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Основни въпроси при прилагането на правилата на държавните помощи

 Установяване на държавна помощ

 Чл. 107, ал.1 от ДФЕС

 Известие на ЕК относно понятието за държавна помощ съгласно чл. 107, ал. 1 от ДФЕС
(ОВ на ЕС, C 262/1, 19 Юли 2016)

 Съдържание на понятието за „държавна помощ“

 Предоставяне на предимство от държавата или чрез публични ресурси

 Предприятие/стопанска дейност

 Поставяне на предприятието в по-благоприятно положение (селективност)

 Нарушаване или застрашаване на конкуренцията

 Засягане на търговията между държавите членки
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Основни въпроси при прилагането на правилата на държавните помощи

 Задължение за уведомяване и задължение за изчакване

 Чл. 108, ал. 3 от ДФЕС

 Регламент на Съвета (ЕС) 2015/1589 от 13 юли 2015 година за установяване на подробни
правила за прилагането на чл. 108 от ДФЕС

 Обстоятелства, които изключват задълженията за уведомяване и за
изчакване

 Прилагане на регламент на ЕК за групово освобождаване

 Регламент (ЕО) на ЕК № 800/2008 от 6 август 2008 г.

 Регламент (ЕС) на ЕК № 651/2014 от 17 юни 2014 г.

 Прилагане на съществуваща държавна помощ
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Роля на ЕК в правоприлагането по държавни помощи

 Оценка на съвместимостта на държавните помощи с Вътрешния пазар

 Прилагане на критериите по чл. 107, ал. 2 и 3 от ДФЕС

 Изключителна компетентност на ЕК

 Преглед изключително от съдилищата на ЕС

Роля на националните съдилища в правоприлагането по държавни помощи

 Защита на индивидуални права на засегнати субекти

 Неизпълнение на задължението за уведомяване и/или на задължението за изчакване

 Изпълнение на решения на ЕК за възстановяване на неправомерна и несъвместима
държавна помощ
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Роля на националните съдилища при предоставяне на неправомерна
държавна помощ

 Предотвратяване изплащането на неправомерна държавна помощ

 Възстановяване на неправомерна държавна помощ

 Възстановяване на лихва върху неправомерна държавна помощ

 Едновременно възстановяване на лихва за неправомерност и неправомерна
държавна помощ

 Самостоятелно възстановяване на лихва за неправомерност

 Изчисляване на лихвата за неправомерност
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Роля на националните съдилища при предоставяне на неправомерна
държавна помощ

 Искове за обезщетение на вреди, причинени в резултат на неправомерна
държавна помощ

 Искове за обезщетение на вреди, предявени срещу държавата, предоставяща помощта

 Всеки засегнат субект има право на иск

 Елементи на отговорността на държавата членка

 Нарушената разпоредба на правото на ЕС предоставя права на лицата

 Нарушението е достатъчно сериозно

 Налице е пряка причинно-следствена връзка между нарушението и причинените вреди

 На обезщетяване подлежат както действителните загуби, така и пропуснатите ползи

 Искове за обезщетение на вреди, предявени срещу бенефициера на държавната помощ
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Роля на националните съдилища при предоставяне на неправомерна
държавна помощ

 Налагане на временни мерки

 Разпореждане за предотвратяване изплащането на неправомерна държавна помощ

 Разпореждане за пълно възстановяване на неправомерна държавна помощ

 Разпореждане за прекратяване изплащането на неправомерната държавна помощ

 Разпореждане за блокиране на неправомерната помощ до разрешаването на спора
по същество
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Роля на националните съдилища при изпълнение на решения на ЕК за
възстановяване на държавни помощи

 Оспорване на национално разпореждане за възстановяване, издадено в

изпълнение на решение на ЕК

 Искане по чл. 267 от ДФЕС за преюдициално заключение относно валидността на
решението на ЕК за възстановяване

 Налагане на временна мярка: спиране на предварителното изпълнение на националните
разпореждания за възстановяване при:

 Сериозни съмнения относно валидността на решението на ЕК

 Неотложност

 Отчитане на интересите на ЕС

 Искове за обезщетение на вреди, причинени в резултат на неизпълнение на
решение на ЕК за възстановяване
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Процесуални аспекти на прилагането на правилата относно
държавните помощи от национални съдилища

 Принцип на процесуалната автономия

 Принцип на еквивалентността

 Принцип на ефективността

 Практически измерения на принципите на еквивалентност и ефективност

 Дерогация на национални правни норми

 Активна легитимация на лицата, търсещи защита пред националния съд

 Процес на събиране на доказателства

9

Роля на националните съдилища при 
прилагането на правилата за държавни 
помощи



Този проект се изпълнява с финансовата

подкрепа на Европейския съюз по

Програмата за обучение на национални

съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Правна информация: Настоящата презентация отразява единствено и само възгледите на авторите ѝ и организацията,

отговорна за изпълнението на проекта - Фондация "ЛИБРе", и Европейската комисия не е отговорна за използването на

съдържащата се тук информация. Повече информация за организацията може да намерите на адрес:

http://libreresearchgroup.org

Благодарим за вниманието!

http://libreresearchgroup.org/

