Европейски ден на конкуренцията
31 май 2018 г., София
Директивата ECN+: какво ще донесе плюсът?
МОДЕРАТОР
Проф. Пинар Акман специализира право на конкуренцията в
Университета на Лийдс, където е директор на Центъра за бизнес
право и практика. Тя е автор на книгата „Концепцията за
злоупотреба в правото на конкуренция на ЕС: правни и
икономически подходи“, както и на множество статии.
Конкретният й опит е в злоупотребите с господстващо
положение и нарастващо в прилагането на правото на
конкуренция на технологичните пазари. Тя е неправителствен
съветник на Обединеното кралство и Турция за Международната
мрежа по конкуренция. Участва в редакционните колегии на
World Competition и Oxford Competition Law. Тя е член на журито
на Наградите за писане в областта на антитръста. През 2018 г. е
получила наградата „Филип Ливърхълм“, която се дава за
постижения на изтъкнати изследователи.

ЛЕКТОРИ
Г-жа Константина Стрували е заместник началник на отдел
„Европейска мрежа по конкуренция и частно правоприлагане“ в
ГД „Конкуренция“ на Европейската комисия. Отделът отговаря
за координиране на дейностите на ECN и предложението за
ECN+, както и осигурява прилагането и проследяването на
Директивата за вредите. Константина преди е била координатор
по казуси и политика, съветващ по оформянето и разглеждането
на основни антитръст проучвания и координиране на
инициативи в областта на антитръст политиката. Тя е работила
също по казуси в Дирекцията, занимаваща се с основни
индустрии, производство и потребителски продукти. Преди да
се присъедини към ГД „Конкуренция“ тя е била в частна
практика във Freshfields Bruckhaus Deringer и Howrey LLP в
Брюксел.

Проф. д-р Жак Стеенберген е председател на Белгийското
ведомство по конкуренция от създаването му като независим
орган през 2013 г. Преди това е бил генерален директор на
генералната
дирекция
по
конкуренция
в
Белгийското
Министерство на икономическите въпроси. Преподавал е право
на конкуренцията в Университета на Льовен от 1980 до 2014 г.
Преди да се присъедини към ведомството по конкуренция е бил
съдружник в брюкселския офис на правната кантора Allen &
Overy и е бил правен секретар на председателя на Европейския
съд под председателството на Проф. Ж. Мертенс де Вилмарс.
Участвал е като лектор в множество конференции и е автор на
редица публикации по право на ЕС и право на конкуренцията.

Д-р Натали Харсдорф е заместник управляващ директор на
Австрийското федерално ведомство по конкуренция от 2014 г.
От 2017 г. тя оглавява и Правната служба на ведомството.
Преди това е работила като експерт, работещ по казуси във
ведомството и като асистент в Университета на Виена. Харсдорф
е учила право в Университетите на Виена и Дъблин и има
степен от Колежа на Европа в Брюж. Стажове в Съда на ЕС и в
Европейската комисия допълват професионалния й опит. През
2016 г. е изброена сред 26 водещи жени в правоприлагането в
областта на конкуренцията в света от GCR.

Д-р Гунар Калфас е началник на Отдел „Германско и
европейско антитръст право” в Дивизия „Обща политика“ на
Федералната служба по картелите от 2013 г. Той се
присъединява към ведомството през 2008 г., след като работи
като научен сътрудник в Университета на Хамбург (Институт за
международни въпроси). Постовете, които е заемал във
Федералната служба по картелите, включват юрисконсулт в
отдела, занимаващ се със „съдебни и правни въпроси“ и
работещ по казуси в 6-та решаваща дивизия (медии, спорт) на
Федералната служба по картелите.

Г-н Джанлука Сепе е началник на Отдел – Въпроси на ЕС в
Италианското
ведомство
по
конкуренция.
Работи
във
ведомството от 1998 г. Има значителен международен опит в
областта на защитата на конкуренцията и потребителите, като е
представлявал
ведомството
в
няколко
международни
организации. Бил е командирован като национален експерт в ГД
„Защита на потребителите“ на ЕК за период от 18 месеца.
Участвал е пряко в изпълнението на множество проекти за
международно сътрудничество и техническа помощ между
Италианското ведомство и органите по конкуренция на други
страни като България, Хърватия, Румъния, Чехия, Алжир, Малта
и Албания.
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Конкуренцията на енергийните пазари: начинът да се осигурят
достъпни и сигурни доставки за всички потребители
МОДЕРАТОР
Г-жа Тереза Морейра е началник на отдел „Политики на
конкуренцията и потребителите“ на УНКТАД от октомври 2016
г. Преди това е била генерален директор за защита на
потребителите в Португалия от 2010 г. и член на Португалското
ведомство по конкуренция от 2003 до 2008 г. Била е също
генерален директор и заместник генерален директор по
международните икономически отношения на Португалия и е
заемала старши позиции в генералната дирекция по
конкуренция. Работила е над 20 години като асистент по
международно икономическо право и европейско право в
Университета на Лисабон.

ЛЕКТОРИ
Г-н Антонио Гомеш е началник на отдел „Конкуренция“ на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР). Той е бил президент на португалския орган по
конкуренцията от 2013 до 2016 г., като преди това е работил
като старши експерт в отдел „Конкуренция“ на ОИСР през 2013
г. Преди това е бил директор на отдел „Концентрации“ на
Португалското ведомство по конкуренция. Г-н Гомеш е също
асистент-професор към Университета на Авейро, Португалия от
2005 г. Има докторска степен по икономика от Университета на
Йорк, Обединеното кралство.

Г-н Александър Джий се присъединява към Европейската
комисия през 1999 г., след като шест години е работил за
Хазната на Нейно Величество, Министерството на финансите на
Обединеното кралство. Работил е две години в ГД „Правосъдие
и вътрешни работи“ и се присъединява към ГД „Конкуренция“
през 2002 г. В ГД „Конкуренция“ той е работил в отдел
„Енергетика“ и в отдел „Подпомагане на казуси“, а през юли
2010 г. се присъединява към отдел „Плащания“ като заместник
началник отдел. Присъединява се отново към отдел
„Енергетика“ като заместник началник отдел през 2016 г.

3

Г-н Димитър Кюмюрджиев е зам.-председател на Комисията
за защита на конкуренцията (КЗК) от юни 2016 г. Бил е член на
КЗК и през периода 1997-2003 г., когато е член на екипа за
преговори по присъединяване на България към Европейския
съюз като ръководител на работна група „Политика на
конкуренцията“. Бил е също заместник министър на отбраната,
адвокат, началник на политическия кабинет на министъра на
външните работи, представител на Република България към
Групата срещу корупцията на Съвета на Европа (GRECO). От
2002 г. е хоноруван преподавател по право на конкуренцията в
СУ „Климент Охридски“.

Г-н Алберт Риера е старши икономист в консултантската
компания Compass Lexecon. Специализирал е в сектора на
енергетиката, като е съветвал правителства и големи
енергийни компании в Европа, Южна Америка и Близкия Изток.
Той има опит и в антитръст и регулаторни въпроси в
телекомуникационния, транспортния и пощенския сектори.
Преди това е преподавал микроикономика в Университета
„Карлос ІІІ“ в Мадрид и е съосновател на компания за
споделени пътувания.

Г-н Даниел Колган е съдружник в глобалната правна кантора
DLA Piper. Той е опитен специалист по право на конкуренцията,
базиран в Брюксел и е практикувал в тази сфера в
продължение на почти 15 години. Постиженията на г-н Колган
са били признати, наред с други, с включването му в
настоящото проучване на Global Competition Review (GCR) “40
под 40” като един от топ 40 практикуващи право на
конкуренцията на възраст под 40 години в света. Работил е по
широк кръг от сложни въпроси на правото на конкуренцията в
международен контекст, обхващащи както ЕС, така и
национални режими. По-конкретно, той е управлявал основни
високопрофилни въпроси, свързани с глобални картели,
включващи координирани разследвания от множество органи
по конкуренция по целия свят, както и сложни производства по
контрол на концентрациите, обхващащи много юрисдикции.
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Поправяне на вредите – очаквани ефекти от приложението на
Директивата за вредите
МОДЕРАТОР
Г-жа Михаела Носа работи за Словашкото ведомство по
конкуренция от 2004 г. В момента заема поста на директор на
Дивизия „Правни, законодателни и международни отношения“.
Тя представлява ведомството в съдебните производства, както и
на срещите на Европейската мрежа по конкуренция (ECN) и на
други международни събития. Г-жа Носа е участвала в
дискусиите в Съвета на ЕС по проекта на Европейската комисия
на Директива за вредите. Тя е била също ръководител на екипа,
отговорен за изготвянето на последните и досега най-обширни
изменения на словашкия Закон за конкуренцията. Тя е автор на
няколко професионални статии по право на конкуренцията. Тя е
отличена сред „30 в техните 30 години“ жени професионалисти
в конкуренцията в правоприлагането през 2017 г.

ЛЕКТОРИ
Проф. Дамиен Жерар работи по казуси в Генерална Дирекция
„Конкуренция“ на Европейската комисия и е учен, свързан с
Университета на Льовен (UCL, Белгия) и Колежа на Европа
(Брюж и Натолин), където оглавява също Глобалния център по
право на конкуренцията (GCLC). Завършил Университета на
Льовен, Колежа на Европа и Юридическия факултет на
Нюйоркския университет, той е работил за Съдия Ленартс от
Европейския съд и е практикувал в Cleary Gottlieb LLP в
продължение на повече от 10 години. Дамиен Жерар е
публикувал и е говорил обширно по прилагането на правото на
конкуренция на ЕС, материалното антитръст право, правото на
ЕС за държавни помощи и общото право на ЕС, включително
вътрешен пазар и институционални въпроси.

Г-н Роберто Киепа е генерален секретар на Италианското
ведомство по конкуренция от декември 2011 г. Освен това е
съдия в Държавния съвет от февруари 2000 г. и председател на
секция на Държавния съвет от март 2017 г. Преди това е
работил като съдия в регионални административни съдилища.
Лектор в университетски и следдипломни курсове по
административно право и антитръст право; редактира и пише за
правно-търговски издания, автор на над 50 публикации в
областта на административното право.
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Г-жа Андреа Хамилтън е съдружник в правна кантора
McDermott Will & Emery в Брюксел. Има опит в областта на
конкуренцията както в ЕС, така и в САЩ. Редовно представлява
клиенти пред Европейската комисия и националните органи по
конкуренция, като координира и глобални разследвания. Има
опит в казуси по искане за вреди, вкл. в САЩ и Европа. Тя е
получила
Наградата
на
предишните
президенти
от
Международната асоциация на младите адвокати през 2014 г. за
доклад за колективните искове за вреди, на който е съавтор.
През 2016 г. г-жа Хамилтън беше определена от Global
Competition Review като една от 40 водещи практикуващи в
сферата на конкуренцията на възраст под 40 години. Тя също е
била посочена от Who’s Who като Бъдещ лидер в правото на
конкуренцията (2017, 2018).

Г-жа Надин Уотсън е старши вицепрезидент на Compass
Lexecon, Мадрид. Има докторска степен по икономика от
Университета на Калифорния, Сан Диего. Има повече от 10
години опит в прилагането на икономическия анализ и
иконометрията в контекста на казуси по конкуренция и във
връзка с изчисляването на вреди. Давала е експертни оценки
пред Европейската комисия и пред национални органи по
конкуренция и съдилища. Преди това е работила четири години
в групата по политика на конкуренцията в NERA и седем години
в европейската практика по конкуренция на LECG. Работила е
също в Банката на Испания, Банката на Република Колумбия и в
Университета Complutense в Мадрид.
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