Мерките за извънредно положение в The state of emergency measures in
България не отменят действието на Bulgaria do not invalidate competition law
Закона за защита на конкуренцията
Във връзка с решението на Народното
събрание за обявяване на извънредно
положение от 13 март 2020 г. и
законопроект на Закон за мерките по
време на извънредното положение,
обявено с решение от 13 март 2020 г. на
Народното събрание бяха предприети
множество
мерки
за
ограничаване
нарастващото разпространение на вируса
COVID-19 на територията на Република
България, които поставиха българските
предприятия пред сериозни изпитания,
свързани
с
ограничаване
на
производството, достъпа до услуги,
транспортни ограничения, ограничения
пред износа и вноса на стоки, дефицит на
определени групи стоки, спекулативни
цени.
За
да
отговорят
на
предизвикателствата,
предприятията
предприемат редица мерки, в това число
двустранно
и
многостранно
сътрудничество
и
обмен
на
информация с други предприятия от
съответния икономически сектор.

In connection with the decision of the National
Assembly on the declaration of a state of
emergency as of 13 March 2020 and the draft
Law on the measures during the state of
emergency announced by the National
Assembly on the same date, numerous
measures have been implemented to combat
the growing spread of the COVID-19 virus on
the territory of the Republic of Bulgaria. These
measures
have
exposed
Bulgarian
enterprises to serious challenges related to
production restrictions, limited access to
services, transport restrictions, export and
imports limitations, shortages of certain
commodity groups, speculative prices, etc. To
respond to the challenges, businesses are
resorting to different methods, including
bilateral and multilateral cooperation and
exchange of information with other
businesses in the relevant economic
sector.

С настоящото бихме искали да обърнем
внимание, че мерките за извънредно
положение не отменят действието на
Закона за защита на конкуренцията.
Поведението на предприятията трябва да
продължава да бъде в съответствие със
закона, а нарушаването на забраните за
нелоялна конкуренция, злоупотреба с
господстващо положение, злоупотреба с
по-силна позиция при договаряне или
споразумения, решения на сдружения на
предприятия,
както
и
съгласувани
практики, които имат за цел или резултат
предотвратяване,
ограничаване
или
нарушаване
на
конкуренцията,
без
значение от извънредната ситуация в
страната, ще доведе до налагане на
имуществена санкция от страна на
Комисията за защита на конкуренцията,

By means of this legal alert, we would like to
draw your attention to the fact, that the state
of emergency does not override the rules
of competition law. The conduct of
undertakings must continue to be in
conformity with competition law and any
violation of the prohibition on unfair
competition, abuse of a dominant position,
abuse of a stronger bargaining power or any
agreements between undertakings or
concerted practices which have the purpose
or the effect of preventing, restricting or
distorting competition, irrespective of the state
of emergency, will result in the imposition of a
pecuniary sanction by the Commission for the
Protection of Competition, which sanctions
can reach up to 10% of the turnover of the
offender.
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която може да достигне до 10% от оборота
на нарушителя.

При създалата се ситуация бихме искали
да отбележим, че и обменът на
стратегическа търговска информация
между конкуренти в каквато и да е форма
и по какъвто и да е начин, освен в много
ограничени
случаи,
представлява
забранено споразумение или съгласувана
практика по смисъла на конкурентното
право. Ако такъв обмен бъде осъществен
в рамките на браншова асоциация,
негативните последствия ще бъдат
понесени както от асоциацията, така и от
членовете
на
сдружението.
Обстоятелството,
че
обменът
на
стратегическа търговска информация е
осъществен в контекста на съвместни
действия на членовете на асоциацията,
целящи минимизиране или ограничаване
на
негативни
последствия
за
предприятията, породени от извънредното
положение,
не
освобождава
предприятията
от
отговорност,
а
единствено би могло да бъде прието за
смекчаващо отговорността обстоятелство,
което ще се отрази на размера на
санкцията.

In the current situation, we would like to point
out that the exchange of strategic business
information between competitors in any
form and in any way, except in very limited
cases, would be regarded as a prohibited
agreement or concerted practice within the
meaning of competition law. If such an
exchange takes place within a branch
association the negative consequences will
be borne by both: the association and the
members of the association. The fact that the
exchange of strategic business information
was carried out in the context of joint actions
of the members of the association aimed at
minimizing
or
limiting
the
negative
consequences for the enterprises caused by
the state of emergency does not relieve the
companies of liability, and at best will only be
considered as a mitigating factor, affecting the
amount of the penalty.

В тази връзка, бихме посъветвали
предприятията
независимо
от
извънредните обстоятелства да се
въздържат от обмен на стратегическа
търговска информация, като например:
текущи цени, отстъпки, планирани
увеличения/намаления
на
цените,
въвеждане и изтегляне на продукти,
обеми
на
продажби,
използван
капацитет, пазарни стратегии, бизнес
рискове и др.

In this regard, we would advise
businesses, regardless of the exceptional
circumstances, to refrain from exchanging
strategic business information, such as
current prices, discounts, planned price
increases/reductions, plans for product
introduction and withdrawal,
sales
volumes, business capacity, market
strategies, business risks and others.
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Настоящото
съобщение
е
с
информативен характер и не следва да
се счита за конкретен правен съвет. В
случай на нужда предприятията следва
да потърсят квалифицирана правна
помощ на експерти по конкурентно
право.

This legal alert is for informative purposes
only and should not be considered as final
legal advice. Where necessary, undertakings
should seek qualified legal assistance from
competition law experts.
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