществяващи 

дейност в Европа.  

В резултат на поведението на Google конкурентните търсачки, мобилни операционни системи 

и интернет навигатори може да са били изкуствено изключени от определени бизнес 

възможности, вместо да се конкурират въз основа на своите качества. Това ще лиши 

потребителите от по-широк избор на мобилни приложения и услуги, и ще попречи на 

иновациите в по-голямото мобилно пространство. Понастоящем Google има възможността да 

отговори на опасенията на Комисията. 

Предварително условие за изграждането на един динамичен цифров единен пазар е 

наличието на конкурентен сектор на мобилните далекосъобщения, което ще доведе до 

справедливи цени, иновативни мобилни услуги и високо качество на мрежата. През май 2016 г. 

Комисията взе важно решение в това отношение, като блокира, съгласно Регламента на ЕС за 

сливанията, предложеното придобиване на „O2“ от страна на „Hutchison“, което щеше да 

доведе до възникването на нов пазарен лидер на пазара на мобилните услуги в Обединеното 

кралство. Имахме сериозни опасения, че в резултат на това потребителите на мобилни услуги в 

Обединеното кралство ще разполагат с по-ограничен избор при търсенето на пакет от мобилни 



услуги, който да отговаря на техните нужди, и ще плащат по-високи цени. Това би 

възпрепятствало също така иновациите и развитието на инфраструктурните мрежи в 

Обединеното кралство, което представлява сериозен проблем, особено за динамично 

променящите се пазари. Корективните мерки, предложени от „Hutchison“, не бяха достатъчни 

за предотвратяването на този проблем . 

Един от най-важните ми приоритети е да се даде възможност на потребителите да се ползват 

от широк спектър от иновативни продукти, онлайн платформи и мобилни услуги. Но аз съм 

също така загрижена да се гарантира, че конкуренцията не се нарушава и на по-традиционните 

пазари. Един от примерите за нашата работа в тази област е провежданото понастоящем 

секторно проучване на механизмите за капацитет за производство на електроенергия. 

Европейските потребители и дружества трябва да бъдат защитени от прекъсвания в 

електроснабдяването и механизмите за капацитет могат да бъдат спомогнат за намаляването 

на този риск. Същевременно ненужните и недобре проектирани механизми за капацитет могат 

да нарушат конкуренцията, да възпрепятстват трансграничните потоци на електроенергия и да 

увеличат цените на електроенергията за крайните потребители. През април 2015 г. Комисията 

публикува междинен доклад, в който се посочва, че държавите членки разполагат със 

съществени възможности да подобрят начина, по който оценяват дали са необходими 

механизми за капацитет, както и начините да ги проектират. Добре проектираните механизми 

за капацитет трябва да бъдат отворени и да позволяват трансгранични доставки на 

електроенергия на територията на ЕС, като по този начин те ще допринесат също така за 

изграждането на енергиен съюз в Европа. 

Това са само няколко примера за това как нашата работа подобрява функционирането на 

пазарите, което е от полза за ежедневието на хората в цяла Европа и в ЕС като цяло. 

Надявам се да продължим доброто сътрудничество с Европейския парламент и с националните 

органи за защита на конкуренцията. Работата в рамките на Европейската мрежа по 

конкуренция носи много реални ползи и през следващата година ще продължим да работим 

заедно, за да се даде възможност на националните органи за защита на конкуренцията да 

бъдат още по-ефективни при прилагането на правилата за конкуренция на ЕС.  
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