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Предговор

Съд на Европейския съюз

Предговор
За юрисдикциите на Европейския съюз 2011 година беше белязана преди всичко от интензи
тета на правораздавателната дейност. С 1569 образувани и 1518 приключени дела Съдът на
Европейския съюз е изправен пред осезаем ръст на броя на съдебните спорове, отнесени до
и решени от трите му юрисдикции. Институцията може само да приветства тази тенденция,
която свидетелства за доверието на националните съдилища и правните субекти в юрисдикциите на Съюза. Въпреки това нарастването на обема на съдебните спорове изисква определена бдителност както от Съда на Европейския съюз, така и от законодателните органи на Съю
за, за да не бъде застрашена ефикасността на съдебната система на Съюза и тя да продължи
оптимално да служи на европейските граждани.
В този дух през изтеклата година Съдът предложи редица изменения на своя статут и пълна преработка на процедурния си правилник с цел, от една страна, да подобри ефикасността и производителността си, както и тези на Общия съд, а от друга — да модернизира
производствата.
През 2011 г. бяха приключени и три мащабни информационни проекта, предназначени главно да приближат Съда до гражданите. Въвеждането на системата e-Curia, която дава възможност за подаване и връчване на процесуални документи по електронен път, въвеждането
на нова, по-ефективна търсачка в базата данни със съдебна практика и осигуряването на
онлайн достъп до каталога на библиотеката на Съда способстват за превръщането на Съда
в по-достъпна и по-прозрачна институция.
През изминалата година длъжностите си напуснаха председателят и двама членове на Съда
на публичната служба във връзка с частичното обновяване на състава на този съд, както
и един член на Съда и един на Общия съд.
Настоящият доклад предлага пълна картина за развитието и дейността на институцията през
2011 г. Читателят ще установи, че съществена част от доклада е посветена на кратки, но изчерпателни изложения на същинската правораздавателна дейност на Съда, Общия съд и Съда на
публичната служба. Анализът на правораздавателната дейност се допълва и подкрепя със
специфични за всяка юрисдикция статистически данни.
Позволявам си да използвам повода, за да благодаря на колегите от трите юрисдикции
и на всички служители на Съда за забележителната им работа през тази изключително
напрегната година.

V. Skouris
Председател на Съда
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Глава I
Съд на Европейския съюз

Развитие и дейност

Съд на Европейския съюз

A — Развитие и дейност на Съда през 2011 г.
От председателя г-н Vassilios Skouris
В тази първа част от годишния доклад е представена накратко дейността на Съда на Европейския съюз през 2011 г. На първо място, тя дава общ поглед върху развитието на институцията
през тази година, като подчертава засегналите Съда институционални промени, както и върху развитието във връзка с неговата вътрешна организация. На второ място, в нея се включва анализ на статистиката за динамиката на работната натовареност на Съда и на средната
продължителност на производствата. На трето място, както всяка година, в нея се представя
основното развитие на съдебната практика по области.
1. През 2011 г. Съдът представи на законодателя на Съюза проект за изменение на Статута на
Съда, както и предложение за преработване и осъвременяване на процедурния му правилник. Основната цел на двете предложения е да се подобри ефикасността на производствата
пред юрисдикциите на Съюза.
Предложението за изменение на Статута предвижда по‑конкретно да се въведе длъжността
заместник‑председател на Съда, да се увеличи на петнадесет броят на съдиите в големия състав и да се премахне системното участие на председателите на съставите от петима съдии,
както и да не се изготвя доклад от съдебното заседание. Що се отнася до свързаните с Общия съд разпоредби на Статута, Съдът предлага броят на съдиите в тази юрисдикция да се
увеличи на 39, за да се преодолеят проблемите вследствие на постоянното увеличаване на
споровете пред него.
С предложението за преработване на Процедурния правилник, от друга страна, Съдът цели
да адаптира както структурата, така и съдържанието му към промените, свързани със съдебните спорове, да продължи да полага, както прави вече от няколко години, усилия за запазване на способността на юрисдикцията, сезирана с все по‑голям брой и по‑обемни, а и с все
по‑сложни дела, да ги разглежда в разумен срок и да изясни процесуалните правила, които
прилага, за да подобри четивността им.
Всички тези предложения са плод на зрял анализ въз основа на вътрешни консултации. Понастоящем те се обсъждат в законодателните органи на Съюза. Пълният текст на тези предложения може да се намери на уебсайта на Съда1.
Освен това следва да се спомене и приетото на 24 май 2011 г. изменение на Процедурния
правилник на Съда (ОВ L 162, стр. 17). С това изменение за първи път се предвиди възможност Съдът да определя с решение условията, при които се допуска връчване на процесу
ален документ по електронен път. Съдът използва тази възможност, като прие Решение
от 13 септември 2011 г. за подаването и връчването на процесуални документи чрез при
ложението e‑Curia (ОВ L 289, стр. 7). Това приложение, което безспорно ще допринесе за мо
дернизирането на производствата пред юрисдикциите на Съюза, беше въведено успешно на
21 ноември 2011 г.
Следва също така да се отбележи, че гражданите на Съюза вече имат възможност да използват нова търсачка, която за първи път обхваща цялата база данни със съдебната практика на

1

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031
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юрисдикциите на Съюза от създаването на Съда през 1952 г. Търсачката може да се използва
безплатно на уебсайта на Съда.
Накрая, в същия дух, вече е осигурен и достъп от уебсайта на Съда до каталога на библиотеката на Съда2. По този начин потребителят получава възможност да прави онлайн библио
графски справки за правото на Съюза и в други области на правото, включени в каталога
на библиотеката на Съда, като международно право, сравнително право, право на държавите — членки на Европейския съюз, и на някои трети страни, както и обща теория на правото.
Днес този каталог е един от най‑богатите в света, що се отнася до правото на Съюза. Към настоящия момент той съдържа около 340 000 библиографски справки, над 80 000 от които се
отнасят до правото на Съюза и чийто брой нараства с над 20 000 справки годишно.
2. Съдебната статистика на Съда за 2011 г. сочи като цяло запазване на ефикасността и производителността на съставящите го юрисдикции. Тази статистика е белязана и от значително
увеличение на броя на образуваните дела.
Така през 2011 г. Съдът приключи 550 дела (окончателни данни с отчитане на съединените
дела), което представлява увеличение спрямо предходната година (522 приключени дела
през 2010 г.). По 370 от тези дела са постановени решения, а по 180 — определения.
През 2011 г. Съдът е сезиран с 688 нови дела (без да се отчита съединяването на дела поради връзката помежду им), което представлява значително увеличение в сравнение с 2010 г.
(631 образувани дела) и за втора поредна година бележи най‑големия брой образувани дела
в историята на Съда. Така е и при преюдициалните запитвания. Броят на образуваните преюдициални дела за трета поредна година е най‑високият, достиган досега, а ръстът им спрямо
2009 г. е близо 41 % (423 дела през 2011 г. спрямо 302 дела през 2009 г.). Следва също така да се
отбележи огромният ръст в броя на жалбите срещу съдебни актове (162 през 2011 г. спрямо
97 през 2010 г.) и намаляването на броя на преките искове и жалби, което се наблюдава за
пета поредна година. По преки искове и жалби вече се образуват едва около 12 % от делата
пред Съда, докато през 2007 г. делът им е бил приблизително 38 %.
Що се отнася до продължителността на производствата, в общи линии статистическите данни са така положителни, както и миналата година. При преюдициалните запитвания средната
продължителност на разглеждане на делата е 16,4 месеца, което съставлява статистически
пренебрежимо увеличение спрямо данните за 2010 г. (16 месеца). При преките производства
и при обжалването средната продължителност на разглеждане на делата през 2011 г. е съответно 20,2 и 15,4 месеца (спрямо 16,7 и 14,3 месеца през 2010 г.).
Освен на реформите в методите на работа, започнали през последните години, запазването
на ефикасността на Съда при разглеждането на делата се дължи и на растящото използване
на различните процесуални инструменти, с които той разполага, за да ускори разглеждането
на определени дела (спешното преюдициално производство, постановяването на решение
с предимство, бързото производство, опростеното производство и възможността за решаване на делото без представяне на заключение на генералния адвокат).
Спешно преюдициално производство е поискано по 5 дела, а определеният състав приема,
че изискванията по член 104б от Процедурния правилник са били изпълнени по две от тях.
Тези дела са приключени в срок от средно 2,5 месеца.

2

http://bib-curia.eu/
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Бързо производство е поискано в 13 случая, но само в два от тях са били изпълнени изискванията на Процедурния правилник. Съгласно установената през 2004 г. практика молбите за
разглеждане на определено дело по реда на бързото производство се уважават или отхвърлят с мотивирано определение на председателя на Съда. Взето е впрочем решение 7 дела да
се разгледат с предимство.
Освен това Съдът често прилага предвидената в член 104, параграф 3 от Процедурния правилник опростена процедура, за да отговори на определени преюдициални запитвания. В
действителност с определение въз основа на тази разпоредба са приключени общо 30 дела.
На последно място, Съдът продължава да използва предоставената от член 20 от неговия
статут възможност да се произнася без представяне на заключение на генералния адвокат,
когато делото не повдига нови правни въпроси. В този контекст следва да се отбележи, че
около 46 % от съдебните решения през 2011 г. са постановени без представяне на заключение (срещу 50 % за 2010 г.).
Що се отнася до разпределянето на делата между различните съдебни състави на Съда, следва да се отбележи, че големият състав се е произнесъл по около 11 %, съставите от петима
съдии — по около 55 %, а съставите от трима съдии — по около 33 % от делата, приключени
през 2011 г. с решение или определение с правораздавателен характер. Спрямо предходната
година не се констатира значителна разлика в съотношението между делата, разгледани от
различните съдебни състави.
За по-подробна информация относно статистическите данни за съдебната 2011 г. читателят
може да направи справка в посветения специално на тях раздел от настоящия доклад.
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Б — Практиката на Съда през 2011 г.
Тази част от годишния доклад съдържа преглед на съдебната практика през 2011 г.

Устройствени или институционални въпроси
Множество дела дадоха повод на Съда да изясни при какви условия упражнява правораздавателните си правомощия. Най‑напред следва да се посочат решенията по искове за установяване на неизпълнение на задължения.
В Решение от 24 май 2011 г. по дело Комисия/Португалия (C‑52/08) Съдът се произнася по иска
на Комисията да се установи, че Португалската република не е изпълнила задълженията си,
тъй като не е приела законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобрази с Директива 2005/36 относно признаването на професионалните
квалификации1.
По въпроса за допустимостта на иска Съдът отбелязва, че макар в исковата молба на Комисията да се твърди липса на транспониране на Директива 2005/36, както официалните уведомителни писма, така и издаденото от Комисията мотивирано становище се отнасят до Директива 89/48 относно обща система за признаване на дипломите за висше образование, издадени
след завършването на професионално образование и обучение с минимална продължителност от три години2.
По‑нататък Съдът напомня, че макар изложените в исковата молба искания по принцип да не
могат да се основават на твърдения за неизпълнение, които не се съдържат в разпоредителната част на мотивираното становище и в официалното уведомително писмо, вярно е също
така, че Комисията има право да поиска да бъде установено неизпълнението на задължения,
които произтичат от първоначалната редакция на впоследствие изменен или отменен акт на
Съюза и които продължават да съществуват съгласно разпоредбите на новия акт на Съюза.
За сметка на това предметът на спора не може да обхваща задължения, произтичащи от нови
разпоредби, които нямат еквивалент в първоначалната редакция на съответния акт, тъй като
противното би довело до съществени процесуални нарушения в производството по установяване на неизпълнението.
След това по съществото на спора Съдът преценява, че когато от особените обстоятелства,
съпътствали законодателния процес, например липсата на ясна позиция на законодателя или
липсата на точност при определянето на приложното поле на разпоредба от правото на Съю
за, произтича положение на несигурност, не е възможно да се приеме, че към момента на
изтичане на определения в мотивираното становище срок е съществувало достатъчно ясно
задължение за държавите членки да транспонират директивата. Затова Съдът отхвърля иска
на Комисията.

1

Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, стр. 22; Специално издание на български език,
2007 г., глава 5, том 8, стр. 3 и поправки в OB L 271, 2007 г., стр. 18 и OB L 33, 2009 г., стр. 49).

2

Директива 89/48/EИО на Съвета от 21 декември 1988 година относно обща система за признаване на дипломите за висше образование, издадени след завършването на професионално образование и обучение с минимална продължителност от три години (ОВ L 19, 1989 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 2, стр. 76).
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По дело Комисия/Италия (Решение от 17 ноември 2011 г., C‑496/09) Съдът разглежда иска на
Комисията да се установи, че Италианската република не е изпълнила задълженията си, тъй
като не се е съобразила с предходно решение на Съда3 за възстановяването от бенефициерите на държавните помощи, които с решение на Комисията са обявени за незаконосъобразни
и несъвместими с общия пазар. Комисията иска освен това Италианската република да бъде
осъдена да заплати периодична имуществена санкция и еднократно платима сума.
Най‑напред Съдът напомня, като се позовава на предходното си решение срещу Италианската република по това дело, че след като решението на Комисията, с което се изисква да се
преустанови предоставянето на държавна помощ, несъвместима с общия пазар, не е било
предмет на пряко производство или исковата молба или жалбата е била отхвърлена, единственото правно основание за защита, което държава членка може да изтъква, се извежда
от абсолютната невъзможност да се изпълни правилно това решение. Нито опасението от
възникване на вътрешни затруднения, дори да са непреодолими, нито обстоятелството, че
съответната държава членка иска да провери индивидуалното положение на всяко от съответните предприятия, не може да обоснове неизпълнението на задълженията ѝ по правото
на Съюза. При това положение забавянето на съответната държава членка при прилагането
на решението на Комисията, което се дължи основно на закъснялата ѝ намеса за преодоляване на трудностите по установяване на бенефициерите и събиране на сумите на незаконосъобразните помощи, не може да се приеме като надлежна обосновка. В това отношение
Съдът добавя, че е неотносимо обстоятелството, че съответната държава членка е уведомила
Комисията за трудностите, които среща при възстановяването на посочените помощи и за
възприетите разрешения за преодоляването им.
По‑нататък, що се отнася до налагането на имуществени санкции, Съдът постановява, че
в рамките на производството по член 228, параграф 2 ЕО следва по всяко дело и в зависимост от обстоятелствата в конкретния случай, с който е сезиран, както и в зависимост от степента на убеждаване и възпиране, която той счита за необходима, да определя подходящите
имуществени санкции, за да се осигури възможно най‑бързо изпълнение на предходното
решение, установяващо неизпълнение на задължения, и да се предотврати повтарянето на
аналогични нарушения на правото на Съюза. Освен това той добавя, че правният и фактическият контекст на установеното неизпълнение на задължения може да представлява показател за това, че за ефективната превенция на бъдещо повторение на аналогични нарушения
на правото на Съюза може да е необходимо приемането на възпираща мярка. Що се отнася
до размера на еднократно платимата сума, Съдът уточнява, че при упражняване на своето
право на преценка в тази област следва да определи еднократно платимата сума по такъв
начин, че тя да бъде, от една страна, съобразена с обстоятелствата, а от друга страна, пропорционална на установеното неизпълнение, както и на платежоспособността на съответната
държава членка.

3

Решение от 1 април 2004 г., C‑99/02.
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Накрая Съдът напомня, че предвид целите на производството, предвидено в член 228, параграф 2 ЕО, при упражняването на повереното му в рамките на посочения член право на
преценка има право да наложи кумулативно периодична имуществена санкция и еднократно
платима сума.
По‑нататък следва да се спомене дело Комисия/Kronoply и Kronotex, което е свързано с жалба за отмяна (Решение от 24 май 2011 г., C‑83/09 P).
По това дело Съдът се произнася по допустимостта на жалба за отмяна, подадена от трети
лица срещу решение на Комисията да не повдига възражения срещу държавна помощ, отпусната от държава членка на определено дружество. Според Съда законосъобразността на
подобно решение, взето на основание член 4, параграф 3 от Регламент № 659/19994, зависи
от това дали има съмнения относно съвместимостта на помощта с общия пазар. След като
подобни съмнения трябва да доведат до започване на официална процедура по разследване, в която могат да участват заинтересованите страни, посочени в член 1, буква з) от този
регламент, трябва да се приеме, че всяка заинтересована страна по смисъла на последната разпоредба е пряко и лично засегната от това решение. Действително, ползващите се от
процесуалните гаранции, предвидени в член 88, параграф 2 ЕО и в член 6, параграф 1 от Регламент № 659/1999, могат да осигурят зачитането им само ако имат възможност да оспорят
решението да не се повдигат възражения пред съда на Съюза. Следователно Съдът постановява, че в производствата по жалби за отмяна особеното качество на заинтересована страна
по смисъла на член 1, буква з) от Регламент № 659/1999 във връзка с конкретния предмет на
обжалване е достатъчно съгласно член 230, четвърта алинея ЕО, за да индивидуализира жалбоподателя, който оспорва дадено решение да не се повдигат възражения.
Освен това Съдът пояснява, че член 1, буква з) от Регламент № 659/1999 не изключва предприятие, което не е пряк конкурент на получателя на помощта, но в производството си се нуждае
от същата суровина, да бъде квалифицирано като заинтересована страна, ако посочи, че неговите интереси биха могли да бъдат засегнати от предоставянето на помощта. Накрая Съдът
постановява, че изискването за посочване на предмета на жалбата в съответствие с член 44,
параграф 1, буква в) от Процедурния правилник на Общия съд е изпълнено в достатъчна
степен, когато жалбоподателят посочи решението, чиято отмяна иска. Няма значение дали
в жалбата е посочено, че се иска отмяната на решение да не се повдигат възражения — израз, който се съдържа в член 4, параграф 3 от Регламент № 659/1999 — или решение да не
бъде започната официалната процедура по разследване, след като Комисията се произнася
по двата аспекта на този въпрос с едно и също решение.
Накрая заслужава да се споменат две дела, свързани с упражняването на правомощието на
Съда да се произнася по преюдициални запитвания.
По дело Miles и др. (Решение от 14 юни 2011 г., C‑196/09) Съдът разглежда понятието „национална юрисдикция“ по смисъла на член 267 ДФЕС.
Съдът приема, че не е компетентен да отговори на преюдициално запитване, отправено
от Съвета по жалбите на Европейските училища. За да прецени дали запитващият орган
притежава качеството на „юрисдикция“ по смисъла на член 267 ДФЕС — въпрос, уреден

4

Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за
прилагането на член 93 от Договора за ЕО (OВ L 83, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г.,
глава 8, том 1, стр. 41).
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единствено от правото на Съюза — Съдът взема предвид съвкупност от обстоятелства,
а именно дали органът е законоустановен, дали е постояннодействащ, дали юрисдикцията
му е задължителна, дали производството е състезателно, дали той прилага правни норми
и дали е независим. Макар да отговаря на всички тези критерии и следователно да трябва
да бъде квалифициран като юрисдикция по смисъла на член 267 ДФЕС, все пак Съветът по
жалбите не принадлежи, както се посочва в този член, на една от държавите членки, а на
Европейските училища, които, както е посочено в първо и трето съображение от Конвенцията за Европейските училища, представляват система sui generis, която чрез международен договор осъществява форма на сътрудничество между държавите членки и между тях
и Съюза. В този смисъл Съветът по жалбите е орган на международна организация, която
въпреки поддържаните от нея функционални връзки със Съюза формално остава обособена
от него и от неговите държави членки. При това положение сам по себе си фактът, че Съветът
по жалбите е длъжен да прилага общите принципи на правото на Съюза в случаите, в които
е сезиран със спор, не е достатъчен, за да може посоченият Съвет по жалбите да попадне
в обхвата на понятието „юрисдикция в държава членка“ и следователно в приложното поле
на член 267 ДФЕС.
Дело Lesoochranárske zoskupenie (Решение от 8 март 2011 г., C‑240/09) пък дава повод на Съда
да се произнесе по въпроса за компетентността си да тълкува международни споразумения
(Орхуската конвенция5), сключени както от Общността, така и от държавите членки въз основа на споделена компетентност.
Сезиран в съответствие с разпоредбите на Договора, по‑специално на член 267 ДФЕС, Съдът
приема, че е компетентен да установи разделителната линия между задълженията на Съюза
и задълженията, които остават в тежест само на държавите членки, както и да тълкува разпоредбите на посочената конвенция. Следва по‑нататък да се определи дали в областта, обхваната от приложното поле на член 9, параграф 3 от Орхуската конвенция, Съюзът е упражнил
правомощията си и е приел разпоредби относно изпълнението на задълженията, които произтичат от този член. В хипотезата, в която това не е така, задълженията, които произтичат
от член 9, параграф 3 от Орхуската конвенция, ще продължат да бъдат част от националното
право на държавите членки. В този случай задължение на юрисдикциите на тези държави
е да определят въз основа на националното право дали частноправните субекти могат да
се позоват пряко на нормите на това международно споразумение, които се отнасят до тази
област, или дали тези юрисдикции трябва да ги приложат служебно. В този случай правото
на Съюза не налага, и още повече не изключва, правният ред на държава членка да признава
на частноправните субекти правото да се позоват пряко на тази норма или да налага на съда
задължението да я приложи служебно. Обратно, ако се установи, че Съюзът е упражнил правомощията си и е приел разпоредби в областта, която попада в приложното поле на член 9,
параграф 3 от Орхуската конвенция, ще се приложи правото на Съюза и задължение на Съда
е да определи дали разпоредбата от разглежданото международно споразумение има непосредствено действие. Освен това специфичен въпрос, който все още не е бил предмет на законодателството на Съюза, все пак може да попада в приложното поле на правото на Съюза,
ако е уреден в споразумения, сключени от Съюза и неговите държави членки, и се отнася до
област, която в по‑голямата си част е обхваната от това право.

5

Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения
и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, одобрена от името на Европейската общност
с Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 година (ОВ L 124, стр. 1; Специално издание на
български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 201).

16

Годишен доклад 2011 г.

Съдебна практика

Съд на Европейския съюз

Съдът намира, че е компетентен да тълкува разпоредбата на член 9, параграф 3 от Орхуската
конвенция, и по‑специално да се произнесе по въпроса дали тя има непосредствено действие. Когато дадена разпоредба може да се приложи както спрямо положения, които попадат
в приложното поле на националното право, така и спрямо положения, попадащи в приложното поле на правото на Съюза, е налице несъмнен интерес, с оглед на това да се избегнат
в бъдеще различия при тълкуването на тази разпоредба, да ѝ се даде еднакво тълкуване
независимо от условията, при които тя следва да се приложи.
Приносът на съдебната практика през 2011 г. за изясняването на някои устройствени или
институционални въпроси далеч не се изчерпва с тези дела, свързани със съдебните
производства.
По дело Patriciello (Решение от 6 септември 2011 г., C‑163/10) Съдът тълкува член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към ДЕС, ДФЕС и ДЕОАЕ,
като уточнява обхвата на имунитета, предоставен от правото на Съюза на европейските депутати във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението
на задълженията им.
Съдът постановява, че член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския
съюз трябва да се тълкува в смисъл, че изявление, направено от европейски депутат извън
Европейския парламент, което е довело до наказателно преследване в неговата държава
членка по произход за престъплението набедяване, представлява изразено при изпълнението на парламентарните задължения мнение, обхванато от предвидения в тази разпоредба
имунитет, само когато това изявление е равнозначно на субективна преценка, която разкрива пряка и очевидна връзка с изпълнението на такива задължения. Запитващата юрисдикция
трябва да определи дали тези условия са изпълнени в конкретния случай.
Във връзка с присъединяването на нови държави членки към Европейския съюз на 1 май
2004 г., по съединени дела Vicoplus и др. (Решение от 10 февруари 2011 г., C‑307/09—C‑309/09)
Съдът тълкува членове 56 ДФЕС и 57 ДФЕС, както и член 1, параграф 3, буква в) от Директива
96/716 относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги.
Така Съдът постановява, че членове 56 ДФЕС и 57 ДФЕС не са пречка, през предвидения в глава 2, параграф 2 от приложение XII към Акта за присъединяване от 2003 г.7 преходен период,
държава членка да поставя като условие за командироването по смисъла на член 1, параграф 3, буква в) от посочената директива на работници, полски граждани, на нейната територия получаването на разрешително за работа. Всъщност, макар да съставлява ограничение
на свободното предоставяне на услуги, подобна национална мярка трябва да се разглежда
като мярка, регламентираща достъпа на полските граждани до пазара на труда на съответната държава членка по смисъла на глава 2, параграф 2 от приложение XII към Акта за присъединяване от 2003 г. Този извод се налага също и с оглед на целта на посочения параграф, която е да не допусне след присъединяването на нови държави членки към Съюза да настъпят

6

Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, стр. 1; Специално издание на
български език, 2007 г., глава 5, том 4, стр. 29).

7

Акт относно условията на присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в Учредителните договори на Европейския съюз
(ОВ L 236, стр. 33).

Годишен доклад 2011 г.

17

Съд на Европейския съюз

Съдебна практика

затруднения на пазара на труда на старите държави членки, дължащи се на незабавното
пристигане на голям брой работници, граждани на споменатите нови държави.
В областта на правото на публичен достъп до документи Съдът разглежда дело Швеция/
MyTravel и Комисия (Решение от 21 юли 2011 г., C‑506/08 P), образувано по жалба срещу решение8 на Общия съд, с което се отхвърля жалбата на My Travel срещу две решения9 на Комисията да откаже достъп до определени вътрешни за тази институция документи във връзка
с вече приключена процедура относно концентрация.
Член 4 от Регламент № 1049/200110 относно публичния достъп до документи на Европейския
парламент, на Съвета и на Комисията предвижда изключения, които дерогират принципа на
възможно най‑широк публичен достъп до документите и следователно трябва да се тълкуват
и прилагат стриктно. Съдът приема, че когато една институция реши да откаже достъп до документ, чието предоставяне е било поискано, тя по принцип трябва да обясни по какъв начин
достъпът до този документ може конкретно и действително да засегне защитения интерес,
на който се позовава институцията, а именно в случая защитата на процеса на вземане на
решения от институцията и защитата на правните становища.
Съдът анализира всички разглеждани документи и приема в частност, че Общият съд е трябвало да изиска от Комисията да посочи конкретните причини, поради които е счела, че
оповестяването на някои от разглежданите документи сериозно би засегнало процеса на
вземане на решения от тази институция, въпреки че процедурата, до която се отнасят тези
документи, вече е приключила.
Поради това Съдът заключава, че в решенията си Комисията не е приложила правилно нито
изключението за защита на процеса на вземане на решения от нея, нито изключението за
защита на правните становища. Следователно Съдът отменя в тази им част решението на Общия съд и двете решения на Комисията.
Тъй като Общият съд не е разгледал някои от доводите, изтъкнати от Комисията, за да откаже
оповестяването на някои други вътрешни документи, а именно доводите във връзка с другите изключения относно защитата на целите на дейностите по инспектиране, разследване
и одит, Съдът приема, че не може да се произнесе по тях, и връща делото на Общия съд за
ново разглеждане.
Във връзка с прилагането на правото на Съюза в правния ред на държавите членки особено
внимание заслужават две решения.
По съединени дела Ze Fu Fleischhandel и Vion Trading (Решение от 5 май 2011 г., C‑201/10
и C‑202/10) Съдът приема, че в контекста на защитата на финансовите интереси на

8

Решение на Общия съд от 9 септември 2008 г. по дело My Travel/Комисия (T‑403/05).

9

Решение D (2005) 8461 на Комисията от 5 септември 2005 г. и Решение D (2005) 9763 на Комисията от
12 октомври 2005 г.

10

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, стр. 43;
Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).
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Европейския съюз, уредена в Регламент № 2988/9511, и на основание член 3, параграф 3 от
този регламент принципът на правна сигурност като цяло допуска националните административни и съдебни органи на държава членка да прилагат по аналогия давностен срок,
изведен от национална разпоредба на общото гражданско право, към спор, свързан с връщане на незаконно платено възстановяване при износ, при условие обаче че такова прилагане, основано на съдебната практика, е било достатъчно предвидимо — обстоятелство,
което националната юрисдикция следва да провери. Въпреки това според Съда принципът
на пропорционалност не допуска в рамките на използването от държавите членки на възможността, предоставена им по член 3, параграф 3 от Регламент № 2988/95, да се прилага
тридесетгодишен давностен срок към спор, свързан с връщане на незаконно получени възстановявания. Всъщност с оглед на целта за защита на финансовите интереси на Съюза, за
която законодателят на Съюза е приел, че давност от четири, и дори от три години, сама по
себе си вече е достатъчна, за да позволи на националните органи да санкционират нередности, нарушаващи посочените финансови интереси, и може да доведе до приемане на мярка
като връщане на незаконно получени облаги, предоставянето на тези органи на период от
тридесет години надхвърля необходимото за администрация, която полага дължимата грижа. Накрая Съдът приема, че при обстоятелства, при които се прилага посоченият регламент,
принципът на правна сигурност не допуска давностен срок, който е „по‑дълъг“ по смисъла
на член 3, параграф 3 от този регламент, да бъде изведен от правило за давност по общото
гражданско право, която давност съгласно съдебната практика се намалява, за да може при
прилагането ѝ да се отговори на принципа на пропорционалност, тъй като при такива обстоятелства във всички случаи е предвиден да се прилага давностният срок от четири години
по член 3, параграф 1, първа алинея от посочения регламент.
По дело Lady & Kid и др. (Решение от 6 септември 2011 г., С‑398/09) Съдът постановява, че
общностното понятие „прехвърляне“ трябва да се тълкува в смисъл, че правилата на правото на Съюза за връщане на недължимо платеното трябва да се тълкуват в смисъл, че това
връщане може да доведе до неоснователно обогатяване единствено в хипотезата, в която
недължимо платените от данъчнозадължено лице суми като данък, събран в държава членка
в нарушение на правото на Съюза, са били прехвърлени пряко върху купувача. От това той
прави извода, че правото на Съюза не допуска държава членка да откаже възстановяването
на незаконен данък с мотив, че недължимо платените от данъчнозадълженото лице суми са
били компенсирани от икономия, произтичаща от едновременното премахване на други налози, доколкото от гледна точка на правото на Съюза подобно компенсиране не може да се
разглежда като неоснователно обогатяване спрямо този данък.
Що се отнася до приноса на Съда за определянето на последиците от споразуменията, сключени от Съюза с трети държави, следва да се отбележат дело Unal (Решение от 29 септември
2011 г., C‑187/10) и дело Pehlivan (Решение от 16 юни 2011 г., C‑484/07), в които се поставят важ
ни въпроси за тълкуването на международни споразумения, и в частност на Споразумението
за асоцииране между ЕИО и Турция12.

11

Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г.,
глава 1, том 1, стр. 166).

12

Решение 64/732/ЕИО на Съвета от 23 декември 1963 година за сключването на споразумение за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция (ОВ 217, 1964 г., стр. 3685; Специално издание
на български език, 2007 г., глава 11, том 1, стр. 10).
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Във връзка с международните споразумения следва да се посочи и едно решение на
Съда относно тълкуването на Орхуската конвенция13 (Решение от 8 март 2011 г. по дело
Lesoochranárske zoskupenie, C‑240/09).
Най‑напред по посоченото по‑горе дело Unal Съдът приема, че член 6, параграф 1, първо
тире от Решение № 1/80 на Съвета за асоцииране ЕИО—Турция (наричано по‑нататък „Решение № 1/80“) трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска компетентните национални органи
да отнемат разрешението за пребиваване на турски работник с обратно действие от датата,
от която е отпаднало основанието, на което то му е издадено съгласно националното право,
след като не е налице каквото и да било виновно поведение с цел измама от страна на този
работник и към момента на отнемането е изтекъл периодът от една година легална заетост,
предвиден в член 6, параграф 1, първо тире от това решение. Всъщност Съдът преценява, от
една страна, че тази разпоредба не следва да се тълкува по начин, който позволява на държава членка да изменя едностранно обхвата на системата за постепенно интегриране на турските граждани на трудовия пазар на приемащата държава членка. От друга страна, неприз
наването, че такъв работник е упражнявал легална заетост в приемащата държава членка
повече от една година, би нарушило общия принцип на зачитане на придобитите права, съгласно който, след като турски гражданин може валидно да се позовава на права на основание на разпоредба от Решение № 1/80, тези права вече не зависят от запазването на обстоятелствата, които са ги породили, тъй като това решение не налага условие от такова естество.
По‑нататък по дело Pehlivan, посочено по‑горе, Съдът заключава, че както от предимството
на правото на Съюза, така и от непосредственото действие на разпоредба като член 7, първа
алинея от Решение № 1/80 следва, че държавите членки нямат право да променят едностранно обхвата на системата за постепенно интегриране на турските граждани в приемащата
държава членка и поради това нямат възможност да приемат мерки, които могат да накърнят
правното положение, което изрично се признава на такива граждани от правната уредба на
асоциирането между ЕИО и Турция. В този смисъл член на семейството на турски работник,
който отговаря на условията, предвидени в посочения член 7, първа алинея, може да изгуби
правата, които са му признати по силата на тази разпоредба, само в две хипотези, а именно
или когато поради личното поведение на турския мигрант неговото пребиваване на територията на приемащата държава членка представлява действителна и сериозна опасност за
обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве съгласно член 14, параграф 1 от същото решение, или когато заинтересованото лице е напуснало територията на
тази държава за значителен период от време и без основателни причини.
Накрая по посоченото по‑горе дело Lesoochranárske zoskupenie Съдът постановява, че член 9,
параграф 314 от Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуската конвенция) няма непосредствено действие съгласно правото на Съюза. При все това
националният съд е длъжен да разтълкува, доколкото е възможно, процесуалното право относно условията, които трябва да са изпълнени за подаване на жалба по административен
или съдебен ред, в съответствие както с целите на член 9, параграф 3 от тази конвенция,
така и с тези на ефективната съдебна защита на правата, предоставени от правото на Съю

13

Вж. бележка под линия 5.

14

„В допълнение и без ущърб на процедурите за преразглеждане, споменати в параграфи 1 и 2 по‑горе,
всяка страна осигурява на представителите на обществеността, които отговарят на критериите, ако има
такива, посочени в националното право, достъп до административни или съдебни процедури за оспорване на действия или пропуски на частни лица и държавни органи, които нарушават разпоредбите на
националното законодателство, касаещо околната среда.“
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за, за да позволи на организация за защита на околната среда да оспори по съдебен ред
взето в резултат на административно производство решение, което може да противоречи
на правото на Съюза в областта на околната среда. При липсата на правна уредба на Съюза
по този въпрос във вътрешния правен ред на всяка държава членка трябва да се определят
процесуалните правила за съдебните производства, предназначени да гарантират защитата
на правата, които страните в процеса черпят от правото на Съюза, като държавите членки
носят отговорност за осигуряването на ефективната защита на тези права във всеки отделен
случай. На това основание процесуалните правила относно съдебните производства, предназначени да гарантират защитата на правата, които страните в процеса черпят от правото
на Съюза, не трябва да бъдат по‑неблагоприятни от тези, които уреждат подобни вътрешноправни съдебни производства (принцип на равностойност), и не трябва да правят практически невъзможно или изключително трудно упражняването на правата, предоставени от
правния ред на Съюза (принцип на ефективност).
Гражданството на Съюза и произтичащите от него права далеч не са разкрили целия си
потенциал.
По дело Ruiz Zambrano (Решение от 8 март 2011 г., C‑34/09) Съдът се произнася по деликатния
въпрос дали отнасящите се до гражданството на Съюза разпоредби на Договора предоставят
на гражданин на трета държава, който като родител поема издръжката на своите ненавършили пълнолетие деца, граждани на Съюза, право на пребиваване и право на труд в държавата
членка, на която те са граждани, в която пребивават и която никога не са напускали, откакто
са се родили. Съдът приема, че член 20 ДФЕС не допуска държава членка, от една страна, да
откаже на гражданин на трета държава, който поема издръжката на малките си деца, граждани на Съюза, правото на пребиваване в държавата членка, където последните пребивават
и чиито граждани са, и от друга страна, да откаже да предостави на посочения гражданин на
трета държава разрешително за работа, тъй като такива решения биха лишили споменатите
деца от възможността действително да се ползват от най‑съществената част от правата, свързани със статута им на граждани на Съюза. Всъщност статутът на гражданин на Съюза е предвиден да бъде основният статут на гражданите на държавите членки. Вследствие на такъв
отказ да се предостави право на пребиваване обаче споменатите деца, граждани на Съюза,
би трябвало да напуснат територията на Съюза, за да придружат родителите си. По същия
начин, ако на такова лице не се предостави разрешително за работа, съществува опасност то
да не разполага със средствата, необходими за задоволяване на собствените му нужди и на
нуждите на неговото семейство, вследствие на което децата му, граждани на Съюза, също би
трябвало да напуснат територията на Съюза. При такива условия споменатите граждани на
Съюза фактически няма да имат възможност да упражняват най‑съществената част от правата, които статутът им на граждани на Съюза им предоставя.
Дело McCarthy (Решение от 5 май 2011 г., C‑434/09) дава възможност на Съда да прецени дали
разпоредбите относно гражданството на Съюза се прилагат спрямо гражданин на Съюза, който никога не е използвал правото си на свободно движение, винаги е пребивавал в държава
членка, на която е гражданин, и освен това притежава гражданство на друга държава членка.
На първо място, Съдът приема, че член 3, параграф 1 от Директива 2004/38 относно свободата на движение и пребиваване15 не се прилага за такъв гражданин на Съюза. Тази констатация

15

Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото
на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/
ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО
(ОВ L 158, стр. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56).
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не може да бъде повлияна от факта, че посоченият гражданин притежава и гражданство на
държава членка, различна от тази, в която пребивава. Всъщност притежаването от гражданин на Съюза на гражданство на повече от една държава членка не означава, че е използвал
правото си на свободно движение. На второ място, Съдът посочва, че член 21 ДФЕС не се
прилага за гражданин на Съюза, който никога не е използвал правото си на свободно движение, винаги е пребивавал в държава членка, на която е гражданин, и освен това притежава
гражданство на друга държава членка, доколкото положението на този гражданин не включва прилагането на мерки на държава членка, които биха довели до лишаването му от възможността действително да се ползва от най‑съществената част от правата, предоставени от
статута на гражданин на Съюза, или до създаването на пречки за упражняването на правото
му да се движи и да пребивава свободно на територията на държавите членки. Обстоятелството, че лицето е гражданин не само на държавата членка, в която пребивава, но и на друга
държава членка, само по себе си не е достатъчно, за да се приеме, че положението на заинтересованото лице се урежда от член 21 ДФЕС, доколкото това положение няма никаква връзка
с някое от уредените в правото на Съюза положения и всички релевантни за това положение
обстоятелства са настъпили в границите само на една държава членка.
По дело Dereci и др. (Решение от 15 ноември 2011 г., C‑256/11) пък е поставен въпросът дали
разпоредбите относно гражданството на Съюза позволяват на гражданин на трета държава
да пребивава на територията на държава членка, при положение че този гражданин иска да
живее с член на своето семейство, който е гражданин на Съюза, живее в тази държава членка
и е неин гражданин, никога не е упражнявал правото си на свободно движение и издръжката му не зависи от гражданина на третата държава. Съдът приема, че правото на Съюза, и в
частност разпоредбите му относно гражданството на Съюза, допускат държавата членка да
откаже на гражданин на трета държава да пребивава на нейна територия, въпреки че този
гражданин иска да живее с член на своето семейство, който е гражданин на Съюза, живее
в тази държава членка, неин гражданин е и никога не е упражнявал правото си на свободно
движение, при условие че отказът няма да лиши съответния гражданин на Съюза от възможността действително да упражнява най‑съществената част от правата, които му предоставя
статутът на гражданин на Съюза, което националният съд следва да провери. В това отношение критерият за лишаването на гражданина на Съюза от най‑съществената част от правата,
които му предоставя статутът на гражданин на Съюза, се отнася до случаите, които се характеризират с обстоятелството, че гражданинът на Съюза е фактически принуден да напусне
територията не само на държавата членка, на която е гражданин, но и на Съюза като цяло.
Следователно, макар да е възможно по икономически съображения или с цел запазване на
единството на семейството на територията на Съюза за гражданина на държава членка да
изглежда желателно членовете на семейството му, които не са граждани на някоя от държавите членки, да могат да пребивават с него на територията на Съюза, само по себе си това
обстоятелство не е достатъчно, за да се приеме, че гражданинът на Съюза ще бъде принуден
да напусне територията на Съюза, ако не им бъде предоставено такова право.
По дело Аладжов (Решение от 17 ноември 2011 г., C‑434/10) Съдът тълкува член 27, параграфи 1
и 2 от Директива 2004/3816 . Така Съдът постановява, че правото на Съюза допуска законова разпоредба на държава членка, която позволява на административен орган да наложи
забрана на гражданин на тази държава да я напуска, с довода, че не е погасено данъчно задължение на дружеството, сред чиито управители е той, при спазването все пак на двойното условие по своя предмет разглежданата мярка да представлява отговор — при някои
изключителни обстоятелства, които могат да са следствие по‑конкретно от естеството или

16
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от значимостта на това задължение — на истинска, реална и достатъчно сериозна заплаха, която засяга основен интерес на обществото, и преследваната по този начин цел да не
е свързана само с икономически цели. Националният съд следва да провери дали това двойно условие е изпълнено. Действително, от една страна, поначало не би могло да се изключи
несъбирането на данъчни вземания да се разглежда като съображение, свързано с обществения ред. От друга страна, тъй като събирането на публичните вземания, и в частност на
данъците, цели да осигури финансирането на осъществяваната от държавата членка намеса
в зависимост от избора, който по‑специално е израз на нейната обща политика в икономическата и социалната сфера, поначало не може да се счита, че мерките за осигуряване на това
събиране са приети от публичните органи изключително с икономически цели по смисъла
на разпоредбите на член 27, параграф 1 от Директива 2004/38. Освен това според Съда, дори
да се предположи, че забраната за напускане на територията на страната е приета в съответствие с условията по член 27, параграф 1 от Директива 2004/38, посочените в параграф 2 от
същия член условия не допускат подобна мярка, ако тя се основава единствено на съществуването на данъчното задължение на дружеството, сред чиито съуправители е жалбоподателят, и само поради това му качество, като се изключва всякаква конкретна преценка на
личното поведение на заинтересованото лице и без позоваване на каквато и да било заплаха,
каквато то би представлявало за обществения ред, и ако забраната за напускане на територията на страната не е подходяща да гарантира осъществяването на преследваната с нея цел
и надхвърля необходимото за нейното постигане. Отново запитващата юрисдикция следва
да провери дали е такъв случаят по делото, с което е сезирана.
Дело Runevič‑Vardyn и Wardyn (Решение от 12 май 2011 г., C‑391/09) дава повод на Съда да се
произнесе относно правилата за изписване на личните и фамилните имена на граждани на
Съюза в актовете за гражданско състояние на държава членка. Така Съдът най‑напред постановява, че член 21 ДФЕС допуска компетентните органи на една държава членка, в изпълнение на национална правна уредба, която предвижда, че личните и фамилните имена на едно
лице могат да се изписват в актовете за гражданско състояние на тази държава само във вид,
който спазва правилата за писане на официалния национален език, да откажат да изменят
в удостоверенията за раждане и за брак на свой гражданин личното и фамилното име на същия според правилата за писане на друга държава членка. Фактът, че фамилното име и личното име на лицето могат да бъдат изменени и изписани в актовете за гражданско състояние
на държавата членка по произход на същото само с буквите на езика на последната държава
членка, не би могъл да съставлява по‑неблагоприятно третиране от това, от което то се ползва, преди да използва предоставените от Договора облекчения в областта на свободното
движение на хора, и следователно не може да го разубеди да упражнява правата на движение, признати с посочения член 21 ДФЕС. По‑нататък според Съда член 21 ДФЕС допуска компетентните органи на една държава членка в изпълнение на описаната по‑горе национална
правна уредба да откажат да изменят общото фамилно име на брачна двойка от граждани
на Съюза, както фигурира в актовете за гражданско състояние, издадени от държавата членка по произход на един от тези граждани, във вид, който спазва правилата за писане на последната държава, при условие че този отказ не поражда за посочените граждани на Съюза
сериозни неудобства от административен, професионален и частен характер, което трябва
да се определи от националния съд. Ако случаят е такъв, националният съд трябва да провери и дали отказът за изменение е необходим за защита на интересите, които националната
правна уредба цели да гарантира и е пропорционален на легитимно преследваната цел. Накрая Съдът също така приема, че член 21 ДФЕС допуска същите органи в изпълнение на тази
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национална правна уредба да откажат да изменят удостоверението за брак на гражданин на
Съюза, гражданин на друга държава членка, с цел личните имена на посочения гражданин да
бъдат изписани в това удостоверение с диакритични знаци, както са били изписани в актовете за гражданско състояние, издадени от неговата държава членка по произход, и във вид,
който спазва правилата за писане на официалния национален език на последната държава.
След Решение по дело Lassal17 Съдът отново тълкува член 16 от Директива 2004/3818 и по дело
Dias (Решение от 21 юли 2011 г., C‑325/09), образувано по преюдициално запитване от същата
юрисдикция. Така Съдът постановява, че член 16, параграфи 1 и 4 от Директива 2004/38 трябва да се тълкува в смисъл, че периоди на пребиваване, завършени преди датата на транспониране на същата, 30 април 2006 г., единствено на основание на карта за пребиваване,
която е валидно издадена по силата на Директива 68/36019 и без да са изпълнени условията за
ползване от каквото и да било право на пребиваване, не могат да се разглеждат като законно
завършени за целите на придобиване на правото на постоянно пребиваване по член 16, параграф 1 от Директива 2004/38 и че ненадвишаващите две последователни години периоди
на пребиваване, изтекли единствено на основание на карта за пребиваване, която е валидно
издадена по силата на Директива 68/360 и без да са изпълнени условията за ползване от каквото и да било право на пребиваване, настъпили преди 30 април 2006 г. и след непрекъснато
законно пребиваване в продължение на пет години, изтекло преди тази дата, не могат да
засегнат придобиването на правото на постоянно пребиваване по посочения член 16, параграф 1 от Директива 2004/38. Всъщност, дори ако член 16, параграф 4 от същата Директива
2004/38 се отнася единствено до отсъствията от приемащата държава членка, връзката на
интегриране между съответното лице и тази държава членка се поставя под съмнение и в
случая на гражданин, който, след като е пребивавал законно през непрекъснат период от пет
години, в даден момент решава да остане в тази държава членка, без да има право на пребиваване. В това отношение целта за интегриране, залегнала в основата на придобиването на
правото на постоянно пребиваване, предвидено в член 16, параграф 1 от Директива 2004/38,
почива не само на териториални и времеви фактори, но и на качествени аспекти, свързани
със степента на интегриране в приемащата държава членка.
Накрая по дело Stewart (Решение от 21 юли 2011 г., C‑503/09), което се отнася до естеството на
краткосрочното обезщетение при неработоспособност на млади хора с увреждания, Съдът
се произнася по условията за отпускане на посоченото обезщетение, които включват не само
условие за присъствие на заявителя на територията на държавата членка към момента на
подаване на заявлението, но и условие за предшестващо присъствие на заявителя на територията на тази държава. Според Съда член 21, параграф 1 ДФЕС не допуска държава членка да
подчини предоставянето на краткосрочно обезщетение при неработоспособност на млади
хора с увреждания на условие за предшестващо присъствие на заявителя на територията ѝ,
като изключва взимането предвид на каквито и да било други обстоятелства, позволяващи да
се установи наличието на реална връзка между заявителя и тази държава членка, и на условие за присъствие на територията ѝ към момента на подаване на заявлението.

17

Решение от 7 октомври 2010 г. по дело Lassal, C‑162/09. Вж. годишния доклад за 2010 г., стр. 17.

18

Вж. бележка под линия 15.

19

Директива 68/360/EИО на Съвета от 15 октомври 1968 година относно премахването на ограниченията
на движението и пребиваването на територията на Общността на работници от държавите членки и техните семейства (OВ L 257, стр. 13).
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Свободно движение на стоки
Макар че обемът на съдебната практика в тази област е осезаемо намалял до най‑ниското си
равнище от няколко десетилетия насам, броят на образуваните дела остава висок.
Така по дело Francesco Guarnieri & Cie (Решение от 7 април 2011 г., C‑291/09), което е свързано
с търговски спор между монакско и белгийско дружество, Съдът на първо място установява,
че стоките с произход от Монако се ползват от разпоредбите на Договора относно свободното движение на стоки. Всъщност по силата на член 3, параграф 2, буква б) от Регламент
№ 2913/9220 относно създаване на Митнически кодекс на Общността, територията на Княжество Монако се счита за част от митническата територия на Съюза. Тъй като при обмена между Монако и държавите членки не могат да се прилагат никакви мита, нито такси с равностоен ефект, стоките с произход от Монако, изнасяни пряко към държава членка, трябва да се
третират като стоки с произход от държавите членки. На второ място, Съдът се произнася по
въпроса дали представлява пречка за свободното движение на стоки по член 34 ДФЕС разпоредба на държава членка, която задължава чуждите граждани, като гражданите на Монако,
да внесат гаранция cautio judicatum solvi, когато смятат да заведат дело срещу гражданин на
тази държава членка, при положение че такова изискване не съществува за гражданите на
същата държава. Съдът отговаря отрицателно. Според него е безспорно, че мярка от този
вид води до прилагане по отношение на желаещите да предявят иск стопански субекти на
процесуален режим, който се различава в зависимост от това дали същите са граждани на
съответната държава членка или не. Независимо от това, колебанието, в резултат на този режим, на гражданите на други държави членки да продават стоки на купувачи, установени
в споменатата държава членка и нейни граждани, е твърде несигурна и непряка последица
от посочения режим, за да се счита, че такава национална мярка може да създаде пречки за
търговията в Общността, доколкото не може да се приеме, че е установено наличие на причинно‑следствената връзка между засягането на търговията в Общността и спорната разлика в третирането.
Трябва да се спомене и още едно решение относно свободното движение на стоки. Става
дума за дело Комисия/Австрия (Решение от 21 декември 2011 г., C‑28/09), в което се разглежда
национална правна уредба, с която се налага забрана за движение на камиони с маса над
7,5 t, превозващи определени стоки, по участък от първостепенен път, който представлява една от основните сухоземни транспортни връзки между определени държави членки.
Според Съда държава членка, която предвижда такава правна уредба с цел да се гарантира качеството на атмосферния въздух в съответната зона съобразно член 8, параграф 3 от
Директива 96/62 относно оценката и управлението на качеството на околния въздух 21 във
връзка с Директива 1999/30/ЕО относно пределно допустимите стойности за серен диоксид,
азотен диоксид и азотни оксиди22, не изпълнява задълженията си по членове 28 ЕО и 29 ЕО.
Всъщност Съдът констатира, че доколкото принуждава съответните предприятия да търсят
рентабилни алтернативни решения за превоза на съответните стоки, тази забрана накърня-

20

Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58).

21

Директива 96/62/ЕО на Съвета от 27 септември 1996 година относно оценката и управлението на качеството на околния въздух (ОВ L 296, стр. 55; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 3,
стр. 198).
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Директива 1999/30/ЕО на Съвета от 22 април 1999 година относно пределно допустимите стойности за
серен диоксид, азотен диоксид и азотни оксиди, прахови частици и олово в околния въздух (ОВ L 163,
стр. 41; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 5, стр. 46).
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ва свободното движение на стоки и трябва да се счита за мярка с равностоен на количествени ограничения ефект, която е несъвместима с произтичащите от членове 28 ЕО и 29 ЕО
задължения, ако не е обективно обоснована. Според Съда обаче, макар че императивните
изисквания относно опазването на околната среда, което по принцип включва и защитата на
здравето, могат да обосноват национални мерки, които да възпрепятстват търговията в Общността, при условие че тези мерки са в състояние да гарантират осъществяването на тази цел
и не надхвърлят необходимото за нейното постигане, посочената забрана не може да бъде
обоснована по такива съображения, тъй като не е доказано, че преследваната цел не може
да бъде постигната с други по‑малко ограничителни по отношение на свободното движение
мерки като например разширяването на забраната за движение, отнасяща се до товарните
автомобили от някои класове, и до тези, които спадат към други класове, или замяната на
променливото ограничение на скоростта с постоянно ограничение на 100 km/h.

Свободно движение на хора, услуги и капитали
И тази година Съдът постанови множество решения в областта на свободата на установяване, свободното предоставяне на услуги, свободното движение на работници и свободното
движение на капитали. За яснота подбраните решения ще бъдат представени по групи в зависимост от свободата, до която се отнасят, а след това, ако е необходимо, и в зависимост от
съответните дейности.
В областта на свободата на установяване Съдът по няколко свързани дела се произнесе относно понятието за дейности по упражняване на публичната власт и относно изключването на професията нотариус от приложното поле на разпоредбите на член 49 ДФЕС (по‑рано
член 43 ЕО). Сезиран с искове за установяване на неизпълнение на задължения от страна на
шест държави членки, чиято национална правна уредба ограничава достъпа до професията
нотариус само за гражданите на страната, в решенията си по дела Комисия/Белгия (Решение
от 24 май 2011 г., C‑47/08), Комисия/Франция (Решение от 24 май 2011 г., C‑50/08), Комисия/
Люксембург (Решение от 24 май 2011 г., C‑51/08), Комисия/Австрия (Решение от 24 май 2011 г.,
C‑53/08), Комисия/Германия (Решение от 24 май 2011 г., C‑54/08) и Комисия/Гърция (Решение от
24 май 2011 г., C‑61/08) Съдът постановява, че член 45, първа алинея ЕО е изключение от основното правило за свобода на установяване, което трябва да получи тълкуване, ограничаващо
неговия обхват до строго необходимото за защита на интересите, които тази разпоредба позволява на държавите членки да закрилят. Освен това въпросното изключение трябва да се
ограничи до дейностите, които сами по себе си са пряко и конкретно свързани с упражняването на публичната власт. Що се отнася до функциите, възложени на нотариусите, по‑нататък
Съдът уточнява, че за да се прецени дали те са пряко и конкретно свързани с упражняването
на публичната власт, следва да се вземе предвид естеството на извършваната от нотариусите
дейност. В това отношение Съдът констатира, че въпреки важните им правни последици различните действия, извършвани от нотариусите в засегнатите държави членки, не са свързани
с пряко и конкретно упражняване на публичната власт по смисъла на член 45, първа алинея
ЕО (понастоящем член 51, първа алинея ДФЕС), доколкото от особено значение е или волята
на страните, или надзорът, или решението на съда. Съдът също така отбелязва, че в границите на съответната си териториална компетентност нотариусите упражняват професията си
в условията на конкуренция, което не е характерно за упражняването на публичната власт.
Освен това те отговарят пряко и лично пред клиентите си за вредите, настъпили в резултат
на допусната от тях грешка при упражняване на дейността им, за разлика от органите на публична власт, за вредите от чиято дейност отговаря държавата. Затова Съдът приема, че всяка
от въпросните държави не е изпълнила задълженията си по член 43 ЕО (понастоящем член 49
ДФЕС), тъй като в правния ред на всяка от тези държави нотариалната дейност не е свързана
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с упражняването на публична власт по смисъла на член 45, първа алинея ЕО (понастоящем
член 51, първа алинея ДФЕС).
Също в областта на свободата на установяване Съдът прецизира и практиката си относно
ограниченията, налагани при преместването на седалището на дружество в държава членка,
различна от тази, в която е учредено.
Така по дело National Grid Indus (Решение от 29 ноември 2011 г., C‑371/10) Съдът постановява, че член 49 ДФЕС допуска въведена от държава членка правна уредба, по силата на която
размерът на данъка върху скритите увеличения на стойността на елементи от имуществото
на дружество е определен окончателно — без да се отчитат обезценяванията на стойността,
нито пък увеличенията на стойността, които могат да се реализират впоследствие — в момента, когато поради преместването на своето място на действително управление в друга
държава членка дружеството престане да получава облагаеми печалби в първата държава
членка. Без значение в това отношение е обстоятелството, че обложените с данък скрити увеличения на стойността са свързани с печалби от разлики във валутния курс, които не могат
да бъдат отразени в приемащата държава членка предвид системата на данъчно облагане,
която е в сила там. Според Съда такава правна уредба зачита принципа на пропорционалност, като се има предвид целта ѝ, а именно да се обложат с данъка в държавата членка по
произход увеличенията на стойността, възникнали в рамките на данъчната компетентност
на тази държава членка. Пропорционално е всъщност държавата членка по произход, с оглед да запази упражняването на своята данъчна компетентност, да определя данъка, дължим
за възникналите на нейна територия скрити увеличения на стойността, в момента, когато
правомощието ѝ за данъчно облагане по отношение на съответното дружество престава да
съществува — в конкретния случай в момента на преместването на мястото на действително
управление на дружеството в друга държава членка. За сметка на това според Съда член 49
ДФЕС не допуска въведена от държава членка правна уредба, която налага незабавното събиране на данъка върху скритите увеличения на стойността на елементите от имуществото
на дружество, преместващо своето място на действително управление в друга държава членка, в самия момент на посоченото преместване. Всъщност Съдът приема, че правна уредба,
която предлага на дружество, преместващо своето място на действително управление в друга държава членка, избора между, от една страна, незабавното плащане на сумата на данъка,
което създава свързана с ликвидните средства неизгода за това дружество, но го освобождава от последващи административни тежести, и от друга страна, отложеното плащане на сумата на посочения данък, евентуално съпътствано с лихви съгласно приложимата национална
правна уредба, което по необходимост е придружено от административна тежест за съответното дружество, свързана с проследяването на прехвърлените активи, би представлявала мярка, която, намирайки се в състояние да гарантира балансираното разпределение на
данъчните правомощия между държавите членки, би била по‑малко накърняваща свободата
на установяване, отколкото незабавното събиране на посочения данък.
Съдът тълкува нормите на Договора, които се отнасят до свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги, и във връзка с определянето на размера на адвокатските
възнаграждения.
По дело Комисия/Италия (Решение от 29 март 2011 г., C‑565/08) Комисията твърди, че Италианската република е нарушила членове 43 ЕО и 49 ЕО (понастоящем членове 49 ДФЕС и 56
ДФЕС), като е приела разпоредби, които налагат на адвокатите задължението да спазват максимални тарифи при определянето на своите възнаграждения. Съдът отхвърля доводите на
Комисията и заключава, че италианската държава не е допуснала неизпълнение на задълженията си по член 43 ЕО (понастоящем член 49 ДФЕС) и по член 49 ЕО (понастоящем член 56
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ДФЕС), тъй като въпросният режим не е уреден по начин, който нарушава достъпа, при нормални и ефикасни условия на конкуренция, до пазара на адвокатски услуги. Според Съда
това е така, когато режимът се характеризира с гъвкавост, позволяваща правилното опре
деляне на възнаграждението за всеки тип извършвана от адвокатите услуга, като се има
предвид, че при определени условия е възможно да се превишава максималният размер на
възнагражденията до два или четири пъти или дори повече, а и че в редица ситуации е допустимо адвокатите да сключат изрично споразумение със своя клиент за определяне на размера на възнаграждението. Съдът уточнява, че съществуването на ограничение по смисъла
на Договора не би могло да бъде изведено единствено от обстоятелството, че адвокатите,
установени в държави членки, различни от приемащата държава членка, трябва при определяне на своите възнаграждения за предоставяните в приемащата държава членка услуги
да се приспособят към приложимите в тази държава членка норми, а трябва да се основава
на факта, че подобен режим накърнява достъпа на адвокатите от други държави членки до
пазара на приемащата държава членка.
Що се отнася до свободното предоставяне на услуги, Съдът постановява редица важни решения в най‑различни области като например услугите за радио- и телевизионно излъчване, хазартните игри, дейността на вещите лица, здравеопазването и търговските съобщения.
В част от тези решения Съдът прилага закрепения в Договора принцип на свободно предоставяне на услуги, а в останалите тълкува директиви, които прилагат този принцип в конкретна област.
От съдебната практика по член 56 ДФЕС следва на първо място да се спомене Решение по
дело Football Association Premier League и др. (Решение от 4 октомври 2011 г., съединени дела
C‑403/08 и C‑429/08), което се отнася до предоставените на териториален принцип изключи
телни права на някои излъчващи организации да излъчват пряко футболни мачове и прак
тиката на определени собственици на заведения да използват чуждестранни декодиращи
карти, за да заобиколят действието на изключителните права. Според Съда член 56 ДФЕС не
допуска правна уредба, определяща като незаконни вноса, продажбата и използването в съот
ветната държава на чуждестранни средства за декодиране, които позволяват достъпа до
кодирана услуга за спътниково излъчване с произход в друга държава членка и включваща
обекти, защитени от правото на първата държава. По‑конкретно такова ограничение не би
могло да се обоснове с оглед на целта да се защитят правата на интелектуална собственост.
Съдът признава, че наистина самите спортни срещи имат неповторим и следователно ори
гинален характер, който може да ги превърне в обекти, заслужаващи закрила, подобна на
закрилата на произведенията. Въпреки това, доколкото закрилата на правата, които съста
вляват специфичният предмет на интелектуалната собственост, осигурява на носителите на
разглежданите права само подходящо възнаграждение, а не възможно най‑високото въз
награждение за търговското използване на защитените обекти, тази закрила е гарантирана,
когато приемането на спътниково излъчване се обуславя от притежаването на средство за
декодиране и следователно с много висока степен на точност може да се определи общият
брой на зрителите, включени в съответната действителна и потенциална аудитория на
въпросното предаване, тоест зрителите, които пребивават както в държавата членка на из
лъчване, така и извън нея. Освен това допълнителното заплащане от страна на излъчващите
организации за предоставянето на изключително териториално право може да доведе до
изкуствени ценови разлики между разделените национални пазари. Според Съда обаче такова
разделяне и такива изкуствени ценови разлики са несъвместими с основната цел на Договора,
която е осъществяването на вътрешния пазар.
По‑нататък следва да се отбележи Решение по дело Dickinger и Ömer (Решение от 15 септември
2011 г., C‑347/09), което потвърждава и прецизира практиката на Съда в областта на монопола
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за провеждане на хазартни игри. По този въпрос Съдът напомня, че макар монополът върху
хазартните игри да представлява ограничение на свободното предоставяне на услуги, такова
ограничение все пак може да бъде обосновано по императивни съображения от общ интерес,
каквото е целта за осигуряване на особено високо равнище на защита на потребителите, а националната юрисдикция следва да провери дали това е така. Що се отнася в частност до възможността притежателят на монопола да води експанзионистична политика, Съдът уточнява,
че за да съответства на целта за борба срещу престъпността, както и на тази да се намалят
възможностите за игра, национална правна уредба, която установява монопол в областта на
хазартните игри, трябва, от една страна, да се основава на констатацията, че престъпните дейности и измамите, свързани с игрите, и пристрастяването към игра представляват проблем на
територията на съответната държава членка, който с разрастването на разрешените и регламентирани дейности би могъл да се отстрани, и от друга страна, да позволява използването
само на реклама, която е умерена и стриктно ограничена до необходимото за насочване на
потребителите към контролираните мрежи за игра. За постигането на тази цел по насочване
към контролирани схеми получилите разрешение оператори трябва да представляват надеждна, но същевременно и привлекателна алтернатива на забранените дейности, което само
по себе си може да включва предлагането на широка гама от игри, по‑мащабна реклама и използването на нови техники за разпростран ение. В това отношение Съдът обаче отбелязва, че
рекламата трябва да остане умерена и стриктно ограничена до необходимото и не може да
има за цел да насърчава естественото влечение на потребителите към играта, като стимулира
активното им участие в нея, по‑конкретно като представя играта като обикновена дейност
или ѝ придава положителен образ, свързан с факта, че събраните приходи се насочват към
дейности от общ интерес, или пък като увеличава притегателната сила на играта посредством
натрапчиви рекламни послания, примамващи с големи печалби.
Дело Peñarroja Fa (Решение от 17 март 2011 г., съединени дела C‑372/09 и C‑373/09) дава повод
на Съда да разгледа и въпроса за изискванията за квалификация, които може да се налагат
на вещите лица в областта на писмения превод. В отговор на редица преюдициални въпроси, отправени от френския Cour de cassation (Касационен съд), Съдът най‑напред констатира,
че извършването от вещите лица на писмен превод не е дейност, свързана с упражняването на публична власт по смисъла на член 45, първа алинея ЕО (понастоящем член 51, първа
алинея ДФЕС), тъй като извършеният от тези лица превод има само спомагателен характер
и не накърнява преценката на съдебния орган и свободното упражняване на правораздавателните правомощия. По‑нататък Съдът постановява, че член 49 ЕО (понастоящем член 56
ДФЕС) не допуска национална правна уредба, която поставя включването в списък на вещите
лица — писмени преводачи, в зависимост от изисквания за квалификация, без заинтересованите лица да могат да се запознаят с мотивите на взетото по отношение на тях решение
и без същото да подлежи на ефективен съдебен контрол, при който може да се провери дали
решението е законосъобразно, и по‑конкретно дали е спазено произтичащото от правото на
Съюза изискване квалификацията на тези лица, придобита и призната в други държави членки, да бъде надлежно отчетена. Освен това според Съда член 49 ЕО (понастоящем член 56
ДФЕС) не допуска изискване, от което следва, че в националния списък на вещите лица като
писмени преводачи могат да фигурират само лица, представили удостоверение, че са били
включени в изготвян от апелативен съд списък на вещи лица през три поредни години, ако се
окаже, че при разглеждането на молба от лице, което е установено в друга държава членка
и не може да представи такова удостоверение, подобно изискване представлява пречка придобитата от това лице и призната в другата държава членка квалификация да бъде надлежно
отчетена, за да се определи дали и доколко тази квалификация може да е равностойна на
компетентността, която обикновено се очаква от лице, включено в изготвян от апелативен
съд списък на вещи лица през три поредни години. В това отношение Съдът напомня, че

Годишен доклад 2011 г.

29

Съд на Европейския съюз

Съдебна практика

националните органи трябва по‑конкретно да гарантират, че придобитата в други държави
членки квалификация е призната с нейната реална стойност и е надлежно взета предвид.
Накрая следва да се спомене Решение по дело Комисия/Люксембург (Решение от 27 януари
2011 г., C‑490/09), в което се разглежда люксембургска правна уредба, изключваща възможността за възстановяване на разходите за лабораторни анализи и изследвания, извършени
в други държави членки. В това решение Съдът постановява, че като не е предвидила в своята правна уредба, отнасяща се до социалното осигуряване, възможността да се поемат тези
разходи чрез възстановяване на заплатените за тези анализи и изследвания разходи, а е въвела единствено система на пряко поемане на разходите от страна на здравните каси, люксембургската държава не е изпълнила задълженията си по член 49 ЕО (понастоящем член 56
ДФЕС). Всъщност според Съда, доколкото прилагането на такава правна уредба фактически
изключва възможността да се поемат разходите за лабораторни анализи и изследвания, извършвани главно и дори изцяло от изпълнители на медицински услуги, установени в други държави членки, тя възпира и дори препятства осигурените по социалноосигурителната
система на тази държава членка лица да се обръщат към такива изпълнители и представлява
както за тях, така и за изпълнителите пречка за свободното предоставяне на услуги.
Сред делата, по които се тълкува конкретна директива, следва най‑напред да се посочи дело
Société fiduciaire nationale d‘expertise comptable (Решение от 5 април 2011 г., C‑119/09), което се
отнася до тълкуването на Директива 2006/12323. По това дело френският Conseil d‘État
(Държавен съвет) отправя въпроса дали държавите членки могат да въведат обща забрана за
представителите на регулирана професия като експерт‑счетоводителите да извършват
действия по установяване на контакт с потенциални клиенти. Най‑напред Съдът постановява,
че понятието за търговско съобщение, дефинирано в член 4, точка 12 от Директива 2006/123,
включва не само класическата реклама, но и други форми на реклама и информационни съобщения, предназначени за привличането на нови клиенти, и че следователно установяването на контакти с потенциални клиенти попада в обхвата на понятието за търговско съобщение. По‑нататък Съдът констатира, че забраната на всички действия по установяване на
контакт с потенциални клиенти, независимо от формата, съдържанието им или използваните
средства, която не допуска никакви средства за комуникация, позволяващи прилагането на
тази форма на търговски съобщения, трябва да се счита за обща забрана на търговските съоб
щения, която е недопустима съгласно член 24, параграф 1 от Директива 2006/123. Оттук
Съдът заключава, че след като напълно забранява определена форма на търговски съобщения и поради това попада в приложното поле на член 24, параграф 1 от Директива 2006/123,
правната уредба е несъвместима с посочената директива и не може да бъде оправдана по
силата на член 24, параграф 2 от нея, макар да е недискриминационна, да се основава на наложителна причина от общ интерес и да е пропорционална.
По‑нататък в областта на телевизионната дейност следва да се посочи Решение по дело
Mesopotamia Broadcast и Roj TV (Решение от 22 септември 2011 г., съединени дела C‑244/10
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Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, стр. 36; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13,
том 58, стр. 50).
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и C‑245/10). В това решение Съдът постановява, че член 22а от Директива 89/55224, изменена с Директива 97/36, който предвижда държавите членки да гарантират, че предаванията
не съдържат никакво „подбуждане към ненавист, основана на раса, пол, религия или националност“, трябва да се тълкува в смисъл, че обстоятелства, попадащи в приложното поле на
норма от националното право, забраняваща засягане на разбирателството между народите,
трябва да се считат за включени в цитираното понятие. Според Съда този член не възпрепятства дадена държава членка в приложение на обща нормативна уредба, например закон
за сдруженията, да взема мерки по отношение на установен в друга държава членка телевизионен оператор с мотива, че дейностите и целите на този оператор нарушават забраната за засягане на разбирателството между народите, стига посочените мерки да не възпрепятстват — което трябва да бъде проверено от националния съд — препредаването в тесен
смисъл на територията на приемащата държава членка на телевизионните предавания, реализирани от посочения оператор от територията на другата държава членка.
В областта на свободното движение на работници заслужава да се подчертаят две дела. На
първо място, следва да се посочи Решение по дело Toki (Решение от 5 април 2011 г., C‑424/09),
което се отнася до тълкуването на Директива 89/4825. В това дело става дума за гръцка граж
данка, която е получила диплома по инженеринг на околната среда в Обединеното крал
ство, но в Гърция ѝ е отказан достъп до регламентираната професия инженер, тъй като не
е пълноправен член на Engineering Council — частноправна британска организация, изрично
спомената в Директива 89/48, членството в която обаче не е задължително изискване за упраж
няване на регламентираната професия инженер в Обединеното кралство. Най‑напред
Съдът уточнява, че механизмът за признаване, предвиден в член 3, първа алинея, буква б) от
Директива 89/48, е приложим, независимо дали заинтересованото лице е пълноправен член
на съответното сдружение или организация. По‑нататък Съдът постановява, че професио
налният опит, на който се позовава лицето, подало молба за получаване на разрешение за
упражняване на регламентирана професия в приемащата държава членка, трябва да отговаря
на следните три условия: 1) изтъкнатият опит трябва да се състои в положен труд на пълно
работно време в продължение на най‑малко две години през последните десет години,
2) този труд трябва да се е състоял в постоянното и редовно упражняване на съвкупност от
професионални дейности, които характеризират съответната професия в държавата членка
по произход, без да е необходимо той да е обхващал всички тези дейности, и 3) професия
като тази, която обичайно се упражнява в държавата членка по произход, трябва с оглед на
обхванатите от нея дейности да бъде равностойна на онази, за упражняването на която е по
искано разрешение в приемащата държава членка.
На второ място, следва да се посочи Решение по дело Casteels (Решение от 10 март 2011 г.,
C‑379/09), което се отнася до запазването на правото на допълнителна пенсия на работник
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Директива 89/552/ЕИО на Съвета от 3 октомври 1989 година относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки,
отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (ОВ L 298, стр. 23; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 215), изменена с Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 30 юни 1997 година (ОВ L 202, стр. 60; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6,
том 2, стр. 232).
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Директива 89/48/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година относно обща система за признаване на дипломите за висше образование, издадени след завършването на професионално образование и обучение с минимална продължителност от три години (ОВ L 19, 1989 г., стp. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 2, стр. 76), изменена с Директива 2001/19/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 14 май 2001 година (ОВ L 206, стр. 1; Специално издание на български език 2007 г., глава 5, том 6,
стр. 60).
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мигрант. В това решение Съдът постановява, че член 45 ДФЕС не допуска, в рамките на задължителното прилагане на колективен трудов договор, при определянето на периода за
придобиване на окончателно право на допълнителни пенсионни плащания в държава членка
да не се вземат под внимание годините заетост, натрупани от работник в подразделения на
един и същ работодател в различни държави членки и по силата на един и същ общ трудов
договор. Този член също така не допуска преместването на работник от едно подразделение
на неговия работодател, намиращо се в една държава членка, в подразделение на същия
този работодател, намиращо се в друга държава членка, да се разглежда като преустановяване на работата при този работодател по собствено желание. Съдът освен това пояснява, че
в рамките на спор, с който са сезирани националните юрисдикции, частноправен субект не
може да се позовава на непосредственото действие на член 48 ДФЕС срещу работодател от
частния сектор.
Принципът на свободно движение на капитали е разгледан в няколко решения в данъчната
област. Сред тях на първо място следва да се посочи Решение по дело Комисия/Австрия (Решение от 16 юни 2011 г., C‑10/10), в което Съдът постановява, че държава членка, която разрешава данъчно приспадане на даренията за научноизследователски и образователни организации само когато тези организации са установени на нейна територия, не изпълнява
задълженията си по член 56 ЕО (понастоящем член 63 ДФЕС) и по член 40 от Споразумението
за Европейското икономическо пространство. Според Съда критерий за разграничаване на
данъчнозадължените лица, който се основава единствено на мястото на установяване на получателя на дарението, по дефиниция не е валиден критерий за преценка на обективното
сходство между двата случая и съответно за въвеждането на обективно разграничение между тях. Освен това, макар че наистина насърчаването на научноизследователската и развойната дейност може да съставлява императивно съображение от общ интерес, национална
правна уредба, която предоставя право на данъчно приспадане само за научноизследователската дейност в съответната държава членка, е в пряко противоречие с целите на политиката на Съюза в областта на научните изследвания и технологичното развитие. Всъщност
съгласно член 163, параграф 2 ЕО целта на тази политика е да се премахнат данъчните пречки
пред сътрудничеството в областта на научните изследвания и в този смисъл тя не може да се
осъществява чрез насърчаване на научноизследователската и развойната дейност на национално равнище.
На второ място, следва да се отбележи дело Schröder (Решение от 31 март 2011 г., С‑450/09),
по което Съдът постановява, че член 63 ДФЕС не допуска правна уредба на държава членка, която разрешава на местно данъчнозадължено лице да приспадне рентите, изплатени
на родител, който му е прехвърлил намиращи се на територията на тази държава членка
недвижими имоти, от доходите от отдаване под наем на тези имоти, но в същото време не
разрешава такова приспадане на чуждестранно данъчнозадължено лице, ако задължението
за изплащане на тези ренти произтича от прехвърлянето на тези недвижими имоти. В това
отношение Съдът посочва, че доколкото задължението чуждестранното данъчнозадължено
лице да изплаща рента на един от родителите си произтича от прехвърлянето в негова полза
на недвижимите имоти, намиращи се в съответната държава членка, тази рента представлява
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разход, пряко свързан с използването на тези имоти, така че в това отношение посоченото
данъчнозадължено лице е в положение, сходно с това на местно данъчнозадължено лице.
При тези условия национална правна уредба, според която във връзка с данъка върху дохода
за чуждестранните лица не съществува възможност да приспадат такъв разход, която обаче
предвижда такава възможност за местните лица, противоречи на член 63 ДФЕС, ако няма
валидна обосновка за съществуването ѝ.
На последно място следва да се посочи, че дело Stewart (Решение от 21 юли 2011 г., C‑503/09)
даде възможност на Съда да се произнесе — във връзка със социалното осигуряване на
работниците мигранти — относно естеството на краткосрочно обезщетение за неработоспособност на млади хора с увреждания и да разгледа наложеното за отпускането на това
обезщетение условие за обичайно пребиваване на територията на държавата членка. От
решението му следва, от една страна, че краткосрочното обезщетение за неработоспособност на млади хора с увреждания представлява обезщетение за инвалидност по смисъла на
член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕИО) № 1408/7126, ако е установено, че към датата
на подаване на заявлението заявителят е засегнат от трайно или продължително увреждане,
доколкото в подобен случай това обезщетение се отнася пряко до риска инвалидност, посочен в тази разпоредба, и от друга страна, че член 10, параграф 1, първа алинея от Регламент
№ 1408/71 не допуска държава членка да подчини предоставянето на краткосрочно обезщетение при неработоспособност на млади хора с увреждания, разглеждано като обезщетение
за инвалидност, на условие за обичайно пребиваване на заявителя на нейна територия.

Сближаване на законодателствата
За поредна година изключително обемна, съдебната практика в областта на сближаването на
законодателствата е многопосочна като законодателните актове, до които се отнася.
В областта на защитата на потребителите Съдът се произнася в Решение по дело Gebr. Weber
и Putz (Решение от 16 юни 2011 г., съединени дела C‑65/09 и C‑87/09) по тълкуването на член 3,
параграфи 2 и 3 от Директива 1999/44 относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции27, който предвижда, че в случай на липса на съответствие на доставената стока потребителят има право да изиска от продавача безплатен ремонт или замяна на стоката. По‑точно Съдът отговаря на въпросите, първо, дали безплатната
замяна включва и отстраняването на дефектната стока и инсталирането на заместващата
стока, и второ, дали продавачът може да откаже да поеме непропорционалните разходи по
замяната, когато това е единственият възможен начин за обезщетяване.
В отговора си на първия въпрос Съдът напомня, че безвъзмездността на привеждането в съответствие на стоката от страна на продавача е съществен елемент от защитата, гарантирана
на потребителя от посочената директива. В този смисъл, като се основава на целта на тази
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Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките
на Общността (ОВ L 149, стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 26), изменен и актуализиран с Регламент (ЕО) № 118/97 на Съвета от 2 декември 1996 година (ОВ L 28, 1997 г., стр. 1;
Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 4, стр. 35, поправка в ОВ L 32, 6.2.2008 г., стр. 31),
изменен с Регламент (ЕО) № 647/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2005 година
(ОВ L 117, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 211).

27

Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 година относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции (ОВ L 171, стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 5, стр. 89).
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директива, а именно да гарантира високо ниво на защита на потребителите, Съдът постановява, че член 3, параграфи 2 и 3 от Директива 1999/44 следва да се тълкува в смисъл, че
когато несъответстваща потребителска стока, която преди появата на дефекта е била инсталирана добросъвестно от потребителя съобразно нейното естество и предназначение,
е приведена в съответствие с договора посредством замяна, продавачът е длъжен или сам
да я отстрани от мястото, където е била инсталирана, като на нейно място инсталира заместващата стока, или да поеме необходимите разходи, които са свързани с това отстраняване
и с инсталирането на заместващата стока. Освен това Съдът уточнява, че това задължение на
продавача съществува независимо дали той се е задължил по силата на договора за продажба да инсталира първоначално закупената потребителска стока.
Що се отнася до втория въпрос, Съдът постановява, че член 3, параграф 3 от посочената директива не допуска национално законодателство да предоставя на продавача правото да
откаже замяната на несъответстваща с договора стока, която се явява единствен възможен
начин на обезщетяване, тъй като заради задължението да предприеме отстраняване на тази
стока от мястото, където тя е инсталирана, и да инсталира там заместващата стока, този начин му налага непропорционални разходи с оглед на стойността, която стоката би имала, ако
беше изправна, както и с оглед на значимостта на недостатъка. Въпреки това Съдът също така
признава, че с цел установяване на справедливо равновесие между интересите на потребителя и на продавача тази разпоредба все пак допуска в подобен случай правото на потребителя на възстановяване на разходите за отстраняване на дефектната стока и за инсталиране
на заместващата стока да се ограничи до поемането от страна на продавача на пропорционален размер от разходите, определен съгласно установените в решението критерии.
В областта на отговорността за вреди, причинени от дефект на стока, следва да се спомене
дело Dutrueux (Решение от 21 декември 2011 г., C‑495/10), в което Съдът, сезиран с преюдициален въпрос за тълкуване, отново28 изяснява обхвата на хармонизацията, извършена с Директива 85/37429. В случая поставеният въпрос е по същество дали посочената директива
допуска да се остави в сила френският режим на обективна отговорност на обществените
здравни заведения спрямо пациентите им за вредите, причинени поради неизправност на
оборудване или стока, използвани при предоставянето на грижи.
На първо място, Съдът припомня практиката си относно обхвата и степента на интензитет
на хармонизацията, извършена с Директива 85/374, като потвърждава, че по всички уредени
от нея въпроси Директивата се стреми към пълно30 и изчерпателно31 хармонизиране. След
това уточнение, за да се установи дали предвид тази съдебна практика посочената директива допуска даден национален режим на отговорност, следва първо да се провери дали този
режим попада в приложното поле на тази директива. Непосредствено след като припомнят
това, съдиите анализират границите на приложното поле на същата директива спрямо кръга от лица, чиято отговорност може да бъде ангажирана на основание на въведения с нея

28

Вж. Решение от 4 юни 2009 г. по дело Moteurs Leroy Somer, C‑285/08, Сборник, стр. I‑4733.

29

Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 година за сближаване на законовите, подзаконовите
и административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от
дефект на стока, изменена с Директива 1999/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 май
1999 година (ОВ L 210, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 183).

30

Вж. по‑специално Решение от 25 април 2002 г. по дело Комисия/Франция, C‑52/00, Recueil, стр. I‑3827,
точка 24, Решение от 25 април 2002 г. по дело Комисия/Гърция, C‑154/00, Recueil, стр. I‑3879, точка 20 и Решение от 10 януари 2006 г. по дело Skov и Bilka, C‑402/03, Recueil, стр. I‑199, точка 23.

31

Решение по дело Moteurs Leroy Somer, посочено по‑горе, точки 24 и 25.
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режим на отговорност. Според Съда този кръг от лица, който съгласно член 3 от посочената
директива включва производителя, вносителя на стоката в Общността и доставчика на стоката, когато производителят не може да бъде идентифициран, е изчерпателно определен.
Поради това Съдът постановява, че отговорността на доставчик на услуги, който при предоставянето на услуги, каквито са грижите, положени в болнично заведение, използва дефектно
оборудване или дефектни стоки, което или които не са произведени от него по смисъла на
разпоредбите на член 3 от Директива 85/374, и поради това причини вреди на получателя
на услугата, не попада в приложното поле на тази директива. Оттук съдиите заключават, че
посочената директива допуска дадена държава членка да установи режим като разглеждания в главното производство, предвиждащ отговорността на такъв доставчик поради така
причинените вреди, дори при липса на всякаква вина, която може да му бъде вменена, при
условие обаче увреденото лице и/или посоченият доставчик да запази възможността да ангажира отговорността на производителя на основание на посочената директива, когато са
изпълнени предвидените от нея условия.
В областта на лекарствените продукти за хуманна употреба следва да се споменат две решения, постановени в един и същ ден (Решение от 5 май 2011 г. по дело Novo Nordisk, C‑249/09
и Решение от 5 май 2011 г. по дело MSD Sharp & Dohme, C‑316/09), в които Съдът прави важни
уточнения за смисъла на определени разпоредби от Директива 2001/83 за утвърждаване на
кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба32, които уреждат
рекламата на тези лекарствени продукти.
По първото дело — посоченото по‑горе дело Novo Nordisk, спорът в главното производство
се отнася до специализирано в лечението на диабет здравно предприятие, на което с решение на Службата за лекарствените продукти на Република Естония е наложена забрана да
публикува в медицинско списание реклама на лекарство на основата на инсулин, предназначена за лицата, които имат право да предписват лекарствени продукти, по съображение
че тази реклама противоречи на разпоредбите на националното право, които предвиждат,
че рекламата на лекарствен продукт не трябва да съдържа данни, които не са включени в обобщението на характеристиките на продукта. Сезиран с жалба за отмяна на това решение,
запитващият съд поставя на Съда два преюдициални въпроса за тълкуването на член 87, параграф 2 от Директива 2001/83, съгласно който „всички части на рекламата на даден лекарствен продукт трябва да съответстват на особеностите, изброени в обобщението на характеристиките на лекарствения продукт“.
С първия въпрос запитващият съд иска да се установи дали следва да тълкува член 87, параграф 2 от Директива 2001/83 в смисъл, че обхваща също и цитати от медицински списания
или други научни произведения, които се съдържат в реклама на лекарствен продукт, предназначена за лицата, които имат право да предписват лекарствени продукти. Съдът отговаря
утвърдително, като посочва, че всъщност както от мястото на член 87 от Директива 2001/83
в структурата на същата, така и от текста и съдържанието на посочения член 87 в неговата
цялост следва, че параграф 2 от него е обща норма относно рекламата на лекарствени продукти изобщо, включително тази, предназначена за лицата, които имат право да ги предписват или доставят.

32

Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване
на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, стр. 67; Специално
издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 3), изменена с Директива 2004/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година (ОВ L 136, стр. 34; Специално издание на български
език, 2007 г., глава 13, том 44, стр. 116).
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С втория въпрос националният съд запитва Съда за обхвата на забраната по член 87, параграф 2 от Директива 2001/83. Съдът отговаря, че тази разпоредба се тълкува в смисъл, че
забранява публикуването в реклама на лекарствен продукт сред лицата, които имат право
да го предписват или отпускат, на твърдения, които противоречат на обобщението на характеристиките на продукта, но не изисква всички твърдения, съдържащи се в тази реклама, да
са включени в посоченото обобщение или да могат да бъдат изведени от него по логически
път. Освен това Съдът уточнява, че такава реклама може да включва твърдения, допълващи
сведенията, посочени в член 11 от споменатата директива, при условие че тези твърдения
потвърждават или уточняват по съвместим с тях начин споменатите сведения, без да ги изопачават, и отговарят на посочените в член 87, параграф 3 и член 92, параграфи 2 и 3 от тази
директива изисквания.
Във второто дело — посоченото по‑горе дело MSD Sharp & Dohme, Съдът се произнася по
тълкуването на член 88, параграф 1, буква a) от същата Директива 2001/83, който забранява
рекламирането сред широката общественост на лекарствени продукти, които са достъпни
единствено по медицинско предписание. В случая фармацевтично предприятие твърди, че
един от конкурентите му е нарушил разпоредбите на националното право, които транспонират тази норма, като е публикувал на уебсайта си общодостъпна информация за три произвеждани от него лекарствени продукта, предмет на лекарско предписание. По искане на
първото предприятие националните юрисдикции издават забрана за въпросната публикация. Сезирана с ревизионна жалба от ответника, запитващата юрисдикция по същество иска
от Съда да се установи дали спорната публикация действително съставлява реклама по смисъла на член 88, параграф 1, буква а) от Директива 2001/83. Съдът отговаря, че тази разпоредба трябва да се тълкува в смисъл, че не забранява разпространението в уебсайт от страна
на фармацевтично предприятие на информация относно лекарствени продукти, предмет на
лекарско предписание, когато информацията е достъпна на сайта само за търсещите я целенасочено и когато разпространението се състои единствено в точно възпроизвеждане на
опаковката на лекарствения продукт съгласно член 62 от посочената директива, както и в
буквално и пълно възпроизвеждане на листовката с упътването или на обобщението на характеристиките на продукта, които са одобрени от компетентните органи в областта на лекарствените продукти. Обратно, забранено е разпространението в подобен сайт на информация относно лекарствен продукт, която е била предмет на подбор или преаранжиране от
страна на производителя, ако това въздействие върху нея може да се обясни единствено
с рекламна цел.
Все в областта на лекарствените продукти за хуманна употреба, но този път във връзка с Регламент № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти33, следва да се открои дело Medeva (Решение от 24 ноември 2011 г., C‑322/10), в което
Съдът отговаря на преюдициално запитване, отправено с цел да се уточнят условията за получаване на сертификат за допълнителна закрила (наричан по‑нататък „СДЗ“).
За да реши проблема с недостатъчната защита, предоставяна от патентите, член 3 от Регламент № 469/2009 предвижда възможността притежателят на национален патент да получи
СДЗ, като условията за това в частност са продуктът вече да е защитен с основен патент, който е в сила, и като лекарствен продукт да е получил валидно към съответния момент разрешение за пускане на пазара (наричано по‑нататък „РПП“). Най‑напред Съдът пояснява, че що
се отнася до критериите, по които се определя дали „продуктът е защитен с основен патент,

33

Регламент (ЕО) № 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (ОВ L 152, стр. 1).
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който е в сила“, член 3, буква а) от посочения регламент трябва да се тълкува в смисъл, че
не допуска компетентните в областта на индустриалната собственост ведомства на държава
членка да издават СДЗ на активни съставки, които не са посочени в текста на претенциите на
основния патент, изтъкнат в подкрепа на заявка за такъв сертификат. По‑нататък, що се отнася до второто условие по член 3, буква б) от Регламент № 469/2009, съгласно което продуктът
трябва да има РПП като лекарствен продукт, и що се отнася до състава на този лекарствен
продукт, Съдът посочва, че ако са изпълнени и другите предвидени в член 3 условия, член 3,
буква б) от Регламента допуска компетентните в областта на индустриалната собственост ведомства на държава членка да издават СДЗ на комбинация от две активни съставки, съответстваща на посочената в текста на претенциите на изтъкнатия основен патент, когато лекарственият продукт, чието РПП е представено в подкрепа на заявката за СДЗ, включва и други
активни съставки освен комбинацията от двете активни съставки.
В областта на закрилата на биотехнологичните изобретения Съдът постановява важно
преюдициално решение по дело Brüstle (Решение от 18 октомври 2011 г., C‑34/10), в което
дава дефиниция на понятието „човешки ембрион“. Преюдициалното запитване е отправено
в рамките на производство по искане на Greenpeace да се обяви за недействителен патент,
който се отнася до неврални прекурсорни клетки, получени от ембрионални стволови клетки и използвани за лечението на неврологични заболявания. По това дело Съдът е запитан
за тълкуването на понятието „човешки ембрион“, което не е дефинирано в Директива 98/44
относно правната закрила на биотехнологичните изобретения34, и за обхвата на предвидената в член 6, параграф 2, буква б) от Директивата забрана за патентоване на изобретения,
свързани с използването на човешки ембриони за промишлени или търговски цели.
На първо място, Съдът пояснява, че понятието „човешки ембрион“, използвано в член 6, параграф 2 от Директива 98/44, трябва да се разглежда като самостоятелно понятие на правото
на Съюза и да се тълкува еднакво на територията на този съюз. По‑нататък, като посочва, че
контекстът и целта на тази директива разкриват волята на законодателя на Съюза да изключи
всякаква възможност за патентоване в случаите, когато може да се засегне човешкото достойнство, Съдът приема, че понятието „човешки ембрион“ трябва да бъде разбирано в широк смисъл и че в този контекст „човешки ембрион“ по смисъла на упоменатата разпоредба
е всяка неоплодена човешка яйцеклетка, в която е било имплантирано ядрото на зряла човешка клетка, и всяка неоплодена човешка яйцеклетка, която посредством партеногенеза
е била стимулирана да се дели и развива. За сметка на това Съдът постановява, че националната юрисдикция следва да определи с оглед на научните достижения дали стволовата клетка, получена от човешки ембрион в стадия на бластоциста, представлява „човешки ембрион“
по смисъла на тази разпоредба.
На второ място, Съдът постановява, че забраната за патентоване, свързана с понятието „използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели“, се отнася и до използването за научни изследвания. Всъщност според Съда патентоването на всяко изобретение
по принцип предполага, че то ще се използва за промишлени или търговски цели, и въпреки
че научните цели трябва да бъдат разграничени от промишлените или търговските цели, използването на човешки ембриони за научни изследвания, което се явява предмет на заявка
за патент, не може да бъде отделено от самия патент и от произтичащите от него права.
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Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 1998 година относно правната закрила на биотехнологичните изобретения (ОВ L 213, стp. 13; Специално издание на български език,
2007 г., глава 13, том 23, стр. 268).
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Накрая Съдът се произнася относно патентоспособността на изобретение, свързано със създаването на неврални прекурсорни клетки. Той приема, че трябва да се забрани патентоването на изобретение, когато — както в конкретния случай — прилагането на това изобретение изисква предварителното унищожаване на човешки ембриони или тяхното използване
като изходен материал, независимо от стадия, на който това се случва, и дори ако в описанието на техническия метод не се посочва използването на човешки ембриони.
По съединени дела Monsanto и др. (Решение от 8 септември 2011 г., C‑58/10—C‑68/10) Съдът
се произнася относно условията, при които националните органи могат да приемат спешни
мерки за спиране или за временна забрана на употребата или пускането на пазара на генетично модифицирани организми (наричани по‑нататък „ГМО“), които вече са получили разрешение за пускане на пазара на основание на Директива 90/220 относно ГМО35 (отменена
с Директива 2001/1836).
Съдът отбелязва, че в случая царевицата MON 810, разрешена в частност за използване като
семена за засяване в приложение на Директива 90/220, е била нотифицирана като „съществу
ващ продукт“ в съответствие с Регламент № 1829/2003 относно генетично модифицираните
храни37, а след това на основание на този регламент е била предмет на искане за подновяване на разрешението, чието разглеждане е в ход. Съдът приема, че при такива обстоятелства
държава членка не може да приложи предпазната клауза по Директива 2001/18, за да приеме
мерки за спиране или за временна забрана на употребата или пускането на пазара на ГМО
като царевицата MON 810. Съдът уточнява, че за сметка на това такива спешни мерки могат
да се приемат на основание на Регламент № 1829/2003.
В това отношение той подчертава, че когато желае да приеме спешни мерки на основание
на последния регламент, държавата членка трябва да се съобрази както с материалноправните условия, предвидени в него, така и с процесуалните условия, предвидени в Регламент
№ 178/200238, към който първият регламент препраща по този въпрос. Следователно държавата членка трябва да информира „официално“ Комисията за необходимостта от предприемане на спешни мерки. Ако Комисията не предприеме мерки, държавата членка трябва да
информира „незабавно“ нея и останалите държави членки за приетите временни защитни
мерки.
Освен това Съдът постановява, че що се отнася до материалноправните условия за приемането на спешни мерки на основание на Регламент № 1829/2003, същият налага на държавите
членки да докажат, освен неотложност, и наличието на положение, което може да представлява значителен риск, явно поставящ в опасност здравето на хората, здравето на животните

35

Директива 90/220/ЕИО на Съвета от 23 април 1990 година относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда (ОВ L 117, стр. 15).

36

Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 година относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива
90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 7,
стр. 75).
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Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно
генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ L 268, стр. 1; Специално издание на български език,
2007 г., глава 13, том 41, стр. 3).
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Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 8, стр. 68).

38

Годишен доклад 2011 г.

Съдебна практика

Съд на Европейския съюз

или околната среда. Въпреки временния и превантивния си характер тези мерки могат да се
приемат единствено ако се основават на възможно най‑пълна оценка на рисковете, предвид
особените обстоятелства на конкретния случай, които разкриват необходимостта от тези
мерки.
Накрая Съдът посочва, че с оглед на структурирането на предвидената в Регламент
№ 1829/2003 система и целта да се избегнат изкуствени несъответствия, оценката и управлението на очевиден и сериозен риск в крайна сметка попадат единствено в компетентността
на Комисията и на Съвета под контрола на съда на Съюза.
Що се отнася отново до тълкуването на Регламент № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни39, заслужава да се спомене и дело Bablok и др. (Решение от 6 септември 2011 г.,
C‑442/09). Спорът в главното производство е между един пчелар и Freistaat Bayern (провинция Бавария, Германия), собственик на имоти, върху които се отглежда царевица MON 810
(ГМО). Пчеларят твърди, че наличието на ДНК от царевица MON 810 в царевичния прашец и в
някои проби от произведения от него мед може да направи пчелните му продукти негодни за
пускане на пазара и за консумация. Като отбелязва, че в момента, в който попадне в меда или
в хранителните добавки на основата на прашец, въпросният прашец изгубва способността
си да опрашва, запитващата юрисдикция сезира Съда с преюдициално запитване, като основният ѝ въпрос е дали като последица от самото наличие във въпросните пчелни продукти на
изгубил възпроизводителната си способност прашец от генетично модифицирана царевица
възниква задължение за получаване на разрешение за пускането на пазара на тези продукти.
Това става повод Съдът да уточни понятието за генетично модифициран организъм по смисъла на член 2, точка 5 от Регламент № 1829/2003. Той приема, че субстанция като прашеца,
получен от сорт генетично модифицирана царевица, който е загубил способността си за възпроизводство и е напълно лишен от способност да предава съдържащия се в него генетичен материал, вече не попада в това понятие. Въпреки това Съдът постановява, че продукти
като мед и хранителни добавки, съдържащи такъв прашец, представляват храна, съдържаща
съставки, произведени от ГМО по смисъла на посочения регламент. В това отношение той
констатира, че спорният прашец е „произведен от ГМО“ и представлява „съставка“ на меда
и на хранителните добавки на основата на прашец. Що се отнася до меда, Съдът подчертава,
че прашецът не е чуждо тяло, нито примес в меда, а естествена съставна част от този продукт, поради което действително трябва да се квалифицира като „съставка“. Следователно
въпросният прашец попада в приложното поле на Регламента и преди пускането му на пазара за него се прилага разрешителният режим по Регламента. Освен това Съдът отбелязва,
че съзнателният или случаен характер на въвеждането на прашеца в меда не е основание за
неприлагане на разрешителния режим към храните, съдържащи съставки, произведени от
ГМО. Накрая Съдът уточнява, че задължителното разрешение и надзор върху храните съгласно член 3, параграф 1 и член 4, параграф 2 от Регламент № 1829/2003 са налице независимо
от съотношението на генетично модифицирания материал в съответния продукт и че за тях
не може да се приложи по аналогия допустима стойност като предвидената в областта на
етикетирането в член 12, параграф 2 от същия регламент.
В областта на защитата на авторските права в информационното общество особено внимание заслужават две решения.

39

Вж. бележка под линия 37.

Годишен доклад 2011 г.

39

Съд на Европейския съюз

Съдебна практика

Първото се отнася до националните мерки, предназначени за противодействие на незаконното изтегляне на файлове от интернет (Решение от 24 ноември 2011 г. по дело Scarlet
Extended, C‑70/10). Делото е образувано във връзка със спор между Scarlet Extended SA, доставчик на интернет услуги (наричан по‑нататък „ДИУ“), и SABAM, белгийско дружество за колективно управление на авторски права, на което е възложено да разрешава използването
от трети лица на музикалните произведения на автори, композитори и издатели. SABAM констатира, че интернет ползвателите, които използват услугите на Scarlet, изтеглят от интернет
без разрешение и без да заплащат за авторските права фигуриращи в каталога му произведения посредством мрежи „peer‑to‑peer“. SABAM сезира националния съд и в първоинстанционното производство по негово искане е постановено съдебно разпореждане ДИУ да
преустанови нарушенията на авторските права, като направи невъзможна всякаква форма
на изпращане или приемане от неговите клиенти на файлове, възпроизвеждащи музикално произведение от репертоара на SABAM, посредством софтуер „peer‑to‑peer“. По жалба от
ДИУ въззивният съд спира производството, за да отправи преюдициално запитване до Съда
по същество дали такова разпореждане е съвместимо с правото на Съюза.
Съдът отговаря, че Директиви 2000/3140, 2001/2941, 2004/4842, 95/4643 и 2002/5844, разгледани заедно и във връзка с изискванията, произтичащи от защитата на приложимите основни права,
трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат разпореждане, постановено срещу ДИУ, да
въведе система за филтриране на всички електронни съобщения, пренасяни посредством
предлаганите от него услуги, по‑специално чрез използването на софтуери „peer‑to‑peer“,
която да прилага без разграничение към всички свои клиенти, превантивно, изцяло на свои
разноски и без ограничение във времето, с която да може да се идентифицира в мрежата на
този доставчик движението на електронни файлове, съдържащи музикално, кинематографско или аудио‑визуално произведение, за което ищецът твърди, че притежава права върху
интелектуална собственост, за да се блокира прехвърлянето на файлове, чийто обмен нарушава авторското право.
В мотивите на решението си Съдът посочва, че всъщност подобно разпореждане не е съобразено с предвидената в член 15, параграф 1 от Директива 2000/31 забрана да се налага
на тези доставчици общо задължение за контрол на съобщенията, нито с изискването да се
осигури справедливо равновесие между правото върху интелектуална собственост, от една
страна, и свободата на стопанската инициатива, правото на защита на личните данни и свободата на получаване или разпространяване на информация, от друга страна.
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Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по‑специално на електронната търговия на вътрешния пазар (ОВ L 178, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 29, стр. 257).
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Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество
(ОВ L 167, стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230).
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Директива 2004/48/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, стр. 45; Специално издание на български
език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56).
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Директива 95/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на
физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281,
стр. 31; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 17, стр. 10).

44

Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните
комуникации (OВ L 201, стр. 37; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 36, стр. 63).
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По второто дело (Решение от 16 юни 2011 г. по дело Stichting de Thuiskopie, C‑462/09) Съдът се
произнася относно условията за изпълнение и обхвата на задължението на държавите членки, които прилагат изключението за копиране за лично ползване, да гарантират заплащането на справедливо обезщетение на притежателите на авторски права на основание член 5,
параграф 2, буква б) от Директива 2001/29 относно авторското право и сродните му права
в информационното общество45. Конкретният случай се отнася до особената хипотеза, в която търговецът — продавач на носители за възпроизвеждане, е установен в друга държава
членка, а не в тази, която носи упоменатото задължение, и насочва дейността си към тази
държава.
На първо място, Съдът признава, че макар крайният потребител, който възпроизвежда за
лично ползване защитено произведение, по принцип трябва да се счита за длъжник във
връзка със справедливото обезщетение, държавите членки имат възможност, предвид практическите затруднения, свързани с определянето на самоличността на лицата, ползващи копията за лични цели, както и със задължаването на последните да обезщетят притежателите
на права за вредите, които са им причинили, да въведат такса за копиране за лично ползване в тежест на лицата, които предоставят на разположение на такъв краен потребител оборудване, апаратура или носители за възпроизвеждане, след като тези лица могат да отразят
размера на тази такса в платената от крайните потребители цена за споменатото предоставяне на разположение. След това, на второ място, Съдът тълкува разпоредбите на същата
директива като налагащи на държавата членка, която въвежда изключението за копиране за
лично ползване в националното си право, задължение за постигане на определен резултат
в смисъл, че тя е длъжна да осигури в рамките на своите компетенции ефективно събиране
на справедливото обезщетение, предназначено да обезщети увредените от претърпяната
вреда автори, особено ако тази вреда възниква на територията на посочената държава членка. В това отношение само по себе си обстоятелството, че продавачът — търговец на оборудване, апаратура и носители за възпроизвеждане, е установен в държава членка, различна от
тази, в която са установени купувачите, е без значение с оглед на това задължение за постигане на определен резултат. При невъзможност да се осигури събирането на справедливото
обезщетение от купувачите националната юрисдикция следва да възприеме тълкуване на
националното право, което позволява събирането на това обезщетение от длъжник, действащ в качеството на търговец.
В по‑широк контекст, в областта на защитата на правата на интелектуална собственост Съ
дът се произнася по дело Realchemie Nederland (Решение от 18 октомври 2011 г., C‑406/09)
относно обхвата на нормата на член 14 от Директива 2004/48 относно упражняването на
права върху интелектуалната собственост46, която задължава държавите членки да гарантират, че в съдебни спорове във връзка с нарушаване на право на интелектуална собственост понесените от печелившата страна съдебни разноски ще бъдат по принцип понесени
от загубилата страна.
В това дело Съдът постановява, че съдебните разноски, свързани с производство по екзекватура, образувано в една държава членка, в хода на което е поискано признаване и изпълнение на решение, постановено в друга държава членка, в рамките на спор, целящ закрилата
на право на интелектуална собственост, попада в обсега на член 14 от Директива 2004/48.
Всъщност според Съда това тълкуване съответства както на общата цел на Директива
2004/48 да сближи законодателните системи на държавите членки, за да се гарантира висока,
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равностойна и еднаква степен на закрила, така и на специфичната цел на посочения член 14
да предотврати вероятността засегнатата страна да бъде разубедена да започне съдебно
производство, за да защити правата си върху интелектуална собственост. Съобразно тези
цели нарушителят на права върху интелектуална собственост трябва в общи линии да понесе
изцяло финансовите последици от своето поведение.
По дело Association Belge des Consommateurs Test‑Achats и др. (Решение от 1 март 2011 г.,
C‑236/09) Съдът е запитан от Cour constitutionnelle (Конституционния съд) на Кралство Белгия
за валидността на член 5, параграф 2 от Директива 2004/11347, който гласи, че „[н]езависимо от параграф 1, държавите членки могат да решат преди 21 декември 2007 г. да разрешат
пропорционални разлики по отношение на премиите и [обезщетенията] за [застрахованите]
лица, когато полът е определящ фактор при изчисляването на рисковете, въз основа на [релевантни] и точни актюерски и статистически данни“. Съдът напомня, че безспорно преследваната от Директива 2004/113 цел в сектора на застрахователните услуги, видно от член 5,
параграф 1 от Директивата, е да се прилага правилото за премии и обезщетения, независещи
от пола. В съображение 18 от споменатата директива изрично се посочва, че за да се гарантира равното третиране на мъжете и жените, използването на пола като актюерски фактор не
би трябвало да води, за застрахованите лица, до разлики в премиите и обезщетенията. В съображение 19 от Директивата се изтъква възможността държавите членки да не прилагат
правилото за премии и обезщетения, независещи от пола, като „дерогация“. Следователно
Директива 2004/113 се основава на предпоставката, че за целите на прилагането на принципа
на равно третиране на жените и мъжете, залегнал в членове 21 и 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз, съответното положение на жените и мъжете от гледна точка
на договорените от тях застрахователни премии и обезщетения, е сходно. След това Съдът
постановява, че член 5, параграф 2 от Директива 2004/113, който дава възможност на съответните държави членки да запазят без ограничение във времето дерогация на правилото за
премии и обезщетения, независещи от пола, пречи да се постигне целта за равно третиране
на жените и мъжете, преследвана с посочената директива, и е несъвместим с членове 21 и 23
от Хартата на основните права на Европейския съюз. Следователно Съдът заключава, че тази
разпоредба трябва да се смята за невалидна, считано от 21 декември 2012 г.
По дело Churchill Insurance Company и Evans (Решение от 1 декември 2011 г., C‑442/10), което
се отнася до Първа директива 72/16648, Втора директива 84/549 и Трета директива 90/23250 относно застраховката „Гражданска отговорност“ за моторни превозни средства, понастоящем
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Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки
и услуги (ОВ L 373, стр. 37; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 135).
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Директива 72/166/EИО на Съвета от 24 април 1972 година относно сближаване на законодателствата на
държавите членки относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за прилагане на задължението за сключване на такава застраховка (ОВ L 103, стр. 1;
Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 10).
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Втора директива 84/5/EИО на Съвета от 30 декември 1983 година относно сближаването на законодателствата на държавите членки, свързани със застраховките „Гражданска отговорност“ при използването на
моторни превозни средства (МПС) (ОВ L 8, 1984 г., стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г.,
глава 6, том 1, стр. 104).

50

Трета директива 90/232/EИО на Съвета от 14 май 1990 година за сближаване на законодателствата на
държавите членки относно застраховките „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства (ОВ L 129, стр. 33; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 240).
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кодифицирани с Директива 2009/10351, Съдът се произнася по преюдициално запитване за
обхвата на покритието на задължителните застраховки по отношение на третите лица — пострадали при произшествие.
В решението си Съдът постановява, че член 1, първа алинея от Трета директива 90/232
и член 2, параграф 1 от Втора директива 84/5 не допускат национална правна уредба, която
води до автоматично изключване на задължението на застрахователя да обезщети пострадал
в пътнотранспортно произшествие, когато това произшествие е причинено от незастрахован
със застрахователната полица водач, а пострадалият, който към момента на произшествието
се е возил като пътник, е бил застрахован за управлението на превозното средство, но е дал
разрешение на водача да го управлява. Освен това Съдът пояснява, че това тълкуване не
е различно в зависимост от това дали пострадалото застраховано лице е знаело, че лицето,
на което е предоставило управлението на превозното средство, не е застраховано за това,
или е мислело, че това лице е застраховано, или изобщо не си е поставяло този въпрос. Съдът
обаче признава, че това не изключва възможността държавите членки да вземат предвид
това обстоятелство в своите правила, които уреждат гражданската отговорност, при условие
все пак тяхната компетентност в тази област да се упражнява при спазване на правото на
Съюза, и по‑точно на член 3, параграф 1 от Първа директива, член 2, параграф 1 от Втора директива и член 1 от Трета директива, и при условие разпоредбите на националното право да
не могат да лишат тези директиви от тяхното полезно действие. По този начин според Съда
определена в зависимост от общи и абстрактни критерии национална правна уредба няма да
откаже или да ограничи непропорционално правото на пътника да бъде обезщетен от задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за моторни превозни средства единствено
поради неговото участие в настъпването на вредата. Обхватът на обезщетението може да се
ограничи след индивидуална преценка само при изключителни обстоятелства.

Транспорт
По дело Люксембург/Парламент и Съвет (Решение от 12 май 2011 г., C‑176/09) Съдът се произнася относно валидността на Директива 2009/12 относно летищните такси52. Макар да не
отговаря на предвидения в посочената директива количествен критерий (пет милиона пътнически превоза годишно) и макар да се намира в близост до други летища, разположени
в съседни държави членки, единственото летище на тази държава членка е длъжно да изпълнява административните и финансовите задължения по въпросната директива, тъй като съгласно тази директива се счита, че то се ползва с привилегировано положение в качеството
си на входен пункт към тази държава. Оспорвайки валидността на посочената директива,
Великото херцогство Люксембург се позовава на нарушението на принципа на равно третиране, от една страна, поради наличието на други регионални летища с по‑висок брой пътнически превози, и от друга, поради това че единственото му летище се третира като летище
с годишен пътнически поток от над пет милиона души.
Съдът най‑напред напомня, че законодателят на Съюза е въвел разграничение между две категории летища и че в държавите членки, където няма летище, достигащо минималния праг
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Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол
върху задължението за сключване на такава застраховка (ОВ L 263, стр. 11). Към момента на настъпването
на фактите тази директива още не е била влязла в сила.

52

Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно летищните
такси (ОВ L 70, стр. 11).
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от пет милиона пътнически превоза годишно, летището с най‑голям брой пътнически превози годишно трябва да се счита за входен пункт в съответната държава членка, тъй като се
ползва с привилегировано положение. По‑нататък Съдът постановява, че законодателят на
Съюза не е допуснал грешка, нито е превишил правомощията си, като е установил разграничение между второстепенните и главните летища независимо от годишния брой на пътническите превози: всъщност второстепенните летища не могат да се считат за входен пункт
в държавата членка по смисъла на споменатата директива. Накрая Съдът постановява, че за
да е обосновано прилагането на тази директива, е достатъчно само летището да се ползва
с привилегировано положение. Съдът също така подчертава, че тежестите, произтичащи от
установената с Директивата схема, не са явно непропорционални спрямо предимствата, произтичащи от нея, и че законодателят на Съюза основателно е приел, че не се налага включване в приложното поле на посочената директива на летища с годишен трафик под 5 милиона
пътнически превоза, когато те не са главно летище в съответната държава членка.

Конкуренция
В производства както по жалби срещу решения на Общия съд, така и по преюдициални запитвания Съдът имаше повод да изясни различни аспекти на конкурентното право било относно материалноправните разпоредби на Договора, било относно процедурите за прилагането им, и в частност относно разпределението на правомощията между органите на Съюза
и органите на държавите членки.
По съединени дела Paint Graphos и др. (Решение от 8 септември 2011 г., C‑78/08—C‑80/08) Съ
дът отговаря на редица преюдициални въпроси за данъчните предимства, които италианският закон предоставя на кооперативните дружества. Съдът се произнася по прилагането на
разпоредбите относно държавните помощи53 спрямо различни норми на италианската прав
на уредба, които предвиждат освобождаване от данъчно облагане в полза на посочените коопе
ративни дружества. Запитващата юрисдикция всъщност смята, че е важно предварително
да се установи дали и, при необходимост, при какви условия обстоятелството, че съответните кооперативни дружества реализират по този начин данъчни икономии — често значителни — представлява несъвместимa с общия пазар помощ по смисъла на член 87, параграф 1
ЕО. В действителност поради прякото действие на член 88, параграф 3 ЕО подобна несъвместимост създава задължение за националните органи, включително съдебни, да оставят без
приложение италианския декрет, в който са предвидени тези данъчни предимства.
Съдът обяснява как следва да се тълкуват условията, в зависимост от които член 87, параграф 1 ЕО поставя квалифицирането на национална мярка като държавна помощ, а именно, на първо място — финансирането на подобна мярка от държавата или чрез ресурси на
държава членка, на второ място — селективният характер на посочената мярка, както и на
трето място — въздействието на последната върху търговията между държавите членки
и произтичащото от тази мярка нарушаване на конкуренцията. Съдът припомня, че освобождаването от данъци съставлява държавна помощ и че са забранени помощите, поставящи в по‑благоприятно положение определени предприятия или производството на някои
стоки. Той припомня също така, че мярка, представляваща изключение от прилагането на
общия режим на данъчно облагане, все пак може да бъде обоснована, ако съответната държава членка може да докаже, че тази мярка произтича пряко от основните или ръководните принципи на данъчната ѝ система, като обаче уточнява, че преследваната от държавните
мерки цел не е достатъчна, за да се избегне по принцип квалифицирането им като държавни
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Членове 87 и 88 от Договора за ЕО (ОВ C 325, 2002 г., стр. 67).
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помощи. При всички положения, за да могат данъчни освобождавания като предоставените
на италианските кооперации да бъдат обосновани от естеството или от общата структура
на данъчната система на съответната държава членка, трябва също така да се гарантира, че
тези данъчни освобождавания са в съответствие с принципа на пропорционалност и не надхвърлят необходимото в смисъл, че преследваната легитимна цел не може да бъде постигната с мерки с по‑малък обхват. Накрая Съдът разглежда въпроса за въздействието върху
търговията между държавите членки и за нарушаването на конкуренцията по смисъла на
разпоредбите на член 87, параграф 1 ЕО. Съдът напомня, че когато предоставена от държава
членка помощ укрепва позицията на предприятие спрямо тази на други конкурентни предприятия в рамките на търговията в Общността, тя трябва да се счита за повлияна от помощта.
В това отношение, уточнява Съдът, не е необходимо самото предприятие получател да участва във вътреобщностната търговия. Всъщност, когато държава членка предоставя помощ на
дадено предприятие, дейността на националния ѝ пазар може да се запази или активизира,
което като последица ще намали шансовете на предприятия, установени в други държави
членки, да проникнат на пазара на тази държава членка. Освен това укрепването на предприятие, което до момента не е участвало във вътреобщностната търговия, може да го постави
в положение, което му позволява да проникне на пазара на друга държава членка. Ето защо
Съдът заключава, че данъчното предимство, предоставено на италианските кооперативни
дружества, може да засегне търговията между държавите членки и да наруши конкуренцията и че то съставлява държавна помощ, при условие обаче че са изпълнени всички условия
за приложението на член 87, параграф 1 ЕО. Съдът подчертава, че запитващата юрисдикция
следва да прецени дали предоставените на кооперативните дружества данъчни освобождавания имат селективен характер, както и дали могат евентуално да бъдат обосновани от
естеството или от общата структура на националната данъчна система, в която се вписват. За
целта Съдът препоръчва на италианската юрисдикция да определи по‑специално дали кооперативните дружества фактически се намират в сходно положение с това на другите оператори, учредени в правно‑организационната форма на юридически лица със стопанска цел,
и ако това действително е така, дали предвиденото за посочените кооперативни дружества
по‑благоприятно данъчно третиране е, от една страна, присъщо на основните принципи на
приложимата в съответната държава членка данъчна система, а от друга страна — дали е в
съответствие с принципите на съгласуваност и пропорционалност.
По съединени дела Комисия и Испания/Government of Gibraltar и Обединено кралство (Решение от 15 ноември 2011 г., C‑106/09 P и C‑107/09 P) Съдът отменя Решение на Първоинстанционния съд от 18 декември 2008 г., с което този съд е отменил решение на Комисията относно
схемата за помощи, която Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия възнамерява да приведе в действие във връзка с реформата на корпоративния данък в Гибралтар.
Съдът постановява, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че проектът за данъчна реформа не предоставя селективни предимства на офшорните
дружества. Всъщност Съдът намира, че макар една различна данъчна тежест, която възниква
в резултат от прилагането на „общ“ данъчен режим, сама по себе си да не е достатъчна, за
да се установи селективността на данъчно облагане, селективност все пак е налице, когато — както в конкретния случай — възприетите в съответната данъчна система критерии за
облагане са от естество да идентифицират ползващите се от тези предимства предприятия
чрез характеристиките, специфични за тях като привилегирована категория предприятия.
В частност Съдът напомня, че квалифицирането на една данъчна система като „селективна“
не е обусловено от факта, че тя е уредена по такъв начин, че всички предприятия да бъдат
подчинени на едни и същи данъчни тежести, но някои от тях да се ползват от правила, които представляват изключения и им предоставят селективно предимство. Такова разбиране
за критерия за селективност би предполагало, че за да може един данъчен режим да бъде
квалифициран като селективен, той трябва да е разработен по определена законодателна
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техника. Последицата от подобен подход обаче би била някои от националните данъчни
норми от самото начало да са извън контрола в областта на държавните помощи, поради
самия факт че са подчинени на друга законодателна техника, макар и да произвеждат същите
последици.
По дело TeliaSonera Sverige (Решение от 17 февруари 2011 г., C‑52/09) Съдът разглежда антиконкурентна практика в сектора на далекосъобщенията на пазара на едро за междинни услуги за широколентов достъп чрез асиметрична цифрова абонатна линия. Шведски съд запитва
Съда за критериите, въз основа на които следва да се приеме, че ценова практика на свиване
на маржовете съставлява злоупотреба с господстващо положение. Тази практика, наречена
„ценова преса“, се състои в това, че един оператор, в общия случай вертикално интегриран,
определя както цените на дребно на съответния пазар, така и цените на междинните услуги, необходими за достъп до пазара на дребно, без да оставя между двете цени достатъчна
разлика, която да покрива останалите разходи за доставката на услугите на дребно. Подобна
практика може да съставлява по смисъла на член 102 ДФЕС злоупотреба с господстващото
положение на вертикално интегрираното далекосъобщително предприятие.
Съдът напомня, че член 102, втора алинея, буква a) ДФЕС забранява изрично на предприятие с господстващо положение да налага пряко или непряко несправедливи цени. По‑нататък той уточнява, че списъкът на представляващи злоупотреба практики в член 102 ДФЕС
не е изчерпателен, поради което съдържащото се в тази разпоредба изброяване на представляващи злоупотреба практики не изчерпва начините за злоупотреба с господстващо положение, които са забранени от правото на Съюза. Всъщност злоупотребата с господстващо
положение, която тази разпоредба забранява, е обективно понятие, визиращо действията на
предприятие с господстващо положение на пазар, където равнището на конкуренция вече
е отслабено именно поради присъствието на въпросното предприятие, които действия —
посредством методи, различни от тези, които управляват нормалната конкуренция между
стоките или услугите на основата на престациите на икономическите оператори — имат за
последица създаването на пречка за запазването на все още съществуващото равнище на
конкуренция на пазара или за развитието на тази конкуренция. Така според Съда, за да се определи дали предприятието с господстващо положение злоупотребява с него, като прилага
своите ценови практики, е необходимо да се преценят обстоятелствата в тяхната съвкупност
и да се прецени дали тази практика има тенденция да отнеме или да ограничи възможността
за избора на купувач, що се отнася до източниците му за снабдяване, да препречва достъпа на конкурентите до пазара, да прилага различни условия по отношение на еквивалентни
сделки с други търговски партньори или да укрепва господстващото си положение, нарушавайки конкуренцията.
Следователно Съдът постановява, че при липсата на каквато и да било обективна обосновка
може да представлява злоупотреба по смисъла на член 102 ДФЕС фактът, че вертикално интегрирано предприятие, което има господстващо положение на пазара на едро за междинни
услуги за широколентов достъп чрез асиметрична цифрова абонатна линия, прилага ценова
практика, при която разликата между цените, практикувани на този пазар, и тези, прилагани
на пазара на дребно на услугите за широколентов достъп за крайни потребители, е недостатъчна за покриване на специфичните разходи, които същото предприятие трябва да направи
за навлизане на този пазар.
Във връзка с преценката дали подобна практика представлява злоупотреба, Съдът уточнява
кои обстоятелства в конкретния случай са ирелевантни за преценката дали е налице злоупотреба с господстващо положение. Това са следните обстоятелства: липсата на законово
задължение за засегнатото предприятие да доставя междинните услуги за широколентов
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достъп на пазара на едро, на който то има господстващо положение; степента на господство
на предприятието на този пазар; обстоятелството, че посоченото предприятие няма господстващо положение и на пазара на дребно на услугите за широколентов достъп за крайни потребители; обстоятелството дали клиентите, към които се прилага подобна ценова практика,
са нови или съществуващи клиенти на засегнатото предприятие; невъзможността за господстващото предприятие да възстанови евентуалните си загуби, които би могло да му причини
въвеждането на такава ценова практика, нито степента на зрялост на съответните пазари
и наличието на тези пазари на нова технология, която изисква много големи инвестиции.
Съдът постановява, че трябва да се вземат предвид, по принцип и приоритетно, цените и разходите на засегнатото предприятие на пазара на услугите на дребно. Всъщност само когато
е невъзможно предвид обстоятелствата да се посочат тези цени и разходи, следва да се разгледат тези на конкурентите на същия пазар. Съдът също така постановява, че е необходимо
да се докаже, в частност предвид абсолютната необходимост на продукта на едро, че тази
практика предизвиква поне потенциални антиконкурентни последици на пазара на дребно,
без това да е икономически обосновано.
По дело General Química и др./Комисия (Решение от 20 януари 2011 г., C‑90/09) във връзка
с картел в сектора на химичните вещества и препарати за обработката на каучук Съдът се
произнася относно режима на презумпцията, че дружеството майка действително упражнява решаващо влияние върху поведението на своето дъщерно дружество. В това дело става
дума за холдингово дружество, което притежава 100 % от капитала на междинно дружество,
което на свой ред притежава целия капитал на дъщерно дружество. Според Съда не може да
се изключи, че холдингово дружество може да бъде солидарно отговорно за нарушения на
конкурентното право на Съюза, извършени от дъщерно дружество от неговата група, чийто
дружествен капитал то не притежава пряко, доколкото това холдингово дружество упражнява решаващо влияние върху посоченото дъщерно дружество, дори и непряко посредством
междинно дружество. Такъв е по‑специално случаят, когато дъщерното дружество не определя по самостоятелен начин поведението си на пазара спрямо това междинно дружество,
което също не действа по самостоятелен начин на пазара, а прилага главно указанията, които са му дадени от холдинговото дружество. В подобна ситуация холдинговото дружество,
междинното дружество и последното дъщерно дружество от групата са част от един и същ
стопански субект и следователно по смисъла на конкурентното право на Съюза съставляват
едно предприятие. Така Съдът потвърждава, че Комисията има право да задължи холдинговото дружество да отговаря солидарно за заплащането на глобата, наложена на последното
дъщерно дружество на групата, без да се изисква да доказва прякото му участие в нарушението, освен ако това холдингово дружество не обори споменатата презумпция, като докаже,
че или междинното дружество, или дъщерното дружество има самостоятелно пазарно поведение. Съдът обаче отменя решението на Общия съд, с което се потвърждава решението
на Комисията, тъй като Общият съд е бил длъжен да вземе предвид и конкретно да разгледа доказателствата, изтъкнати от дружеството майка, за самостоятелността на дъщерното
дружество в изпълнението на неговата търговска политика, за да провери дали Комисията
е допуснала грешка в преценката, като е счела, че с тези доказателства в конкретния случай
не може да се установи, че дъщерното дружество не образува с дружеството майка един стопански субект. Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е постановил,
че не могат да бъдат приети доводите, представени с цел да се докаже, че подобна самостоятелност е налице, без да е извършил конкретна проверка на посочените от дружеството
майка доказателства, а като се е позовал само на съдебната практика.
По друго дело за картел в сектора на химичните продукти Съдът отново се произнася относно режима на презумпцията, че дружеството майка действително упражнява решаващо
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влияние върху поведението на дъщерното си дружество (Решение от 29 септември 2011 г. по
дело Elf Aquitaine/Комисия, C‑521/09 P).
С решение от 2005 г. Комисията налага глоби на няколко дружества, сред които Elf Aquitaine
S.A. и дъщерното му дружество Arkema S.A., тъй като намира, че са организирали картел на
пазара на едно вещество, използвано като междинен химичен продукт.
Тези две дружества подават две отделни жалби пред Общия съд за отмяна на решението на
Комисията или за намаляване на наложените им глоби.
Общият съд отхвърля всички посочени от двете дружества доводи. Той се произнася по класически начин, че когато целият или почти целият капитал на дадено дъщерно дружество
е собственост на неговото дружество майка, Комисията може да презумира, че последното
упражнява решаващо влияние върху търговската политика на дъщерното си дружество.
В началото Съдът припомня, че когато решение в областта на конкурентното право се отнася
до множество адресати и засяга вменяването на нарушението, това решение трябва да съдържа достатъчно мотиви за всеки от адресатите. В този смисъл, що се отнася до дружество
майка, считано за отговорно за неправомерното поведение на свое дъщерно дружество,
подобно решение трябва по принцип да съдържа обстоятелствено изложение на мотивите,
което може да обоснове вменяването на отговорността за нарушението на това дружество.
Съдът обаче подчертава, че като се има предвид, че решението на Комисията се основава
изключително на презумпцията за действително упражняване на решаващо влияние от дружеството Elf Aquitaine S.A. върху поведението на дъщерното му дружество, Комисията е била
длъжна — доколкото иначе има риск да направи тази презумпция необорима — да изложи
по подходящ начин причините, поради които посочените от дружеството Elf Aquitaine S.A.
правни и фактически доказателства не са били достатъчни, за да оборят посочената презумпция. Всъщност оборимият характер на презумпцията предполага, че за да я оборят, заинтересованите лица трябва да представят доказателство относно икономическите, организационните и юридическите връзки между засегнатите дружества.
Според Съда при това положение Общият съд е трябвало да обърне особено внимание на
въпроса дали решението на Комисията съдържа обстоятелствено изложение на причините,
поради които представените от дружеството Elf Aquitaine S.A. доказателства не са били достатъчни, за да оборят приложената в решението презумпция за отговорност.
По‑нататък Съдът констатира, че мотивите на решението на Комисията по изложените от дружеството Elf Aquitaine S.A. доводи представляват само поредица от повторения на прости
твърдения и отрицания, които изобщо не са подкрепени от конкретни факти, и че при липсата на допълнителни уточнения тази поредица от твърдения и отрицания не дава възможност
на дружеството Elf Aquitaine S.A. да се запознае с основанията за взетата мярка, нито на компетентната юрисдикция — да упражни своя контрол.
Поради това Съдът отменя решението на Общия съд, както и решението на Комисията, доколкото с него дружеството Elf Aquitaine S.A. е подведено под отговорност за нарушението
и му е наложена глоба.
По дело за картел в сектора на медните тръби за промишлени цели, отнасящо се до три дружества от една и съща група, Комисията приема решение относно процедура за прилагане на
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член 81 EО и на член 53 от Споразумението за Eвропейското икономическо пространство54.
Трите дружества обжалват решението пред Общия съд, като сочат правни основания, свързани с размера на наложената им от Комисията глоба. Общият съд отхвърля всяко от изтъкнатите правни основания и дружествата подават жалба пред Съда (Решение от 8 декември
2011 г. по дело KME Germany и др./Комисия, C‑272/09 P).
Извън контрола за прилагането на разработените в постоянната съдебна практика и трайно установени от европейските юрисдикции критерии за определяне на размера на глобите
при антиконкурентни практики, а именно продължителността на нарушението, неговата тежест и евентуалното сътрудничество от страна на съответните дружества, Съдът се произнася по правното основание, изведено от нарушение на правото на ефективна съдебна защита.
Дружествата поддържат, че Общият съд е нарушил правото на Съюза и основното им право
на ефективно и безпрепятствено средство за съдебна защита, тъй като не е изследвал внимателно и старателно доводите им и се е доверил прекомерно и в неразумна степен на правото
на преценка на Комисията. Те се позовават на член 6 от Европейската конвенция за защита на
правата на човека, както и на Хартата на основните права на Европейския съюз55.
Съдът напомня, че принципът на ефективна съдебна защита е общ принцип на правото на
Съюза, който понастоящем намира израз в член 47 от Хартата, и че съдебният контрол на решенията на институциите е уреден в Учредителните договори, като пояснява, че освен предвидения в член 263 ДФЕС контрол за законност е възможен и пълен съдебен контрол във
връзка с предвидените санкции.
Когато става въпрос за контрола за законосъобразност, в унисон с предходната си практика
Съдът приема, че макар Комисията да разполага със свобода на преценка в областите, в които е необходимо да бъдат направени сложни икономически оценки, това не означава, че съ
дът на Съюза трябва да се въздържа да контролира направеното от Комисията тълкуване на
данни с икономически характер. Съдът на Съюза трябва да упражни именно такъв контрол
въз основа на представените от жалбоподателя доказателства.
Затова Съдът приема, че съдът на Съюза не може да се основе на свободата на преценка,
с която разполага Комисията, нито във връзка с избора на елементите, взети предвид при
преценката ѝ на критериите за определяне на размера на глобите, нито във връзка с оценката на тези елементи, и да откаже да осъществи задълбочен контрол както от правна, така и от
фактическа страна.
Що се отнася до пълния съдебен контрол относно размера на глобите, Съдът уточнява, че
тази компетентност оправомощава съда да излезе от рамките на обикновения контрол за законосъобразност на санкцията и да замени преценката на Комисията със своята преценка и в
резултат на това да отмени, намали или увеличи наложената глоба. Все пак Съдът подчертава,
че правомощието за пълен съдебен контрол не означава, че съдът е длъжен да упражнява
служебен контрол върху цялото обжалвано решение; това всъщност би предполагало отново да се пристъпи към цялостно събиране на доказателства по делото.
Следователно Съдът най‑напред заключава, че съдът на Съюза трябва да упражни контрол
както от правна, така и от фактическа страна и че има право да преценява доказателствата,
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Споразумение за Европейското икономическо пространство (ОВ L 1, 1994 г., стр. 181; Специално издание
на български език, 2007 г., глава 11, том 53, стр. 4).
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да отменя решение на Комисията и да изменя размера на глобите. Поради това Съдът подчертава, че не може да се смята, че предвиденият в правото на Съюза съдебен контрол противоречи на изискванията на принципа на ефективна защита пред съд, съдържащ се в Хартата на основните права. След това Съдът постановява, че по отнесеното до него дело Общият
съд е упражнил пълния и цялостен контрол, който е длъжен да осъществи както от правна,
така и от фактическа страна.
Съединени дела Solvay/Комисия (Решение от 25 октомври 2011 г., C‑109/10 P и C‑110/10 P) дават
възможност на Съда да уточни пределите на задължението за спазване на правото на защита.
Комисията санкционира за първи път дружеството Solvay през 1990 г. за злоупотреба с господстващо положение на пазара на натриев карбонат и сключване на ценово споразумение
с конкурент. Решенията, с които Комисията санкционира белгийското дружество, са отменени. В резултат през 2000 г. Комисията приема нови решения, с които отново налага глоби
на дружеството Solvay за същите деяния. Дружеството сезира Общия съд, като твърди, че
Комисията е нарушила правото му на достъп до държаните от нея документи, в частност като
е изгубила някои от тези документи. То също така поддържа, че преди да приеме на нови решения, Комисията е трябвало да го изслуша. Общият съд отхвърля жалбата на дружеството
Solvay и то обжалва решението му пред Съда, пред който изтъква същите оплаквания.
Съдът най‑напред припомня, че правото на достъп до преписката предполага, че Комисията
предоставя възможност на засегнатото предприятие да проучи всички документи, съдържащи се в преписката по разследването, които могат да бъдат относими към защитата на това
предприятие. Нарушението на правото на достъп до преписката, допуснато в производството, предхождащо приемането на решението, може по принцип да доведе до отмяна на това
решение, когато е накърнено правото на защита.
Съдът уточнява, че в това дело става въпрос не за няколко липсващи документа, чието съдържание е могло да бъде пресъздадено чрез други източници, а за цели папки, които е било
възможно да съдържат документи от основно значение в проведеното пред Комисията производство и които са могли да бъдат относими към защитата на Solvay.
Затова Съдът постановява, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като
е приел, че макар Solvay да не е имало достъп до всички документи по преписката, този факт
не съставлява нарушение на правото на защита.
Що се отнася до изслушването на предприятието, преди Комисията да приеме решение, Съдът
напомня, че то е част от правото на защита и следователно трябва да се разглежда в зависимост от специфичните във всеки един случай обстоятелства. Когато след отмяната на решение
поради процесуално нарушение, свързано единствено с условията за неговото окончателно
приемане от колегиума на комисарите, Комисията приема ново решение, което има еднакво
по същество съдържание и е основано на същите твърдения за нарушения, тя не е длъжна да
изслуша отново засегнатото предприятие. Съдът обаче приема, че въпросът за изслушването
на Solvay не може да бъде отделен от достъпа до преписката, тъй като в административното
производство, довело до приемането на първите решения от 1990 г., Комисията не е предоставила на Solvay всички документи, съдържащи се в нейната преписка. Независимо от тези
обстоятелства и въпреки практиката на Съда и Общия съд, която потвърждава важността на
достъпа до преписката, Комисията приема същите решения като отменените поради липса на
надлежна заверка, без да образува ново административно производство, в рамките на което
да изслуша дружеството Solvay, след като му даде достъп до преписката.
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Поради това Съдът заключава, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото,
като е приел, че изслушването на Solvay не е било необходимо за приемането на новите решения, и съответно отменя решенията на Общия съд, а като се произнася по съществото на
спора — отменя и решенията на Комисията.
По дела относно споразумения и съгласувани практики на европейски производители на
греди Европейската комисия приема през 1994 г. решение срещу дружеството ARBED (понастоящем Arcelor Mittal), а през 1998 г. — срещу дружеството Thyssen Stahl (понастоящем
ThyssenKrupp), като и на двете налага глоби. Двете решения са отменени от Съда поради нарушение на правото на защита. Въпреки това през 2006 г. Комисията приема две нови решения във връзка със същите деяния, извършени между 1988 г. и 1991 г., като се основава
в частност на разпоредбите на Договора за ЕОВС, чийто срок на действие е изтекъл на 23 юли
2002 г. Именно тези две решения са обжалвани първо пред Общия съд (който ги потвърждава), а след това пред Съда. С решенията си (Решение от 29 март 2011 г. по дело ArcelorMittal
Luxembourg/Комисия и Комисия/ArcelorMittal Luxembourg и др., C‑201/09 P, както и Решение от 29 март 2011 г. по дело ThyssenKrupp Nirosta/Комисия, C‑352/09 P) Съдът потвърждава
решението на Общия съд, като се произнася в частност по въпроса за възможността да се
прилагат процесуални правила, приети на основание на Договора за ЕО, спрямо нарушения
на Договора за ЕОВС след изтичането на срока му на действие. Всъщност Съдът приема, че
в случай на законодателно изменение следва да се осигури, освен ако законодателят не е изразил воля за противното, приемствеността на правните структури. При липсата на данни
за намерение на законодателя на Съюза да изключи възможността за налагане на санкции
след изтичането на срока на действие на Договора за ЕОВС по отношение на забранените
при действието на този договор тайни споразумения, Съдът постановява, че би противоречало на целта и съгласуваността на Договорите и би било несъвместимо с приемствеността
в правния ред на Съюза Комисията да няма компетентност да осигури еднаквото прилагане
на свързаните с Договора за ЕОВС норми, които продължават да пораждат последици дори
след изтичането на неговия срок на действие. По‑нататък Съдът пояснява, че принципите на
правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания налагат прилагането в случая на материалноправните норми на Договора за ЕОВС, като подчертава, че предприятие,
което полага дължимата грижа, не може да не знае за последиците от своето поведение, нито
може да разчита на обстоятелството, че замяната на правната рамка на Договора за ЕОВС
с тази на Договора за ЕО би довела до възможност да избегне всяка санкция. В този смисъл
Съдът заключава, от една страна, че компетентността на Комисията да наложи глоби на съответните дружества произтича от нормите, приети на основание на Договора за ЕО, и че
производството трябва да бъде проведено съгласно тези норми, а от друга страна — че материалното право, в което е предвидена приложимата санкция, е Договорът за ЕОВС.
По дело във връзка с решение на национален орган по конкуренция, в което същият въз
основа на националното право приема, че предприятието не е допуснало злоупотреба с господстващо положение и че няма основание да се произнася по нарушението на Договора за
ЕО, Съдът е сезиран с преюдициални въпроси относно обхвата на правомощията на националните органи по конкуренция (Решение от 3 май 2011 г. по дело Tele2 Polska, C‑375/09).

Годишен доклад 2011 г.

51

Съд на Европейския съюз

Съдебна практика

Съдът най‑напред напомня, че за да се гарантира съгласуваното прилагане на правилата за
конкуренция в държавите членки, с Регламент (ЕО) № 1/200356 е установен механизъм за сътрудничество между Комисията и националните органи по конкуренция в рамките на общия
принцип на лоялно сътрудничество.
По‑нататък Съдът отбелязва, че когато въз основа на информацията, с която разполагат, националните органи по конкуренция считат, че условията за налагане на забрана не са изпълнени, регламентът ясно сочи, че правомощията на тези органи се свеждат до приемането на
решение, че липсват основания за предприемане на действия от тяхна страна.
Всъщност според Съда оправомощаването на националните органи по конкуренция да приемат решения, че не е налице нарушение на разпоредбите на Договора относно злоупотребата с господстващо положение, би поставило под въпрос въведената с Регламент № 1/2003
система за сътрудничество и би накърнило правомощията на Комисията. Съдът постановява,
че подобно отрицателно решение по съществото на спора би могло да затрудни еднаквото
прилагане на въведените с Договора правила за конкуренция57, което е една от целите на Регламента, тъй като това решение би могло да попречи на Комисията да установи в по‑късен
момент, че разглежданата практика нарушава тези правила.
Поради това Съдът приема, че само Комисията може да констатира липсата на нарушение
на забраната на злоупотребите с господстващо положение по член 102 ДФЕС, дори когато
този член е приложен в производство, провеждано от национален орган по конкуренция.
Съдът заключава, че националният орган по конкуренция не може да приеме решение, че
не е налице нарушение на забраната на злоупотребите с господстващо положение, когато
проверява дали са изпълнени условията за прилагане на член 102 ДФЕС и намери, че липсва
злоупотреба.
Съдът също така постановява, че правото на Съюза не допуска норма на националното право,
която би наложила свързаното с прилагането на член 102 ДФЕС производство да приключи
с решение, че този член не е нарушен. Съдът уточнява, че всъщност националният орган по
конкуренция може да прилага нормите на националното законодателство само когато правото на Съюза не предвижда специална норма.
По дело Pfleiderer (Решение от 14 юни 2011 г., C‑360/09), образувано по отправено от германски съд преюдициално запитване, Съдът се произнася относно възможността в производствата за налагане на глоби по дела за картели да се даде достъп на трети лица, включително
на увредените от картела лица, до заявленията за освобождаване от глоби или намаляване
на техния размер и до информацията и документите, доброволно предоставени от кандидатите за освобождаване от глоби на националния орган по конкуренция.
Съдът най‑напред припомня, че нито разпоредбите на Договора за ЕО в областта на конкуренцията, нито Регламент № 1/200358 предвиждат общи правила за освобождаване от
глоби и намаляване на техния размер или общи правила за достъпа до свързаните с тези
производства документи, които доброволно са били предоставени на националния орган
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Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за
конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на
български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).

57

Членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ C 83, 2010 г., стр. 47).
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Вж. бележка под линия 56.
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по конкуренцията в приложение на националната програма за освобождаване от глоби или
намаляване на техния размер. По‑нататък Съдът уточнява, че Известието на Комисията за
сътрудничеството в рамките на Мрежата от органите по конкуренция59 и Известието относно
освобождаване от глоби и намаляване на техния размер по делата за картели60 не са задължителни за държавите членки, както не е задължителен и изготвеният в рамките на Европейската мрежа по конкуренция модел за програма за освобождаване от глоби или намаляване
на техния размер.
След това Съдът постановява, че разпоредбите на картелното право на Съюза, и в частност на
Регламент № 1/2003, допускат възможност лицето, което е претърпяло вреди поради нарушение на конкурентното право на Съюза и иска обезщетение за тези вреди, да получи достъп до
отнасящите се до извършителя на нарушението документи от производството по освобождаване от глоби или намаляване на техния размер. Съдът обаче уточнява, че юрисдикциите на
държавите членки са компетентни въз основа на съответното национално право да определят условията, при които се разрешава или отказва този достъп, като претеглят защитените
от правото на Съюза интереси.

Данъчни разпоредби
В областта на данъка върху добавената стойност Решение по дело Комисия/Германия (Решение от 15 ноември 2011 г., C‑539/09) особено привлича вниманието. По това дело Комисията
упреква Федерална република Германия в това, че се е противопоставила на извършването
от Сметната палата на Европейския съюз, на нейна територия, на одити относно административното сътрудничество на основание на Регламент № 1798/200361. Съдът постановява, че
като е действала по този начин, Федерална република Германия не е изпълнила задълженията си по член 248, параграфи 1—3 ЕО, който предвижда, че Сметната палата проверява
отчетите за всички приходи и разходи на Общността, законосъобразността и редовността на
тези приходи и разходи, както и доброто финансово управление, и оправомощава същата да
основава одита на документи и, ако е необходимо, да го провежда на място, по‑специално
в държавите членки.
Действително според Съда изградената в изпълнение на Договора система на собствени ресурси наистина цели, що се отнася до ресурсите от ДДС, да създаде за държавите членки
задължение да предоставят на разположение на Общността като нейни собствени ресурси
една част от сумите, които получават от този данък. След като са насочени към борба с измамите и избягването на данъци в областта на ДДС, механизмите за сътрудничество, които
посоченият Регламент № 1798/2003 налага на държавите членки, сами по себе си могат да
оказват пряко и съществено влияние върху ефективното събиране на приходи от този данък
и следователно върху предоставянето на разположение на общностния бюджет на ресурси от ДДС. Така ефективното прилагане от държава членка на правилата за сътрудничество, установени с Регламент № 1798/2003, може да обуслови способността за провеждане на
ефикасна борба срещу измамите и избягването на данъци не само на територията на тази
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Известие на Комисията относно сътрудничеството в рамките на мрежата от органите по конкуренция
(ОВ C 101, 2004 г., стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 4, стр. 111).

60

Известие на Комисията относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер по делата за
картели (ОВ C 298, 2006 г., стр. 17, Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 5, стр. 3).
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Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 година относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност (ОВ L 264, стр. 1; Специално издание на български
език, 2007 г., глава 9, том 2, стр. 85).
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държава членка, но и на територията на другите държави членки, особено когато правилното
прилагане на ДДС в тези други държави членки зависи от информация, с която посочената
държава членка разполага. Следователно одитът на Сметната палата относно административното сътрудничество на основание на Регламент № 1798/2003 има отношение към приходите на Общността, преценявани от гледна точка на тяхната законосъобразност и свързаното с нея добро управление на финансовите средства, и в този смисъл разкрива пряка връзка
с предоставените с член 248 ЕО правомощия на тази институция.

Марки
Правото на марките, независимо дали се разглежда посредством марката на Общността62 или
чрез сближаването на законодателствата на държавите членки в тази област63, многократно
задържа вниманието на Съда.
Съдът се произнася в дело относно действителността на марката, съставена от фамилното име на италианския дизайнер Elio Fiorucci (Решение от 5 юли 2011 г. по дело Edwin/СХВП,
C‑263/09 P), по случаите на недействителност на марка на Общността, в производство по
жалба срещу решение на Общия съд (Решение от 14 май 2009 г. по дело T‑165/06). Съдът постановява, че съгласно разпоредбите на член 52, параграф 2 от Регламент № 40/94 64 недействителността на дадена марка на Общността може да бъде обявена по искане на заинтересовано лице, което се позовава на друго по‑ранно право. Съдържащото се в тази разпоредба
изброяване е неизчерпателно и като примери са посочени права, защитаващи интереси от
различен характер, като правото на име, правото на лично изображение, авторското право
и правото на индустриална собственост. Затова Съдът постановява, че текстът и структурата
на тълкуваната разпоредба не позволяват, когато е направено позоваване на право на име,
да се ограничи прилагането на тази разпоредба само до хипотезите, при които регистрация
та на марка на Общността е в противоречие с право, което цели да защити името само като
отличителен белег на личността: като други права правото на име следователно е защитено
и в своите икономически аспекти. Освен това Съдът потвърждава компетентността на Общия
съд да упражнява контрол за законосъобразност на преценката, направена от Службата за
хармонизация във вътрешния пазар на разглежданото национално законодателство. По‑нататък той одобрява извода, който Общият съд прави от констатациите относно съдържанието на разглежданото по делото национално законодателство, че носителят на общоизвестно
име има право да се противопостави на използването на името му като марка, когато не е дал
съгласието си за регистрацията на посочената марка.
По дело DHL Express France (Решение от 12 април 2011 г., C‑235/09), сезиран с преюдициален
въпрос, Съдът приема, че постановената от компетентния съд за марките на Общността забрана за продължаване на действията, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване
на правата върху марки, по принцип има действие на цялата територия на Европейския съюз.
Всъщност както преследваната от Регламент № 40/9465 цел за еднаква защита на марката на
Общността, така и единният характер на тази марка оправдават такъв обхват. В някои слу-

62

Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11,
1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).

63

Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (OВ L 157, стp. 45; Специално издание на български
език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56).

64

Вж. бележка под линия 62.

65

Вж. предходната бележка под линия.

54

Годишен доклад 2011 г.

Съдебна практика

Съд на Европейския съюз

чаи обаче, уточнява Съдът, териториалният обхват на забраната може да бъде ограничен,
в частност когато не съществува, на част от територията на Европейския съюз, засягане или
опасност от засягане на присъщите на марката функции. Наистина териториалният обхват на
изключителното право на притежателя на марка на Общността не може да надхвърли това,
което същата позволява на притежателя си, за да защити притежаваната от него марка. Съдът
добавя, че другите държави членки по принцип са длъжни да признаят и изпълнят съдебното
решение, придавайки му по този начин трансгранично действие. Като се позовава на принципа на лоялното сътрудничество, провъзгласен в член 4, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз, Съдът постановява по‑нататък, че държавите членки са длъжни
да предвидят мерки, процедури и средства, които са необходими за защита на правата върху
интелектуалната собственост съгласно Директива 2004/4866 . Поради това Съдът постановява,
че принудителна мярка, постановена от съд за марките на Общността в съответствие с националното му право, като периодичната имуществена санкция, произвежда действие не
само в държавата членка на постановилия я съд, но и в другите държави членки. Такива мерки могат да бъдат ефикасни само ако произвеждат действие на същата територия като тази,
в която има действие самото съдебно решение. Същевременно, ако принудителни мерки,
подобни на постановените от съда за марките на Общността, не съществуват в националното
право на държавата членка, в която се иска изпълнение, сезираният съд трябва да постигне
наказателната цел, като приложи съответните вътрешноправни разпоредби по начин, който
равностойно гарантира спазването на първоначално наложената принудителна мярка.
По делото в рамките на спор между дружеството L‘Oréal и някои от неговите дъщерни дружества, от една страна, и дружеството eBay International и някои от неговите дъщерни дружества, както и препродавачи — физически лица, от друга (Решение от 12 юли 2011 г. по дело
L‘Oréal и др., C‑324/09), Съдът, сезиран от британски съд с няколко преюдициални въпроса
в областта на платените услуги за включване в каталог на ключови думи, отговарящи на регистрирани марки, се произнася по няколко интересни въпроса относно правото на марка на
Общността. Така той постановява, че когато реклами или оферти за продажба на стоки, които
носят марка на Общността, чието използване не е разрешено от притежателя ѝ, са насочени
към намиращи се на територията на Европейския съюз потребители, се прилага правото на
Съюза. За да прецени дали такива реклами или оферти действително са насочени към потребителите в Съюза, Съдът приканва националните юрисдикции да проверят дали съществуват
относими данни, по‑конкретно географските зони, към които продавачът е готов да изпрати
разглежданата стока. Съдът уточнява също, че предмети, носещи дадена марка и предназначени за предлагане като безплатни мостри, доставени от нейния притежател на оторизираните му дистрибутори, не са предмет на пускане на пазара по смисъла на Директива 89/10467
или на Регламент № 40/9468 . Съдът внася уточнения относно отговорността на оператора на
интернет пазар, който, макар да не използва лично марките, а само да позволява на своите
клиенти да възпроизвеждат знаци, съвпадащи с марки, все пак отговаря за това, при положение че е имал активна роля, в резултат на която е могъл да се запознае или да контролира
данните относно тези предложения. Следователно операторът не може да се освободи от
отговорност, когато оказва съдействие на своите клиенти в оптимизиране на представянето
на предложенията за продажба или рекламирането им. Той не може също така да се освободи, ако е бил запознат с факти или обстоятелства, въз основа на които полагащият дължимата
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грижа икономически оператор би трябвало да установи незаконността на предложенията за
продажба онлайн, и ако не е действал експедитивно за отстраняването им или блокирането
на достъпа до разглежданата информация. Съдът постановява, че в последния случай по отношение на засегнатия оператор могат да бъдат приети съдебни заповеди, включително за
предаването на данни, позволяващи идентифицирането на неговите клиенти продавачи, при
зачитане на правилата за защита на личните данни. Така според Съда правото на Съюза изис
ква държавите членки да гарантират, че компетентните в областта на защитата на правата
върху интелектуалната собственост национални юрисдикции могат да задължат оператор на
интернет пазар да вземе мерки, които допринасят не само за преустановяването на наруше
ния на тези права, но също и за предотвратяване на нови нарушения от този вид. Разрешените по този начин заповеди обаче трябва да бъдат ефективни, пропорционални, възпиращи
и не трябва да създават пречки пред законната търговия.
По повод на жалба, подадена срещу Решение на Общия съд (Решение от 16 декември 2008 г.
по съединени дела T‑225/06, T‑255/06, T‑257/06 и T‑309/06), Съдът се произнася по спор между
дружествата Anheuser‑Busch и Budějovický Budvar относно използването на марката „BUD“ за
обозначаване на определени продукти, сред които бира. Първото правно основание на жалбата засяга обхвата на по‑ранните права (национална марка и защитени в определени държави членки наименования за произход), изтъкнати в подкрепа на възраженията, подадени
срещу регистрацията на разглежданите марки69: в своето Решение по дело Anheuser‑Busch/
Budějovický Budvar (Решение от 29 март 2011 г., C‑96/09 P) Съдът постановява, че не е достатъчно по‑ранните права да са били защитени в няколко държави членки, за да се направи извод,
че тези права не са имали само местно значение. Действително, дори географският обхват
на закрила да е по‑голям от местния, правата трябва действително да са били използвани
в достатъчно значителна степен в процеса на търговия на значителна част от територията на
закрила. Той уточнява по‑нататък, че използването в процеса на търговия трябва да се преценява поотделно за всяка от засегнатите територии. Съдът постановява също така, че само
на територията на закрила на по‑ранните права, независимо дали става въпрос за цялата или
само за част от нея, предоставените на знака изключителни права могат да влязат в конфликт
с марка на Общността. Накрая Съдът постановява, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, приемайки, че използването на знак в процеса на търговия трябва да бъде
доказано само преди публикуването на заявката за регистрация на марката, а не най‑късно
към датата на подаването на тази заявка. Всъщност, уточнява Съдът, с оглед по‑специално на
значителния период от време, който може да изтече между подаването на заявката за регистрация и публикуването ѝ, прилагането на времевия критерий, използван за придобиването
на правото на марка, а именно датата на подаването на заявката за регистрация на марка на
Общността, може по‑добре да гарантира, че твърдяното използване на разглеждания знак
е действително използване, а не действие, което би имало за цел само да възпрепятства регистрирането на нова марка. Поради това решението е частично отменено и делото е върнато на Общия съд.
Съдът разглежда отново съответните права на дружествата Anheuser‑Busch и Budějovický
Budvar в своето Решение по дело Budějovický Budvar (Решение от 22 септември 2011 г.,
C‑482/09). Преюдициалните въпроси, поставени от британския съд, се коренят в особени
обстоятелства, които Съдът взема предвид, за да постанови решението си. Всъщност двете
дружества са използвали добросъвестно, в продължение на около тридесет години, думата „Budweiser“ като марка за обозначаване на бира, преди да регистрират този знак като
марка. В отговор на първите два въпроса, поставени от британския съд, Съдът най‑напред
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постановява, че понятието „бездействие“ по смисъла на член 9, параграф 1 от Директива 89/10470 е понятие на правото на Съюза и че не може да се счита, че притежателят на
по‑ранната марка е търпял известното му отдавна, продължително, безспорно доказано
и добросъвестно използване от трето лице на по‑късна марка, идентична на неговата, ако
същият изобщо не е имал възможност да се противопостави на това използване. Той подчертава по‑нататък, че срокът, след изтичането на който правата биват ограничени поради
бездействие, не може да тече от момента на самото използване на по‑късната марка, дори
ако нейният притежател впоследствие я регистрира, защото, уточнява Съдът, регистрацията на по‑ранната марка в съответната държава членка не е необходимо условие, за да започне да тече срокът, след изтичането на който правата биват ограничени поради бездействие. Всъщност условията, които са необходими, за да започне да тече този срок и които
националният съд следва да провери, са по‑късната марка да е регистрирана в съответната държава членка, заявката за регистрация на тази марка да е направена добросъвестно, но също така притежателят на по‑късната марка да я е използвал в държавата членка,
в която тя е била регистрирана, и накрая, притежателят на по‑ранната марка да е знаел за
регистрацията на по‑късната марка и за използването ѝ, след като е регистрирана. Съдът,
в отговор на третия преюдициален въпрос, припомня, че по‑късната регистрирана марка
може да бъде обявена за недействителна само когато засяга или може да засегне основната
функция на по‑ранната марка, в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 1 от Директива 89/104, която е да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите,
обозначени с нея. Като посочва изрично добросъвестността, Съдът по‑нататък постановява, че добросъвестното паралелно и продължително използване на две идентични марки,
обозначаващи идентични стоки, не засяга или не може да засегне основната функция на
по‑ранната марка и че следователно по‑късната марка не трябва да бъде отменена. Самият
Съд обаче ограничава обхвата на решението си, като припомня многократно особените
обстоятелства по случая, и дори уточнява, че обстоятелствата, довели до спора, имат „изключителен характер“.

Социална политика
Ако в тази материя свързаните с равното третиране въпроси се повтарят често, те не са единствените, които Съдът разглежда в практиката си.
Две дела дават повод на Съда да тълкува принципа за недопускане на дискриминация, основана на възраст.
По дела Hennigs и Mai (Решение от 8 септември 2011 г. по съединени дела C‑297/10 и C‑298/10)
Съдът на първо място приема, че принципът за недопускане на дискриминация, основана
на възраст, който е установен в член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз
и конкретизиран с Директива 2000/78 за създаване на основна рамка за равно третиране
в областта на заетостта и професиите71, и по‑специално член 2 и член 6, параграф 1 от тази
директива, не допускат предвидена в колективен трудов договор мярка, която предвижда, че
в рамките на всяка степен стъпката на основното възнаграждение на договорно нает в публичния сектор служител се определя при неговото назначаване в зависимост от възрастта му.
В това отношение обстоятелството, че правото на Съюза не допуска посочената мярка и че тя
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се съдържа в колективен трудов договор, не накърнява правото на преговаряне и на сключване на колективни трудови договори, признато в член 28 от Хартата. Ако критерият, изведен от старшинството, като общо правило е подходящ за постигането на законосъобразната
цел, изразяваща се в отчитане на професионалния опит, придобит от служителя преди неговото назначаване, определянето на стъпката на основното възнаграждение на договорно
нает в публичния сектор служител при назначаването му, в зависимост от неговата възраст,
надхвърля това, което е необходимо и подходящо за постигане на тази цел. Критерий, който
се основава и на старшинството или на придобития професионален опит, без да се прави
позоваване на възрастта, би изглеждал по‑подходящ за осъществяване на посочената законосъобразна цел с оглед на Директива 2000/78. На второ място Съдът намира, че член 2
и член 6, параграф 1 от Директива 2000/78, както и член 28 от Хартата допускат предвидена в колективен трудов договор мярка, която заменя система относно възнагражденията
на договорно наетите в публичния сектор служители, създала дискриминация, основана на
възраст, със система относно възнагражденията, основана на обективни критерии, като същевременно за ограничен във времето преходен период се запазват някои от дискриминационните последици на първата от тези системи, за да се гарантира на заварените служители
преминаването към новата система без намаляване на доходите им. Действително, преходна
система, насочена към защитата на придобитите предимства, трябва да се счита за преследваща законосъобразна цел по смисъла на член 6, параграф 1 от Директива 2000/78. Впрочем
предвид широката свобода на преценката, призната на социалните партньори в областта на
определянето на размера на възнагражденията, не е неразумно социалните партньори да
приемат необходимите и подходящи преходни мерки, за да се избегне загуба на доходи от
разглежданите договорно наети служители.
По дело Prigge и др. (Решение от 13 септември 2011 г., C‑447/09) Съдът най‑напред приема,
че член 2, параграф 5 от Директива 2000/7872 трябва да се тълкува в смисъл, че държавите членки могат по нормативен път да овластят социалните партньори да приемат мерки по смисъла на посочената разпоредба във визираните в нея области, които се уреждат
с колективните споразумения, стига овластяващите норми да са достатъчно точни, за да
се гарантира, че мерките ще са съобразени с изискванията по член 2, параграф 5 от тази
директива. Мярка, с която възрастовата граница, над която пилотите нямат право да извършват професионалната си дейност, е определена на 60 години, въпреки че в националната и международната правна уредба същата граница е 65 години, не е необходима за
обществената сигурност и за защитата на здравето по смисъла на същия член 2, параграф 5
от Директива 2000/78. По‑нататък Съдът постановява, че член 4, параграф 1 от Директива
2000/78 не допуска с клауза от колективен трудов договор да се определи на 60 години възрастовата граница, над която се приема, че пилотите вече нямат физическите способности
да извършват професионалната си дейност, въпреки че в националната и международната
правна уредба същата граница е 65 години. Всъщност, доколкото дава възможност за изключение от принципа за недопускане на дискриминация, посоченият член 4, параграф 1
от тази директива следва да се тълкува стриктно. Макар че притежаването на особени физически способности може да се смята за основно и определящо професията изискване по
смисъла на посочената разпоредба за упражняването на професията транспортен пилот
и макар че целта на мярката да се гарантира безопасността на въздушното движение съставлява законосъобразна цел по смисъла на същия член 4, параграф 1 от Директива 2000/78,
определянето на 60 години на възрастовата граница, над която се приема, че транспортните пилоти вече не притежават физическите способности да извършват професионалната
си дейност, представлява, при такива обстоятелства и с оглед на споменатата национална
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и международна правна уредба, непропорционално изискване по смисъла на този член.
Накрая Съдът приема, че член 6, параграф 1, първа алинея от Директива 2000/78 трябва да
се тълкува в смисъл, че целта за въздушна сигурност не е една от законосъобразните цели
по смисъла на тази разпоредба. Действително, макар че законосъобразните цели са изброени неизчерпателно в посочения член 6, параграф 1, първа алинея от същата директива,
целите, които могат да се считат за законосъобразни по смисъла на тази разпоредба и следователно годни да оправдаят изключението от принципа за забрана на дискриминацията,
основана на възраст, са целите на социалната политика като свързаните с политиката по
заетостта, трудовия пазар или професионалното обучение.
Съдът тълкува същата Директива 2000/7873, но по повод на различна дискриминация, по дело
Römer (Решение от 10 май 2011 г., C‑147/08). По това дело се разглежда ситуация на дискриминация поради сексуална ориентация, свързана с размера на допълнителна пенсия за осигурителен стаж. Така по отношение на материалното приложно поле на посочената директива
Съдът най‑напред преценява, че Директива 2000/78 трябва да се тълкува в смисъл, че нито
предвид член 3, параграф 3, нито предвид съображение 22 от нея се изключват от нейното
материално приложно поле допълнителните пенсии за осигурителен стаж като изплащаните от работодател — публичноправно лице, на бившите му служители и на преживелите
ги лица на основание на националния закон, които съставляват заплащане по смисъла на
член 157 ДФЕС. По‑нататък според Съда разпоредбите на член 1 във връзка с тези на член 2
и на член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2000/78 не допускат национална разпоредба,
по силата на която обвързано в рамките на житейско партньорство лице получава допълнителна пенсия за осигурителен стаж в размер, по‑нисък от отпуснатия на сключило брак лице,
което не е в трайна фактическа раздяла, ако в съответната държава членка бракът е запазен
за лица от различен пол и съществува едновременно с житейско партньорство, запазено за
лица от един и същ пол, и ако e налице пряка дискриминация поради сексуална ориентация,
след като в съответствие с националното право посоченият житейски партньор се намира
в правно и фактическо положение, сравнимо с това на сключило брак лице, що се отнася
до споменатата пенсия. Националната юрисдикция е компетентна да прецени сравнимостта, като се съсредоточи върху уредените в рамките на съответния институт насрещни права
и задължения на съпрузите и лицата, ангажирани в житейско партньорство, които права и задължения са релевантни предвид целта и условията на предоставяне на въпросното обезщетение. Накрая Съдът уточнява, че в хипотеза, при която такава национална разпоредба
би представлявала дискриминация по смисъла на член 2 от Директива 2000/78, засегнат от
тази разпоредба частноправен субект би могъл да се позове на правото на равно третиране
най‑рано след изтичането на срока за транспониране на споменатата директива, при това
без да се налага преди това националният законодател да приведе споменатата разпоредба
в съответствие с правото на Съюза.
По дело KHS (Решение от 22 ноември 2011 г., C‑214/10) Съдът постановява, че член 7, параграф 1 от Директива 2003/8874 допуска национална правна уредба или практика, като например колективни трудови договори, които посредством период на прехвърляне от петнадесет
месеца, с изтичането на който правото на платен годишен отпуск се погасява, ограничават
натрупването на правото на такъв отпуск на неработоспособен работник за няколко последователни референтни периода. Всъщност такова неограничено натрупване на платен го-
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Вж. бележка под линия 71.
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Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои
аспекти на организацията на работното време (OB L 299, стр. 9; Специално издание на български език,
2007 г., глава 5, том 7, стр. 3).
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дишен отпуск вече не би съответствало на самата цел на правото на платен годишен отпуск.
Тази цел има два аспекта, тъй като позволява на работника както да си почине от работата си,
така и да разполага с период на отдих и свободно време. Макар положителното въздействие
на платения годишен отпуск върху безопасността и здравето на работника да се проявява
напълно, ако този отпуск се ползва в предвидената за тази цел година, а именно текущата
година, това време за почивка не губи значението си, ако се ползва по‑късно. Същевременно,
доколкото прехвърлянето превишава определени времеви граници, годишният отпуск е лишен от положителното си въздействие върху работника, с оглед на качеството си на време
за почивка, като запазва единствено качеството си на период на отдих и свободно време.
Следователно с оглед на самата цел на правото на платен годишен отпуск работник, който е нетрудоспособен в продължение на няколко последователни години, не може да има
право да натрупва неограничено придобития за този период платен годишен отпуск. В този
контекст, за да бъде спазено правото на платен годишен отпуск, чиято цел е закрилата на
работника, Съдът постановява, че всеки период на прехвърляне трябва да отчита специфичните обстоятелства, които са налице по отношение на нетрудоспособния в продължение на
няколко последователни референтни периода работник. Така този период на прехвърляне
трябва по‑специално да превишава съществено продължителността на референтния период, за който е предоставен. При това положение Съдът преценява, че може разумно да
се приеме, че период на прехвърляне от петнадесет месеца не нарушава целта на правото
на платен годишен отпуск, доколкото осигурява запазването на неговото положително въздействие върху работника в качеството му на време за почивка.
По дело Scattolon (Решение от 6 септември 2011 г., C‑108/10) Съдът уточнява обхвата на гарантирането на правата на работниците и служителите, поети от нов работодател. Той най‑напред приема, че поемането от публичен орган на държава членка на персонала, нает от друг
публичен орган и натоварен с предоставянето в училищата на спомагателни услуги, включващи по‑специално функции по поддръжка и административно подпомагане, представлява прехвърляне на предприятие, попадащо под действието на Директива 77/18775, когато
посоченият персонал се състои от организирано групиране на служители, ползващи се със
закрила като трудещи се по силата на вътрешното право на тази държава членка. По‑нататък
Съдът постановява, че когато прехвърляне по смисъла на Директива 77/187 води до незабавно прилагане по отношение на прехвърлените работници и служители на колективния
трудов договор, действащ при приобретателя, и условията на възнаграждение, предвидени в него, са свързани по‑специално с прослуженото време, член 3 от тази директива не
допуска значително намаляване на заплащането на прехвърлените работници и служители
в сравнение с положението им непосредствено преди прехвърлянето, поради това че прослуженото от тях време при прехвърлителя, равностойно на прослуженото от работници
и служители, които работят при приобретателя, не се взема предвид при определяне на началното равнище на заплащането им при приобретателя. Националната юрисдикция следва
да провери дали при подобно прехвърляне има такова намаляване на заплащането.
По дело Van Ardennen (Решение от 17 ноември 2011 г., C‑435/10) Съдът уточнява обхвата
на закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния
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Директива 77/187/ЕИО на Съвета от 14 февруари 1977 година относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от стопански дейности (OВ L 61, стр. 26).
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работодател. Така той постановява, че членове 3 и 4 от Дирeктива 80/98776 не допускат национална правна уредба, съгласно която в случай на неплатежоспособност на работодателя, за
да могат да упражнят изцяло правото да бъдат удовлетворени вземанията им за неизплатени
трудови възнаграждения, неоспорени и признати от националната правна уредба, работниците или служителите са длъжни да се регистрират като търсещи работа лица. Всъщност
единствено по изключение държавите членки имат възможността, по силата на член 4 от
Директива 80/987 да ограничат посоченото в член 3 от нея задължение за изплащане. Посоченият член 4 трябва да се тълкува ограничително и в съответствие с неговата социална цел,
която е да се осигури минимална закрила за всички работници и служители. С оглед на това
случаите, в които е позволено да се ограничи задължението на гарантиращите институции за
изплащане, са изчерпателно изброени в Директива 80/987 и съответните разпоредби трябва
да бъдат тълкувани стеснително с оглед на дерогиращия им характер и на целта на посочената директива. От тази гледна точка би било в противоречие с целта на споменатата директива тя, и по‑специално членове 3 и 4 от нея, да бъде тълкувана в смисъл, че поради неспазване на задължението за регистрация като търсещо работа лице в даден срок, работник или
служител да бъде подложен на фиксирано и автоматично намаление на възстановяването на
неговите неоспорени и признати от националната правна уредба вземания по трудови правоотношения, и следователно да не може да се ползва от гаранцията за реално претърпяната
загуба на трудови възнаграждения за референтния период.

Околна среда
Изпълнението на политиката на опазване на околната среда, провеждана решително от Евро
пейския съюз, предизвиква отправянето на определен брой въпроси до Съда.
По дела Stichting Natuur en Milieu и др. (Решение от 26 май 2011 г. по съединени дела
C‑165/09—C‑167/09) Съдът разглежда въпроса за тълкуването на Директива 2008/177, устано
вяваща принципите, които уреждат процедурите и условията за издаване на разрешителни
за изграждане и експлоатация на големи промишлени инсталации, и на Директива 2001/8178,
която въвежда система на национални тавани за емисиите на някои замърсители. Съдът прие
ма, че при издаване на екологично разрешително за изграждането и експлоатацията на промишлена инсталация държавите членки не са задължени сред условията за издаване на това
разрешително да вземат предвид националните тавани за емисии на серен диоксид и азотни
оксиди, определени с Директива 2001/81. Същевременно те следва да спазват произтичащото
от тази директива задължение да намалят емисиите, по‑специално на посочените замърси
тели, до равнища, които най‑късно в края на 2010 г. да не надвишават посочените в приложе
ние I към тази директива тавани за емисии. През преходния период от 27 ноември 2002 г. до
31 декември 2010 г. държавите членки трябва да се въздържат да предприемат мерки, които
са в състояние сериозно да застрашат постигането на предписания резултат79. Съдът обаче
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Директива 80/987/ЕИО на Съвета от 20 октомври 1980 година относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (ОВ L 283, стр. 23; Специално издание на
български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 197), изменена с Директива 2002/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 година (ОВ L 270, стр. 10; Специално издание на български език,
2007 г., глава 5, том 6, стр. 149).

77

Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година за комплексно
предотвратяване и контрол на замърсяването (ОВ L 24, стр. 8).
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Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 година относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители (ОВ L 309, стр. 22; Специално издание на
български език, 2007 г., глава 15, том 7, стр. 231).
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Член 4, параграф 3 ДФЕС и член 288, параграф 3 ДФЕС. Директива 2001/81/EО, вж. бележка под линия 78.
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дава възможност на държавите членки да предприемат през споменатия период специфична
мярка по отношение на един‑единствен източник на серен диоксид и на азотни оксиди, като
постановява, че същата не е в състояние да застраши сериозно постигането на разглеждания
резултат. Съдът приема, че през посочения период самата Директива 2001/81 не задължава
държавите членки нито да откажат, нито да ограничат издаването на екологично разреши
телно за изграждането и експлоатацията на промишлена инсталация, нито да предприемат
специфични мерки за компенсация за всяко издадено разрешително от този вид, и то дори
в случай че са надхвърлени или има опасност да бъдат надхвърлени националните тавани за
емисии на серен диоксид и на азотни оксиди. Накрая Съдът постановява, че член 4 от Дирек
тива 2001/81 не е нито безусловен, нито достатъчно точен, за да позволи на частноправни су
бекти да се позовават на него пред националните юрисдикции преди 31 декември 2010 г. Об
ратно, член 6 предоставя определени права на пряко засегнатите частноправни субекти,
на които последните могат да се позовават пред националните юрисдикции, за да претендират,
че в преходния период държавите членки предприемат или планират подходящи и последо
вателни политики и мерки, годни да намалят емисиите на посочените замърсители, така че
да се спазят предвидените в приложение I към тази директива национални тавани за емисии.
Частноправните субекти могат също така да изискват от държавите членки да предоставят изготвените за тази цел програми на разположение на обществеността и на засегнатите ор
ганизации по ясен, разбираем и леснодостъпен начин.
По дело The Air Transport Association of America и др. (Решение от 21 декември 2011 г.,
C‑366/10) Съдът приема, че Директива 2008/10180 трябва да се тълкува в светлината на съответните правила на международното морско и въздушно право. Правната уредба на
Съюза може да се прилага към оператор на въздухоплавателно средство, когато неговото въздухоплавателно средство се намира на територията на една от държавите членки,
и по‑конкретно на летище, разположено на тази територия. В това отношение, като предвижда критерий за прилагането на Директива 2008/101 към операторите на въздухоплавателни средства, регистрирани в държава членка или в трета държава, основан на обстоятелството, че тези въздухоплавателни средства извършват полет, който заминава от или
пристига на летище, разположено на територията на една от държавите членки, Директива 2008/101 не нарушава нито принципа на териториалност, нито суверенитета на третите държави, от които заминават или в които пристигат съответните полети, след като тези
въздухоплавателни средства се намират физически на територията на една от държавите
членки на Съюза, и на това основание попадат под пълната юрисдикция на Съюза. Съдът
уточнява, че законодателят на Съюза по принцип може по свой избор да разреши упражняването на търговска дейност, в случая въздушен транспорт, на своя територия само при
условие че операторите спазват критериите, определени от Съюза за постигането на целите, които си е поставил в областта на опазването на околната среда, особено когато тези
цели са част от изпълнението на подписано от Съюза международно споразумение като
Рамковата конвенция81 и Протокола от Киото. Съгласно съображенията на Съда фактът, че
при прилагането на правната уредба на Съюза в областта на околната среда някои фактори,
допринасящи за замърсяването на въздуха, морето или сухопътната територия на държавите членки, се дължат на събития, които протичат отчасти извън тази територия, от гледна

80

Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за изменение
на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за
емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ L 8, 2009 г., стр. 3).

81

Рамкова конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата, подписана на
9 май 1992 г. в Ню Йорк.
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точка на принципите на международния обичай не е пречка за пълната приложимост на
правото на Съюза на посочената територия.
По дело Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein‑Westfalen (Решение от 12 май 2011 г., C‑115/09) Съдът приема, че член 10а от Директива 85/33782 не допуска
законодателство, съгласно което в съдебно производство по обжалване на акт за одобрение
на проекти, които биха оказали значително въздействие върху околната среда по смисъла
на член 1, параграф 1 от същата директива, неправителствена организация, която подкрепя
опазването на околната среда, посочена в член 1, параграф 2 от тази директива, не може да
изтъкне нарушение на норма, произтичаща от правото на Съюза и имаща за предмет опазването на околната среда, поради съображението че тази норма защитава единствено обществени интереси, а не и правни интереси на частноправни субекти.
По дела Boxus и др. (Решение от 18 октомври 2011 г. по съединени дела C‑128/09—C‑131/09,
C‑134/09 и C‑135/09) Съдът приема, че член 1, параграф 5 от Директива 85/33783 трябва да се
тълкува в смисъл, че от приложното поле на тази директива се изключват единствено проектите, подробностите по които са приети чрез отделен законодателен акт, така че целите
на посочената директива да са били постигнати в рамките на законодателната процедура.
Националният съд трябва да провери, че тези две условия са били изпълнени, отчитайки
както съдържанието на приетия законодателен акт, така и законодателната процедура, довела до приемането му, в нейната цялост. Във връзка с това законодателен акт, с който само
и единствено се „ратифицира“ заварен административен акт, като същият законодателен акт
се ограничава да посочи наличието на императивни съображения от обществен интерес, без
преди това да е открита законодателна процедура по същество, позволяваща да се изпълнят
тези условия, не може да се счита за отделен законодателен акт по смисъла на посочената разпоредба и следователно не е достатъчен за изключването на проект от приложното
поле на Директива 85/337, изменена с Директива 2003/35. Като тълкува член 9, параграф 2
от Орхуската конвенция84 и член 10а от Директива 85/337, Съдът постановява, че когато проект, който попада в приложното поле на тези разпоредби, е приет със законодателен акт,
въпросът дали този законодателен акт отговаря на условията съгласно член 1, параграф 5 от
посочената директива, трябва да може да бъде отнесен до съд или до независим и безпристрастен орган, установен по закон. Съдът припомня и че ако срещу такъв акт не е предвидено никакво производство за обжалване, всяка национална юрисдикция, която е сезирана
в рамките на своята компетентност, следва да упражни този контрол и евентуално да остави
този законодателен акт без приложение.
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Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои
публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 175, стр. 40; Специално издание на български
език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 174), изменена с Директива 2003/35/EО на Европейския парламент и на
Съвета от 26 май 2003 година (ОВ L 156, стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15,
том 10, стр. 8 и поправка в ОВ L 298, 16.11.2007 г., стр. 23).
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Вж. предходната бележка под линия.

84

Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения
и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, одобрена от името на Европейската общност
с Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 година (ОВ L 124, стр. 1; Специално издание на
български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 201).

Годишен доклад 2011 г.

63

Съд на Европейския съюз

Съдебна практика

Визи, убежище и имиграция
Националните юрисдикции, на които е възложено да контролират действията на държавите членки в тази особено чувствителна материя, са имали случай многократно да прилагат
механизма за преюдициално запитване, за да получат от Съда уточнение на изискванията,
произтичащи от правото на Съюза в областта на третирането на граждани на трети държави,
които желаят да пребивават на територията на същия.
По дело El Dridi (Решение от 28 април 2011 г., C‑61/11 PPU) от Съда е поискано да установи дали
Директива 2008/11585, и по‑специално членове 15 и 16 от нея, трябва да се тълкува в смисъл,
че не допуска национална правна уредба, която предвижда на чужденец, който е в незаконен престой, да се наложи наказание лишаване от свобода само поради това че в нарушение
на заповед да напусне територията на тази държава в определен срок, той остава в нея без
основателна причина. Съдът, който разглежда делото, по искане на запитващата юрисдикция
по реда на спешното преюдициално производство, отговаря утвърдително, доколкото подобно наказание, предвид по‑специално условията и реда за неговото прилагане, има опасност да осуети постигането на преследваната с тази директива цел, а именно установяването
на ефективна политика за извеждане и репатриране на гражданите на трети страни, които са
в незаконен престой.
Дело Achughbabian (Решение от 6 декември 2011 г., C‑329/11) също се отнася до тълкуването
на Директива 2008/11586 с оглед на национална правна уредба, предвиждаща наказателноправни санкции. По‑конкретно, на Съда е поставен въпрос дали с оглед на приложното си
поле Директива 2008/115 допуска национална правна уредба, която предвижда налагане на
наказание лишаване от свобода на гражданин на трета страна само поради това че е влязъл
или пребивава незаконно на територията на тази държава. На първо място, Съдът констатира, че Директива 2008/115 се отнася само за приемането на решения за връщане на незаконно пребиваващи в държава членка граждани на трети страни и за изпълнението на тези
решения. Следователно тя няма за предмет да хармонизира в тяхната цялост националните
правила във връзка с пребиваването на чужденците. Според Съда от това следва, че тази
директива допуска законодателството на държава членка да квалифицира незаконното пребиваване като правонарушение и да предвижда наказателноправни санкции за възпиране
и наказване на подобно нарушение на националните правила в областта на пребиваването.
Тя допуска също така задържане с оглед да се определи дали пребиваването на гражданин
на трета страна е редовно или не.
На второ място, Съдът постановява, че Директива 2008/115 трябва да се тълкува в смисъл,
че не допуска правна уредба на държава членка, която наказва незаконното пребиваване с наказателноправни санкции, доколкото същата позволява лишаването от свобода на
гражданин на трета страна, който, като пребивава незаконно на територията на посочената
държава членка и не желае да напусне доброволно тази територия, не е бил подложен на
принудителните мерки по смисъла на член 8 от тази директива, и в случай на задържане
с оглед на подготвянето и извършването на неговото извеждане максималният срок на това
задържане не е изтекъл. Съдът уточнява по‑нататък, че напротив, тази директива допуска
такава правна уредба, доколкото същата позволява лишаването от свобода на гражданин на
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Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи
граждани на трети страни (ОВ L 348, стр. 98).

86

Вж. предходната бележка под линия.
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трета страна, към когото е приложена процедурата за връщане, установена от посочената
директива, и който пребивава незаконно на посочената територия без основателна причина
за невръщане. Действително, макар че държавите членки, обвързани от Директива 2008/115,
не биха могли да предвиждат наказание лишаване от свобода за незаконно пребиваващите
граждани на трети страни в ситуации, в които те трябва по силата на установените от тази
директива общи стандарти и процедури да бъдат изведени и могат, за подготвяне и извършване на това извеждане, най‑много да бъдат административно задържани, това не изключва
възможността за държавите членки да приемат или запазят, при зачитане на принципите на
посочената директива и нейната цел, разпоредби, включително наказателноправни, за уреждане на положението, при което принудителните мерки не са позволили извеждането на незаконно пребиваващ гражданин на трета страна.
По дело Samba Diouf (Решение от 28 юли 2011 г., C‑69/10) става въпрос за гражданин на
трета държава, чиято молба за международна закрила, подадена до органите на държава
членка, е отхвърлена в рамките на ускорено производство. Тогава той подава жалба, като
по‑специално иска да се отмени решението за отхвърляне на молбата му в частта, в която
с него националните органи решават да се произнесат по основателността на неговата молба по реда на ускорената процедура, и също така иска решението, ако не бъде отменено,
да бъде изменено в частта, в която му е отказана международна закрила. При изследване
на допустимостта на жалбата за отмяна на решението на националните органи да се произнесат по реда на ускорената процедура, националният съд установява, че прилагането
на вътрешното законодателство, което предвижда, че такова решение изобщо не подлежи
на обжалване, повдига въпроси относно тълкуването на член 39 от Директива 2005/85 относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на
бежанец в държавите членки87, във връзка с прилагането на общия принцип на правото на
ефективна защита. Сезиран по реда на преюдициалното производство, Съдът постановява,
че член 39 от посочената директива и принципът на ефективна съдебна защита трябва да
се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба, по силата на която не може
да бъде подадена никаква самостоятелна жалба срещу решението на компетентния национален орган да разгледа молба за убежище в ускорена процедура, при положение че по отношение на мотивите, поради които този орган е разгледал основателността на посочената
молба по реда на тази процедура, може да бъде упражнен ефективен съдебен контрол при
обжалването, на което подлежи окончателното решение за отхвърляне на молбата, като националната юрисдикция трябва да прецени това обстоятелство. Всъщност според Съда решението относно процедурата, която следва да се приложи при разглеждането на молбата
за убежище, разгледано самостоятелно и независимо от окончателното решение, с което
тази молба е уважена или отхвърлена, представлява подготвителен акт за окончателното
решение, с което съответният орган се произнася по молбата. При тези обстоятелства липсата на възможност за обжалване на този етап на процедурата не представлява нарушение на правото на ефективна защита пред съд, но при условие че законосъобразността на
окончателното решение, прието в ускорена процедура, а именно мотивите, поради които
компетентният орган е отхвърлил молбата за убежище като неоснователна, могат да бъдат
подложени на задълбочено изследване от националния съд при разглеждане на жалбата
срещу решението за отхвърляне на посочената молба. Съдът уточнява, обратно, че ефективността на такова обжалване няма да бъде гарантирана, ако поради невъзможността за
обжалване на решението на компетентния орган да разгледа молба за убежище в ускорена
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Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005 година относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите членки (ОВ L 326, стр. 13; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 242).
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процедура, мотивите, поради които този орган е разгледал основателността на молбата
в такава процедура, не подлежат на такъв контрол, при положение че тези мотиви са същите като тези, на които се основава, за да отхвърли молбата. Такова положение прави невъзможен контрола за законосъобразност на решението от фактическа и от правна страна.
Следователно е важно тези мотиви да могат да бъдат ефективно оспорени по‑късно пред
националния съд и разгледани от него при произнасяне по жалбата, която може да бъде
подадена срещу окончателното решение, с което приключва процедурата по молбата за
убежище.
Все в областта на правото на убежище, по съединени дела NS (Решение от 21 декември 2011 г.,
C‑411/10 и C‑493/10) на Съда е поставен въпрос дали държавите членки могат да прехвърлят
търсещи убежище лица в други държави членки, когато има опасност от тежко нарушение
на правата, които Хартата на основните права на Европейския съюз гарантира на тези търсещи убежище лица. За тази цел Съдът се произнася по тълкуването, което трябва да се даде,
от една страна, на членове 1, 4, 18 и 47 от Хартата на основните права, и от друга страна, на
член 3 от Регламент № 343/200388 .
Най‑напред Съдът дава тълкуване на член 4 от Хартата на основните права на Европейския
съюз в смисъл, че държавите членки, включително националните юрисдикции, са длъжни
да не прехвърлят търсещото убежище лице в компетентната държава членка по смисъла на
Регламент № 343/2003, когато не може да не им е известно, че системните недостатъци на
процедурата за предоставяне на убежище и на условията за приемане на търсещите убежище лица в тази държава членка съставляват сериозни и потвърдени основания да се смята,
че търсещото убежище лице би било изложено на реална опасност от нечовешко и унизително отношение по смисъла на тази разпоредба. От това според Съда следва, че правото на
Съюза не допуска прилагането на необорима презумпция, че държавата членка, която член 3,
параграф 1 от Регламент № 343/2003 определя като компетентна, спазва основните права
в Европейския съюз, решение, което не се опровергава от членове 1, 18 и 47 от Хартата на
основните права.
По‑нататък Съдът уточнява, че когато е налице невъзможност за прехвърляне на търсещото убежище лице в държавата членка, определена за компетентна съгласно критериите по
глава ІІІ от Регламент № 343/2003, държавата членка, която е трябвало да прехвърли лицето, следва — освен ако не реши да упражни правото си сама да разгледа молбата съгласно
член 3, параграф 2 от Регламента — да анализира следващите критерии по посочената глава,
за да провери дали въз основа на някой от тях друга държава членка не е компетентна да
разгледа молбата за убежище. Важно е обаче според Съда държавата членка, в която се намира търсещото убежище лице, да следи да не утежни евентуалното нарушение на основните
права на това лице чрез провеждането на прекомерно дълга процедура за определяне на
компетентната държава членка. При необходимост тя трябва сама да разгледа молбата по
реда на член 3, параграф 2 от Регламент № 343/2003. Членове 1, 18 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз не налагат различен анализ.
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Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна (ОВ L 50, стр. 1; Специално издание на
български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 56).
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Съдебно сътрудничество по граждански дела и международно частно право
През 2011 г. Съдът постановява редица решения по Регламент № 44/200189, сред които две
заслужават особено внимание.
Първото, по дело BVG (Решение от 12 май 2011 г., C‑144/10), се отнася до приложното поле на
член 22, точка 2 от Регламент № 44/2001, според който „[с]ледните съдилища ще притежават изключителна компетентност независимо от местоживеенето: […] по дела, които имат
за предмет действителността на създаването, недействителност или прекратяване на търговски дружества или други юридически лица или сдружения на физически или юридически
лица, или действителността на решения на техните органи, съдилищата на държавата членка,
в която има седалище търговското дружество, юридическото лице или сдружението“. Според
Съда това правило за изключителна компетентност не се прилага спрямо спор, в рамките на
който едно дружество изтъква, че дадено споразумение не може да му бъде противопоставено предвид твърдяна недействителност — която била налице поради нарушение на устава
му — на решение на неговите органи, довело до сключване на това споразумение. Действително, всеки въпрос относно действителността на решение за сключване на договор, взето от
дружествените органи на една от страните, трябва да се счита за второстепенен в рамките на
спор с договорен характер. Предметът на такъв спор с договорен характер обаче не е задължително в особено тясна връзка със съда по седалището на страната, която твърди недействителност на решение на собствените си органи. Следователно би било в противоречие на
доброто правораздаване такива съдебни спорове да бъдат предоставени на изключителната
компетентност на юрисдикциите на държавата членка по седалището на едното от договарящите дружества.
Второто решение, което засяга съединени дела eDate Advertising и др. (Решение от 25 октомври 2011 г., C‑509/09 и C‑161/10), дава повод на Съда дa уточни как трябва да се тълкува
използваният в член 5, точка 3 от Регламент № 44/2001 израз „мястото, където е настъпило или може да настъпи вредоносното събитие“ в случаите, когато се твърди, че съдържанието на определен уебсайт води до нарушение на правата на личността. Съдът припомня
най‑напред, че този израз се отнася едновременно до мястото на настъпване на събитието,
причинило вредата, и до мястото на материализиране на вредата. Той констатира по‑нататък, че публикуването на информация в уебсайт се различава от регионалното разпространение на печатно издание, тъй като може да се разгледа незабавно от неограничен
брой интернет потребители навсякъде по света. Така, от една страна, повсеместното разпространение би могло да утежни степента на нарушенията на правата на личността, и от
друга страна, да затрудни твърде много определянето на мястото на материализиране на
вредата, произтичаща от тези нарушения. От това Съдът прави извод, че трудностите по
прилагане на критерия за материализиране на вреда, свързана с разпространението на информация, налагат този критерий за привръзка да се адаптира. Като се има предвид, че въздействието на публикуваната в интернет информация върху личните права на съответното
лице може да се прецени най‑добре от юрисдикцията по мястото, където се намира центърът на интересите на предполагаемия пострадал, Съдът определя тази юрисдикция като
компетентна по отношение на вредите, причинени на територията на Европейкия съюз,
в тяхната цялост. В този контекст Съдът уточнява, че мястото, където се намира центърът
на интереси на съответното лице, поначало съвпада с обичайното му местопребиваване.
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Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването
и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (OВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално
издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74).
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Съдът добавя, че това лице може освен това да сезира с иск за отговорност за цялата причинена вреда юрисдикциите на държавата членка по мястото на установяване на лицето,
което публикува информацията в интернет. Вместо иск за отговорност за цялата причинена
вреда това лице може да предяви иска си пред юрисдикциите на всяка държава членка, на
чиято територия е достъпна или е била достъпна публикуваната в интернет информация.
Те са компетентни да се произнесат единствено по вредата, причинена на територията на
държавата членка на сезираната юрисдикция.
В същото решение впрочем Съдът се произнася по методологичния обхват, който трябва
да се придаде на член 3 от Директива 2000/3190. Според Съда, макар този член да не налага
транспониране под формата на специална стълкновителна норма, що се отнася до координираната област, държавите членки трябва да гарантират — освен в случаите на дерогиране,
разрешени при предвидените в член 3, параграф 4 от посочената директива условия — че
спрямо доставчика на услуга на електронната търговия не се прилагат по‑строги изисквания
от предвидените в материалното право, приложимо в държавата членка на установяне на
този доставчик.
Съдът освен това за първи път е сезиран, по дело Koelzsch (Решение от 15 март 2011 г., C‑29/10),
с искане за тълкуване на член 6 от Римската конвенция от 19 юни 1980 г. за приложимото право към договорните задължения91, относно индивидуалните трудови договори, по повод на
международен спор във връзка с прекратяването на трудовия договор на шофьор на тежкотоварни камиони. Според член 6, параграф 1 от посочената конвенция „направеният от страните избор на право не може да има за резултат лишаването на работника или служителя от
защитата, която му осигуряват повелителните норми на правото, което би било приложимо,
при липса на избор, по силата на параграф 2“. В конкретния случай се налага Съдът да тълкува критерия за привръзка, предвиден в член 6, параграф 2, буква a) от Римската конвенция.
Така той постановява, че тази разпоредба трябва да се тълкува в смисъл, че в хипотеза, в която работникът или служителят упражнява дейността си в повече от една договаряща държава, държавата, в която работникът или служителят в изпълнение на договора обичайно осъществява своята работа по смисъла на тази разпоредба, е тази, в която или от която, предвид
всички обстоятелства, с които се характеризира посочената дейност, работникът или служителят изпълнява основната част от задълженията си към своя работодател. Действително,
предвиденият в тази разпоредба критерий може да се прилага и в хипотеза, в която работникът или служителят упражнява дейността си в повече от една договаряща държава, когато за
сезираната юрисдикция е възможно да определи държавата, с която работата е свързана по
значим начин. Съдът уточнява също така, че предвид целта на член 6 от Римската конвенция,
която е гарантиране на подходяща защита на работника или служителя, критерият на страната, в която работникът или служителят „извършва обичайно своята работа“, предвиден в параграф 2, буква а) от този член, трябва да се тълкува широко. По примера на направеното от
Съда тълкуване, в рамките на Брюкселската конвенция от 27 септември 1968 година относно
компетентността и изпълнението на съдебните решения по граждански и търговски дела92,
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Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по‑специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, стр. 1; Специално издание на български език,
2007 г., глава 13, том 29, стр. 257).
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Римска конвенция от 19 юни 1980 г. за приложимото право към договорните задължения (консолидирана версия) (ОВ С 27, 1998 г., стр. 34).
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Брюкселска конвенция от 1968 г. относно компетентността и изпълнението на съдебните решения по
граждански и търговски дела (ОВ L 299, 1972 г., стр. 32; Специално издание на български език, 2007 г.,
глава 19, том 10, стр. 3).
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по отношение на член 5, точка 1 от същата, критерият за държавата, където обичайно се полага трудът, трябва да се разбира като отнасящ се до мястото, на което или от което работникът или служителят упражнява реално професионалната си дейност, а при липсата на център
на дейността — до мястото, на което той извършва по‑голямата част от своята работа. Такова
тълкуване е съвместимо и с текста на новата разпоредба относно стълкновителните норми
за индивидуалните трудови договори, въведена с Регламент № 593/2008 относно приложимото право към договорни задължения (Рим I)93, и в частност член 8 от последния.
Съдът добавя накрая, че що се отнася до работа, извършвана в сектора на международния
транспорт, запитващата юрисдикция, за да определи държавата, където работникът или служителят обичайно осъществява своята работа, трябва да отчете всички специфични за тази
дейност елементи. За тази цел тя трябва да установи по‑конкретно в коя държава се намира
мястото, от което работникът или служителят осъществява своята транспортна дейност, получава инструкциите за своята дейност и организира работата си, както и мястото, където се
намират неговите оръдия на труда. Тя трябва също да провери кои са местата, където главно
се извършва транспортът, местата на разтоварване на стоките, както и мястото, където работникът или служителят се прибира след осъществяване на дейността.

Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси
В тази област ще се ограничим да привлечем вниманието върху съединени дела Gueye
и Salmerón Sánchez (Решение от 15 септември 2011 г., C‑483/09 и C‑1/10), в които Съдът тълкува
членове 2, 3, 8 и 10 от Рамково решение 2001/22094 относно правното положение в наказателното производство на жертвите от престъпления, като уточнява в частност обхвата на
признатото от Рамковото решение право на жертвите да бъдат изслушвани и неговото отражение върху наказанията, които следва да се наложат на извършителя на престъплението.
На първо място, Съдът постановява, че членове 2, 3 и 8 от посоченото рамково решение допускат задължителна санкция с минимална продължителност, състояща се в забрана за доближаване, предвидена в наказателното право на държава членка като допълнително наказание, да бъде произнасяна срещу лицата, извършили насилие в семейна среда, дори когато
техните жертви се противопоставят на прилагането на такава санкция.
Всъщност Съдът отбелязва, че от една страна, що се отнася до задълженията, посочени
в член 2, параграф 1 от посоченото рамково решение, същите имат за цел да гарантират, че
жертвата може ефективно и адекватно да участва в наказателния процес, което не означава,
че задължителна мярка за забрана за доближаване не може да бъде постановена и против
мнението на жертвата. От друга страна, процесуалното право на изслушване по смисъла на
член 3, първа алинея от същото рамково решение не предоставя на жертвите никакво право
да изберат вида на наказанията, нито пък техния размер. По‑нататък Съдът уточнява, че наказателната защита от актове на домашно насилие има за цел да защити не само интересите
на жертвата, а и други, по‑общи интереси на обществото. Накрая, защитата по член 8 от това
рамково решение, чиято цел е по‑специално да предпази по подходящ начин жертвата от
извършителя на престъплението по време на наказателното производство, не може да бъде
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Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (OВ L 177, стр. 6).
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Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета от 15 март 2001 година относно правното положение в наказателното производство на жертвите от престъпления (ОВ L 82, стp. 1; Специално издание на български
език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 104).
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разбирана в смисъл, че държавите членки са длъжни да защитават жертвите и от непреките
последици, които биха могли да възникнат на един по‑късен етап като резултат от наказанията, наложени от националния съд.
Впрочем Съдът констатира, че задължението да се постанови мярка за забрана за доближаване по силата на разглежданото материално право не попада в приложното поле на посоченото рамково решение.
На второ място, Съдът приема, че член 10, параграф 1 от същото рамково решение трябва
да се тълкува в смисъл, че позволява на държавите членки, предвид особеността на престъпленията, извършени в семейна среда, да изключат прибягването до медиация при всички
наказателни производства, свързани с такива престъпления.

Обща външна политика и политика на сигурност
В ограничените рамки на компетентността, която има в тази област, Съдът постановява три
решения, които заслужават особено внимание.
В рамките на общата външна политика и политика на сигурност Съдът, сезиран от Френската република с жалба (Решение от 21 декември 2011 г. по дело Франция/People‘s Mojahedin
Organization of Iran, C‑27/09 P) срещу Решение на Общия съд95, с което е отменено в частта,
която се отнася до People‘s Mojahedin Organization of Iran, Решение 2008/58396 (наричано
по‑нататък „спорното решение“), припомня, че при приемане на първоначално решение
за замразяване на средства институцията не е длъжна да съобщава предварително на съответното лице или образувание мотивите, с които възнамерява да обоснове включването на името на това лице или образувание в списъка по член 2, параграф 3 от Регламент
№ 2580/200197. Всъщност, за да не се засегне ефикасността на подобна мярка, тя трябва по
самото си естество да бъде изненадваща и да може да се приложи незабавно. От друга
страна, в случай на последващо решение за замразяване на средства, с което се запазва
вече включено в списъка по член 2, параграф 3 от посочения регламент име на лице или
образувание, този ефект на изненада не е необходим, за да се осигури ефикасността на
мярката, поради което приемането на решението по принцип би трябвало да се предхожда от съобщаване на установените факти и доказателства, както и от предоставяне на възможност за изслушване на съответното лице или образувание. Така Съдът приема, че Общият съд правилно е заключил, че щом със спорното решение името на People‘s Mojahedin
Organization of Iran (наричана по‑нататък „PMOI“) е било оставено в списъка по член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001, Съветът не е могъл да съобщи приетите за установени по отношение на PMOI нови уличаващи доказателства едновременно с приемането на
спорното решение. Съветът е трябвало непременно да гарантира спазването на правото
на защита на PMOI, по‑конкретно като ѝ съобщи приетите за установени по отношение на
нея факти и доказателства и ѝ предостави правото да бъде изслушана преди приемането на решението. В това отношение Съдът постановява, че основно значение за правото
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Решение от 4 декември 2008 г. по дело People’s Mojahedin Organization of Iran/Съвет (T‑284/08).

96

Решение 2008/583/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент
(ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Решение 2007/868/ЕО (ОВ L 188, стр. 21).

97

Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните ограничителни мерки
за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (ОВ L 344, стр. 70; Специално издание на български език, 2007 г., глава 18, том 1, стр. 169 и поправка в ОВ L 52, 2010 г., стр. 58).
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на защита имат изискването за съобщаване на уличаващите доказателства и правото да
бъдат дадени обяснения преди приемането на мярка като спорното решение, налагаща
прилагането на ограничителни мерки. Това е вярно в още по‑голяма степен поради обстоятелството, че такива мерки оказват значимо въздействие върху правата и свободите на
посочените лица и групи.
Накрая, предвид основното значение, което трябва да се придава на спазването на правото
на защита, изрично предвидено в член 41, параграф 2, буква a) от Хартата на основните права
на Европейския съюз, в хода на производство, което предшества приемането на решение
като спорното, Общият съд не е допуснал грешка при прилагане на правото, приемайки, че
Съветът не е доказал необходимостта от приемане на спорното решение толкова неотложно,
че да не се позволи на тази институция да съобщи на PMOI събраната срещу нея нова информация и да ѝ даде възможност да бъде изслушана преди приемането на спорното решение.
В друг случай, този път във връзка с ограничителните мерки, взети срещу Ислямска република Иран, за да преустанови ядреното разпространение, Съдът е сезиран с жалба от Bank
Melli Iran, иранска банка — собственост на иранската държава, за отмяна на Решение на Общия съд98, с което той е отхвърлил жалбата на банката99 за отмяна на засягащите я мерки
(Решение от 16 ноември 2011 г. по дело Bank Melli Iran/Cъвет, C‑548/09 P). По този начин Съдът
приема, че принципът на ефективна съдебна защита изисква органите на Съюза, които издават актове за прилагането на ограничителни мерки спрямо определени лица и образувания,
в рамките на възможното, да уведомяват съответното лице или образувание за съображенията си за издаването на акта в момента на приемането му или поне в най‑кратки срокове
след това, за да се позволи на тези лица или образувания да упражнят правото си на обжалване. Именно за да се спази този принцип, член 15, параграф 3 от Регламент № 423/2007100
задължава Съвета да посочва индивидуални и специфични причини за решенията, приети
съобразно член 7, параграф 2 от Регламента, и да ги довежда до знанието на лицата, образуванията и заинтересованите органи. Всъщност замразяването на финансовите средства има
значителни последици за засегнатите субекти, доколкото това може да ограничи упражняването на основните им права. Оттук следва, че Съветът трябва да изпълни задълженията си
по тази разпоредба именно чрез индивидуално уведомяване. Впрочем, въпреки че по принцип е необходимо индивидуално съобщаване, всъщност е достатъчно да се констатира, че
член 15, параграф 3 от този регламент не изисква конкретна форма за това и упоменава само
задължението за „довеждане до знанието“. Важното е да се осигури полезното действие на
тази разпоредба, тоест да се осигури ефективна съдебна защита на лицата и субектите, до
които се отнасят ограничителните мерки, приети на основание член 7, параграф 2 от същия
регламент.
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Решение от 14 октомври 2009 г. по дело Bank Melli Iran/Съвет (T‑390/08).

99

Жалба за отмяна на точка 4 от таблица В от приложението към Решение 2008/475/ЕО на Съвета от 23 юни
2008 година за прилагане на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителните
мерки срещу Иран (ОВ L 163, стр. 29).

100

Регламент (ЕО) № 423/2007 на Съвета от 19 април 2007 година относно ограничителни мерки срещу Иран
(ОВ L 103, стр. 1).
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Освен това Съдът постановява, че изборът на правно основание на общностен акт трябва
да се основава върху обективни елементи, които подлежат на съдебен контрол, сред които по‑специално са целта и съдържанието на акта. Както сочи заглавието му, Регламент
№ 423/2007 се отнася до ограничителните мерки срещу Ислямска република Иран. Видно
от съображенията и разпоредбите на Регламента като цяло, целта му е чрез икономически
ограничителни мерки да предотврати или преустанови водената от тази държава ядрена политика поради произтичащите от нея рискове. Борбата се води не срещу общата дейност по
ядрено разпространение, а конкретно срещу рисковете, свързани с иранската ядрена програма. Целта и съдържанието на разглеждания акт несъмнено се състоят в приемането на
икономически мерки спрямо Ислямска република Иран и затова не е било необходимо този
акт да бъде приет на основание член 308 ЕО, тъй като член 301 ЕО е достатъчно правно основание, доколкото разрешава действия на Съюза за спирането или ограничаването, изцяло
или отчасти, на икономическите връзки с една или повече трети страни — действия, които
могат да включват и мерки за замразяване на финансовите средства на субекти, които подобно на Bank Melli Iran са свързани с режима в съответната трета страна. Що се отнася до
необходимостта като правно основание да се посочи и Обща позиция 2007/140101, член 301 ЕО
посочва, че трябва да има обща позиция или съвместно действие за предприемането на общностни мерки, но не и че тези мерки трябва да бъдат приети на основание на съответната
обща позиция или на съответното съвместно действие. При всички положения общата позиция не би могла да бъде правно основание на общностен акт. Всъщност общите позиции на
Съвета в областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), като Общи
позиции 2007/140 и 2008/479102, се приемат в рамките на Договора за ЕС съобразно член 15
от него, докато регламентите на Съвета, като Регламент № 423/2007, се приемат в рамките на
Договора за ЕО. Следователно Съветът не е можел да приема общностни актове другояче,
освен на основание на овластяващите го разпоредби на Договора за ЕО, а именно в случая
членове 60 ЕО и 301 ЕО.
Все по повод на Регламент № 423/2007103 относно ограничителни мерки срещу Ислямска република Иран Съдът, сезиран от Oberlandesgericht de Düsseldorf, дава своето тълкуване на
член 7, параграфи 3 и 4 от същия регламент (Решение от 21 декември 2011 г. по дело Afrasiabi
и др., C‑72/11).
Съдът постановява, че член 7, параграф 3 от посочения регламент трябва да се тълкува в смисъл, че забраната за косвено предоставяне на икономически ресурс по смисъла на член 1,
буква и) от този регламент обхваща действията по доставката и инсталирането на функционално изправна, но все още неподготвена за експлоатация синтеровъчна пещ в полза на
трето лице в Иран, което действа от името, под контрола или съгласно указанията на лице,
образувание или субект от списъка в приложения IV и V към споменатия регламент и възнамерява да експлоатира тази пещ, за да произвежда в полза на това лице, образувание
или субект стоки, които могат да допринесат за ядреното разпространение в тази държава.
Освен това Съдът приема, че член 7, параграф 4 от същия регламент трябва да се тълкува
в смисъл, че: а) обхваща дейностите, които, макар формално и привидно да не осъществяват
състава на нарушението на член 7, параграф 3 от този регламент, все пак имат за предмет
или за пряка или непряка последица да се преодолее действието на забраната, предвидена
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Обща позиция 2007/140/ОВППС на Съвета от 27 февруари 2007 година относно ограничителните мерки
срещу Иран (ОВ L 61, стр. 49).

102

Обща позиция 2008/479/ОВППС на Съвета от 23 юни 2008 година за изменение на Обща позиция 2007/140
(ОВ L 163, стр. 43).

103

Вж. бележка под линия 100.
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в последната посочена разпоредба; б) термините „съзнателно“ и „преднамерено“ предполагат кумулативно наличие на интелектуален и волеви момент, които са налице, когато лицето,
което участва в дейност с подобен предмет или подобни последици, пряко се стреми към
това или най‑малкото предвижда като възможност участието му да има такъв предмет или
такива последици и допуска това.
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член на научния комитет на Министерството на външните работи
(1997—1999); председател на Гръцкия икономически и социален съвет през 1998 г.; съдия в Съда от 8 юни 1999 г.; председател на Съда
от 7 октомври 2003 г.
Antonio Tizzano
Роден през 1940 г.; професор по право на Европейския съюз в Университета „La Sapienza“, Рим; преподавател в университетите
„Istituto Orientale” (1969—1979) и „Federico II“, Неапол (1979—1992),
в Университета в Катания (1969—1977) и в Могадишо (1967—1972);
адвокат към италианския Касационен съд; правен съветник в постоянното представителство на Италианската република към Европейските общности (1984—1992); член на италианската делегация
при преговорите за присъединяване на Кралство Испания и Португалската република към Европейските общности, при преговорите относно Единния европейски акт и Договора за Европейския
съюз; автор на редица публикации, сред които на коментари на
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Europea“; съдия в Съда от 7 октомври 2003 г.
Koen Lenaerts
Роден през 1954 г.; бакалавър и доктор по право (Katholieke
Universiteit Leuven); магистър по право, магистър по публична администрация (Харвардски университет); асистент (1979—1983), впоследствие професор по европейско право в Katholieke Universiteit
Leuven (от 1983 г.); съдебен помощник в Съда (1984—1985); професор в Колежа на Европа, Брюж (1984—1989); адвокат в брюкселската адвокатска колегия (1986—1989); гостуващ професор в Harvard
Law School (1989); съдия в Първоинстанционния съд от 25 септември 1989 г. до 6 октомври 2003 г.; съдия в Съда от 7 октомври 2003 г.

Juliane Kokott
Родена през 1957 г.; завършва право (университети в Бон и Женева); LL.M. (American University/Washington D.C.); доктор по право (Хайделбергски университет, 1985 г.; Харвардски университет,
1990 г.); гостуващ професор в Университета в Бъркли (1991); професор по германско и чуждестранно публично право, по международно право и по европейско право в университетите в Аугсбург
(1992), Хайделберг (1993) и Дюселдорф (1994); заместник‑съдия за
германското правителство в Международния съд за помирение
и арбитраж на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ); заместник‑председател на Федералния консултативен
съвет за глобалните промени (WBGU, 1996 г.); професор по международно право, международно стопанско право и по европейско
право в Университета в Санкт Гален (1999); директор на Института
по европейско и международно стопанско право в Университета
в Санкт Гален (2000); заместник‑директор на програмата за специализация по стопанско право в Университета в Санкт Гален (2001);
генерален адвокат в Съда от 7 октомври 2003 г.

Годишен доклад 2011 г.

79

Съд на Европейския съюз

Членове

Konrad Hermann Theodor Schiemann
Роден през 1937 г.; завършва право в Университета в Кеймбридж;
barrister (1964—1980); Queen’s Counsel (1980—1986); съдия в High
Court of England and Wales (1986—1995); Lord Justice of Appeal
(1995—2003); член на ръководството на Honourable Society of the
Inner Temple от 1985 г. и негов ковчежник през 2003 г.; съдия в Съда
от 8 януари 2004 г.

Endre Juhász
Роден през 1944 г.; завършва право в Университета в Сегед, Унгария
(1967); приемен изпит в унгарската адвокатска колегия (1970); следдипломно обучение по сравнително право, Университета в Страсбург, Франция (1969, 1970, 1971, 1972); служител в правния отдел
на Министерството на външната търговия (1966—1974), директор
по законодателните въпроси (1973—1974); първи търговски аташе
в унгарското посолство в Брюксел, отговарящ за въпросите, свързани с Европейската общност (1974—1979); директор в Министерството на външната търговия (1979—1983); първи търговски аташе,
а по‑късно и търговски съветник в унгарското посолство във Вашингтон, САЩ (1983—1989); генерален директор в Министерството
на търговията и в Министерството на международните икономически отношения (1989—1991); главен преговарящ по Споразумението за асоцииране между Република Унгария и Европейските общности и техните държави членки (1990—1991); генерален секретар
на Министерството на международните икономически отношения,
ръководител на Службата по европейски въпроси (1992); държавен
секретар в Министерството на международните икономически отношения (1993—1994); държавен секретар, председател на Службата по европейски въпроси, Министерство на промишлеността
и търговията (1994); извънреден и пълномощен посланик, ръководител на дипломатическата мисия на Република Унгария към Европейския съюз (от януари 1995 г. до май 2003 г.); главен преговарящ
за присъединяването на Република Унгария към Европейския съюз
(от юли 1998 г. до април 2003 г.); министър без портфейл за координиране по въпросите на европейската интеграция (от май 2003 г.);
съдия в Съда от 11 май 2004 г.
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George Arestis
Роден през 1945 г.; завършва право в Атинския университет (1968);
M. A. Comparative Politics and Government, Университет в Кент,
Кентърбъри (1970); адвокатска практика в Кипър (1972—1982); назначен за District Court Judge (1982); повишен в председател на
District Court (1995); Administrative President District Court, Никозия (1997—2003); съдия във Върховния съд на Кипър (2003); съдия
в Съда от 11 май 2004 г.

Anthony Borg Barthet U.O.M.
Роден през 1947 г.; докторат по право, Кралски университет, Малта, 1973 г.; започва работа в малтийската държавна администрация
като Notary to Government през 1975 г.; съветник на Републиката
през 1978 г., старши съветник на Републиката през 1979 г., заместник Attorney General през 1988 г. и назначен за Attorney General
от президента на Малта през 1989 г.; хоноруван преподавател по
гражданско право в Университета в Малта (1985—1989); член на
Съвета на Университета в Малта (1998—2004); член на Комисията
за администриране на правосъдието (1994—2004); член на управителния съвет на Арбитражния център в Малта (1998—2004); съдия
в Съда от 11 май 2004 г.
Marko Ilešič
Роден през 1947 г.; доктор по право (Университет в Любляна); специализация по сравнително право (университети в Страсбург
и Коимбра); изпит за правоспособност; професор по гражданско, търговско и международно частно право; заместник‑декан
(1995—2001) и декан (2001—2004) на Юридическия факултет на
Университета в Любляна; автор на многобройни правни публикации; почетен съдия и председател на състав в Трудовия съд, Любляна (1975—1986); председател на Спортния съд на Словения
(1978—1986); председател на Борсовата арбитражна камара в Любляна; арбитър в Търговската камара на Югославия (до 1991 г.)
и Словения (от 1991 г.); арбитър в Международната търговска камара в Париж; съдия в отделението по жалбите на УЕФА и ФИФА;
председател на Съюза на асоциациите на словенските юристи
(1993—2005); член на Асоциацията по международно право, на
Международния морски комитет и на много други международни
юридически асоциации; съдия в Съда от 11 май 2004 г.
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Jiří Malenovský
Роден през 1950 г.; доктор по право, Карлов университет, Прага
(1975); доцент (1974—1990), заместник‑декан (1989—1991) и ръководител на катедра „Международно и европейско право“
(1990—1992) в Университета „Масарик“, Бърно; съдия в Конституционния съд на Чехословакия (1992); посланик към Съвета на
Европа (1993—1998); председател на Комитета на постоянните
представители към Съвета на Европа (1995); генерален директор
в Министерството на външните работи (1998—2000); председател
на чешкия и на словашкия клон на Асоциацията по международно право (1999—2001); съдия в Конституционния съд (2000—2004);
член на Законодателния съвет (1998—2000); член на Постоянния
арбитражен съд в Хага (от 2000 г.); професор по международно
публично право в Университета „Масарик“, Бърно (2001); съдия
в Съда от 11 май 2004 г.
Uno Lõhmus
Роден през 1952 г.; докторат по право през 1986 г.; член на адвокатската колегия (1977—1998); гостуващ професор по наказателно
право в Университета в Тарту; съдия в Европейския съд по правата
на човека (1994—1998); председател на Върховния съд на Естония
(1998—2004); член на юридическата комисия за Конституцията;
консултант към работната група за изготвяне на Наказателния кодекс; член на работната група за изготвяне на Наказателно‑процесуалния кодекс; автор на многобройни трудове по правата на човека и конституционно право; съдия в Съда от 11 май 2004 г.

Egils Levits
Роден през 1955 г.; завършва право и политически науки в Хамбургския университет; научен сътрудник в Юридическия факултет на
Университета в Кил; съветник към латвийския парламент по въпросите от областта на международното право, конституционното
право и законодателните реформи; посланик на Република Латвия
в Германия и Швейцария (1992—1993), в Австрия, Швейцария и Унгария (1994—1995); заместник министър‑председател и министър
на правосъдието, изпълняващ функции на министър на външните работи (1993—1994); помирител в Съда за помирение и арбитраж към ОССЕ (от 1997 г.); член на Постоянния арбитражен съд (от
2001 г.); избран през 1995 г. за съдия в Европейския съд по правата
на човека, преизбран през 1998 г. и 2001 г.; многобройни публикации в областта на конституционното и административното право,
законодателните реформи и правото на Европейската общност; съдия в Съда от 11 май 2004 г.
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Aindrias Ó Caoimh
Роден през 1950 г.; бакалавър по гражданско право, Национален университет на Ирландия, University College, Дъблин, 1971 г.;
barrister (King’s Inns, 1972 г.); завършва европейско право (University
College, Дъблин, 1977 г.); barrister в ирландската адвокатска колегия (1972—1999); лектор по европейско право (King’s Inns, Дъблин);
Senior Counsel (1994—1999); представител на правителството на Ирландия по множество дела пред Съда на Европейските общности;
съдия в ирландския High Court (от 1999 г.); член на ръководството
на Honorable Society of King’s Inns (от 1999 г.); заместник‑председател на Ирландското дружество по европейско право; член на Асоциацията по международно право (ирландски клон); син на съдия
Andreas O’Keeffe (Aindrias Ó Caoimh), съдия в Съда (1974—1985); съдия в Съда от 13 октомври 2004 г.
Lars Bay Larsen
Роден през 1953 г.; диплома по политически науки (1976) и право
(1983), Университет в Копенхаген; служител в Министерството на
правосъдието (1983—1985); лектор (1984—1991), впоследствие асоцииран професор (1991—1996) по семейно право в Университета
в Копенхаген; ръководител на отдел в Advokatsamfund (1985—1986);
началник на отдел (1986—1991) в Министерството на правосъдието; приет в адвокатската колегия (1991); началник на отдел
(1991—1995), началник на дирекция „Полиция“ (1995—1999), началник на правната дирекция (2000—2003) в Министерството на
правосъдието; представител на Дания в Комитет K‑4 (1995—2000),
в Централната шенгенска група (1996—1998) и в Управителния съвет на Европол (1998—2000); съдия в Højesteret (2003—2006); съдия
в Съда от 11 януари 2006 г.
Eleanor Sharpston
Родена през 1955 г.; завършва икономика, езици и право в King’s
College, Кеймбридж (1973—1977); преподавателска и изследователска дейност в Corpus Christi College, Оксфорд (1977—1980);
приета в адвокатската колегия (Middle Temple, 1980 г.); barrister
(1980—1987 г. и 1990—2005 г.); съдебен помощник на генералния
адвокат, впоследствие съдия, сър Gordon Slynn (1987—1990); професор по европейско и сравнително право (Director of European
Legal Studies) в University College, Лондон (1990—1992); преподавател в Юридическия факултет (1992—1998), впоследствие асоцииран преподавател (Affiliated Lecturer) (1998—2005) в Университета в Кеймбридж; Fellow of King’s College, Кеймбридж (от 1992 г. до
2010 г.); Emeritus Fellow of King’s College, Кеймбридж (от 2011 г.); асоцииран професор и изследовател (Senior Research Fellow) в Центъра за европейски правни изследвания в Университета в Кеймбридж (1998—2005); Queen’s Counsel (1999); bencher of Middle Temple
(2005); Honorary Fellow of Corpus Christi College, Оксфорд (2010); LL.D
(h.c.) Глазгоу (2010) и Nottingham Trent (2011); генерален адвокат
в Съда от 11 януари 2006 г.
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Paolo Mengozzi
Роден през 1938 г.; професор по международно право и титуляр
на катедрата по право на Европейската общност „Жан Моне“ на
Университета в Болоня; доктор хонорис кауза на Университета
„Карлос III“, Мадрид; гостуващ професор в университетите „Джонс
Хопкинс“ (Център Болоня), „Сейнт Джонс“ (Ню Йорк), Джорджтаун,
Париж‑II, „Джорджия“ (Атина) и в Международния университетски институт (Люксембург); координатор на програмата European
Business Law Pallas Program на Университета в Наймеген; член на
Консултативния комитет за обществени поръчки на Комисията
на Европейските общности; държавен подсекретар за търговията
и промишлеността по време на италианското председателство на
Съвета; член на групата за размисъл на Европейската общност за
Световната търговска организация (СТО) и директор на сесията за
1997 г. на изследователския център към Хагската академия по международно право, посветена на СТО; съдия в Първоинстанционния
съд от 4 март 1998 г. до 3 май 2006 г.; генерален адвокат в Съда от
4 май 2006 г.
Pernilla Lindh
Родена през 1945 г.; диплома по право от Университета в Лунд; съдебен помощник и съдия в Първоинстанционния съд в Тролхетан
(1971—1974); съдебен помощник в Апелативния съд на Стокхолм
(1974—1975); съдия в Първоинстанционния съд на Стокхолм (1975);
съветник на председателя на Апелативния съд на Стокхолм по
правните и административните въпроси (1975—1978); държавен
служител с особена мисия в Domstolverket (Национална съдебна
администрация) (1977); съветник в Бюрото на министъра на пра
восъдието (Justice Chancellor) (1979—1980); специализиран маги
страт в Апелативния съд на Стокхолм (1980—1981); правен
съветник в Министерството на търговията (1981—1982); правен
съветник, след това директор и генерален директор по правните
въпроси в Министерството на външните работи (1982—1995); ранг
на посланик през 1992 г.; заместник‑председател на шведския Съд
по въпросите на конкуренцията (Marknadsdomstolen); отговарящ
за правните и институционални въпроси по време на преговорите
за ЕИП (заместник‑председател, след това председател на групата
ЕАСТ) и по време на преговорите по присъединяване на Кралство
Швеция към Европейския съюз; съдия в Първоинстанционния съд
от 18 януари 1995 г. до 6 октомври 2006 г.; съдия в Съда от 7 октомври 2006 г. до 6 октомври 2011 г.
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Yves Bot
Роден през 1947 г.; диплома по право от Юридическия факултет
на Университета в Руан; доктор по право (Университет в Париж II
„Panthéon‑Assas“); асоцииран професор в Юридическия факултет
на Университета в Ман; заместник‑прокурор, а впоследствие и първи заместник‑прокурор в прокуратурата в Ман (1974—1982); окръжен прокурор към Окръжния съд в Диеп (1982—1984); заместник
окръжен прокурор към Окръжния съд в Страсбург (1984—1986);
окръжен прокурор към Окръжния съд в Бастия (1986—1988);
avocat général към Апелативния съд в Кан (1988—1991); окръжен
прокурор към Окръжния съд в Ман (1991—1993); служител към
министъра на правосъдието (1993—1995); окръжен прокурор
към Окръжния съд в Нантер (1995—2002); окръжен прокурор към
Окръжния съд в Париж (2002—2004); главен прокурор към Апелативния съд в Париж (2004—2006); генерален адвокат в Съда от
7 октомври 2006 г.
Ján Mazák
Роден през 1954 г.; доктор по право (Университет „Павол Йозеф Сафарик“, Кошице, 1978 г.); професор по гражданско право (1994) и по
право на Общността (2004); директор на Института по право на
Общността към Юридическия факултет на Университета в Кошице
(2004); съдия в Krajský súd (окръжен съд) в Кошице (1980); заместник‑председател (1982) и председател (1990) на Mestský súd (градски съд) в Кошице; член на словашката адвокатура (1991); правен
съветник в Конституционния съд (1993—1998); заместник‑министър на правосъдието (1998—2000); председател на Конституционния съд (2000—2006); член на Венецианската комисия (2004); генерален адвокат в Съда от 7 октомври 2006 г.

Годишен доклад 2011 г.

85

Съд на Европейския съюз

Членове

Jean‑Claude Bonichot
Роден през 1955 г.; диплома по право, Университета в Мец, диплома
от Института за политически науки, Париж, възпитаник на Националното училище за администрация; докладчик (1982—1985), правителствен комисар (1985—1987 и 1992—1999); съдия (1999—2000);
председател на шесто подотделение на отделението по споровете (2000—2006) в Държавния съвет; съдебен помощник в Съда
(1987—1991); началник на кабинета на министъра на труда, заетостта и професионалното обучение, впоследствие директор на
кабинета на държавния министър, министър на държавната администрация и модернизация на администрацията (1991—1992); ръководител на правната мисия на Държавния съвет към Националната
здравноосигурителна каса за наети работници (2001—2006); асоцииран професор към Университета в Мец (1988—2000), впоследствие към Университета в Париж I „Panthéon‑Sorbonne“ (от 2000 г.);
автор на многобройни публикации по административно право,
право на Общността и европейско право по правата на човека;
основател и председател на редакционния комитет на „Bulletin de
jurisprudence de droit de l’urbanisme“, съосновател и член на редакционния комитет на „Bulletin juridique des collectivités locales“,
председател на научния съвет на сдружението за изследвания на
институциите и правото в областта на териториалното устройство
и благоустройството; съдия в Съда от 7 октомври 2006 г.
Thomas von Danwitz
Роден през 1962 г.; следва в Бон, Женева и Париж; държавен изпит
по право (1986 г. и 1992 г.); доктор по право (Университет в Бон,
1988 г.); международна диплома по публична администрация (Национално училище за администрация, 1990 г.); хабилитация (Университет в Бон, 1996 г.); професор по германско публично право
и европейско право (1996—2003), декан на Юридическия факултет
на Университета в Рур, Бохум (2000—2001); професор по германско публично право и европейско право (Кьолнски университет,
2003—2006 г.); директор на института по публично право и административни науки (2006); гостуващ професор във Fletcher School
of Law and Diplomacy (2000), в Университета „Франсоа Рабле“ (Тур,
2001—2006 г.) и в Университета в Париж I „Panthéon‑Sorbonne“
(2005—2006); доктор хонорис кауза на Университета „Франсоа
Рабле“ (Тур, 2010 г.); съдия в Съда от 7 октомври 2006 г.
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Verica Trstenjak
Родена през 1962 г.; изпит за правоспособност (1987); доктор по
право от Университета в Любляна (1995); професор (от 1996 г.) по
теория на държавата и правото и по частно право; изследовател;
докторантски изследвания в Университета в Цюрих, Института по
сравнително право към Виенския университет, института „Макс
Планк“ по международно частно право в Хамбург, Свободен университет в Амстердам; гостуващ професор в университетите във
Виена и Фрайбург (Германия), както и в школата по право „Буцериус“ в Хамбург; ръководител на правния отдел (1994—1996)
и държавен секретар в Министерството на науката и технологиите (1996—2000); главен секретар на правителството (2000); член
на работната група за европейски граждански кодекс (Study Group
on European Civil Code) от 2003 г.; отговаря за Хумболтовия изследователски проект (Фондация „Хумболт“); публикува над сто юридически статии и множество книги по европейско и частно право;
награда на Асоциацията на словенските юристи „Юрист на годината“ за 2003 г.; член на редакционните съвети на няколко юридически списания; генерален секретар на Асоциацията на словенските
юристи, член на няколко юридически асоциации, включително
на Gesellschaft für Rechtsvergleichung; съдия в Първоинстанционния съд от 7 юли 2004 г. до 6 октомври 2006 г.; генерален адвокат
в Съда от 7 октомври 2006 г.
Александър Арабаджиев
Роден през 1949 г.; диплома по право (Софийски университет
„Св. Климент Охридски“); съдия в Районен съд, Благоевград
(1975—1983); съдия в Окръжен съд, Благоевград (1983—1986); съдия във Върховния съд (1986—1991); съдия в Конституционния съд
(1991—2000); член на Европейската комисия по правата на човека
(1997—1999); член на Европейския конвент за бъдещето на Европа
(2002—2003); народен представител (2001—2006); наблюдател в Европейския парламент; съдия в Съда от 12 януари 2007 г.
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Camelia Toader
Родена през 1963 г.; диплома по право (1986), доктор по право, Университет в Букурещ (1997); стажант‑съдия в първоинстанционния
съд в Буфтя (1986—1988); съдия в първоинстанционния съд на 5‑и
район в Букурещ (1988—1992); приета в адвокатската колегия в Букурещ (1992); преподавател (1992—2005), а от 2005 г. професор по
европейско гражданско и договорно право в Университета в Бу
курещ; изследователски проекти и докторантски изследвания
в Института по международно частно право „Макс Планк“ в Хам
бург (между 1992 г. и 2004 г.); началник на отдел „Европейска ин
теграция“ в Министерството на правосъдието (1997—1999); съдия
във Върховния касационен съд (1999—2007); гостуващ професор
в Университета във Виена (2000 г. и 2011 г.); преподавател по право
на Общността в Националния институт на магистратите (2003 г.
и 2005—2006 г.); член на редакционния съвет на редица юриди
чески списания; от 2010 г. асоцииран член на Международната
академия по сравнително право и почетен член на Центъра за евро
пейскоправни изследвания към Института за правни науки на
Румънската академия; съдия в Съда от 12 януари 2007 г.
Jean‑Jacques Kasel
Роден през 1946 г.; доктор по право, специална бакалавърска
степен по административно право (ULB, 1970 г.); дипломира се
в IEP, Париж (Ecofin, 1972 г.); младши адвокат; правен съветник
в Banque de Paris et des Pays‑Bas (1972—1973); аташе, впоследствие
секретар (secrétaire de légation) в Министерството на външните
работи (1973—1976); председател на работни групи към Съвета
на министрите (1976); първи секретар на посолство (Париж), заместник постоянен представител към ОИСР (служител за връзки с ЮНЕСКО, 1976—1979 г.); началник на кабинета на заместник
министър‑председателя (1979—1980); председател на работните
групи на ЕПС (Азия, Африка, Латинска Америка); съветник, впоследствие заместник‑началник на кабинета на председателя на
Комисията на Европейските общности (1981); директор, отговарящ
за бюджета и Правилника за длъжностните лица, към генералния секретариат на Съвета на министрите (1981—1984); служител
в постоянното представителство към Европейските общности
(1984—1985); председател на Комитета по бюджета; пълномощен
министър, директор на отдел „Политически и културни въпроси“
(1986—1991); дипломатически съветник на министър‑председателя (1986—1991); посланик в Гърция (1989—1991 г., без постоянно
местопребиваване), председател на Политическия комитет (1991);
посланик, постоянен представител към Европейските общности
(1991—1998); председател на Корепер (1997); посланик (Брюксел,
1998—2002 г.); постоянен представител към НАТО (1998—2002);
висш служител в двора на Великия херцог (maréchal de la Cour)
и началник на кабинета на Негово Кралско Височество Великия
херцог (2002—2007); съдия в Съда от 15 януари 2008 г.
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Marek Safjan
Роден през 1949 г.; доктор по право (Варшавски университет,
1980 г.); хабилитиран доктор по правни науки (Варшавски университет, 1990 г.); редовен професор по право (1998); директор на Института по гражданско право на Варшавския университет (1992—1996);
заместник‑ректор на Варшавския университет (1994—1997); генерален секретар на полската секция на Aсоциацията на приятелите
на френската правна култура „Анри Капитан“ (1994—1998); представител на Полша в Комитета по биоетика на Съвета на Европа
(1991—1997); съдия в Конституционния съд (1997—1998) и след това
председател на същия съд (1998—2006); член на Международната
академия по сравнително право (от 1994 г.) и неин заместник‑председател (от 2010 г.), член на Международната асоциация по право,
етика и наука (от 1995 г.), член на полския Хелзинкски комитет; член
на полската Академия за изкуство и литература; медал за заслуги,
връчен от генералния секретар на Съвета на Европа (2007); автор
на голям брой публикации в областта на гражданското, медицинското и европейското право; съдия в Съда от 7 октомври 2009 г.
Daniel Šváby
Роден през 1951 г.; доктор по право (Братиславски университет);
съдия в Първоинстанционния съд, Братислава; съдия по граждански дела в Апелативния съд и заместник‑председател на Апелативния съд, Братислава; член на секцията по гражданско и семейно
право в Правния институт на Министерството на правосъдието;
заместващ съдия по търговски дела във Върховния съд; член на
Европейската комисия по правата на човека (Страсбург); съдия
в Конституционния съд (2000—2004); съдия в Първоинстанционния съд от 12 май 2004 г. до 6 октомври 2009 г.; съдия в Съда от
7 октомври 2009 г.
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Maria Berger
Родена през 1956 г.; юридическо и икономическо образование
(1975—1979), доктор по право; асистент и хоноруван преподавател в Института по публично право и политически науки на Университета в Инсбрук (1979—1984); администратор във Федералното министерство на науката и научните изследвания, където
последно е заместник началник на отдел (1984—1988); отговаря за
въпросите, свързани с Европейския съюз във Федералната администрация (1988—1989); началник на служба „Европейска интеграция“ на Федералната администрация (подготовка за присъединяването на Република Австрия към Европейския съюз) (1989—1992);
директор на Надзорния орган на ЕАСТ в Женева и в Брюксел
(1993—1994); заместник‑председател на Дунавския университет
в Кремс (1995—1996); член на Европейския парламент (от ноември
1996 г. до януари 2007 г. и от декември 2008 г. до юли 2009 г.) и член
на правната комисия; заместващ член на Европейския конвент за
бъдещето на Европа (от февруари 2002 г. до юли 2003 г.); член на
общинския съвет на град Перг (от септември 1997 г. до септември
2009 г.); федерален министър на правосъдието (от януари 2007 г. до
декември 2008 г.); съдия в Съда от 7 октомври 2009 г.
Niilo Jääskinen
Роден през 1958 г.; диплома по право (1980), магистърска степен
по право (1982), докторантура (2008) в Хелзинкския университет,
преподавател в Хелзинкския университет (1980—1986); съдебен
помощник и временен съдия в първоинстанционния съд в Рованиеми (1983—1984); правен съветник (1987—1989), след това началник
на секцията по европейско право (1990—1995) в Министерството
на правосъдието; правен съветник в Министерството на външните работи (1989—1990); съветник и секретар по европейските въпроси в Голямата комисия на финландския парламент (1995—2000);
временен съдия (от юли 2000 г. до декември 2002 г.), след това съдия (от януари 2003 г. до септември 2009 г.) във Върховния административен съд; отговарял е за правните и институционалните
въпроси по време на преговорите за присъединяване на Република Финландия към Европейския съюз; генерален адвокат в Съда от
7 октомври 2009 г.
Pedro Cruz Villalón
Роден през 1946 г.; диплома по право (1963—1968), доктор по
право, Университет в Севиля (1975); следдипломна квалификация във Фрайбургския университет (1969—1971); доцент по политически и правни науки в Университета в Севиля (1978—1986);
титуляр на катедрата по конституционно право в Университета
в Севиля (1986—1992); съдебен помощник в Конституционния съд
(1986—1987); съдия в Конституционния съд (1992—1998); председател на Конституционния съд (1998—2001); член на Института за академични изследвания в Берлин (2001—2002); титуляр на катедрата
по конституционно право в Мадридския автономен университет
(2002—2009); изборен съветник в Държавния съвет (2004—2009);
автор на множество публикации; генерален адвокат в Съда от
14 декември 2009 г.
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Alexandra (Sacha) Prechal
Родена през 1959 г.; завършва право (Университет в Грьонинген,
1977—1983 г.); доктор по право (Университет в Амстердам, 1995 г.);
преподавател в Юридическия факултет, Маастрихт (1983—1987);
съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1987—1991);
преподавател в Европейския институт и в Юридическия факултет
на Амстердамския университет (1991—1995); професор по европейско право в Юридическия факултет на Университета в Тилбург
(1995—2003); професор по европейско право в Юридическия факултет на Университета в Утрехт и член на управителния съвет на
Institut Europa на Университета в Утрехт (от 2003 г.); член на редакционния комитет на множество национални и международни правни издания; автор на много публикации; член на Нидерландската
кралска академия на науките; съдия в Съда от 10 юни 2010 г.
Egidijus Jarašiūnas
Роден през 1952 г.; диплома по право от Университета във Вилнюс
(1974—1979); доктор по правни науки в Академията по право в Литва (1999), адвокат в адвокатската колегия на Литва (1979—1990); депутат във Върховния съвет на Република Литва (1990—1992), впоследствие член на Сейма (Парламента) на Република Литва и член
на Комитета за държава и право (1992—1996); съдия в Конституционния съд на Република Литва (1996—2005), впоследствие съветник на председателя на Конституционния съд на Литва (от 2006 г.);
асистент в катедрата по конституционно право в Юридическия
факултет на Университета „Миколас Ромерис” (1997—2000), впоследствие доцент (2000—2004), а след това професор (от 2004 г.)
в посочената катедра и накрая ръководител на катедрата по конституционно право (2005—2007); декан на Юридическия факултет
на Университета „Миколас Ромерис” (2007—2010); член на Венецианската комисия (2006—2010); подписал акта от 11 март 1990 г. за
възстановяване на независимостта на Литва; автор на множество
правни публикации; съдия в Съда от 6 октомври 2010 г.
Carl Gustav Fernlund
Роден през 1950 г.; завършва право в Университета в Lund (1975);
секретар на Първоинстанционния съд в Landskrona (1976—1978);
специализиран съдия в Апелативния административен съд
(1978—1982); заместник‑съдия в Апелативния административен
съд (1982); правен съветник в постоянния комитет по въпросите
на Конституцията в шведския парламент (1983—1985); правен съветник в Министерството на финансите (1985—1990); директор на
данъчна дирекция „Данъци върху доходите на физическите лица“
в Министерството на финансите (1990—1996); директор на дирекция „Акцизи“ в Министерството на финансите (1996—1998); съветник по данъчните въпроси в постоянното представителство на
Кралство Швеция към Европейския съюз (1998—2000); генерален
директор по правните въпроси на управление „Данъци и митници“
в Министерството на финансите (2000—2005); съдия във Върховния административен съд (2005—2009); председател на Апелативния административен съд в Гьотеборг (2009—2011); съдия в Съда от
6 октомври 2011 г.
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Alfredo Calot Escobar
Роден през 1961 г.; завършва право в Университета във Валенсия
(1979—1984); търговски анализатор в Съвета на Търговските палати на автономна област Валенсия (1986); юрист лингвист в Съда
(1986—1990); юрист редактор в Съда (1990—1993); администратор
в служба „Преса и информация“ на Съда (1993—1995); администратор в секретариата на институционалната комисия на Европейския парламент (1995—1996); служител в секретариата на Съда
(1996—1999); съдебен помощник в Съда (1999—2000); началник
на отдела за преводи на испански език в Съда (2000—2001); директор, а впоследствие генерален директор на генерална дирекция „Писмени преводи“ на Съда (2001—2010); секретар на Съда от
7 октомври 2010 г.
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Промени в състава на Съда през 2011 г.

Тържествено съдебно заседание на 6 октомври 2011 г.
Във връзка с оставката на г‑жа Pernilla Lindh с решение от 8 септември 2011 г. представителите на правителствата на държавите — членки на Европейския съюз, назначиха г‑н Carl Gustav
Fernlund за съдия в Съда на Европейския съюз за остатъка от мандата на г‑жа Lindh, а именно
до 6 октомври 2012 г.
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от 1 януари 2011 г. до 6 октомври 2011 г.

от 7 октомври 2011 г. до 31 декември 2011 г.

г‑н V. SKOURIS, председател на Съда
г‑н A. TIZZANO, председател на първи състав
г‑н J. N. CUNHA RODRIGUES, председател на
втори състав
г‑н K. LENAERTS, председател на трети състав
г‑н J.-C. BONICHOT, председател на четвърти
състав
г‑н Y. BOT, първи генерален адвокат
г‑н K. SCHIEMANN, председател на осми състав
г‑н Aл. AРАБАДЖИЕВ, председател на шести
състав
г‑н J.-J. KASEL, председател на пети състав
г‑н D. ŠVÁBY, председател на седми състав
г‑н A. ROSAS, съдия
г‑жа R. SILVA de LAPUERTA, съдия
г‑жа J. KOKOTT, генерален адвокат
г‑н E. JUHÁSZ, съдия
г‑н G. ARESTIS, съдия
г‑н A. BORG BARTHET, съдия
г‑н M. ILEŠIČ, съдия
г‑н J. MALENOVSKÝ, съдия
г‑н U. LÕHMUS, съдия
г‑н E. LEVITS, съдия
г‑н A. Ó CAOIMH, съдия
г‑н L. BAY LARSEN, съдия
г‑жа E. SHARPSTON, генерален адвокат
г‑н P. MENGOZZI, генерален адвокат
г‑жа P. LINDH, съдия
г‑н J. MAZÁK, генерален адвокат
г‑н T. von DANWITZ, съдия
г‑жа V. TRSTENJAK, генерален адвокат
г‑жа C. TOADER, съдия
г‑н M. SAFJAN, съдия
г‑жа M. BERGER, съдия
г‑н N. JÄÄSKINEN, генерален адвокат
г‑н P. CRUZ VILLALÓN, генерален адвокат
г‑жа A. PRECHAL, съдия
г‑н E. JARAŠIŪNAS, съдия

г‑н V. SKOURIS, председател на Съда
г‑н A. TIZZANO, председател на първи състав
г‑н J. N. CUNHA RODRIGUES, председател на
втори състав
г‑н K. LENAERTS, председател на трети състав
г‑н J.-C. BONICHOT, председател на четвърти
състав
г‑н J. MAZÁK, първи генерален адвокат
г‑н J. MALENOVSKÝ, председател на седми
състав
г‑н U. LÕHMUS, председател на шести състав
г‑н M. SAFJAN, председател на пети състав
г‑жа A. PRECHAL, председател на осми състав
г‑н A. ROSAS, съдия
г‑жа R. SILVA de LAPUERTA, съдия
г‑жа J. KOKOTT, генерален адвокат
г‑н K. SCHIEMANN, съдия
г‑н E. JUHÁSZ, съдия
г‑н G. ARESTIS, съдия
г‑н A. BORG BARTHET, съдия
г‑н M. ILEŠIČ, съдия
г‑н E. LEVITS, съдия
г‑н A. Ó CAOIMH, съдия
г‑н L. BAY LARSEN, съдия
г‑жа E. SHARPSTON, генерален адвокат
г‑н P. MENGOZZI, генерален адвокат
г‑н Y. BOT, генерален адвокат
г‑н T. von DANWITZ, съдия
г‑жа V. TRSTENJAK, генерален адвокат
г‑н Aл. AРАБАДЖИЕВ, съдия
г‑жа C. TOADER, съдия
г‑н J.-J. KASEL, съдия
г‑н D. ŠVÁBY, съдия
г‑жа M. BERGER, съдия
г‑н N. JÄÄSKINEN, генерален адвокат
г‑н P. CRUZ VILLALÓN, генерален адвокат
г‑н E. JARAŠIŪNAS, съдия
г‑н C. G. FERNLUND, съдия

г‑н A. CALOT ESCOBAR, секретар

г‑н A. CALOT ESCOBAR, секретар
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Бивши членове

4.

Съд на Европейския съюз

Бивши членове на Съда

Pilotti Massimo, съдия (1952—1958), председател от 1952 г. до 1958 г.
Serrarens Petrus, съдия (1952—1958)
Van Kleffens Adrianus, съдия (1952—1958)
Rueff Jacques, съдия (1952—1959 г. и 1960—1962 г.)
Riese Otto, съдия (1952—1963)
Lagrange Maurice, генерален адвокат (1952—1964)
Delvaux Louis, съдия (1952—1967)
Hammes Charles Léon, съдия (1952—1967), председател от 1964 г. до 1967 г.
Roemer Karl, генерален адвокат (1953—1973)
Catalano Nicola, съдия (1958—1962)
Rossi Rino, съдия (1958—1964)
Donner Andreas Matthias, съдия (1958—1979), председател от 1958 г. до 1964 г.
Trabucchi Alberto, съдия (1962—1972), впоследствие генерален адвокат (1973—1976)
Lecourt Robert, съдия (1962—1976), председател от 1967 г. до 1976 г.
Strauss Walter, съдия (1963—1970)
Gand Joseph, генерален адвокат (1964—1970)
Monaco Riccardo, съдия (1964—1976)
Mertens de Wilmars Josse J., съдия (1967—1984), председател от 1980 г. до 1984 г.
Pescatore Pierre, съдия (1967—1985)
Dutheillet de Lamothe Alain Louis, генерален адвокат (1970—1972)
Kutscher Hans, съдия (1970—1980), председател от 1976 г. до 1980 г.
Mayras Henri, генерален адвокат (1972—1981)
O’Dalaigh Cearbhall, съдия (1973—1974)
Sørensen Max, съдия (1973—1979)
Reischl Gerhard, генерален адвокат (1973—1981)
Warner Jean‑Pierre, генерален адвокат (1973—1981)
Mackenzie Stuart Alexander J., съдия (1973—1988), председател от 1984 г. до 1988 г.
O’Keeffe Aindrias, съдия (1975—1985)
Touffait Adolphe, съдия (1976—1982)
Capotorti Francesco, съдия (1976), впоследствие генерален адвокат (1976—1982)
Bosco Giacinto, съдия (1976—1988)
Koopmans Thymen, съдия (1979—1990)
Due Ole, съдия (1979—1994), председател от 1988 г. до 1994 г.
Everling Ulrich, съдия (1980—1988)
Chloros Alexandros, съдия (1981—1982)
Rozès Simone, генерален адвокат (1981—1984)
Verloren van Themaat Pieter, генерален адвокат (1981—1986)
Slynn Sir Gordon, генерален адвокат (1981—1988), впоследствие съдия (1988—1992)
Grévisse Fernand, съдия (1981—1982 и 1988—1994)
Bahlmann Kai, съдия (1982—1988)
Galmot Yves, съдия (1982—1988)
Mancini G. Federico, генерален адвокат (1982—1988), впоследствие съдия (1988—1999)
Kakouris Constantinos, съдия (1983—1997)
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Бивши членове

Darmon Marco, генерален адвокат (1984—1994)
Joliet René, съдия (1984—1995)
Lenz Carl Otto, генерален адвокат (1984—1997)
O’Higgins Thomas Francis, съдия (1985—1991)
Schockweiler Fernand, съдия (1985—1996)
Da Cruz Vilaça José Luís, генерален адвокат (1986—1988)
De Carvalho Moithinho de Almeida José Carlos, съдия (1986—2000)
Mischo Jean, генерален адвокат (1986—1991 и 1997—2003)
Rodríguez Iglesias Gil Carlos, съдия (1986—2003), председател от 1994 г. до 2003 г.
Diez de Velasco Manuel, съдия (1988—1994)
Zuleeg Manfred, съдия (1988—1994)
Van Gerven Walter, генерален адвокат (1988—1994)
Tesauro Giuseppe, генерален адвокат (1988—1998)
Jacobs Francis Geoffrey, генерален адвокат (1988—2006)
Kapteyn Paul Joan George, съдия (1990—2000)
Murray John L., съдия (1991—1999)
Gulmann Claus Christian, генерален адвокат (1991—1994), впоследствие съдия (1994—2006)
Edward David Alexander Ogilvy, съдия (1992—2004)
Elmer Michael Bendik, генерален адвокат (1994—1997)
Hirsch Günter, съдия (1994—2000)
Cosmas Georges, генерален адвокат (1994—2000)
La Pergola Antonio Mario, съдия (1994 г. и 1999—2006 г.), генерален адвокат (1995—1999)
Puissochet Jean‑Pierre, съдия (1994—2006)
Léger Philippe, генерален адвокат (1994—2006)
Ragnemalm Hans, съдия (1995—2000)
Fennelly Nial, генерален адвокат (1995—2000)
Sevón Leif, съдия (1995—2002)
Wathelet Melchior, съдия (1995—2003)
Jann Peter, съдия (1995—2009)
Ruiz‑Jarabo Colomer Dámaso, генерален адвокат (1995—2009)
Schintgen Romain, съдия (1996—2008)
Ioannou Krateros, съдия (1997—1999)
Alber Siegbert, генерален адвокат (1997—2003)
Saggio Antonio, генерален адвокат (1998—2000)
O’Kelly Macken Fidelma, съдия (1999—2004)
Von Bahr Stig, съдия (2000—2006)
Colneric Ninon, съдия (2000—2006)
Geelhoed Leendert A., генерален адвокат (2000—2006)
Stix‑Hackl Christine, генерален адвокат (2000—2006)
Timmermans Christiaan Willem Anton, съдия (2000—2010)
Poiares Pessoa Maduro Luís Miguel, генерален адвокат (2003—2009)
Makarczyk Jerzy, съдия (2004—2009)
Klučka Ján, съдия (2004—2009)
Kūris Pranas, съдия (2004—2010)
Lindh Pernilla, съдия (2006—2011)

98

Годишен доклад 2011 г.

Бивши членове

Съд на Европейския съюз

Председатели

Pilotti Massimo (1952—1958)
Donner Andreas Matthias (1958—1964)
Hammes Charles Léon (1964—1967)
Lecourt Robert (1967—1976)
Kutscher Hans (1976—1980)
Mertens de Wilmars Josse J. (1980—1984)
Mackenzie Stuart Alexander John (1984—1988)
Due Ole (1988—1994)
Rodríguez Iglésias Gil Carlos (1994—2003)
Секретари
Van Houtte Albert (1953—1982)
Heim Paul (1982—1988)
Giraud Jean‑Guy (1988—1994)
Grass Roger (1994—2010)
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Съд на Европейския съюз

Г — Съдебна статистика на Съда
Обща дейност на Съда
1.

Образувани, приключени и висящи дела (2007—2011)

Образувани дела
2. Видове производства (2007—2011)
3. Област, с която е свързан(а) искът/жалбата (2011)
4.	Искове за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка
(2007—2011)
Приключени дела
5. Видове производства (2007—2011)
6. Съдебни решения, определения, становища (2011)
7.
Съдебни състави (2007—2011)
8.	Дела, приключени със съдебно решение, становище или определение с правораздавателен характер (2007—2011)
9. Област, с която е свързан(а) искът/жалбата (2007—2011)
10. Област, с която е свързан(а) искът/жалбата (2011)
11.	Съдебни решения за установяване на неизпълнение на задължения от държава
членка: взето решение (2007—2011)
12.	Продължителност на производствата (съдебни решения и определения с правораздавателен характер) (2007—2011)
Висящи дела към 31 декември
13. Видове производства (2007—2011)
14. Съдебни състави (2007—2011)
Разни
15. Бързи производства (2007—2011)
16. Спешни преюдициални производства (2008—2011)
17. Обезпечителни производства (2011)
Общо развитие на правораздавателната дейност (1952—2011)
18. Образувани дела и съдебни решения
19. Отправени преюдициални запитвания (по държави членки и по години)
20. Отправени преюдициални запитвания (по държави членки и по юрисдикции)
21.	Предявени искове за установяване на неизпълнение на задължения от държава
членка
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Съд на Европейския съюз

1. 	Обща дейност на Съда
Образувани, приключени и висящи дела (2007—2011)1

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2007 г.

 Образувани дела

Образувани дела
Приключени дела
Висящи дела

1

2008 г.

2009 г.

2010 г.

 Приключени дела

2007 г.
581
570
742

2008 г.
593
567
768

2011 г.

 Висящи дела

2009 г.
562
588
742

2010 г.
631
574
799

2011 г.
688
638
849

Посочените (приблизителни) данни указват общия брой дела, независимо от съединяването на дела поради връзката помежду им (един номер на дело = едно дело).

Годишен доклад 2011 г.

103

Съд на Европейския съюз

2.

Съдебна статистика

Образувани дела — Видове производства (2007—2011)1
2011 г.
Преки искове
или жалби

Преюдициални
запитвания

Жалби

Жалби във връзка
с обезпечително
производство или
встъпване

Особени производства

2007 г.
Преюдициални запитвания
Преки искове или жалби
Жалби
Жалби във връзка с обезпечително
производство или встъпване
Становища
Особени производства2
Общо
Молби за допускане на обезпечение

7

2008 г.
288
210
78

2009 г.
302
143
105

2010 г.
385
136
97

2011 г.
423
81
162

8
1
8
593
3

2
1
9
562
2

6

13

7
631
2

9
688
3

1

Посочените (приблизителни) данни указват общия брой дела, независимо от съединяването на дела поради връзката помежду им (един номер на дело = едно дело).

2

За „особени производства“ се считат: поправянето (член 66 от Процедурния правилник), определянето
на съдебните разноски (член 74 от Процедурния правилник), правната помощ (член 76 от Процедурния
правилник), отмяната на съдебно решение, постановено в отсъствието на ответника (член 94 от Процедурния правилник), отмяната на влязло в сила решение по молба на трето лице (член 97 от Процедурния
правилник), преразглеждането на съдебно решение (член 98 от Процедурния правилник), тълкуването
на съдебно решение (член 102 от Процедурния правилник), разглеждането на предложение на Първия
генерален адвокат за преразглеждане на решение на Общия съд (член 62 от Статута на Съда), производството по налагане на запор (Протокол за привилегиите и имунитетите), делата, свързани с имунитет
(Протокол за привилегиите и имунитетите).

104

Годишен доклад 2011 г.

Съдебна статистика

Съд на Европейския съюз

1

3
12
21
23

3
7
2

1
20
2

4
3
3
1
1
3
2

1
81

2
7
2
17
7
19
1
9
9
2
19
1
9
2
44
15
11
19
2
11
12
37
11
19
1
2
3
423

6
14
5
1
4
17
39
52

10

6
3

1

1

3
2

2
3
1

2
161

12
1

1

81

423

1
162

1
13

7
85
6
19
13
23
31
1
6
10
36
58
60
19
1
17
12
2
42
3
11
2
44
15
15
22
5
14
16
41
11
21
1
4
4
677
1
1
2
679

Особени
производства

2
1
2
3

1

Общо

5
66

Жалби във
връзка с
обезпечително
производство
или встъпване

1
19

Жалби

Преюдициални
запитвания

Външна дейност на Европейския съюз
Данъчни въпроси
Достъп до документи
Държавни помощи
Европейско гражданство
Защита на потребителите
Земеделие
Икономическа и парична политика
Икономическо, социално и териториално сближаване
Индустриална политика
Институционално право
Интелектуална и индустриална собственост
Конкуренция
Митнически съюз и обща митническа тарифа
Образование, професионално обучение, младеж и спорт
Обща външна политика и политика на сигурност
Обществени поръчки
Обществено здраве
Околна среда
Правен режим на предприятията
Принципи на правото на Съюза
Присъединяване на нови държави
Пространство на свобода, сигурност и правосъдие
Сближаване на законодателствата
Свобода на установяване
Свободно движение на капитали
Свободно движение на стоки
Свободно движение на хора
Свободно предоставяне на услуги
Социална политика
Социално осигуряване на работниците мигранти
Транспорт
Туризъм
Търговска политика
Финансови разпоредби (бюджет, финансова рамка,
собствени ресурси, борба с измамите,...)
ДФЕС
Институционално право
Правилник за длъжностните лица
Привилегии и имунитети
Производство
Разни
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТИ

Преки искове
или жалби

3.	
Образувани дела — Област, с която е свързан(а) искът или
жалбата (2011)1

1

1
1
7
8
9

Посочените (приблизителни) данни указват общия брой дела, независимо от съединяването на дела поради връзката помежду им (един номер на дело = едно дело).
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4.	
Образувани дела — Искове за установяване на неизпълнение на задължения от държава
членка (2007—2011)1
Съд на Европейския съюз
Съдебна статистика

Годишен доклад 2011 г.

Годишен доклад 2011 г.

1

2007 г.

6
10
2
10
19
21
15
17
2
1
15
3
5
4
10
10
14
1
1
5
6
13
207

6
15

1
20
2
3
8
6
7
23
1
1
2
10
2
212

10
26
21
14
23
1

17

2008 г.
10

2009 г.

2
1
1
5
142

5
1
3
5
7
11
17
1

5
5
6
12
11
8
16
3

4

13

2010 г.

3
3
2
4
1
128

5
10
9
10

8
3

2
1
7
7
4
14
8
9
6
1

11

2011 г.

1
1
2
2
2
73

1
4
2
7
3

2

1
4
4
7
7
7
1

5
3

7

Посочените (приблизителни) данни указват общия брой дела, независимо от съединяването на дела поради връзката помежду им (един номер на дело = едно дело).

Белгия
България
Чешка република
Дания
Германия
Естония
Ирландия
Гърция
Испания
Франция
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Унгария
Малта
Нидерландия
Австрия
Полша
Португалия
Румъния
Словения
Словакия
Финландия
Швеция
Обединеното кралство
Общо

Съдебна статистика
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Приключени дела — Видове производства (2007—2011)1
2011 г.
Преки искове
или жалби

Преюдициални
запитвания

Жалби

Особени производства

Преюдициални запитвания
Преки искове или жалби
Жалби
Жалби във връзка с
обезпечително производство
или встъпване
Становища
Особени производства
Общо

1

Становища

Жалби във връзка с
обезпечително производство
или встъпване

2007 г.
235
241
88

2008 г.
301
181
69

2009 г.
259
215
97

2010 г.
339
139
84

2011 г.
388
117
117

2

8

4

4
570

8
567

7
1
9
588

7
1
8
638

8
574

Посочените (приблизителни) данни указват общия брой дела, независимо от съединяването на дела поради връзката помежду им (един номер на дело = едно дело).
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Приключени дела — Съдебни решения, определения,
становища (2011)1

Преки искове
или жалби
67,15 %

Определения с
правораздавателен
характер
15,43 %

Преюдициални запитвания
Преки искове или жалби
Жалби
Жалби във връзка с
обезпечително производство
или встъпване
Становища
Особени производства
Общо

237
82
51

38
1
41

Становища

Други
определения4

Съдебни решения

Определения с
правораздавателен
характер2

Становища
0,18 %

Определения по
обезпечителни
производства3

Определения по
обезпечителни
производства
1,09 %
Други определения
16,15 %

2

45
34
5

4

3

Общо

6.

Съд на Европейския съюз

320
117
99

1
370

5
85

6

2
89

1

7
1
7
551

1

Посочените (окончателни) данни указват общия брой дела, като е взето предвид съединяването на дела
поради връзката помежду им (поредица съединени дела = едно дело).

2

Определения, с които се слага край на производството, различни от определенията, с които се слага край
на производството поради заличаване на делото от регистъра, поради липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество или поради препращане на делото на Общия съд.

3

Определения, постановени по молби на основание членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС (по-рано, членове 242
ЕО и 243 ЕО) или на основание член 280 ДФЕС (по-рано, член 244 ЕО), или на основание съответните разпоредби от ДЕОАЕ, или вследствие на жалба срещу определение, постановено по обезпечително производство или по молба за встъпване.

4

Определения, с които се слага край на производството поради заличаване на делото от регистъра, поради липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество или поради препращане на
делото на Общия съд.
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Приключени дела — Съдебен състав (2007—2011)1
2011 г.
Състави от
петима съдии
55,15 %

Състави от
трима съдии
32,54 %

Председател
0,73 %
Пленум
0,18 %

Пленум
Голям състав
51
Състави от петима
съдии
241
Състави от трима
съдии
105
Председател
Общо 397

51

66

66

41

41

70

8 249 259

13 272 275

8 283 280

49 154 65
2
2
59 456 390

59 124 96
7
7
79 469 412

70 166 56
5
5
83 495 406

Общо

Определения2

Съдебни решения/Становища

2011 г.

Общо

Съдебни решения/Становища

2010 г.

Общо

Определения2

Съдебни решения/Становища

2009 г.

Общо

Определения2

Съдебни решения/Становища

2008 г.

Общо

Определения2

Съдебни решения/Становища

2007 г.

Определения2

Голям състав
11,40 %

1
62

1
62

8 288 290

10 300

1

71

76 132 91 86 177
5
5
4
4
90 496 444 100 544

1

Посочените (приблизителни) данни указват общия брой дела, независимо от съединяването на дела поради връзката помежду им (един номер на дело = едно дело).

2

Определения, с които се слага край на производството, различни от определенията, с които се слага край
на производството поради заличаване на делото от регистъра, поради липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество или поради препращане на делото на Общия съд.
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8.	
Дела, приключени със съдебно решение, становище или
определение с правораздавателен характер (2007—2011)1 2

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

 Съдебни решения/Становища

Съдебни решения/Становища
Определения
Общо

2007 г.
397
59
456

2011 г.

 Определения

2008 г.
390
79
469

2009 г.
412
83
495

2010 г.
406
90
496

2011 г.
444
100
544

1

Посочените (приблизителни) данни указват общия брой дела, независимо от съединяването на дела поради връзката помежду им (един номер на дело = едно дело).

2

Определения, с които се слага край на производството, различни от определенията, с които се слага край
на производството поради заличаване на делото от регистъра, поради липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество или поради препращане на делото на Общия съд.
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9.	
Дела, приключени със съдебно решение, становище или
определение с правораздавателен характер — Област,
с която е свързан(а) искът или жалбата (2007—2011)1

Брюкселска конвенция
Бюджет на Общностите2
Външна дейност на Европейския съюз
Данъчни въпроси
Достъп до документи
Държавни помощи
Европейско гражданство
Енергетика
Защита на потребителите3
Земеделие
Икономическа и парична политика
Индустриална политика
Институционално право
Интелектуална и индустриална собственост
Конкуренция
Митнически съюз и обща митническа тарифа4
Научни изследвания, информация, обучение,
статистики
Обща външна политика и политика на сигурност
Обща митническа тарифа4
Обща политика в областта на рибарството
Обществени поръчки
Обществено здраве
Околна среда и потребители3
Околна среда3
Правен режим на предприятията
Правосъдие и вътрешни работи
Привилегии и имунитети
Принципи на правото на Съюза
Присъединяване на нови държави
Пространство на свобода, сигурност и правосъдие
Регионална политика
Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване
на химикали (Регламент REACH)
Римска конвенция
Сближаване на законодателствата
Свобода на установяване
Свободно движение на капитали
Свободно движение на стоки
Свободно движение на хора
Свободно предоставяне на услуги
Собствени ресурси на Общностите2
Социална политика
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2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
2
1
2
1
9
8
8
10
8
44
38
44
66
49
2
9
26
10
16
48
2
7
3
6
7
4
4
4
2
2
3
4
23
54
18
15
23
1
1
1
1
11
12
6
9
9
6
15
29
26
20
21
22
31
38
47
17
23
28
13
19
12
8
5
15
19

4
10
6

2
5
6

2
13
4

50

43

60

16

17
1
2
4

17

1
4
1
17
7

4
1

4
1
26
3

1
2
7
2

48
9
17

4
24
2

4
2
1
7
3
25
35
8

15
1
23

1
21
19
13
14
19
24
3
26

21
29
9
12
27
8
25

1
32
13
7
13
19
17
10
33

15
17
6
6
17
30
5
36

15
21
14
8
9
27
2
36
>>>
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Социално осигуряване на работниците мигранти
Транспорт
Търговска политика
Финансови разпоредби (бюджет, финансова рамка,
собствени ресурси, борба с измамите,...)2
Договор за ЕО/ДФЕС
Договор за ЕС
Договор за ВС
Договор за АЕ
Правилник за длъжностните лица
Привилегии и имунитети
Производство
Разни
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТИ

Съд на Европейския съюз

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
7
5
3
6
8
6
4
9
4
7
1
1
5
2
2

430
4

445
6
2

481
1

1
482
4

17

11

8

4

3

5
16
469

5
13
495

6
10
496

4
535
1
1

2
5
7
544

1

Посочените (приблизителни) данни указват общия брой дела, независимо от съединяването на дела поради връзката помежду им (един номер на дело = едно дело).

2

Рубриките „Бюджет на Общностите“ и „Собствени ресурси на Общностите“ са прегрупирани в рубриката
„Финансови разпоредби“ за делата, образувани след 1 декември 2009 г.

3

Рубриката „Околна среда и потребители“ е разделена на две отделни рубрики за делата, образувани след
1 декември 2009 г.

4

Рубриките „Обща митническа тарифа“ и „Митнически съюз“ са прегрупирани в една-единствена рубрика
за делата, образувани след 1 декември 2009 г.
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10.	
Дела, приключени със съдебно решение, становище или
определение с правораздавателен характер — Област,
с която е свързан(а) искът или жалбата (2011)1

Външна дейност на Европейския съюз
Данъчни въпроси
Достъп до документи
Държавни помощи
Европейско гражданство
Енергетика
Защита на потребителите4
Земеделие
Индустриална политика
Институционално право
Интелектуална собственост
Конкуренция
Митнически съюз и обща митническа тарифа5
Обща външна политика и политика на сигурност
Обща митническа тарифа5
Обща политика в областта на рибарството
Обществени поръчки
Обществено здраве
Околна среда4
Околна среда и потребители4
Правен режим на предприятията
Принципи на правото на Съюза
Присъединяване на нови държави
Пространство на свобода, сигурност
и правосъдие
Регистрация, оценка, разрешаване и
ограничаване на химикали (Регламент REACH)
Сближаване на законодателствата
Свобода на установяване
Свободно движение на капитали
Свободно движение на стоки
Свободно движение на хора
Свободно предоставяне на услуги
Собствени ресурси на Общностите3
Социална политика
Социално осигуряване на работниците мигранти
Транспорт
Търговска политика
Финансови разпоредби (бюджет, финансова
рамка, собствени ресурси, борба с измамите,...)3
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Съдебни решения/ Определения2
Становища
7
1
39
10
2
42
6
7
2
2
2
21
2
8
1
8
12
26
21
17
2
18
1
4
2
1
3
4
1
2
34
1
21
4
7
1
7
8
1
22

13
20
13
8
9
26
2
28
8
6
2
4

1

2
1
1

1
8
1

Общо
8
49
2
48
7
2
4
23
9
20
47
19
19
4
2
1
7
3
35
25
8
15
1
23
1
15
21
14
8
9
27
2
36
8
7
2
4
>>>
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Съд на Европейския съюз

Договор за ЕО/ДФЕС
Договор за ЕС
Договор за ВС
Привилегии и имунитети
Производство
Разни
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТИ

95

2
5
5
100

535
1
1
2
5
7
544

1

Посочените (приблизителни) данни указват общия брой дела, независимо от съединяването на дела поради връзката помежду им (един номер на дело = едно дело).

2

Определения, с които се слага край на производството, различни от определенията, с които се слага край
на производството поради заличаване на делото от регистъра, поради липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество или поради препращане на делото на Общия съд.

3

Рубриките „Бюджет на Общностите“ и „Собствени ресурси на Общностите“ са прегрупирани в рубриката
„Финансови разпоредби“ за делата, образувани след 1 декември 2009 г.

4

Рубриката „Околна среда и потребители“ е разделена на две отделни рубрики за делата, образувани след
1 декември 2009 г.

5

Рубриките „Обща митническа тарифа“ и „Митнически съюз“ са прегрупирани в една-единствена рубрика
за делата, образувани след 1 декември 2009 г.
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11.	
Приключени дела — Съдебни решения по искове за установяване на неизпълнение на
задължения от държава членка: взето решение (2007—2011)1
Съд на Европейския съюз
Съдебна статистика

Годишен доклад 2011 г.
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1

1
4
16

2
127

1

2

2
3
1

1

1
3
5

9

1
3
6

12

7
10
13
7
23

6
3
7

1
94

1
1
2

3
3
2
6

1
12

4
8
15
9
14

3

2

9

1
1

1
1
1
1

3

8
133

6
7

1

2
3
6
5
7

7

1
1
6
1
7
22
11
6
11

1
10

1

1

4

2

3
83

2

1
1

1
2
5
4
7

1
2

4
1
4
7
10
8
10

4

1
12

1
1

1
1

2
2

2

72

1
1

1

2
6
5
8

5
1

3
4
7
6
8

5

9

1

1
1

1
1

1
1

1

Посочените (окончателни) данни указват общия брой дела, като е взето предвид съединяването на дела поради връзката помежду им (поредица съединени
дела = едно дело).

Белгия
България
Чешка
република
Дания
Германия
Естония
Ирландия
Гърция
Испания
Франция
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Унгария
Малта
Нидерландия
Австрия
Полша
Португалия
Румъния
Словения
Словакия
Финландия
Швеция
Обединеното
кралство
Общо

2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Отхвърлен(а)
Отхвърлен(а)
Отхвърлен(а)
Отхвърлен(а)
Отхвърлен(а)
Уважен(а)
иск или
Уважен(а)
иск или
Уважен(а)
иск или
Уважен(а)
иск или
Уважен(а)
иск или
жалба
жалба
жалба
жалба
жалба
9
1
7
15
1
6
1
9
1

Съдебна статистика
Съд на Европейския съюз
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12.	
Приключени дела — Продължителност на производствата
(2007—2011)1 (съдебни решения и определения
с правораздавателен характер)

25
20
15
10
5
0
2007 г.

2008 г.

 Преюдициални запитвания

Преюдициални запитвания
Спешни преюдициални производства
Преки искове или жалби
Жалби

1

2009 г.

2010 г.

2011 г.

 Преки искове или жалби

2007 г.
19,3
18,2
17,8

2008 г.
16,8
2,1
16,9
18,4

 Жалби

2009 г.
17,1
2,5
17,1
15,4

2010 г.
16,1
2,1
16,7
14,3

2011 г.
16,4
2,5
20,2
15,4

Продължителността на производствата се представя в месеци с десетично число.
В изчисленията във връзка с продължителността на производствата не са включени: делата, по които е
постановено междинно решение или по които са постановени мерки за събирането на доказателства;
становищата; особените производства (а именно: определянето на съдебните разноски, правната помощ, отмяната на съдебно решение, постановено в отсъствието на ответника, отмяната на влязло в сила
решение по молба на трето лице, тълкуването, преразглеждането, поправянето, производството по налагане на запор); делата, приключили с постановяване на определение за заличаване на делото от регистъра, на определение, с което се установява липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество или на определение за препращане на делото на Общия съд; обезпечителните
производства, както и жалбите във връзка с обезпечително производство или встъпване.
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13.	
Висящи дела към 31 декември — Видове производства
(2007—2011)1

600
500
400
300
200
100
0
2007 г.

2008 г.

2010 г.

 Преюдициални запитвания

 Преки искове или жалби

 Особени производства

 Становища

Преюдициални запитвания
Преки искове или жалби
Жалби
Особени производства
Становища
Общо

1

2009 г.

2007 г.
408
213
117
4
742

2008 г.
395
242
126
4
1
768

2009 г.
438
170
129
4
1
742

2011 г.

 Жалби

2010 г.
484
167
144
3
1
799

2011 г.
519
131
195
4
849

Посочените (приблизителни) данни указват общия брой дела, независимо от съединяването на дела поради връзката помежду им (един номер на дело = едно дело).
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14.	
Висящи дела към 31 декември — Съдебен състав
(2007—2011)1
2011 г.
Неразпределени дела
72,67 %

Голям състав
4,95 %
Състави от
петима съдии
18,49 %
Състави от
трима съдии
2,71 %
Председател
1,18 %

Неразпределени дела
Пленум
Голям състав
Състави от петима съдии
Състави от трима съдии
Председател
Общо

1

2007 г.
481

2008 г.
524

2009 г.
490

59
170
24
8
742

40
177
19
8
768

65
169
15
3
742

2010 г.
519
1
49
193
33
4
799

2011 г.
617
42
157
23
10
849

Посочените (приблизителни) данни указват общия брой дела, независимо от съединяването на дела поради връзката помежду им (един номер на дело = едно дело).
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Разни — Бързи производства (2007—2011)1

Преки искове или жалби
Преюдициални запитвания
Жалби
Особени производства
Общо

1
5
1

2

6

1

7

2

6

1

3
1
1
5

Допускане

Отхвърляне

2011 г.

Отхвърляне

Допускане

Допускане

Допускане

2010 г.

Отхвърляне

2009 г.

4

1
7

2

6
5

4

8

2

11

Разни — Спешни преюдициални производства (2008—2011)2

Отхвърляне

2011 г.
Допускане

Допускане

Допускане

Допускане
Земеделие
Полицейско и съдебно
сътрудничество по
наказателноправни въпроси
Пространство на свобода,
сигурност и правосъдие

2010 г.
Отхвърляне

2009 г.

Отхвърляне

2008 г.

Отхвърляне

16.

2008 г.

Отхвърляне

Допускане

2007 г.

Отхвърляне

15.
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1
1

Общо

3

1

1

2

3

2

1

5

1

2

3

5

1

2

3

1

От 1 юли 2000 г. може да има разглеждане на дела по реда на бързо производство по силата на разпоредбите на членове 62а и 104а от Процедурния правилник.

2

От 1 март 2008 г. може да има разглеждане по реда на спешното преюдициално производство съгласно
разпоредбите на член 104б от Процедурния правилник по делата, свързани с пространството на свобода, сигурност и правосъдие.
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Разни — Обезпечителни производства (2011)1

Външна дейност на Европейския съюз
Достъп до документи
Държавни помощи
Институционално право
Интелектуална и индустриална
собственост
Конкуренция
Обща външна политика и политика на
сигурност
Околна среда
Търговска политика
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТИ

1

Допускане

Отхвърляне

Заличаване на делото от
регистъра или липса на
основание за постановяване
на решение по същество

Взето решение

Жалби във връзка
с обезпечително производство
или встъпване

Образувани обезпечителни
производства

17.

Съдебна статистика

1

11

1
1
3

1

2
1

1

1

3

13

5

1
1
4

Посочените (окончателни) данни указват общия брой дела, като е взето предвид съединяването на дела
поради връзката помежду им (поредица съединени дела = едно дело).
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1953 г.
1954 г.
1955 г.
1956 г.
1957 г.
1958 г.
1959 г.
1960 г.
1961 г.
1962 г.
1963 г.
1964 г.
1965 г.
1966 г.
1967 г.
1968 г.
1969 г.
1970 г.
1971 г.
1972 г.
1973 г.
1974 г.
1975 г.
1976 г.
1977 г.
1978 г.
1979 г.
1980 г.
1981 г.
1982 г.
1983 г.
1984 г.
1985 г.
1986 г.
1987 г.
1988 г.
1989 г.

4
10
9
11
19
43
46
22
24
30
99
49
55
30
14
24
60
47
59
42
131
63
61
51
74
146
1 218
180
214
217
199
183
294
238
251
193
244
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1
5
6
6
7
1
23
9
17
32
37
40
61
39
69
75
84
123
106
99
108
129
98
129
139
91
144
179
139

1
1
1

1
1
1

4
10
9
11
19
43
47
23
26
35
105
55
62
31
37
33
77
79
96
82
192
102
131
127
158
270
1 324
279
322
346
297
312
433
329
395
372
383

Молби за
допускане на
обезпечение

Общо

Искания за
становище

Жалби във
връзка с
обезпечително
производство
или встъпване

Жалби

Преюдициални
запитвания

Преки искове
или жалби

Години

Образувани дела1

2
2
2
5
2
1
2
7
4
4
2
1
2
1
2
6
8
5
6
6
7
6
14
17
16
11
17
23
23
21
17
19

Съдебни решения/
Становища2

18.	
Общо развитие на съдебната дейност (1952—2011) —
Образувани дела и съдебни решения

2
4
6
4
10
13
18
11
20
17
31
52
24
24
27
30
64
60
61
80
63
78
88
100
97
138
132
128
185
151
165
211
174
208
238
188
>>>
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1990 г.
1991 г.
1992 г.
1993 г.
1994 г.
1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Общо

221
140
251
265
125
109
132
169
147
214
197
187
204
277
219
179
201
221
210
143
136
81
8 682

141
186
162
204
203
251
256
239
264
255
224
237
216
210
249
221
251
265
288
302
385
423
7 428

15
13
24
17
12
46
25
30
66
68
66
72
46
63
52
66
80
79
77
104
97
162
1 280

1
1
1
1
2
3
5
4
4
13
7
4
5
6
1
3
8
8
2
6
13
98

1

Приблизителни данни; не се включват особените производства.

2

Окончателни данни.
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2
2
3

2

1
1

1
1

19

378
342
440
486
344
408
416
443
481
541
502
503
470
556
527
467
535
573
584
552
624
679
17 507

Молби за
допускане на
обезпечение

Общо

Искания за
становище

Жалби във
връзка с
обезпечително
производство
или встъпване

Жалби

Преюдициални
запитвания

Преки искове
или жалби

Години

Образувани дела1

12
9
5
13
4
3
4
1
2
4
4
6
1
7
3
2
1
3
3
1
2
3
354

Съдебни решения/
Становища2
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193
204
210
203
188
172
193
242
254
235
273
244
269
308
375
362
351
379
333
377
370
371
9 008
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1961 г.
1962 г.
1963 г.
1964 г.
1965 г.
1966 г.
1967 г.
1968 г.
1969 г.
1970 г.
1971 г.
1972 г.
1973 г.
1974 г.
1975 г.
1976 г.
1977 г.
1978 г.
1979 г.
1980 г.
1981 г.
1982 г.
1983 г.
1984 г.
1985 г.

5
1
4
4
1
5
8
5
7
11
16
7
13
14
12
10
9
13
13
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1
3
1
2
1
1
4
2

1

BE BG CZ DK

4

11
4
11
21
18
20
37
15
26
28
30
46
33
24
41
36
36
38
40

DE

2
1
2

1
2
1
2
3

EE IE

EL

ES

3
1
1
2
6
1
4
6
15
8
14
12
18
14
17
39
15
34
45

2

FR

1

2

2
5
4
5
5
14
12
7
11
19
19
11
18
7
10
11

IT

CY LV LT LU HU MT NL AT
1
5
1
5
4
1
1
1
3
2
1
3
1
6
10
1
6
7
1
4
14
9
38
1
11
17
4
17
21
19
22
6
14

PL PT RO SI SK FI SE UK Други1 Общо
1
5
6
6
7
1
23
9
17
32
37
40
61
1
39
1
69
1
75
5
84
5
123
8
106
6
99
5
108
4
129
6
98
9
129
8
139
>>>

19.	
Общо развитие на съдебната дейност (1952—2011) — Отправени преюдициални
запитвания
(по държави членки и по години)

Съдебна статистика
Съд на Европейския съюз

125

126

1

Дело C-265/00, Campina Melkunie (Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof ).
Дело C-196/09, Miles и др. (Съвет по жалбите на европейските училища).

1986 г.
1987 г.
1988 г.
1989 г.
1990 г.
1991 г.
1992 г.
1993 г.
1994 г.
1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Общо

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR
IT CY LV LT LU HU MT NL AT
13
4
18
4
2
1 19
5
1
16
15
5
32
2 17
1 36
5
3
19
30
4
34
1 38
28
2
26
13
2
47
1
2
2 28
10
1
18
17
5
34
4
2
6 21
25
4
9
19
2
54
2
3
5 29
36
2
17
16
3
62
1
5 15
22
1
18
22
7
57
1
5
7 22
24
1
43
19
4
44
2
13 36
46
1
13
14
8
51
3 10 10 43
58
2
19
2
30
4
66
4
6 24
70
2
10
6
19
7
46
1
2
9 10
50
3
24 35
12
7
49
3
5 55 16
39
2
21 16
13
3
49
2
3
4 17
43
4
23 56
15
3
47
2
3
5 12
50
12 31
10
5
53
1
4
4 15
40
2
14 57
18
8
59
7
3
8
37
4
12 31
18
3
43
2
4
8
9
45
4
28 15
24
4
50
1 18
8 21
48
1
2
28 12
21
1
4
51
2 11 10 17
18
2
3
36 15
17
3
3
77
1 14 17 24
34
1 1
4
20 12
22 1 2
5
59 2 2
8 14 26
43
1
2
19 20
24
1
6
71 2 1
9 17 12
39 1 3 3 4
6
34 25
35 8 5
3
59 2
11 11 28
29 1 4 3
10
1 24 15
37 9 3 10
71
4
6 22 33
49
3 2 9
6
24 15
34 22 5
6
83 1 7
9 27 31
44
10 1 2 13
22 24
685 40 20 141 1 885 7 62 160 271 847 1 100 2 20 11 75 46 1 789 387

PL PT RO SI SK FI SE UK Други1 Общо
8
91
9
144
16
179
1
14
139
2
12
141
3
14
186
1
18
162
3
12
204
1
24
203
5
6 20
251
6
3 4 21
256
2
6 7 18
239
7
2 6 24
264
7
4 5 22
255
8
5 4 26
1
224
4
3 4 21
237
3
7 5 14
216
1
4 4 22
210
1
4 5 22
249
1 2
4 11 12
221
2 3
1 5 2 10
251
7 3 1
1 5 6 16
265
4 1
4 7 14
288
10 3 1 2 1 2 5 28
1
302
8 10 17 1 5 6 6 29
385
11 11 14 1 3 12 4 26
423
43 88 33 4 11 76 91 531
2 7 428
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20.	
Общо развитие на съдебната дейност (1952—2011) —
Отправени преюдициални запитвания (по държави членки
и по юрисдикции)

Общо
Белгия

България
Чешка република

Дания
Германия

Естония
Ирландия

Гърция

Испания

Франция

Италия

Кипър

Cour constitutionnelle
Cour de cassation
Conseil d'État
Други юрисдикции
Софийски градски съд, Търговско отделение
Други юрисдикции
Nejvyššího soudu
Nejvyšší správní soud
Ústavní soud
Други юрисдикции
Højesteret
Други юрисдикции
Bundesgerichtshof
Bundesverwaltungsgericht
Bundesfinanzhof
Bundesarbeitsgericht
Bundessozialgericht
Staatsgerichtshof des Landes Hessen
Други юрисдикции
Riigikohus
Други юрисдикции
Supreme Court
High Court
Други юрисдикции
Άρειος Πάγος
Συμβούλιο της Επικρατείας
Други юрисдикции
Tribunal Supremo
Audiencia Nacional
Juzgado Central de lo Penal
Други юрисдикции
Cour de cassation
Conseil d'État
Други юрисдикции
Corte suprema di Cassazione
Corte Costituzionale
Consiglio di Stato
Други юрисдикции
Ανώτατο Δικαστήριο
Други юрисдикции

21
85
64
515
1
39

685
40

10
10
30
111
148
105
279
23
74
1
1 255
2
5
19
20
23
10
50
100
46
1
7
217
95
75
677
110
1
75
914
2

20
141

1 885
7

62

160

271

847

1 100
2
>>>
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Общо
Латвия

Литва

Люксембург

Унгария

Малта

Нидерландия

Австрия

Полша

Португалия

Румъния

Augstākā tiesa
Satversmes tiesa
Други юрисдикции
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Lietuvos vyriausiasis administracinis Teismas
Други юрисдикции
Cour supérieure de justice
Cour de cassation
Conseil d'État
Cour administrative
Други юрисдикции
Legfelsöbb Bíroság
Fővárosi ĺtélőtábla
Szegedi Ítélötáblá
Други юрисдикции
Qorti Kostituzzjonali
Qorti ta' l-Appel
Други юрисдикции
Raad van State
Hoge Raad der Nederlanden
Centrale Raad van Beroep
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Tariefcommissie
Други юрисдикции
Verfassungsgerichtshof
Oberster Gerichtshof
Oberster Patent- und Markensenat
Bundesvergabeamt
Verwaltungsgerichtshof
Vergabekontrollsenat
Други юрисдикции
Sąd Najwyższy
Naczelny Sąd Administracyjny
Trybunał Konstytucyjny
Други юрисдикции
Supremo Tribunal de Justiça
Supremo Tribunal Administrativo
Други юрисдикции
Tribunal Dâmboviţa
Curtea de Apel
Други юрисдикции

18
2
1
3
3
4
10
8
13
8
36
3
2
1
40

1
74
207
49
140
34
285
4
87
3
24
66
4
199
5
15
23
2
45
41
3
14
16

20

11

75

46

1

789

387

43

88

33
>>>
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Общо
Словения

Словакия

Финландия

Швеция

Обединеното
кралство

Други
Общо

1

Дело C-265/00, Campina Melkunie.

2

Дело C-196/09, Miles и др.
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Vrhovno sodišče
Ustavno sodišče
Други юрисдикции
Ústavný Súd
Najvyšší súd
Други юрисдикции
Korkein hallinto-oikeus
Korkein oikeus
Други юрисдикции
Högsta Domstolen
Marknadsdomstolen
Regeringsrätten
Други юрисдикции
House of Lords
Supreme Court
Court of Appeal
Други юрисдикции
Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof1
Съвет по жалбите на европейските училища2

1
3
6
5
38
12
26
14
5
24
48
40
3
69
419
1
1

4

11

76

91

531
1
1
7 428
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21.	
Общо развитие на съдебната дейност (1952—2011) — Предявени искове за установяване на
неизпълнение на задължения от държава членка
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Глава II
Общ съд на Европейския съюз

Дейност

Общ съд на Европейския съюз

A — Дейност на Общия съд през 2011 г.
От председателя на Общия съд г‑н Marc Jaeger
През 2011 г. не бе предвидено частично обновяване, но въпреки това персоналният състав
на Общия съд претърпя известни промени. Той приветства г‑жа М. Кънчева на мястото на
г‑н Т. Чипев, подал оставка през юни 2010 г., но едновременно с това със съжаление отбеляза
напускането на г‑н E. Moavero Milanesi. Посочените промени — извън установения график за
подновяване на всеки три години — вече са често явление, съпътстващо живота на юрисдикцията, на което следва да се отговори с подходящи административно‑организационни мерки.
От статистическа гледна точка без съмнение 2011 г. бележи рекорд. Общият брой от 722 заведени дела представлява увеличение с почти 15 % спрямо 2010 г. (636 образувани дела), през
която също бе достигнат непознат дотогава брой дела. Забележителен е напредъкът и в броя
на решените дела (+ 35 %), който свидетелства за безпрецедентна по мащаб дейност на юрисдикцията със 714 приключени дела (в сравнение с 527 през 2010 г.), към които следва да се добавят и 52 обезпечителни производства. Този резултат бе постигнат по пътя на задълбочени
реформи, осъществявани от Общия съд, които са свързани както с управлението на делата
в широк смисъл (или „case management“), така и с разработването на информационнотехнологични приложения и методи за изготвяне на решенията и определенията.
Юрисдикцията трябва да полага усилия и да поддържа ритъма на работа, възприет през
2011 г., но определени конюнктурни аспекти не позволяват систематично да се гарантира
запазването му всяка година. Това налага да се продължи с реформите, за да бъде Общият
съд в състояние не само да отговори на постоянно нарастващия брой дела, а и да намали
изоставането в съдебната дейност. В този смисъл следва да се отбележи, че въпреки описаните изключителни резултати броят на висящите дела продължава да се увеличава и достига
1 308, а продължителността на съдебното производство показва тенденция към нарастване
при средна стойност от 26,7 месеца (в сравнение с 24,7 месеца през 2010 г.).
След пълното изчерпване на възможностите за вътрешни реформи размислите вече се насочват към модернизация на процесуалните правила на Общия съд с оглед на осигуряване
на по‑голяма ефективност и подобряване на гъвкавостта в процесуалното третиране на различните видове разглеждани дела при спазване на процесуалните права на страните. Извън
посочените действително необходими подобрения равносметката от статистическите данни
за 2011 г. показва най‑вече, че рационалният подход в бъдещата работа на Общия съд е невъзможен без напредък в структурно отношение и набавяне на нови ресурси, макар и при
неблагоприятни в това отношение икономически, финансови и бюджетни условия.
В тематично отношение през 2011 г. правораздавателната дейност на Общия съд се отличава
с увеличаване на споровете в областта на държавните помощи (67 образувани дела), със запазване на големия брой дела за интелектуалната собственост (219 или 30 % от общия брой
дела) и с неочаквано големия брой дела относно ограничителните мерки на Европейския
съюз във връзка с положението в някои трети държави (93 образувани дела), който особено
отчетливо илюстрира прякото въздействие на нормотворческата дейност на Съюза върху
състоянието на юрисдикцията. Като цяло в правораздавателната дейност се наблюдава увеличаване на разнообразието и сложността, което личи от следващите страници, посветени
на отделните области от дейността на Общия съд във връзка със спорове за законосъобразност (I), искове за обезщетение (II), производства по обжалване на съдебни актове (III), и обезпечителни производства (IV).
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I.

Дейност

Спорове за законосъобразност

Допустимост на жалбите за отмяна на основание член 263 ДФЕС
1.

Срок за обжалване

Допустимостта на жалбите за отмяна зависи от спазването на срока, предвиден в член 263,
шеста алинея ДФЕС, съгласно който жалбите за отмяна трябва да бъдат подадени в срок от два
месеца, считано, в зависимост от случая, от публикуването на акта, от неговото съобщаване на
жалбоподателя или, при липса на съобщаване, от деня, в който той е узнал за него. Съгласно
член 102, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд, когато обжалваният акт се
публикува, този срок започва да тече от края на четиринадесетия ден след публикуването.
По дело PPG и SNF/ECHA (Определение от 21 септември 2011 г. по дело T-268/10, все още непубликувано, обжалвано, постановено от разширен състав) е обжалвано решение на Европейската агенция по химикали, което — в съответствие със задължението на агенцията по регламент REACH1 — е публикувано на нейния уебсайт. Като отбелязва, че член 102, параграф 1 от
Процедурния правилник се отнася само за решенията, публикувани в Официален вестник на
Европейския съюз, и че в конкретния случай няма разпоредба, която да изисква публикуване
на обжалваното решение в Официален вестник (за разлика например от решенията във връзка с държавните помощи), Общият съд приема, че удължаването на срока с четиринадесет
дни е неприложимо. Поради това той счита, че жалбата е недопустима.
Също така в Определение от 1 април 2011 г. по дело Doherty/Комисия (T-468/10, все още непубликувано) Общият съд постановява, че при завеждането на жалба, подадена по факс, следва
да се вземе предвид часът, регистриран в секретариата на Общия съд, в съответствие с разпоредбите на член 43, параграф 3 от Процедурния правилник (който предвижда, че с оглед
на сроковете в производството се взема предвид само датата на подаване в секретариата).
Това е часът в Люксембург, тъй като седалището на Съда на Европейския съюз е в Люксембург
в съответствие с Протокол № 6 към ДФЕС.
Накрая в Определение от 22 юни 2011 г. по дело Evropaïki Dynamiki/Комисия (T-409/09, все
още непубликувано, обжалвано) Общият съд постановява, че срокът от 10 дни поради отдалеченост, предвиден в член 102, параграф 2 от Процедурния правилник, се отнася само
до процесуалните срокове, но не и до петгодишния давностен срок по член 46 от Статута на
Съда на Европейския съюз, изтичането на който води до погасяване на иска за извъндоговорна отговорност. В този смисъл процесуалните срокове, като срокът за подаване на иск или
жалба, и петгодишният давностен срок за погасяване на иска за извъндоговорна отговорност
срещу Съюза са различни по естеството си срокове. Всъщност спазването на сроковете за
подаване на искове или жалби е абсолютна процесуална предпоставка и нейното прилагане
не зависи от преценката на страните в процеса и на съда, тъй като тези срокове са установени, за да се осигури яснота и сигурност на правните положения. Следователно съдът на

1

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета
и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, стр. 1; Специално
издание на български език, 2007 г., глава 13, том 60, стр. 3 и поправки в ОВ L 36, 5.2.2009 г., стр. 84 и ОВ
L 118, 12.5.2010 г., стр. 89).
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Съюза трябва дори да разгледа служебно дали искът или жалбата действително е подаден(а)
в определените срокове. За сметка на това съдът не може да се позове служебно на правното
основание, изведено от погасяването по давност на иска за извъндоговорна отговорност.

2.

Член 263, четвърта алинея ДФЕС — първи случаи на прилагане

a)

Понятие за подзаконов акт

Съгласно член 230, четвърта алинея ЕО допустимостта на жалби, подадени от частноправни субекти срещу актове, на които те не са адресати, се обуславя от двойната предпоставка жалбоподателите да са пряко и лично засегнати от обжалвания акт. Съгласно съдебната
практика физическите и юридическите лица, които не са адресати на дадено решение, могат
да твърдят, че са лично засегнати от него само ако решението се отнася до тях поради някои
присъщи за тях качества или поради фактическо положение, което ги разграничава от всички
останали лица и така ги индивидуализира по същия начин като адресата2.
С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. са променени условията за
допустимост на жалбата за отмяна. Така съгласно член 263, четвърта алинея ДФЕС всяко физическо или юридическо лице може да обжалва решенията, които го засягат пряко и лично,
както и подзаконовите актове, които го засягат пряко и които не включват мерки за изпълнение. Вече са налице първите дела, в които Общият съд тълкува тази нова разпоредба, която
цели да облекчи достъпа на частноправни субекти до съда на Съюза
Така по дело Inuit Tapiriit Kanatami и др./Парламент и Съвет (Определение от 6 септември 2011 г. по дело T-18/10, все още непубликувано, постановено от разширен състав) Общият
съд за първи път определя понятието „подзаконов акт“ по смисъла на член 263, четвърта
алинея ДФЕС. При тълкуването на тази разпоредба той отбелязва, че макар да пропуска думата „решение“, тя позволява подаването на жалба най‑напред срещу индивидуални актове,
след това срещу актове с общо приложение, които засягат пряко и лично физическо или юридическо лице, и накрая срещу подзаконови актове, които засягат това лице пряко и не включват мерки за изпълнение. Според Общия съд от общоприетия смисъл на думата „подзаконов“
следва, че обхванатите от тази трета възможност актове също имат общо приложение. Тази
възможност обаче не обхваща всички актове с общо приложение, а само тези, които нямат
законодателен характер, и това е видно от структурата на член 263 и генезиса на процеса, довел до приемането на тази разпоредба, която първоначално е предложена като член III-365,
четвърта алинея от проекта на Договор за създаване на конституция за Европа. В резултат от
телеологичен анализ Общият съд добавя също, че в съответствие с целта на тази разпоредба — а именно да се позволи на частноправен субект да подаде жалба срещу актове с общо
приложение, които не са законови актове, като по този начин се избегнат случаите, в които
този субект би трябвало да наруши правото, за да получи достъп до съд — условията за допустимост на жалбата за отмяна на законов акт продължават да са по‑ограничителни отколкото за жалба срещу подзаконов акт.
В случая Общият съд отбелязва, че обжалваният акт, а именно Регламентът относно търговията с тюленови продукти3, е приет по реда на процедурата за съвместно вземане на решение
под действието на Договора за ЕО (член 251 ЕО). Като подчертава, че от член 289 ДФЕС следва,

2

Решение на Съда от 15 юли 1963 г. по дело Plaumann/Комисия, 25/62, Recueil, стр. 197, 223.

3

Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно
търговията с тюленови продукти (ОВ L 286, стр. 36).
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че актовете, приети по реда на процедурата, определена в член 294 ДФЕС (обикновена законодателна процедура), представляват законови актове и че тази процедура повтаря по същество процедурата за съвместно вземане на решение, Общият съд стига до извода, че с оглед
на предвидените в Договора за функционирането на Европейския съюз категории правни актове обжалваният регламент трябва да се квалифицира като законов акт. В този смисъл квалификацията като законов или подзаконов акт съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз почива на критерий, свързан с процедурата — законодателна или не — довела
до неговото приемане. Следователно допустимостта на подадената по делото жалба зависи от
това жалбоподателите да докажат, че са пряко и лично засегнати от Регламента по смисъла на
втората посочена по‑горе хипотеза, предвидена в член 263, четвърта алинея ДФЕС.

б)

Пряко засягане и понятие за акт, изискващ мерки за изпълнение

Въз основа на това определение за подзаконов акт в Решение от 25 октомври 2011 г. по дело
Microban International и Microban (Europe)/Комисия (T-262/10, все още непубликувано) Общият
съд приема за допустима жалба срещу решението на Комисията относно невключването на
триклозан — произвеждано от жалбоподателите химическо вещество — в списъка на добавките, които могат да бъдат използвани за производството на материали и предмети от
пластмаси, предназначени за контакт с храни.
Общият съд констатира, от една страна, че Комисията е приела обжалваното решение при
упражняване на изпълнителни, а не на законодателни правомощия, и от друга страна, че това
решение има общо приложение, тъй като се прилага към обективно определени положения
и поражда правни последици спрямо категория лица, посочени общо и абстрактно. Въз основа на това той прави извода, че обжалваното решение представлява подзаконов акт по
смисъла на член 263, четвърта алинея ДФЕС.
Като напомня, че позволявайки на физическо или юридическо лице да обжалва подзаконовите актове, които го засягат пряко и не включват мерки за изпълнение, член 263, четвърта
алинея ДФЕС има за цел облекчаване на условията за подаване на преките жалби, Общият
съд постановява, че нововъведеното в тази разпоредба понятие за пряко засягане не може
да бъде предмет на по‑ограничително тълкуване от това на понятието за пряко засягане,
съдържащо се в член 230, четвърта алинея ЕО. След като установява, че жалбоподателите са
пряко засегнати от обжалваното решение по смисъла на понятието за пряко засягане, съдържащо се в член 230, четвърта алинея ЕО, Общият съд стига до извода, че те са пряко засегнати
и от обжалваното решение по смисъла на нововъведеното в член 263, четвърта алинея ДФЕС
понятие за пряко засягане.
По въпроса дали обжалваното решение включва мерки за изпълнение Общият съд констатира, че по силата на Директива 2002/72/ЕО4 само съдържащите се във временния списък
добавки могат да продължат да се използват след 1 януари 2010 г. Освен това съгласно тази
директива дадена добавка се заличава от временния списък, когато Комисията вземе решение да не я включи в позитивния списък. Следователно решението за невключване има за
непосредствена последица заличаването от временния списък и забрана за предлагане на
пазара на триклозан, без да е необходимо държавите членки да приемат каквато и да било
мярка за изпълнение. Освен това, доколкото позволява да се продължи възможността за

4

Директива 2002/72/ЕО на Комисията от 6 август 2002 година относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ОВ L 220, стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г.,
глава 13, том 36, стр. 84).
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предлагане на пазара на триклозан до 1 ноември 2011 г., сама по себе си преходната мярка
не изисква никаква мярка за изпълнение от страна на държавите членки, тъй като евентуалните действия от тяхна страна за изтегляне на този срок преди 1 ноември 2011 г. са напълно
факултативни. Накрая Общият съд подчертава, че макар в последната хипотеза преходната
мярка да може да доведе до приемането от страна на държавите членки на мерки за изпълнение, посочената преходна мярка е предназначена единствено да улесни изпълнението на
обжалваното решение. Следователно става въпрос за акцесорен елемент по отношение на
основния предмет на обжалваното решение, който се състои в забраната за предлагане на
пазара на триклозан.
Като констатира, че обжалваният акт представлява подзаконов акт, който засяга пряко
жалбоподателите и не включва мерки за изпълнение, на основание новите разпоредби на
член 263 ДФЕС Общият съд обявява жалбата за допустима.

3.

Компетентност на Общия съд за отмяна на решенията за изпълнение
на наложените от Съда периодични имуществени санкции поради
неизпълнение на съдебно решение, установяващо неизпълнение
на задължения от държава членка

По дело Португалия/Комисия (Решение от 29 март 2011 г., T-33/09, все още непубликувано, обжалвано) Общият съд е сезиран с искане за отмяна на решение на Комисията, с което от Португалската република е поискано да заплати периодичната имуществена санкция, наложена
с Решение на Съда от 10 януари 2008 г. по дело Комисия/Португалия5, на свой ред постановено след първоначално съдебно решение6, установяващо неизпълнение на задължения от
тази държава, поради това че тя не е отменила национално законодателство, което обуславя
обезщетяването на лицата, увредени от нарушение на правото на Съюза, от доказване на небрежност или на умисъл в областта на обществените поръчки.
Във връзка с това Общият съд констатира, че Договорът не предвижда особени разпоредби
за уреждане на спорове между държава членка и Комисията по повод събирането на суми,
дължими по силата на съдебно решение, с което Съдът установява неизпълнение на задължение от държава членка и я осъжда да заплаща на Комисията периодична имуществена
санкция при несъобразяване с първоначално съдебно решение, установяващо неизпълнение на задължения от държава членка. Поради това приложение намират установените в Договора средства за защита и решението, с което Комисията определя размера на периодичната имуществена санкция, която държавата членка дължи в резултат от постановено срещу
нея осъдително решение, подлежи на обжалване с жалба за отмяна, чието разглеждане е от
компетентността на Общия съд.
Все пак при упражняването на тази компетентност Общият съд не следва да навлиза в сферата на изключителната компетентност на Съда в областта на неизпълнението на задължения
от държава членка. По този начин, при разглеждането на жалба за отмяна, насочена срещу
решение на Комисията във връзка с изпълнението на решение на Съда, Общият съд не трябва да се произнася по въпрос относно незачитането от държавата членка на нейните задължения по Договора, по който Съдът не се е произнесъл преди това.

5

C-70/06, Сборник, стр. I-1. По подобен спор е постановено Решение от 19 октомври 2011 г. по дело Франция/Комисия (T-139/06, все още непубликувано).

6

Решение на Съда от 14 октомври 2004 г. по дело Комисия/Португалия, C-275/03, непубликувано
в Сборника.
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Освен това Общият съд посочва, че при изпълнението на решение на Съда, с което на държава членка се налага заплащането на периодична имуществена санкция, Комисията трябва
да може да направи преценка на приетите от държавата членка в изпълнение на решението
на Съда мерки, без да засяга нито правата на държавите членки, които произтичат от производството за установяване на неизпълнение на задължения, нито изключителната компетентност на Съда да се произнася по съответствието на дадено национално законодателство
с правото на Съюза. Следователно, преди да събере периодичната имуществена санкция, Комисията е задължена да провери дали нарушенията, установени в решението на Съда в производството за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка, продължават
да съществуват към датата, на която изтича срокът, определен на държавата членка от Съда
за преустановяване на неизпълнението. Така или иначе в посочените граници Комисията не
може да реши, че взетите от държава членка мерки в изпълнение на съдебното решение не
съответстват на правото на Съюза, след което да вземе това предвид при изчисляването на
постановената от Съда периодична имуществена санкция. Ако счита, че новият правен режим,
въведен от държавата членка, все още не представлява надлежно транспониране на директивата, тя трябва да образува производство за установяване на неизпълнение на задължения.
В случая Общият съд напомня, че от Решение на Съда от 10 януари 2008 г. по дело Комисия/
Португалия (C-70/06) следва, че тази държава членка трябва да отмени спорното национално законодателство и че периодичната имуществена санкция се дължи до деня на отмяната. Въпросното законодателство е отменено със закон, който влиза в сила на 30 януари 2008 г. Комисията обаче не приема, че неизпълнението е преустановено на тази дата,
а на 18 юли 2008 г., когато новият закон влиза в сила. Общият съд констатира, че поради
това Комисията не се е съобразила с диспозитива на посоченото съдебно решение и отменя
обжалваното решение.

Правила в областта на конкуренцията, приложими за предприятията
1.

Общи въпроси

a)

Понятие за предприятие

По съединени дела Gosselin/Комисия и Stichting Administratiekantoor Portielje/Комисия (Решение от 16 юни 2011 г., T-208/08 и T-209/08, все още непубликувано, обжалвано) Общият съд
уточнява условията за прилагане на съдебната практика, съгласно която пряката или непряка намеса на образувание в стопанската дейност на предприятие, в което образуванието
притежава контролно участие, позволява самото образувание да се квалифицира като предприятие по смисъла на правото на конкуренцията. В своето решение Комисията приема, че
фондация Portielje, която държи като фидуциар акции на Gosselin, участва непряко в стопанската дейност, упражнявана от него. Същевременно Общият съд отбелязва, че след като съдебната практика не установява презумпция за „намеса“ в управлението на предприятието,
тежестта за доказване на това обстоятелство се носи от Комисията. В случая той приема, че
Комисията е изтъкнала само структурни доводи — като е посочила единствено, че Portielje
притежава почти целия капитал на Gosselin и тримата основни членове на неговото ръководство са същевременно членове на управителния съвет на Gosselin — и не е представила
никакви конкретни доказателства, че Portielje действително се е намесвало в управлението
на Gosselin. Поради това Общият съд стига до извода, че Комисията не е доказала качеството
на предприятие на Portielje.
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Ограничаване на конкуренцията — Потенциална конкуренция

По дело Visa Europe и Visa International Service/Комисия (Решение от 14 април 2011 г., T-461/07,
все още непубликувано) жалбоподателите твърдят, че Комисията е преценила последиците за конкуренцията от неправомерното поведение, в което са упрекнати, от гледна точка на погрешен от икономическа и правна страна критерий, а именно възможността да се
засили конкуренцията, която съществува на съответния пазар. Общият съд отхвърля този
довод, посочвайки, че след като Комисията приема, че конкуренцията на съответния пазар
не е неефективна, това не е пречка тя да санкционира поведение, водещо до изключването на потенциален конкурент. Действително, разглеждането на условията на конкуренция
на даден пазар се основава не само на съществуващата конкуренция между предприятията,
които вече присъстват на съответния пазар, но и на потенциалната конкуренция. При това
положение Общият съд потвърждава подхода на Комисията, основаващ се на преценката на
ограничителното въздействие върху конкуренцията с оглед на потенциалната конкуренция
и на структурата на съответния пазар.
С това решение Общият съд има възможност да уточни очертанията и на понятието за потенциален конкурент. Във връзка с това той посочва, че ако намерението на дадено предприятие да навлезе на пазара евентуално е релевантно за проверката дали то може да бъде
разглеждано като потенциален конкурент, определящ фактор, на който трябва да се основе
тази квалификация, все пак е неговата способност да навлезе на посочения пазар.

в)

Разумен срок

В решения от 16 юни 2011 г. по дело Heineken Nerderland и Heineken/Комисия и по дело
Bavaria/Комисия (T-240/07 и T-235/07, все още непубликувани, обжалвани), постановени в рамките на картел на нидерландски пазар на бира, Комисията намалява със 100 000 EUR размера
на глобата, наложена на всяко от предприятията, поради неразумната продължителност на
административното производство, отнело над 7 години след приключването на проверките.
Във връзка с това Общият съд приема, че продължителността на административното производство е довела до нарушение на принципа на разумния срок и предоставеното от Комисията еднократно намаление не отчита размера на наложените на тези предприятия глоби — а именно 219,28 милиона евро на Heineken NV и неговото дъщерно дружество и 22,85
милиона евро на Bavaria NV — поради което посоченото намаление не е в състояние да поправи адекватно това нарушение. Затова Общият съд определя разглежданото намаление
в размер на 5 % от този на глобата.

2.

Принос в областта на член 101 ДФЕС

a)

Процесът на събиране на доказателства

Решенията, постановени във връзка с картела за комутационни апарати с газова изолация,
позволяват на Общия съд да внесе някои уточнения относно режима на доказателствата
в областта на картелите.

—

Допустимост

По дело Fuji Electric/Комисия (Решение от 12 юли 2011 г., T-132/07, все още непубликувано) Комисията поддържа, че както твърденията за нарушения, които не са формулирани по време
на административното производство, така и документите, които не са представени в неговия ход, а са внесени за първи път от жалбоподателя в производството пред Общия съд, са
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недопустими. Общият съд не приема този подход и подчертава, че предвидените в конкурентното право правила, които изброяват правата и задълженията на предприятията в административното производство, не могат да се тълкуват в смисъл, че налагат задължение за
сътрудничество на лицето и за формулиране в отговор на изложението на възраженията още
в рамките на административното производство на всички твърдения за нарушения, на които
то би желало да се позове в подкрепа на искането си за отмяна.
По същия начин Комисията иска да се обявят за недопустими оплакванията, основаващи се
на поставянето под въпрос на фактически и правни обстоятелства, изрично признати от жалбоподателя в административното производство. Същевременно Общият съд отбелязва, че
когато засегнатото лице доброволно реши да сътрудничи и когато в рамките на административното производство признае изрично или имплицитно фактически или правни обстоятелства, които обосновават отговорността му за нарушението, то не е ограничено при упражняването на правото на обжалване, с което разполага по силата на Договора. При липса на
изрично предвидено правно основание за тази цел подобно ограничение е в противоречие
с основните принципи за законност и за спазване на правото на защита.

—

Свидетелски показания

В Решение от 12 юли 2011 г. по дело Hitachi и др./Комисия (T-112/07, все още непубликувано)
Общият съд напомня най‑напред, че изявлението на предприятие, обвинено в участие в картел, чиято точност се оспорва от няколко други обвинени предприятия, не може да се разглежда като достатъчно доказателство за съществуването на извършено от тях нарушение,
ако не бъде потвърдено от други доказателства. След това той уточнява, че писмените свидетелски показания на служителите на дадено дружество, които са изготвени под контрола
на последното и са представени от него с оглед на защитата му в рамките на провежданото
от Комисията административно производство, по принцип не могат да се квалифицират като
отделни доказателства, независещи от изявленията на същото това дружество. Те единствено
допълват посочените изявления, като могат да уточнят и конкретизират тяхното съдържание. Поради това те също трябва да бъдат потвърдени с други доказателства.

—

Допълнителни обстоятелства

В Решения от 12 юли 2011 г. по дело Hitachi и др./Комисия, посочено по‑горе, по дело Toshiba/
Комисия (T-113/07, все още непубликувано, обжалвано), както и по дело Mitsubishi Electric/
Комисия (T-133/07, все още непубликувано, обжалвано) Общият съд напомня, че когато Комисията се основава единствено на пазарното поведение на разследваните предприятия,
за да установи нарушение, е достатъчно последните да докажат обстоятелства, разкриващи
в различна светлина установените от Комисията факти и даващи възможност за обяснение
на фактите, различно от това, което тя приема. Същевременно дори липсата на писмени доказателства да се окаже от значение за общата преценка на съвкупността от посочени от Комисията улики, сама по себе си тя не позволява на засегнатото предприятие да постави под
съмнение твърденията на Комисията, като представи алтернативно обяснение на фактите.
Това е възможно единствено когато представените от Комисията доказателства не позволяват да се докаже недвусмислено и без да е необходимо тълкуване, че е налице нарушение.

—

Проверка от страна на Общия съд

По дело Mitsubishi Electric/Комисия, посочено по‑горе, жалбоподателят оспорва съдебната
практика, съгласно която предвид срещаните от Комисията затруднения при доказването
на нарушение е възможно да се приложат по‑гъвкави правила за доказване. В подкрепа на
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доводите си той отбелязва, че наложените глоби по дела за картели постоянно нарастват
през последните години и това трябва да доведе до засилване на контрола върху решенията
на Комисията. Общият съд отхвърля този аргумент, като подчертава, че макар нарастването
на размера на глобите без съмнение да е в състояние да предизвика по‑сериозни последици
за страните, на които са наложени тези глоби, последицата от него е — след като инициативата на Комисията в това отношение е добре известна — че когато извършват нарушение,
предприятията полагат още повече усилия да ограничат до минимум годните доказателства,
като по този начин усложняват задачата на Комисията.
Освен това в Решение от 25 октомври 2011 г. по дело Aragonesas Industrias y Energía/Комисия
(T-348/08, все още непубликувано) Общият съд напомня също, че тъй като трябва да преценява дали изтъкнатите от Комисията в обжалваното решение доказателства и други данни са
достатъчни за установяване на нарушение, той трябва също да идентифицира доказателствата, на които се е основала Комисията, за да докаже участието на жалбоподателя в разглежданото нарушение. За целта посочените доказателства трябва да бъдат търсени единствено
в онази част от мотивите на обжалваното решение, в която Комисията описва състезателната
фаза на административното производство.

б)

Участие в едно и също продължавано нарушение

В Решение от 16 юни 2011 г. по дело Verhuizingen Coppens/Комисия (T-210/08, все още непубликувано, обжалвано) Общият съд напомня, че за да може дадено предприятие да носи отговорност за едно и също продължавано нарушение, се изисква то да знае за противоправните действия на другите участници в нарушението. В случая обаче, както отбелязва Общият
съд, въпреки че жалбоподателят участва в изготвянето на фиктивни оферти за преместване,
той не е знаел за антиконкурентното поведение на останалите предприятия във връзка със
споразуменията за финансови компенсации за отхвърлените оферти. Доколкото, независимо
от неговия диспозитив, от мотивите на решението се вижда ясно, че според Комисията тези
практики съставляват едно и също продължавано нарушение, Общият съд отхвърля установеното нарушение и отменя наложената глоба.

в)

Определяне на размера на глобата

През 2011 г. се отбелязват както много висок брой дела за картели, които повдигат множество
проблеми във връзка с определянето на размера на налаганите глоби, така и първите случаи,
в които Общият съд тълкува Насоките от 2006 г.7.

—

Стойност на продажбите

В Решение от 16 юни 2011 г. по дело Team Relocations и др./Комисия (T-204/08 и T-212/08, все още
непубликувано, обжалвано) Общият съд уточнява тълкуването на понятието „продажба“, което
следва да се вземе под внимание при прилагането на Насоките от 2006 г. Във връзка с това той
отхвърля позицията на жалбоподателя, който иска да се вземе предвид единствено стойността
на продажбите, произтичащи от услугата, която е действително засегната от неправомерните
практики. Той стига до извода, че като стойност на продажбите по смисъла на посочените насоки под внимание следва да се вземат продажбите, осъществени на релевантния пазар.

7

Насоки относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от
Регламент (EO) № 1/2003, приети на 1 септември 2006 г. (ОВ C 210, 2006 г., стp. 2; Специално издание на
български език, 2007 г., глава 8, том 4, стр. 264).
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По дело Ziegler/Комисия (Решение от 16 юни 2011 г., T-199/08, все още непубликувано, обжалвано) жалбоподателят посочва липсата на мотиви, засягаща изчисляването на основния размер
на глобата. В това отношение Общият съд отбелязва, че Насоките от 2006 г. водят до „основна
промяна на методите за изчисление на глобите“. По‑специално е премахнато групирането на
нарушенията в три категории („леки“, „тежки“ и „много тежки“) и е въведена скàла от 0 % до
30 %, позволяваща по‑прецизно разграничение. Освен това основният размер на глобата вече
ще се „обвързва с дела на стойността на продажбите, в зависимост от степента на тежестта на
нарушението, умножена по броя на годините на нарушението“. Като общо правило „делът на
стойността на продажбите, взет предвид, ще се определя на ниво до 30 %“. Що се отнася до
хоризонталните споразумения за определяне на цените, подялба на пазара и ограничаване на
продукцията, „които […] поради самото си естество са сред най-[сериозните] ограничения на
конкуренцията“, делът на стойността на продажбите, който ще се взема предвид, по принцип
ще бъде „в горния край на скàлата“. При тези условия и като пряко следствие от свободата на
преценка на Комисията в тази област, тя е задължена да мотивира избора на дела от стойността на продажбите, който взема предвид, и не може да се ограничи да мотивира единствено
квалификацията на нарушението като „много сериозно“. В по‑общ смисъл, макар да приема,
че в това оношение решението е достатъчно мотивирано с оглед на съществуващата съдебна
практика, Общият съд подчертава, че тази практика е утвърдена с оглед на предходните насоки, поради което приканва Комисията във връзка с прилагането на Насоките от 2006 г. да доразвие мотивите си по отношение на изчислението на глобите, за да позволи по‑специално на
предприятията да се запознават подробно с начина за изчисляване на наложената им глоба.
По дело Team Relocations и др./Комисия, посочено по‑горе, след като Общият съд констатира,
че Насоките от 2006 г. премахват групирането на нарушенията в категории и предварително
определените суми и въвеждат система, която позволява по‑прецизно разграничение в зависимост от тежестта на нарушенията, той стига до извода, че Комисията е свободна да установи тежестта на ролята на всяко предприятие било при определяне на процента от стойността
на приетите продажби, било при преценка на смекчаващите и отегчаващите обстоятелства.
Същевременно в последния случай преценката на посочените обстоятелства трябва да позволи адекватното отчитане на относителната тежест на участието в единственото нарушение,
както и на изменението на тази тежест във времето.

—

Продължителност

По съединени дела Team Relocations и др./Комисия, посочени по‑горе, системното умножаване на размера, определен в зависимост от стойността на продажбите, по броя на годините на
участието на дадено предприятие в нарушението, предвидено в Насоките от 2006 г., е предмет на оспорване, доколкото тази система придава на твърдяната продължителност на нарушението несъразмерно значение в сравнение с другите релевантни фактори, и по‑специално
с тежестта на нарушението. Въпреки че според Общия съд — както бе посочено във връзка
с тежестта на нарушението — и в това отношение новият подход на Комисията представлява основна промяна на методите, доколкото умножението по броя на годините на участие
в нарушението се равнява на увеличение на размера със 100 % на година, той подчертава все
пак, че член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1/20038 позволява подобно развитие.

8

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за
конкуренция, предвидени в членове 81 [ЕО] и 82 [ЕО] (ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).
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За сметка на това в Решение от същия ден по съединени дела Gosselin Group и Stichting
Administratiekantoor Portielje/Комисия, посочено по‑горе, Общият съд извежда последиците
от тази промяна във връзка с работата на Комисията. Той уточнява, че макар от постоянната
съдебна практика да е видно, че тежестта да докаже нарушенията на член [101], параграф 1
[ДФЕС] е върху Комисията и че тя трябва да представи точни и непротиворечиви доказателства, за да обоснове твърдото убеждение, че твърдяното нарушение е било извършено, това
с особена сила се отнася до доказателствата относно продължителността на нарушението,
като тежестта на този критерий е значително подсилена в Насоките от 2006 г.

—

Равно третиране — Оборот, който се взема предвид

В Решение по дело Toshiba/Комисия и в Решение по дело Mitsubishi Electric/Комисия, посочени по‑горе, Общият съд отбелязва, че Комисията е избрала 2001 г. за референтна година за
определянето на стойността на продажбите в световен мащаб и за изчисляването на началния размер на глобите на Toshiba и Mitsubishi Electric, чиито дейности във връзка с комутационните апарати с газова изолация са поети през 2002 г. от съвместното им предприятие TM
T & D, докато по отношение на европейските производители се спира на 2003 г. — последната
пълна година на нарушението. Според Комисията това разграничение отразява желанието
да се отчете фактът, че през по‑голямата част от периода на нарушението Toshiba е притежавало значително по‑малка част от световния пазар на тази стока в сравнение с Mitsubishi.
Въпреки че според Общия съд тази цел е законосъобразна, той счита, че биха могли да се
използват други недискриминационни методи за нейното постигане, например разделяне на
началния размер на глобата, изчислен въз основа на оборотите за 2003 г., в съответствие със
съотношението на продажбите на съответната стока през последната година, предхождаща
създаването на съвместното предприятие. Тъй като Комисията е нарушила принципа на равно третиране и липсват данни, които да ѝ позволят да изчисли нов размер на глобата, Общият
съд отменя наложените на посочените две предприятия глоби.

—

Възпиращо действие

По дело Arkema France и др./Комисия (Решение от 7 юни 2011 г. по дело T-217/06, все още непубликувано) Комисията прилага увеличение от 200 %, за да гарантира достатъчно сериозен
възпиращ ефект на паричната санкция предвид размера и икономическата мощ на предприятието. Увеличението се основава на световния оборот на Total, дружество майка на жалбоподателя. Същевременно Общият съд отбелязва, че няколко дни преди Комисията да приеме
решението, Total преустановява контрола над жалбоподателя, поради което приема, че увеличаването на глобата с оглед на постигането на възпиращ ефект е необосновано. Общият
съд напомня, че всъщност необходимостта да се гарантира достатъчно сериозен възпиращ
ефект на глобата налага по‑специално размерът на глобата да се адаптира, за да се вземе
предвид търсеното въздействие върху предприятието, на което тя се налага, така че глобата
да не се окаже незначителна или, обратно, прекомерна — по‑специално от гледна точка на
финансовите му възможности. Следователно целта на възпиращото действие може валидно
да се постигне само при съобразяване на положението на предприятието към момента на
налагане на глобата. Доколкото свързващата Arkema и Total стопанска единица е престанала
да съществува преди датата на приемане на решението, ресурсите на последното дружество
не са можели да бъдат взети предвид при определяне на увеличението на глобата, наложена
на Arkema и на неговите дъщерни дружества. Поради това Общият съд постановява, че увеличението с 200 % се явява прекомерно спрямо тях и увеличение от 25 % е достатъчно, за
да осигури достатъчно сериозен възпиращ ефект на наложената им глоба. По силата на това
съображение Общият съд решава да намали наложената на Arkema глоба от 219,1 на 113,3
милиона евро.
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В Решение по дело Fuji Electric/Комисия, посочено по‑горе, Общият съд уточнява, че макар да
е вярно, че датата, на която доказателствата са предоставени на Комисията, оказва влияние
върху квалификацията им като доказателства със значителен доказателствен принос, доколкото тази квалификация зависи от доказателствата, които вече се съдържат в преписката на Комисията към датата на тяхното предоставяне, единствено фактът, че тези доказателства са били
предадени след изпращането на изложението на възраженията, не изключва възможността,
въпреки напредналия стадий на административното производство, те все още да имат значителен доказателствен принос. По‑специално в искане за ползване от известие относно сътрудничеството, отправено след изпращането на изложението на възраженията, предприятието може
да се съсредоточи върху фактите, които според него не са били установени надлежно, за да
допълни в значителна степен доказателствата, с които Комисията вече разполага.
По дело Deltafina/Комисия (Решение от 9 септември 2011 г. по дело T-12/06, все още непубликувано, обжалвано) Комисията за първи път решава да предостави на жалбоподателя условно освобождаване от глоба по силата на известие относно сътрудничеството. Общият съд
посочва, че след като предоставянето на пълно освобождаване от глоба представлява изключение от принципа на личната отговорност на предприятието за нарушение на правилата
на конкуренция, в замяна на това е логично Комисията да изисква от предприятието да не
пропуска да я информира за релевантни факти, които са му известни и които могат да засегнат развитието на административното производство и ефикасността на разследването. Общият съд отбелязва, че на среща със свои конкуренти жалбоподателят съзнателно оповестява, без да уведоми за това Комисията, че е подал заявление за освобождаване от глоби до
нейните служби, преди тя да е имала възможност да извърши проверки относно въпросния
картел. Тъй като подобно поведение не свидетелства за действителен дух на сътрудничество,
Общият съд постановява, че Комисията не е допуснала грешка, като в обжалваното решение
не е предоставила на Deltafina окончателно освобождаване от глоба.

—

Отегчаващи обстоятелства

В Решение от 17 май 2011 г. по дело Arkema France/Комисия (T-343/08, все още непубликувано)
Общият съд отбелязва, че макар да няма давностен срок за установяването на повторност от
страна на Комисията, принципът на пропорционалност все пак не позволява на Комисията да
взима предвид, без ограничение във времето, едно или няколко по‑ранни решения, с които
се санкционира определено предприятие. В случая Общият съд констатира, че жалбоподателят е нарушавал правилата за конкуренцията, като е участвал в картели през цялото време
от 1961 г. до май 1984 г., за което е санкциониран най‑напред през 1984 г., впоследствие през
1986 г. и последно през 1994 г., както и че въпреки тези последователни решения той е продължил неправомерното си поведение, като считано от 17 май 1995 г. до 9 февруари 2000 г.
е взел участие в нов санкциониран с обжалваното решение картел. В резултат от това Комисията увеличава с 90 % основния размер на глобата на жалбоподателя. Общият съд потвърждава подхода на Комисията, като посочва, че доколкото тези последователни решения, приети през кратки интервали от време, последното от които — една година преди участието
на жалбоподателя в санкционираното с обжалваното решение нарушение, свидетелстват за
склонността му към отклонения от правилата за конкуренцията, Комисията не е нарушила
принципа на пропорционалност, като е взела предвид тези последователни решения в рамките на преценката за повторност в поведението на жалбоподателя.
В решението, обжалвано по дела ENI/Комисия и Polimeri Europa/Комисия (Решения от
13 юли 2011 г., T-39/07 и T-59/07, все още непубликувани, обжалвани), като отбелязва, че на
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предприятието EniChem вече са били налагани санкции за участието му в два по‑ранни картела, Комисията приема, че началният размер на глобата, наложена на жалбоподателите —
Eni и неговото дъщерно дружество Polimeri, трябва да се увеличи с 50 % на основание на
повторното нарушение като отегчаващо обстоятелство. Комисията счита, че макар юридическите лица, участвали в разглежданите нарушения, да не са едни и същи, неправомерното
деяние е извършено от едно и също предприятие. Общият съд обаче отбелязва специално,
че след като развитието на структурата и на контрола върху засегнатите дружества е сложно,
Комисията е трябвало да бъде особено точна и да представи всички подробни доказателства,
необходими за да се установи, че дружествата, посочени в обжалваното решение, и дружествата, посочени в предходните решения, образуват едно и също „предприятие“ по смисъла
на член [101 ДФЕС]. Общият съд отбелязва, че в случая това не е било направено и следователно повторността на нарушението не е доказана. Поради това той намалява размера на
глобата от 272,25 на 181,5 милиона евро.
В решение, постановено по съединени дела ThyssenKrupp Liften Ascenseurs и др./Комисия
(T-144/07, T-147/07—T-150/07 и T-154/07, все още непубликувано, обжалвано), Общият съд
напомня, че Комисията увеличава размера на глобите, наложени на дружеството майка
ThyssenKrupp AG, на дъщерното му дружество ThyssenKrupp Elevator AG, както и на някои
национални дъщерни дружества с 50 % поради повторност, тъй като някои дружества, включени в групата ThyssenKrupp, вече са били санкционирани през 1998 г. заради участието си
в картел на пазара на легиращи елементи. В това отношение Общият съд отбелязва, че в посоченото решение Комисията констатира нарушение, извършено единствено от дружествата
от групата, но не и от страна на съответните им към момента на настъпване на фактите дружества майки, на които от стопанска и правна гледна точка правоприемник е ThyssenKrupp
AG. Освен това Комисията тогава не приема, че дъщерните дружества и техните дружества
майки образуват един стопански субект. Общият съд констатира също, че дъщерните дружества, на които са наложени глоби в рамките на картела в сектора на легиращите елементи, не
са част от санкционираните в обжалваното решение предприятия. Поради това установените нарушения не следва да се разглеждат като извършени при условията на повторност от
същото предприятие.

—

Смекчаващи обстоятелства

По дело Ziegler/Комисия, посочено по‑горе, жалбоподателят сочи като смекчаващо обстоятелство преустановяването на нарушението. Общият съд отбелязва, че макар Насоките от
2006 г. да предвиждат, че основният размер на глобата може да бъде намален на това основание, това „[не] се прилага към тайни споразумения или практики (по‑специално към картели)“. Освен това въпросното смекчаващо обстоятелство се взема предвид само в случаите,
в които нарушението е преустановено веднага след намесата на Комисията. Тъй като обаче
установява, че жалбоподателят е участвал в нарушението до 8 септември 2003 г., докато проверките на Комисията са извършени след тази дата, а именно на 16 септември 2003 г., Общият
съд отхвърля повдигнатото от жалбоподателя оплакване.
По същото дело жалбоподателят твърди, че фактът, че Комисията е знаела за нарушението
и го е толерирала в продължение на години, е създало у него легитимно убеждение, макар
и погрешно, относно законосъобразността на тази практика. В това отношение Общият съд
подчертава, че самото знание за съществуването на антиконкурентни действия не предполага, че тези действия са били имплицитно „разрешени или насърчени“ от Комисията по смисъла на Насоките от 2006 г. В действителност твърдяното бездействие не може да се приравни
на положително действие като разрешаване или насърчаване, в резултат на което да се признае наличието на смекчаващо обстоятелство.
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В Решение по дело Arkema France/Комисия, посочено по‑горе, жалбоподателят твърди, че
Комисията неправилно отказва да намали размера на наложената му глоба с оглед на съдействието, оказано извън приложното поле на известие относно сътрудничеството. Общият
съд уточнява, че за да се запази полезното действие на този вид известие, Комисията следва
да е задължена да предостави на определено предприятие намаление на глобата на друго основание само в изключителни случаи. Той счита, че случаят е такъв, по‑конкретно когато сътрудничеството на предприятието, което надхвърля законовите му задължения, без
да му дава право на намаление на глобата на основание на посоченото известие, е от обективна полза за Комисията. Тази полза е налице, когато в окончателното решение Комисията
се основава на доказателства, без които тя не би могла да санкционира изцяло или отчасти
съответното нарушение.

—

Изключителни обстоятелства

В Решение по дело Ziegler/Комисия, посочено по‑горе, Общият съд разглежда прилагането
на Насоките от 2006 г. по отношение на отчитането на платежоспособността на съответното предприятие. Във връзка с това той отбелязва, че за да се ползва от изключително намаляване на глобата поради икономически трудности по силата на Насоките, освен искане
в този смисъл, е необходимо и да са изпълнени две кумулативни условия, а именно, първо —
непреодолима трудност да се изплати глобата, и второ — наличие на „конкретен социален
и икономически контекст“. Що се отнася до първото условие, Общият съд констатира, че Комисията се ограничава да отбележи, че глобата съставлява само 3,76 % от световния оборот
на предприятието през 2006 г., за да стигне до извода, че санкцията не е в състояние да застраши необратимо икономическата му жизнеспособност. Общият съд счита, от една страна, че тази преценка е абстрактна и по никакъв начин не отчита конкретното положение на
жалбоподателя, а от друга, че самото изчисляване на процентното съотношение на глобата
спрямо световния оборот на предприятието не може да обоснове извода, че нейният размер
не е в състояние да застраши необратимо икономическата жизнеспособност на последното.
Тъй като обаче второто условие не е изпълнено, той стига до извода, че Комисията основателно отхвърля доводите на жалбоподателя.

—

Таван от 10 % от оборота

В Решение от 16 юни 2011 г. по дело Putters International/Комисия (T-211/08, все още непубликувано) Общият съд посочва, че ако окончателно наложената глоба възлиза на 10 % от
оборота на жалбоподателя и този процент е по‑нисък за другите участници в картела, не
е налице нарушение на принципа на равно третиране или на пропорционалност. Всъщност
тази последица е присъща за тълкуването на тавана от 10 % в смисъл на изравнителен праг,
който се прилага след евентуално намаляване на глобата поради смекчаващи обстоятелства
или поради принципа на пропорционалност. Същевременно той отбелязва, че умножаването на размера, определен въз основа на стойността на продажбите, по броя на годините на
участие в нарушението може да означава, че в рамките на Насоките от 2006 г. прилагането на
тавана от 10 % вече е по‑скоро правило отколкото изключение за всяко предприятие, което
основно действа на един пазар и е участвало в продължение на повече от година в картел.
Обикновено в такива случаи вече няма да има възможност при определяне на глобата, за
която е бил приложен таван от 10 %, да се вземе предвид разграничението в зависимост от
тежестта или смекчаващите обстоятелства. Във връзка с това Общият съд подчертава, че
произтичащата липса на разграничение по отношение на окончателната глоба представлява
присъщо за новата методология затруднение с оглед на принципа на индивидуализация на
наказанията и санкциите.
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г)

Възможност за търсене на отговорност за нарушението и солидарно
осъждане

—

Условия за прилагане на презумпцията за отговорност на дружество майка за
действията на неговото дъщерно дружество

В Решение от 15 септември 2011 г. по дело Koninklijke Grolsch/Комисия (T-234/07, все още непубликувано) Общият съд отбелязва, че Комисията не е доказала непосредственото участие
на жалбоподателя в картела. Жалбоподателят обаче е отъждествен със своето дъщерно дружество (което притежава изцяло), без Комисията да провежда разграничение между юридическите лица и да представя съображенията, поради които следва да му бъде вменена
отговорността за нарушението. Общият съд счита, че като не разглежда икономическите,
организационните и юридическите връзки между жалбоподателя и неговото дъщерно дружество, Комисията лишава жалбоподателя от възможност да оспори пред Общия съд основателността на посоченото обвинение, като обори презумпцията за действително наличие на
решаващо влияние върху споменатото дъщерно дружество, и не позволява на Общия съд да
упражни контрол в това отношение, което обосновава отмяната на решението.

—

Оборване на презумпцията

В Решения от 16 юни 2011 г. по дело L’Air liquide/Комисия и по дело Edison/Комисия (съответно
T-185/06, все още непубликувано, и T-196/06, все още непубликувано, обжалвано) Общият съд
установява най‑напред, че Комисията основателно е могла да предположи, че жалбоподателите упражняват решаващо влияние върху съответното им дъщерно дружество предвид
неоспорваното отношение на пълен контрол между тях. На следващо място той отбелязва,
че жалбоподателите сочат специфични доводи за оборването на споменатата презумпция,
като се опитват да докажат самостоятелността на съответното им дъщерно дружество. В отговор на тези доводи обаче Комисията само насочва към някои допълнителни индикации за
упражняването от жалбоподателите на решаващо влияние върху съответното им дъщерно
дружество. Общият съд счита, че при това положение Комисията не излага в обжалваното
решение съображенията, поради които представените от жалбоподателите доказателства
са недостатъчни за оборване на разглежданата презумпция. Същевременно задължението
на Комисията да мотивира решението си по този въпрос ясно произтича от оборимия характер на разглежданата презумпция, за чието оборване жалбоподателите следва да представят доказателства за всички икономически, организационни и юридически връзки между
тях самите и съответното им дъщерно дружество. След като Комисията не взема подробно
обосновано становище в това отношение, Общият съд отменя обжалваното решение поради
неизпълнение на задължението за мотивиране.
По съединени дела Gosselin/Комисия и Stichting Administratiekantoor Portielje/Комисия, посочени по‑горе, Комисията прилага презумпцията за действително упражняване на решаващо
влияние от страна на Portielje върху Gosselin, доколкото дружеството майка притежава почти
целия капитал на своето дъщерно дружество. Същевременно Общият съд отбелязва, че посочените от Portielje обстоятелства могат да оборят тази презумпция. Сред тези обстоятелства той по‑специално подчертава факта, че единствената възможност дружеството майка да
упражни влияние над своето дъщерно дружество се състои в упражняването на свързаното
с притежаваните от него акции право на глас в общото събрание на дъщерното дружество.
Той обаче констатира, че по време на нарушението събрание на акционерите не е провеждано. Поради това Общият съд решава да отмени решението на Комисията по отношение
на Portielje.
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Обхват на отговорността

По дело Tomkins/Комисия (Решение от 24 март 2011 г., T-382/06, все още непубликувано, обжалвано) жалбоподателят носи отговорност за неправомерното поведение на своето дъщерно дружество Pegler, тъй като притежава изцяло капитала на това дружество. В рамките на
посочените от жалбоподателя правни основания се оспорва участието на неговото дъщерно дружество в картела през част от периода на нарушението. С Решение от същата дата
по дело Pegler/Комисия (T-386/06, все още непубликувано) Общият съд отменя решението
на Комисията относно участието на Pegler в картела на фитингите от мед за част от периода на нарушението, надвишаваща посочената в правното основание на дружеството майка
Tomkins. В това отношение Общият съд напомня, че доколкото Съдът на Европейския съюз
не може да се произнася ultra petita, постановената отмяна не може да надхвърля по обхват
поисканото от жалбоподателя. Същевременно от гледна точка на конкурентното право жалбоподателят и неговото дъщерно дружество представляват един‑единствен субект, чиято
жалба за отмяна по посоченото по‑горе дело Pegler/Комисия е частично уважена. Следователно, тъй като Комисията констатира, че жалбоподателят носи отговорност, последният се
ползва от частичната отмяна на обжалваното решение по посоченото дело. Всъщност жалбоподателят излага едно‑единствено правно основание, с което оспорва продължителността
на участието на Pegler в нарушението, и иска съответно отмяна на обжалваното решение.
Поради това Общият съд, сезиран с подадени отделно от дружеството майка и дъщерното
дружество жалби за отмяна, не се произнася ultra petita, когато взема предвид решението по
подадената от дъщерното дружество жалба, тъй като исканията в жалбата на дружеството
майка са идентични.
За сметка на това по същото дело Tomkins прави изричен отказ от оплакването, изведено от
грешка в преценката относно увеличаването на глобата с оглед на осигуряването на възпиращото ѝ действие. Въз основа на това Общият съд стига до извода, че не може да се произнесе по този въпрос, без да излезе извън предмета на спора, определен от страните по настоящото дело, макар в същото време в Решение по дело Pegler/Комисия, посочено по‑горе, да
приема, че Комисията неправилно е приложила този коефициент за умножение.

—

Солидарно задължение за плащане

В Решение от 12 октомври 2011 г. по дело Alliance One International/Комисия (T-41/05, все още
непубликувано, обжалвано) Общият съд приема, че жалбоподателят не е могъл да носи отговорност за извършеното от Agroexpansión нарушение за периода преди 18 ноември 1997 г.,
тъй като едва от тази дата той образува с него единна икономическа структура и едно предприятие по смисъла на член [101 ДФЕС]. След като солидарното задължение за заплащане
на глобата може да включва само периода на нарушението, през който дружеството майка
и неговото дъщерно дружество образуват такова предприятие, Комисията няма основание
да задължи жалбоподателя да заплати солидарно с Agroexpansión пълния размер на наложената на последното дружество глоба, а именно 2 592 000 EUR, тоест размер, който се отнася
за целия период на нарушението. Поради това Общият съд намалява увеличението поради
продължителност от 50 % на 35 %.

д)

Пълен съдебен контрол

По силата на член 261 ДФЕС и на член 31 от Регламент № 1/2003 Общият съд разполага с компетентност за упражняване на пълен съдебен контрол, която — извън обикновения контрол
за законосъобразност на санкцията, при който има възможност само да отхвърли жалбата
за отмяна или да отмени обжалвания акт — му дава право, дори без да отменя обжалвания
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акт, да го измени въз основа на всички фактически обстоятелства, например като промени
размера на наложената глоба9.
В Решение по дело Arkema France и др./Комисия, посочено по‑горе, Общият съд отбелязва, че
Комисията не оспорва точността на твърденията на жалбоподателите, че след 18 май 2006 г.
те вече не са били под контрола на Total и Elf Aquitaine — фактическо обстоятелство, съдържащо се още в жалбата. Тъй като жалбоподателите приканват Общия съд да упражни неограничената си компетентност, като намали размера на глобата с оглед на това фактическо обстоятелство, Общият съд действително намалява наложеното за осигуряване на достатъчно
сериозен възпиращ ефект на глобата увеличение от 200 % на 25 %, считано за прекомерно,
тъй като е изчислено въз основа на световния оборот на дружеството майка. В резултат от
това наложената на Arkema глоба е намалена със 105,8 милиона евро.
В Решения по дело Ziegler/Комисия и по дело Team Relocations и др./Комисия, посочени по‑горе, Общият съд уточнява, че по‑подробните мотиви относно изчисляването на размера на
глобата, необходимостта от които възниква поради основополагащата методологична промяна, свързана с прилагането на Насоките от 2006 г., имат също за цел да улеснят упражняването от Общия съд на пълен съдебен контрол, който трябва да му позволи да прецени както
законосъобразността на обжалваното решение, така и дали наложената глоба е подходяща.
По дело Putters International/Комисия, посочено по‑горе, той постановява, че липсата на разграничение по отношение на окончателната глоба, която понякога се дължи на методологията, въведена с Насоките от 2006 г., може да наложи Общият съд да упражни пълен съдебен
контрол в конкретни случаи, в които прилагането на посочените насоки не би било достатъчно, за да се направи подходящо разграничение.
В Решение от 5 октомври 2011 г. по дело Romana Tabacchi/Комисия (T-11/06, все още непубликувано), след като констатира, че Комисията е допуснала грешка в преценката на фактите по
отношение на продължителността на участието на жалбоподателя в картела, от една страна,
и е нарушила принципа на равно третиране при преценката на специфичната тежест на това
участие, от друга, Общият съд отстранява тези слабости в рамките на упражнявания пълен
съдебен контрол. Поради това той счита, че предвид кумулативния ефект на установените
по‑рано пороци и предвид слабите финансови възможности на жалбоподателя правилната
преценка на всички обстоятелства в настоящия случай изисква да се определи глоба в размер на 1 милион евро, а не на 2,05 милиона евро. В това отношение той уточнява, че от една
страна, този размер на глобата представлява ефикасна санкция срещу неправомерното поведение на жалбоподателя, която не е пренебрежимо малка и има достатъчен възпиращ ефект,
и от друга, че глоба с размер, по‑голям от този, би била непропорционална спрямо извършеното от жалбоподателя нарушение, разгледано в неговата цялост.

3.

Принос в областта на концентрациите

В Решение от 12 октомври 2011 г. по дело Association belge des consommateurs test‑achats/
Комисия (T-224/10, все още непубликувано) Общият съд уточнява условията за допустимост
на жалба, подадена от трети лица, от една страна, срещу решение на Комисията, с което тя
обявява съответната концентрация (в случая между EDF и Segebel) за съвместима с общия

9

Вж. по‑конкретно Решение на Съда от 15 октомври 2002 г. по дело Limburgse Vinyl Maatschappij и др./Комисия, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P—C-252/99 P и C-254/99 P, Recueil. стр. I-8375,
точка 692.
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пазар, и от друга страна, срещу отказа да се уважи подадено от националните органи искане
за частично препращане на концентрацията за разглеждане от посочените органи (решение
за отказ за препращане).

a)

Процесуална легитимация на третите лица

Във връзка с това Общият съд напомня, че съгласно съдебната практика, когато става въпрос
за решение на Комисията относно съвместимостта на дадена концентрация с общия пазар,
процесуалната легитимация на третите заинтересовани от тази концентрация лица трябва
да бъде преценявана по различен начин, според това дали те твърдят, че са налице пороци,
засягащи материалната законосъобразност на тези решения (трети заинтересовани лица, обра
зуващи т.нар. „първа категория“), или поддържат, че Комисията е нарушила процесуални права, предоставени им с правните актове на Европейския съюз, уреждащи контрола върху
концентрациите (трети заинтересовани лица, образуващи т.нар. „втора категория“).
Необходимо е първата категория трети лица да бъдат засегнати от обжалваното решение поради някои присъщи за тях качества или поради фактическо положение, което ги разграничава от всички останали лица и така ги индивидуализира по същия начин, както адресатите.
В случая обаче жалбоподателят не попада в първата категория, тъй като не е лично засегнат
от решението на Комисията. По въпроса дали жалбоподателят попада във втората категория Общият съд уточнява, че сдруженията на потребители разполагат с процесуално право
в административното производство, а именно с правото да бъдат изслушани, по повод разглеждането на концентрация, ако са спазени две условия: първо, концентрацията трябва да
засяга продукти или услуги, които се ползват от крайни потребители, и второ, сдружението
трябва действително да е направило писмено искане за изслушване от Комисията в хода на
посоченото производство по разследване.
Общият съд констатира, че жалбоподателят отговаря на първото условие — тъй като разглежданата концентрация може да има най‑малко вторични последици за потребителите, но
не и на второто. Във връзка с това Общият съд подчертава, че действията, които третите лица
са длъжни да предприемат, за да участват в производството за контрол на концентрациите,
трябва да бъдат извършени след формалната нотификация на съответната концентрация.
В интерес на третите лица се изключва възможността им да подават искания, преди предметът на провежданото от Комисията контролно производство да бъде определен с нотифицирането на съответната икономическа операция. Освен това по този начин Комисията
се освобождава от задачата непрекъснато да отсява сред получените искания тези, които
се отнасят до хипотетични икономически операции или дори обикновени слухове, от тези,
които се отнасят до операции, за които е направена нотификация. В случая жалбоподателят
е поискал от Комисията да бъде изслушан в рамките на разглеждането на концентрацията
два месеца преди нотификацията във връзка с нея. Според Общия съд този факт не заличава
липсата на подновяване на искането или на каквито и да било други действия от страна на
жалбоподателя, след като планираната от EDF и Segebel икономическа операция е била надлежно нотифицирана като концентрация.

б)

Обжалваемост на отказа за препращане

Съгласно постоянната съдебна практика заинтересованото от концентрацията трето лице
може да оспорва пред Общия съд решението, с което Комисията уважава искане за препращане, направено от национален орган за защита на конкуренцията. Обратно, Общият съд
постановява, че третите заинтересовани лица нямат право да оспорват отказа за препращане, постановен от Комисията по направено от национален орган искане за препращане.
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Всъщност процесуалните права и съдебната защита, които правото на Съюза признава на
тези трети лица, по никакъв начин не са застрашени от отказа за препращане. Напротив, това
решение гарантира на третите лица, заинтересовани от концентрация с общностно измерение, от една страна, че същата ще бъде проучена от Комисията от гледна точка на правото
на Съюза, и от друга, че Общият съд е компетентен да се произнесе по евентуалната жалба
срещу решението на Комисията, с което се приключва производството.

Държавни помощи
1.

Допустимост

Тази година съдебната практика уточнява по‑специално понятията за акт със задължително
правно действие и за правен интерес.
В Решение от 8 декември 2011 г. по дело Deutsche Post/Комисия (T-421/07, все още непубликувано) Общият съд обявява за недопустима жалбата на Deutsche Post срещу решението на
Комисията да започне официална процедура по разследване във връзка с помощта, предоставена му от Федерална република Германия. Общият съд постановява, че обжалваното
решение, предшествано от решение за започване на официална процедура по разследване
през 1999 г., не представлява обжалваем акт.
Според Общия съд решението на Комисията за започване на официална процедура по разследване — акт, който има подготвителен характер спрямо окончателното решение, поражда самостоятелни правни последици и поради това представлява обжалваем акт, не само
когато жалбоподателят оспорва класификацията на помощта като нова помощ, но и когато оспорва самата квалификация на спорната мярка като държавна помощ по смисъла на
член 87, параграф 1 ЕО.
В този случай обаче Общият съд постановява, че обжалваният акт, който представлява второ
решение за започване на официална процедура, не съставлява обжалваем акт, тъй като не
поражда самостоятелни правни последици спрямо първоначалното решение за започване.
Обжалваният акт се отнася до същите мерки като тези, които са били предмет на предходното решение за започване. Освен това Комисията вече е посочила, че спорните мерки могат да
попаднат в приложното поле на забраната по член 87, параграф 1 ЕО и поради това споменатото решение за започване вече е произвело самостоятелните правни последици, свързани
с обжалвания акт. Общият съд отбелязва също, че при приемането на обжалвания акт официалната процедура по разследване, започната през 1999 г. във връзка със спорните мерки, все
още не е била прекратена и поради това обжалваният акт не е изменил нито правния обхват
на спорните мерки, нито правното положение на жалбоподателя.
По съединени дела Freistaat Sachsen и Land Sachsen‑Anhalt, както и Mitteldeutsche Flughafen
и Flughafen Leipzig‑Halle/Комисия (Решение от 24 март 2011 г. по съединени дела T-443/08
и T-455/08, все още непубликувано, обжалвано) пред Общия съд се оспорва квалифицирането на капиталовите вноски като държавна помощ с две жалби срещу решение на Комисията, с което помощта, отпусната от Федерална република Германия на летище Лайпциг/Хале,
е обявена за съвместима с общия пазар, подадени, първата — от публичните акционери на
предприятията летищни оператори (по дело T-443/08), а втората — от двете предприятия
летищни оператори (по дело T-455/08).
Общият съд обявява за недопустима поради липса на правен интерес жалбата на публичните
акционери по дело T-443/08. В самото начало Общият съд напомня, че жалбата за отмяна,
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подадена от физическо или юридическо лице, е допустима само ако това лице има правен
интерес от отмяната на обжалвания акт. Този интерес трябва да е възникнал и все още съществуващ и се преценява към датата на подаване на жалбата. Общият съд отбелязва също,
че с решение на Комисията помощта се обявява за съвместима с общия пазар и следователно
не се увреждат по принцип предприятията, които я получават, но това обстоятелство само по
себе си не освобождава съда на Съюза от задължението му да провери дали преценката на
Комисията поражда правни последици със задължителен характер, които могат да засегнат
интересите на посочените предприятия.
На първо място, Общият съд постановява, че решението не съответства на позицията, изразена от жалбоподателите в хода на административното производство, но това обстоятелство само по себе си не поражда никакви задължителни правни последици, които могат да
засегнат техните интереси, и следователно те не биха могли да основат своя правен интерес
само върху него. Всъщност в съответствие с общата структура на процедурата за контрол
върху държавните помощи същата започва спрямо държавата членка, отговаряща за предоставянето на помощта. В това производство предприятията — получатели на помощите,
и субдържавните териториални образувания, които предоставят помощи, както и конкурентите на получателите на помощите, се разглеждат само като „заинтересовани лица“. Общият
съд добавя, че такива жалбоподатели изобщо не са лишени от всякаква ефективна съдебна
защита срещу решението на Комисията, с което вноската в капитала се квалифицира като
държавна помощ. Всъщност, дори жалбата за отмяна да бъде обявена за недопустима, няма
пречка за посочените жалбоподатели в рамките на спор пред национална юрисдикция —
в който евентуално те биха се оказали привлечени, за да поемат последиците от твърдяната
нищожност на капиталовите вноски, на която се позовават — да предложат на националния
съд да отправи преюдициално запитване на основание член 234 ЕО, за да се оспори валидността на решението на Комисията в частта му, в която се установява, че разглежданата мярка представлява помощ.
На второ място, що се отнася до твърдените съществени негативни последици, свързани
с квалифицирането на капиталовите вноски като държавна помощ, Общият съд счита, че
жалбоподателят не може да се позовава на бъдещи несигурни събития с оглед обосноваване на интереса си от отмяната на оспорения акт. Позоваването от страна на жалбоподател
на „възможните“, а не на сигурните последици от твърдяната нищожност на капиталовите
вноски в областта на дружественото право и несъстоятелността, следователно е недостатъчно, за да се признае подобен интерес. Освен това Общият съд отбелязва, че жалбоподателите — публични акционери на получателя на помощта, не доказват, че имат собствен
интерес, различен от този на получателя, да искат отмяната на решението. Лицето не може
да защитава своите интереси спрямо акт на Съюза, засегнал предприятие, в капитала на
което това лице участва, по начин, различен от упражняването на своите права на съдружник в това предприятие, освен ако може да изтъкне правен интерес, различен от този на
засегнатото предприятие.
В Решение от 20 септември 2011 г. по дело Regione autonoma della Sardegna и др./Комисия (съединени дела T-394/08, T-408/08, T-453/08 и T-454/08, все още непубликувано, обжалвано) Общият съд отхвърля повдигнатото от Комисията възражение и постановява, че обстоятелството,
че жалбоподателите и встъпилите страни не са подали в предписания срок жалба срещу решението за коригиране, което има същия предмет и цел като решението за започване на официална процедура по разследване, не представлява пречка да повдигнат правни основания,
изведени от неправомерността на последното, срещу окончателното решение на Комисията.
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Действително, решението за прекратяване на официалната процедура по разследване произвежда задължително правно действие, което може да засегне интересите на заинтересованите
страни, тъй като слага край на въпросната процедура и се произнася окончателно по въпроса
за съвместимостта на разглежданата мярка с правните норми, приложими спрямо държавните
помощи. Следователно заинтересованите страни винаги разполагат с възможността да оспорят
това решение и в тези рамки трябва да могат да поставят под въпрос различните елементи,
които формират окончателно приетото от Комисията становище. Общият съд допълва, че тази
възможност не зависи от това дали решението за започване на официалната процедура по разследване може да бъде предмет на жалба за отмяна. Всъщност е възможно посоченото решение
за започване да се оспори, когато поражда окончателни правни последици, а това е така, когато
Комисията започне официалната процедура по разследване във връзка с мярка, която тя временно квалифицира като нова помощ. Все пак възможността за оспорване на дадено решение
за започване не може да има за последица намаляване на процесуалните права на заинтересованите страни, възпрепятствайки ги да оспорват окончателното решение и да изтъкват в подкрепа на жалбата си пороци, свързани с всички етапи на процедурата, водеща до това решение.

2.

Материалноправни норми

a)

Понятие за държавна помощ

В Решение от 12 май 2011 г. по дело Région Nord‑Pas‑de‑Calais и Communauté d‘Agglomération
du Douaisis/Комисия (съединени дела T-267/08 и T-279/08, все още непубликувано, обжалвано)
Общият съд отчита определени обстоятелства във връзка с понятието за държавни ресурси,
и по‑специално с условието за отговорност на държавата за съответните мерки.
Общият съд напомня във връзка с това, че макар кредитите да са предоставени от региона
и от обединението на общините, т.е. от административно‑териториални единици, а не от
централната власт, това обстоятелство само по себе си не може да изключи тези мерки от
обхвата на член 107, параграф 1 ДФЕС. Освен това Общият уточнява, че финансирането на
спорните мерки със собствени ресурси на региона и на обединението на общините, които
не са с данъчен или квазиданъчен произход, също не е основание посочените мерки да не
бъдат квалифицирани като държавна помощ. Всъщност определящият критерий за държавните ресурси е публичният контрол и член 107, параграф 1 ДФЕС се отнася до всички имуществени средства, които могат действително да бъдат използвани от публичния сектор за
поддържането на предприятията, независимо дали са събрани чрез налагането на данъчни
задължения или не.
В Решение от 20 септември 2011 г. по дело Regione autonoma della Sardegna и др./Комисия,
посочено по‑горе, Комисията е упрекната, че неправилно квалифицира спорните мерки като
неправомерни нови помощи, тъй като за тях не е направено уведомление, а не като съществуващи помощи, които са били използвани не по предназначение.
Общият съд напомня, че когато изменението засяга същността на първоначалната схема, тя се
оказва преобразувана в нова схема за помощи. В замяна на това обаче, когато изменението не
е съществено, единствено самото то може да бъде квалифицирано като нова помощ. В настоя
щия случай в решението за одобряване изрично се отбелязва условието за предходност на
заявлението за помощ спрямо началото на изпълнението на инвестиционните проекти. Като
приема, че регион Сардиния е могъл да отпуска помощи за проекти по мярка, за която няма
направено уведомление, и тяхното изпълнение е започнало преди представянето на заявленията за помощ, Общият съд установява, че е налице изменение на приложената схема в сравнение с одобрената. Според Общия съд това изменение не може да бъде квалифицирано като
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слабо или незначително. Всъщност, доколкото, видно от Насоките от 1998 г.10, Комисията редовно обвързва одобряването от нейна страна на схемите за помощи с регионално измерение с условието за предходност на заявлението за помощ спрямо началото на изпълнението на проектите, премахването на това условие е било в състояние да окаже влияние върху
оценката на съвместимостта на мярката за помощ с общия пазар. Въз основа на това Общият
съд стига до извода, че спорните помощи са нови, а не съществуващи. Тези нови помощи са
неправомерни, тъй като Комисията не е била уведомена за изменението на одобрената схема.
Накрая Общият съд уточнява, че спорните помощи не могат да се квалифицират като помощи, прилагани по начин, представляващ злоупотреба, тъй като тази квалификация се отнася
до хипотеза, при която получателят използва помощта в нарушение на решението, с което тя
е била одобрена. А в конкретния случай за нарушението на решението за одобряване не се
търси отговорност от получателя на помощите, а от регион Сардиния.

б)

Право на преценка на Комисията — Изследване на схема за помощи —
Регламент за освобождаване

В Решение от 14 юли 2011 г. по дело Freistaat Sachsen/Комисия (T-357/02 RENV, все още непубликувано) Общият съд отхвърля правното основание на жалбоподателя, съгласно което
Комисията не е упражнила своето право на преценка при изследването на разглежданата
схема за помощи и се е ограничила да приложи критериите, предвидени в Регламента за
освобождаване на МСП11.
Общият съд констатира, че целта на Регламента за освобождаване на МСП е едновременно
да обяви за съвместими с общия пазар някои предоставяни на малките и средни предприятия (МСП) помощи и да освободи държавите от задължението за подаване на уведомление
за тези помощи. Това обаче не означава, че никаква помощ в полза на МСП не може да бъде
обявена за съвместима с общия пазар след проведено от Комисията изследване с оглед на
определените в член 87, параграф 3 ЕО критерии в резултат от отправено от държава членка
уведомление. Общият съд уточнява също, че макар Комисията да може да установява общи
правила за изпълнение, уреждащи упражняването на правото ѝ на преценка по силата на
член 87, параграф 3 ЕО, при преценката на конкретен случай тя не може напълно да се лиши
от това право на преценка, особено в случаите, които не е посочила изрично или е пропуснала да уреди в споменатите общи правила за изпълнение. При това положение посоченото право на преценка не се изчерпва с приемането на такива общи правила и по принцип
не съществува пречка за евентуална индивидуална преценка извън рамките на посочените
правила, при условие обаче Комисията да зачита правните норми с по‑висок ранг, например
нормите на Договора, както и общите принципи на правото на Съюза. В случая Общият съд
констатира, че Комисията действително е упражнила това право на преценка, като е изследвала съвместимостта на мярката не само с оглед на критериите, определени в Регламента за
освобождаване на МСП, но и въз основа на член 87, параграф 3 ЕО.

10

Насоки от 10 март 1998 г. за национална регионална помощ (ОВ C 74, стр. 9).

11

Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 година за прилагане на членове 87 [ЕО] и 88
[ЕО] по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия (ОВ L 10, стр. 33; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 98).
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Понятие за сериозни затруднения

В Решение от 27 септември 2011 г. по дело 3F/Комисия (T-30/03 RENV, все още непубликувано, обжалвано) жалбоподателят иска отмяна на решение на Комисията да не повдига възражения срещу разглеждания датски данъчен режим. Общият съд отхвърля жалбата, тъй като
жалбоподателят не доказва, че Комисията е срещнала сериозни затруднения и е трябвало да
открие официална процедура по разследване.
Според Общия съд официалната процедура по разследване придобива задължителен харак
тер, когато Комисията изпитва сериозни затруднения да прецени дали дадена помощ е съвместима с общия пазар. Понятието за сериозни затруднения има обективен характер, като
установяването на подобни затруднения налага да се изследват обективно както обстоятелствата по приемане на обжалвания акт, така и съдържанието му, като се съпоставят мотивите
на решението с данните, с които Комисията е разполагала към момента на произнасяне по
съвместимостта на спорните помощи с общия пазар. От това следва, че контролът за законосъобразност, който Общият съд упражнява относно наличието на сериозни затруднения,
по своето естество надхвърля търсенето на явна грешка в преценката. Жалбоподателят
носи тежестта да докаже наличието на сериозни затруднения, като представи съвкупност
от непротиворечащи улики, свързани, от една страна, с обстоятелствата и продължителност
та на процедурата по предварително разглеждане, и от друга страна, със съдържанието на
обжалваното решение.
За да се установи наличието на сериозни затруднения, се изтъква по‑специално продължителността на процедурата по предварително разглеждане. В това отношение Общият съд
уточнява, че макар Комисията да не е задължена да проведе предварително разглеждане
в определен срок, когато за държавните мерки не е направено уведомление, както в случая,
тя все пак е длъжна да пристъпи към старателна и безпристрастна проверка по жалбите, получени във връзка с държавните мерки, за които няма направено уведомление, и няма право
да продължава предварителното разглеждане до безкрайност. Преценката дали продължителността на производството е разумна, трябва да се извърши според обстоятелствата във
всеки отделен случай.
В случая според Общия съд, макар да може да се приеме, че като цяло продължителността
на предварителното разглеждане е надвишавала обичайно необходимата за един първоначален преглед, тази продължителност е оправдана от обстоятелствата и от контекста на процедурата. По‑специално се отчита обстоятелството, че разглежданият данъчен режим е бил
изменен по законодателен път, по повод на което между държавата членка и Комисията се
провеждат множество обсъждания и размени на писма. Освен това, макар да е възможно
продължителността на предварителното разглеждане да представлява индиция за съществуването на сериозни затруднения, сама по себе си тя не е достатъчна за доказване на наличието на такива затруднения. Само наличието на други фактори, наред с изтичането на макар
и значително превишаващ необходимия за извършването на първоначално предварително
разглеждане срок, може да обоснове извода, че Комисията е срещнала сериозни затруднения в преценката, което налага откриването на официална процедура по разследване.

г)

Понятие за стопанска дейност

По посочените по‑горе дела Freistaat Sachsen и Land Sachsen‑Anhalt, както и Mitteldeutsche
Flughafen и Flughafen Leipzig‑Halle/Комисия от Общия съд се иска да се произнесе по въпроса
дали дейността по изграждане на летищна инфраструктура, предоставена на разположение
на инфраструктурни оператори, представлява стопанска дейност.
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В контекста на правото в областта на конкуренцията понятието за предприятие обхваща всяко
образувание, което извършва стопанска дейност, независимо от неговия правен статут и начин
на финансиране. Всяка дейност, която се състои в предлагане на стоки или услуги на даден
пазар, представлява стопанска дейност. В това отношение Общият съд констатира, на първо
място, че управлението на летищните инфраструктури представлява стопанска дейност, особено когато предприятието предлага летищни услуги срещу възнаграждение, произтичащо от
летищните такси, като последните трябва да се разглеждат като насрещна престация за услугите, предоставени от концесионера на летището. Той също уточнява, че след като дадено предприятие управлява регионално, а не международно летище, този факт не би могъл да постави
под въпрос стопанския характер на неговата дейност, тъй като тя се състои в предлагане на
услуги срещу възнаграждение на пазара на регионалните летищни услуги. Експлоатацията на
писта е част от стопанската дейност на предприятието оператор, по‑специално когато тя се
експлоатира с търговски цели. На второ място, Общият съд постановява, че при разглеждането
на стопанския характер на дейността на предприятието в контекста на публично финансиране
на разширяването на писта не следва дейността, състояща се в изграждане или в разширяване
на инфраструктурата, да се отделя от дейността по последващо използване на същата, тъй като
характерът — икономически или не, на последващото използване на изградената инфраструктура задължително определя характера на дейността по разширяването. Всъщност пистите
за кацане и излитане са основни елементи в стопанската дейност на летищния оператор. Така
изграждането на писти за кацане и излитане позволява на летищата да упражняват своята основна стопанска дейност или, когато става въпрос за изграждане на допълнителна писта или
за разширяване на съществуваща писта, да развиват тази дейност.

д)

Критерий за частния инвеститор в условията на пазарна икономика

В Решение по дело Région Nord‑Pas‑de‑Calais и Communauté d‘Agglomération du Douaisis/Комисия, посочено по‑горе, Общият съд постановява, че Комисията е извършила необходимия
анализ, за да се увери, че е било невъзможно получателят на помощта да договори заем на
кредитния пазар при подобни условия. Той напомня, че за да се прецени дали дадена държавна мярка представлява помощ, следва да се определи дали на предприятието получател се предоставя икономическо предимство, което то не би получило в нормални пазарни условия. За тази цел е уместно да се приложи критерият, основан на възможностите на
предприятието получател да договори разглежданите суми на кредитния пазар при подобни
условия. Трябва да се постави по‑конкретно въпросът дали частен инвеститор би сключил
разглежданата сделка при същите условия. В настоящия случай Общият съд установява, че
Комисията се основава на констатацията, че предвид финансовото си състояние дружеството
Arbel Fauvet Rail не е можело да получи на кредитния пазар средства при толкова изгодни
условия като договорените с жалбоподателите, тъй като спорните кредити били предоставени без никакво обезпечение, гарантиращо тяхното връщане, а приложеният лихвен процент
обикновено се използвал само при заеми, гарантирани с обичайни обезпечения. Освен това
Общият съд подчертава, че длъжникът може да получи краткосрочен заем, но този факт не
е показателен за възможностите му да получи заем с по‑дълъг срок, чието изплащане ще
зависи от неговата способност да оцелее.
В Решение от 17 май 2011 г. по дело Buczek Automotive/Комисия (T-1/08, все още непубликувано, обжалвано) Общият съд постановява, че прилаганата от Комисията проверка за хипотетичния частен кредитор противоречи на член 87, параграф 1 ЕО и следователно Комисията не
е установила надлежно наличието на държавна помощ.
Действително Общият съд отбелязва, че когато при значително влошаване на финансовото
си положение предприятие предлага на своите кредитори споразумение или поредица от
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споразумения за уреждане на задълженията си, за да подобри положението си и да избегне
обявяване в ликвидация, всеки кредитор трябва да направи избор с оглед на сумата, която му
е предложена в рамките на планираното споразумение, от една страна, и на сумата, която той
счита, че може да събере след евентуалната ликвидация на предприятието, от друга. Неговият
избор се влияе от редица фактори като качеството му на ипотекарен, привилегирован или хирографарен кредитор, естеството и обхвата на евентуалните обезпечения, които притежава,
преценката му за шансовете за възстановяване на предприятието, както и приходите, които
би получил в случай на ликвидация. Ето защо Комисията трябва да определи за всяко от разглежданите публични образувания, като вземе предвид посочените по‑горе фактори, дали опрощаването на задълженията към него е явно по‑голямо от това, с което би се съгласил хипотетичният частен кредитор, намиращ се по отношение на предприятието в положение, сходно
на това на съответното публично образувание, и целящ да събере сумите, които му се дължат.
Поради това в настоящия случай Комисията е била длъжна да определи дали предвид тези
фактори частен кредитор, също както публичните образувания, би предпочел предвиденото в закона производство по cъбиране на вземанията пред производството по несъстоятелност. Общият съд констатира, че към момента на приемане на обжалваното решение Комисията не разполага с фактически данни, въз основа на които да приеме, че частен кредитор
би избрал производството по несъстоятелност и не би продължил предвиденото в закона
производство за cъбиране на вземания. Той отбелязва, че що се отнася до ползата, която
хипотетичният частен кредитор е можел да очаква да получи в рамките на производството по несъстоятелност, Комисията единствено приема, че „внимателното отчитане на предимството, възникнало от разсрочване на дълга, би показало, че потенциалното плащане не
би превишило сигурното възвръщане на средствата, което е присъщо за ликвидацията на
дружеството“, без обаче да посочи в обжалваното решение фактическите данни, на които
се основава това твърдение. По‑специално в обжалваното решение Комисията не посочва
дали в подкрепа на това твърдение тя е разполагала с анализи, сравняващи ползите, които
би имал хипотетичният частен кредитор от производството по несъстоятелност — предвид
по‑специално разходите, свързани с това производство — в сравнение с ползите от предвиденото в закона производство за cъбиране на вземания. Обжалваното решение също не
уточнява дали Комисията е разполагала с изследвания или анализи, които сравняват продължителността на производството по несъстоятелност с тази на предвиденото в закона производство за cъбиране на вземания.

3.

Процесуалноправни норми

a)

Задължение за мотивиране

В Решение по дело Buczek Automotive/Комисия, посочено по‑горе, Общият съд постановява,
че Комисията не е мотивирала в достатъчна степен решението си с оглед на условията за
засягането на търговията между държавите членки и за нарушаването или заплахата от нарушаване на конкуренцията.
Общият съд напомня, че Комисията не е длъжна да направи икономически анализ на действителното положение на съответните отрасли, на пазарния дял на жалбоподателя, на положението на конкурентните предприятия и на търговските потоци на съответните стоки и услуги
между държавите членки, при положение че е посочила по какъв начин спорните помощи
нарушават конкуренцията и засягат търговията между държавите членки. Все пак, дори когато от обстоятелствата, при които е предоставена помощта, е ясно, че тя може да засегне търговията между държавите членки или да наруши, или да заплаши да наруши конкуренцията,
Комисията трябва поне да спомене тези обстоятелства в мотивите на решението си.
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В случая Общият съд констатира, че в обжалваното решение Комисията се ограничава до
възпроизвеждане на текста на член 87, параграф 1 ЕО и не прави никакво изложение, било то
и кратко, на фактите и правните съображения, взети предвид при преценката на тези условия. Още повече обжалваното решение не съдържа никакви данни, дори и в описанието на
обстоятелствата по предоставянето на тази помощ, които да могат да докажат, че разглежданата помощ може да засегне търговията между държавите членки и да наруши или да заплаши да наруши конкуренцията.
В Решение по съединени дела Freistaat Sachsen, Land Sachsen‑Anhalt и Mitteldeutsche
Flughafen, Flughafen Leipzig‑Halle/Комисия, посочено по‑горе, поради неизпълнение на задължението за мотивиране Общият съд отменя член 1 от решението на Комисията в частта,
която определя в размер на 350 милиона евро държавната помощ, която Федерална република Германия планира да отпусне на летище Лайпциг‑Хале.
Общият съд постановява, че макар да счита, че някои разходи, свързани с капиталовите вноски, се отнасят до упражняването на обществени задачи и следователно не могат да бъдат
квалифицирани като държавна помощ, Комисията все пак приема в член 1 от разглежданото
решение, че капиталовите вноски в тяхната цялост представляват държавна помощ.
Въпреки че нито една разпоредба на правото на Съюза не изисква Комисията да определи
точния размер на подлежащата на възстановяване помощ, Общият съд подчертава, че ако
Комисията реши да посочи размера на държавна помощ, дори тя да е обявена за съвместима
с общия пазар, това поражда задължение да се посочи точният ѝ размер. В случая обаче той
отбелязва, че размерът на държавната помощ, посочена в член 1 от разглежданото решение,
се оказва неправилен, тъй като сумите, обхващащи задачите за обществени услуги, не представляват държавна помощ и следователно трябва да бъдат приспаднати от общия размер
на капиталовите вноски.

б)

Право на защита

В Решение по дело Région Nord‑Pas‑de‑Calais и Communauté d‘Agglomération du Douaisis/Комисия, посочено по‑горе, Общият съд напомня трайната съдебна практика, съгласно която
заинтересованите лица нямат същинско право на защита, а разполагат единствено с право
на изслушване и на участие в производството в необходимата степен предвид конкретните
обстоятелства по случая. Дори да не може да се изключи възможността субдържавно обра
зувание да притежава статут, предоставящ му достатъчна автономия по отношение на
централното правителство на държава членка, за да може да изпълнява основна роля при
формирането на политическата и икономическа среда, в която предприятията осъществяват
дейността си, Общият съд подчертава, че в процедурата по контрол на държавните помощи
заинтересованите лица, различни от съответната държава членка, имат единствено ролята
на източник на информация за Комисията. В този смисъл те нямат самостоятелно право да
участват в обсъждане с Комисията при условията на състезателност.

в)

Защита на оправданите правни очаквания

В Решение по дело Regione autonoma della Sardegna и др./Комисия, посочено по‑горе, Общият съд отхвърля оплакването, изведено от нарушение на принципа на оправданите правни
очаквания, като напомня, че лице, което е допуснало явно нарушение на действащите правни норми, не може да се позовава на принципа на оправданите правни очаквания. В случая
е налице такова положение, доколкото регион Сардиния е въвел неправомерна схема за
помощи, тъй като за нея не е било отправено уведомление до Комисията. Счита се, че това
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нарушение е явно, тъй като както Насоките от 1998 г., така и решението за одобряване12 изрично посочват условието за подаване на заявление преди началото на дейностите.
По отношение на оправданите правни очаквания на получателите въз основа на предходно
решение за одобрение Общият съд отбелязва, че по принцип, ако не са налице изключителни обстоятелства, е възможно позоваване на оправданите правни очаквания в правомерния
характер на държавна помощ единствено в случаите, в които тази помощ е предоставена при
спазване на предвидената в член 88 ЕО процедура, като при нормални условия действащ
с необходимата грижа икономически субект трябва да бъде в състояние да се увери в това.
Общият съд отбелязва, че в случая решението за одобряване ясно сочи, че одобряването от
страна на Комисията се е отнасяло само до помощите за проекти, започнали след представяне на заявление за помощ. Следователно получателите на спорните, неотговарящи на това
условие, помощи по принцип нямат право да се позовават на оправдани правни очаквания
относно правомерния характер на тези помощи. Макар съдебната практика да не изключва
възможността в рамките на производство по възстановяване получателите на неправомерна
помощ да се позовават на изключителни обстоятелства, за да се противопоставят на възстановяването на помощта, това е възможно единствено въз основа на релевантните разпоредби на националното право в рамките на производство по възстановяване пред националните съдилища, които единствени са компетентни да преценяват обстоятелствата по делото,
евентуално след отправяне на преюдициално запитване до Съда, ако такова е необходимо.

Марка на Общността
И през 2011 г. по значителна част от отнесените до Общия съд спорове постановените съдебни актове са свързани с прилагането на Регламент (ЕО) № 40/94, заменен с Регламент (ЕО)
№ 207/200913 (240 решени дела, 219 заведени дела). Поради това е възможен само кратък преглед на тези съдебни актове.

1.

Абсолютни основания за отказ

2011 г. е белязана от обстоятелството, че са разгледани първите два случая на прилагане на
член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009. Общият съд отхвърля две жалби срещу
откази да се регистрират марки на Общността, противоречащи на обществения ред и добрите нрави. На първо място, в Решение от 20 септември 2011 г. по дело Couture Tech/СХВП
(Изображение на съветския герб) (T-232/10, все още непубликувано) Общият съд посочва, че
знаците, които могат да бъдат възприети от съответните потребители като противоречащи
на обществения ред или на добрите нрави, не са едни и същи във всички държави членки,
по‑специално поради причини от езиково, историческо, социално или културно естество.
От това той заключава, че следва да се вземат предвид не само обстоятелствата, които са
общи за всички държави членки на Съюза, но и обстоятелствата, които са специфични за
държави членки, взети поотделно, и които могат да повлияят на възприятието от съответните потребители, намиращи се на територията на тези държави. Общият съд отбелязва, че
данните от националното право, в случая унгарското, не са приложими поради нормативната им стойност и следователно не представляват правила, с които е обвързана Службата

12

Решение SG (98) D/9547 на Комисията от 12 ноември 1998 година за одобрение на схема за помощи „№
272/98 — Италия — помощ за хотелиерството“.

13

Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11,
1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), заменен с Регламент
(ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).
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за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП). Тези данни обаче
представляват фактически индиции, позволяващи да се прецени възприемането на определени категории знаци от съответните потребители, намиращи се в дадената държава членка.
След като установява, че унгарският наказателен кодекс забранява някои случаи на използване на „символи на деспотизъм“, сред които са сърп и чук и червена петолъчна звезда, като
забраната се отнася и до използването на съответните знаци като марки, Общият съд по‑специално приема, че семантичното съдържание на герба на някогашния Съюз на съветските
социалистически републики (СССР) не е смекчено, нито е преобразувано по начин, че този
герб вече да не се възприема като политически символ. Ето защо според него апелативният
състав правилно е приел, че използването на заявената марка като марка би било възприето
от съществена част от съответните потребители, намиращи се в Унгария, като противоречащо на обществения ред или на добрите нрави по смисъла на член 7, параграф 1, буква е) от
Регламент № 207/2009.
На следващо място предмет на дело PAKI Logistics/СХВП (PAKI) (Решение от 5 октомври 2011 г.,
T-526/09, непубликувано) е знакът PAKI, който апелативният състав отказва да регистрира, тъй
като е възприеман от англоговорещите потребители в Европейския съюз като расистка дума,
представляваща презрително и обидно название за пакистанец, и по‑общо за хората от полуостров Индустан, особено живеещите в Обединеното кралство. В този контекст Общият съд
подчертава, че макар член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009 да се отнася преди
всичко до знаците, чието използване е забранено с разпоредба от правото на Съюза или националното право, дори при липсата на подобна забрана регистрацията на даден знак като
марка на Общността е недопустима поради предвиденото в тази разпоредба абсолютно основание за отказ, ако този знак е твърде обиден. Наличието на това основание за отказ следва да
се преценява от гледна точка на разумен човек със средна чувствителност и търпимост. Освен
това съответните потребители не са само потребителите, за които пряко са предназначени
стоките и услугите, във връзка с които се иска регистрацията. Всъщност следва да се държи
сметка за факта, че знаците, обхванати от това основание за отказ, ще възмутят не само потребителите, за които са предназначени обозначените със знака стоки и услуги, но и други лица,
които, без да се интересуват от въпросните стоки и услуги, случайно се натъкнат в ежедневието си на този знак. Като отхвърля различните доводи на жалбоподателя, с които същият иска
да докаже, че думата „paki” не е при всички обстоятелства еднозначна и дискриминираща,
Общият съд заключава, че апелативният състав правилно е приел, че тази дума е възприемана като расистка обида от англоговорещите потребители в Съюза и че поради това нейната
регистрация би била в противоречие с обществения ред и добрите нрави.
Освен това с Решение от 6 юли 2011 г. по дело i‑content /СХВП (BETWIN) (T-258/09, все още непубликувано) Общият съд отменя обжалваното решение, тъй като апелативният състав не
е мотивирал надлежно наличието на описателен характер и липсата на отличителен характер на заявената марка за някои стоки и услуги, посочени в заявката за регистрация. В това
отношение той припомня, че възможността апелативният състав да представи общи мотиви
за серия стоки или услуги може да обхване само стоките и услугите, които имат помежду си
достатъчно пряка и конкретна връзка, за да формират категория с достатъчна хомогенност,
така че всички фактически и правни съображения, изграждащи мотивите на разглежданото
решение, да могат, от една страна, да пояснят в достатъчна степен доводите на апелативния
състав за всяка една стока и услуга, принадлежаща към тази категория, а от друга страна, да
могат да се приложат еднакво към всяка една от съответните стоки и услуги. В случая обаче
обжалваното решение предлага само малък брой ориентири, посредством които различните основания за отказ да се свържат с обхванатите от заявената марка твърде многобройни
услуги. Общият съд също така посочва, че мотивите във връзка с липсата на отличителен
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характер на заявената марка се свеждат до отбелязването, че в качеството на описателно
указание, „чието значение всеки ще разбере без специализирани познания и без усилие за
анализ“, заявената марка — лишена и от отличителен характер — се изключва от регистрацията в приложение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. Общият съд
подчертава също, че апелативният състав просто е посочил, че думата „betwin“ се явява проводник единствено на общ подтик да се участва в определени залагания или игри, или да се
получат икономически облаги под формата на печалби, без да уточнява възможната връзка
с определен доставчик на услуги, и че поради тази причина разглежданият знак не позволява
на съответния потребител да го схване като позоваване на определен търговски произход
на услугите във връзка с възможности за залагания и за печалби и да го възприеме като индивидуалния знак на определен доставчик на услуги от този сектор. При тези обстоятелства
Общият съд приема, че за услугите, различни от пряко свързаните със сектора на залаганията и конкурсните игри, следва служебно да се изтъкне липсата на мотиви. Всъщност не
е възможно да се разбере как тази обща мотивировка би могла да намери приложение към
всичките други разнородни услуги, които са предмет на заявката за марка и някои от които
нямат никаква връзка със залаганията и търсенето на печалби.
Що се отнася до знака TDI, с Решение от 6 юли 2011 г. по дело Audi и Volkswagen/СХВП (TDI)
(T-318/09, все още непубликувано, обжалвано) Общият съд също е трябвало да отхвърли
жалбата срещу решението на апелативния състав, в което се приема, че тъй като знакът TDI
е съставен от първите букви на думите от израза „turbo direct injection“ или от израза „turbo
diesel injection“, той е описателен в целия Съюз.
На първо място, Общият съд посочва, че словният знак TDI — чиято регистрация като марка
на Общността се иска за „превозни средства и части за тях“ — може да служи за обозначаване на основните характеристики на стоките и услугите, посочени в заявката за марка. Този
знак обозначава качество на превозните средства, тъй като фактът, че имат двигател „turbo
diesel injection“ или „turbo direct injection“, представлява тяхна основна характеристика. Що
се отнася до частите на превозните средства, словният знак „TDI“ обозначава техния вид. Поради това Общият съд счита, че знакът „TDI“ е описателен по отношение на съответните стоки в целия Европейски съюз. На второ място, Общият съд отхвърля довода, че за да се докаже
придобиването на отличителен характер чрез използване, от една страна, не е необходимо
да се доказва утвърждаването на марката във всички държави членки, и от друга страна, намират приложение принципите, които се отнасят за репутацията на марките, поради което
е достатъчно да се докаже, че съответната марка се е утвърдила в една съществена част от
територията на Съюза. Всъщност Общият съд приема, че марката трябва да е придобила отличителен характер чрез използването ѝ във всички държави членки на Съюза, в които първоначално е нямала такъв характер. В това отношение Общият съд уточнява по‑специално,
че предвид целта на член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 — а именно да
закриля законните интереси на притежателите на марки, придобили репутация в резултат
на търговските им усилия и реклама — методът, възприет за да се определи релевантната
територия при прилагането на тази разпоредба, не може да се приложи по отношение на
придобиването на отличителен характер чрез използване.
Освен това в Решение от 17 май 2011 г. по дело Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Txakoli de Álava и др./СХВП (TXAKOLI) (T-341/09, все още непубликувано) Общият съд
тълкува член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009, който се отнася до колективните марки
на Общността и предвижда изключение от член 7, параграф 1, буква в) от същия регламент.
Всъщност съгласно първата от тези разпоредби могат да представляват колективни марки на
Общността знаци или указания, които — макар и описателни — могат да служат за означаване на географския произход на стоките или на услугите. В случая жалбоподателите изтъкват,
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че терминът „txakoli“ представлява указание, което може да обозначи географския произход
на стоката и услугите, за които е поискана регистрацията, след като става въпрос за допълнително традиционно наименование, защитено в правната уредба в областта на лозарството
и винарството и запазено за вината с наименования за произход, по отношение на които
жалбоподателите действат в качеството на съвети за регулиране.
В това отношение Общият съд приема, че от гледна точка на приложимата правна уредба
този термин е само указание за характеристика на вината, а не указание за техния географски произход, и то независимо от връзката, която се твърди, че съществува между термина
„txakoli“ и Страната на баските. Член 66 от Регламент № 207/2009 обаче не трябва да се тълкува разширително. Всъщност това би означавало да се нарушат правомощията на органите
във връзка с наименованията за произход или географските указания. Освен това изключителното използване на термина „txakoli“ по силата на други разпоредби от правото на Съюза
не води автоматично до регистрация на съответния знак като марка на Общността. Такава
регистрация предоставя конкретни права на своя притежател, които не произтичат от други
норми, например в рамките на общата селскостопанска политика.
Накрая Общият съд уточнява, че отказът да се регистрира заявената марка не се отразява
на изключителното право, с което жалбоподателите понастоящем разполагали, да използват
въпросните термини по силата на правната уредба в областта на лозарството и винарството,
и не води до разрешаване на използването на този термин от други оператори, различни от
операторите, ползващи се от това право по силата на тази правна уредба, нито възпрепятства жалбоподателите да изискват спазването на посочената правна уредба.
Накрая с Решение от 6 октомври 2011 г. по дело Bang & Olufsen/СХВП (Изображение на високоговорител) (T-508/08, все още непубликувано) Общият съд отхвърля жалбата срещу отказа на апелативния състав — сезиран от своя страна поради отмяната от Общия съд на предходно решение14 — да регистрира като марка на Общността триизмерен знак, състоящ се
от формата на високоговорител, тъй като знакът се състои изключително от формата, която
дава съществена стойност на стоката по смисъла на член 7, параграф 1, буква д), подточка iii)
от Регламент № 40/94.
В случая Общият съд е следвало да отговори на въпроса дали апелативният състав е допуснал
грешка при прилагането на правото, понеже след като е счел, че може да се приложи ново
абсолютно основание за отказ — доколкото първата проверка, довела до отменителното решение на Общия съд, се е отнасяла само до член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94,
тоест до изискването за отличителен характер — е разгледал знака с оглед на абсолютното
основание за отказ, изведено от член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от същия регламент.
Общият съд отговаря отрицателно, като подчертава, че дори да приеме — в разрез с решението на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (наричана по‑нататък „СХВП“) — че по отношение на знак, който е предмет на заявка за регистрация
на марка на Общността, не се прилага някое от абсолютните основания за отказ на регистрация, предвидени в член 7, параграф 1 от Регламент № 40/94, отмяната от Общия съд на решението на СХВП, с което се отказва регистрацията на посочената марка, неминуемо би довело
СХВП, която е длъжна да се съобрази с диспозитива и мотивите на решението на Общия съд,
до това да възобнови производството по разглеждане на заявката за въпросната марка и да

14

Решение от 10 октомври 2007 г. по дело Bang & Olufsen/СХВП (Форма на високоговорител), T-460/05,
Сборник, стр. II-4207.
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я отхвърли, ако счете, че по отношение на съответния знак се прилага друго абсолютно основание за отказ, предвидено в същата разпоредба. Всъщност съгласно член 74, параграф 1
от Pегламент № 40/94 при разглеждането на абсолютните основания за отказ СХВП е длъжна
служебно да провери релевантните факти, които могат да доведат до прилагането на такива
основания. Освен това знак, по отношение на който се прилага член 7, параграф 1, буква д) от
Регламент № 40/94, изобщо не може да придобие отличителен характер по смисъла на член 7,
параграф 3 от същия регламент в резултат на използването му, докато съгласно последната
разпоредба тази възможност е налице за знаците, за които се отнасят основанията за отказ,
предвидени в член 7, параграф 1, букви б)—г) от Регламент № 40/94.
Следователно, ако разглеждането на знак с оглед на член 7, параграф 1, буква д) от Регламент
№ 40/94 води до извода, че е изпълнен един от посочените в тази разпоредба критерии, отпада
необходимостта от разглеждане на този знак с оглед на член 7, параграф 3 от същия регламент,
тъй като тази хипотеза се характеризира с невъзможността за регистрация на същия знак. Отпадането на тази необходимост обяснява интереса от извършване на предварително разглеждане на знака с оглед на член 7, параграф 1, буква д) от Регламент № 40/94 в хипотезата, в която
е възможно прилагане на няколко абсолютни основания за отказ, предвидени в посочения параграф 1, без обаче да може да се тълкува, че това предполага задължение за предварително
разглеждане на същия знак с оглед на член 7, параграф 1, буква д) от Регламент № 40/94.

2.

Относителни основания за отказ

В Решение от 17 февруари 2011 г. по дело Formula One Licensing/СХВП — Global Sports Media
(F1-LIVE) (T-10/09, все още непубликувано, обжалвано) Общият съд приема, че не съществува
вероятност от объркване на марката „F1-LIVE“, обозначаваща стоки и услуги, свързани с областта на „Формула 1“ (а именно списания, книги и публикации, резервиране на места и организиране на конкурси в интернет), и марките „F 1“ и „F 1 Formula 1“ на дружеството Formula
One Licensing BV поради описателния според потребителите характер на елемента „f1“ и слабото сходство между знаците.
Всъщност съответните потребители ще възприемат комбинацията от буквата „f“ и от цифрата
„1“ като съкращение от „formula 1“, което обичайно обозначава определена категория спортни автомобили, а оттам и състезанията с тези автомобили. Освен това съответните потребители могат да възприемат елемента „f 1“ от по‑ранната фигуративна марка на Общността
„F 1 Formula 1“ като представляващ марката, която нейният притежател използва във връзка
с търговските си дейности в областта на автомобилните състезания „Формула 1“. Поради това
съответните потребители ще възприемат елемента „f 1“ в заявената марка не като отличителен елемент, а като такъв, който изпълнява описателни функции. Следователно елементът
„f 1“ в обикновен шрифт има само слаб отличителен характер по отношение на заявените
стоки и услуги и евентуалната репутация на фигуративната марка на Общността, използвана
в Съюза, е свързана главно с логото „F 1“ на марката „F 1 Formula 1“.
Що се отнася по‑конкретно до словните марки „F 1“, потребителите няма да свържат съдържащия се в заявената марка елемент „f 1“ с притежателя на по‑ранните марки, тъй като по
навик свързват с него само логото на марката „F 1 Formula 1“, а не знака, който е изписан
с обикновен шрифт. Те ще възприемат знака „F 1“, изписан с обикновен шрифт, като съкращение на израза „Formula 1“ [„Формула 1“], тоест като описателно означение.
Що се отнася до фигуративната марка „F 1 Formula 1“, предвид липсата на визуално сходство
и на обстоятелството, че сходството във фонетичен и концептуален план е само ограничено, съответните потребители няма да я объркат със заявената марка. В това отношение

Годишен доклад 2011 г.

163

Общ съд на Европейския съюз

Дейност

възприемането от потребителите на знака „F 1“ като родово понятие гарантира, че последните ще приемат заявената марка за свързана с „Формула 1“, но поради съвсем различното
ѝ оформление, няма да я свържат с дейностите на притежателя на по‑ранната марка.

3.

Процедурни аспекти

В Решение от 9 февруари 2011 г. по дело Ineos Healthcare/СХВП — Teva Pharmaceutical
Industries (ALPHAREN) (T-222/09, все още непубликувано) Общият съд уточнява практиката си
във връзка с проверката на общоизвестни факти, извършвана от апелативните състави на
СХВП при разглеждането на отнесените до тях спорове.
Съгласно член 74 от Регламент № 40/94 в процедурата, свързана с относителни основания
за отказ на регистрация, проверката на СХВП се ограничава до разглеждане на фактите, доказателствата и аргументите, и исканията, представени от страните. Според Общия съд тази
разпоредба се отнася по‑специално до фактическата основа на решенията на СХВП, а именно фактите и доказателствата, на които тези решения могат валидно да се основават. Така,
като се произнася по жалба срещу решение за прекратяване на производство по възражение, апелативният състав може да основава решението си само на представените от страните факти и доказателства. Все пак ограничаването на фактическата основа на проверката,
извършвана от апелативния състав, не изключва при нея да се вземат предвид освен фактите, изрично изтъквани от страните в производството по възражение, и общоизвестни факти,
т.е. такива, които е възможно да са известни на всяко лице или могат да станат известни от
общодостъпни източници.
В случая Общият съд подчертава, че макар да са извлечени от резултатите от направени от
апелативния състав проучвания в уебсайтове, описанието на фармацевтични препарати и терапевтичните им показания, на които този състав е основал преценката си дали е налице
сходство между някои препарати, изобщо не могат предвид техническата сложност на тези
препарати да се считат за информация относно общоизвестни факти. Приемайки, че ако не
бе използвана въпросната информация, съдържанието на обжалваното решение щеше да
е съвсем различно, Общият съд частично отменя това решение.
В Решение от 16 май 2011 г. по дело Atlas Transport/СХВП — Atlas Air (ATLAS) (T-145/08, все още
непубликувано, обжалвано) Общият съд уточнява, от една страна, изискванията във връзка
със задължението за излагане на основанията за обжалване пред апелативния състав, и от
друга страна, съдебния контрол върху решението на апелативния състав за спиране на производство за обявяване на недействителност.
На първо място, Общият съд припомня, че жалбата срещу решение трябва да бъде в писмена форма и да се подаде до СХВП в срок от два месеца, считано от деня на нотифициране на
решението, и че в срок от четири месеца, считано от датата на нотифициране на решението,
трябва да бъде представено писмено изложение на основанията за обжалването. Общият
съд заключава, че жалбоподателят, който желае да подаде жалба пред апелативния състав,
е длъжен в предвидения срок да представи изложение на основанията за обжалването си
пред СХВП или в противен случай жалбата му ще бъде отхвърлена като недопустима, и че
тези основания не се свеждат до просто указване на оспорваното решение и на искането на
жалбоподателя апелативният състав да измени или отмени последното. Освен това от буквалното тълкуване на термина „основания“ е видно, че жалбоподателят трябва да изложи
пред апелативния състав писмено причините, поради които подава жалба. Апелативният
състав няма за задача да извежда по дедуктивен път основанията на жалбата, която трябва
да разгледа. Следователно, когато представя писмено становище, жалбоподателят трябва
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да изложи писмено и достатъчно ясно кои са фактическите и/или правните обстоятелства,
които обосновават искането му. В случая с оглед на липсата на ясни и разбираеми основания
в писмата на жалбоподателя и като се има предвид, че изложението на основанията пред
апелативния състав трябва по‑специално да позволи на потенциална встъпваща страна, без
помощта на адвокат, да прецени дали е уместно да отговори на доводите, съдържащи се
в жалбата, Общият съд приема, че жалбата пред апелативния състав не отговаря на изискванията на член 59 от Регламент № 40/94.
На второ място, Общият съд припомня, че възможността за спиране на производството по
възражение пред апелативния състав е израз на поначало допустимия от държавите членки
принцип, че когато е уместно поради конкретните обстоятелства, дадена инстанция може да
вземе решение да спре висящото пред нея производство. Прилагането на тази възможност
по аналогия в контекста на производство за обявяване на недействителност е обосновано,
при положение че както производството по възражение, така и производството във връзка
с относително основание за недействителност имат за предмет анализ на вероятността от
объркване между две марки и при положение че възможността за спиране на производството спомага за ефикасността на посочените производства. Следователно апелативният състав
разполага с правомощието да спре производство за обявяване на недействителност, когато
това е уместно поради обстоятелствата. Освен това Общият съд счита, че правото на преценка на апелативния състав да спре или не производството е широко. Все пак това право не
освобождава преценката на апелативния състав от съдебен контрол, който се свежда до проверка дали не е налице явна грешка в преценката или злоупотреба с власт. По‑специално Общият съд уточнява, че в този контекст апелативният състав трябва да спази общите принципи
на справедливо производство в правова общност, като трябва да вземе предвид не само интереса на страната, чиято марка на Общността се оспорва, но и интереса на другите страни.
Освен това в Решение от 9 септември 2011 г. по дело dm‑droguerie markt/СХВП —
Distribuciones Mylar (dm) (T-36/09, все още непубликувано)15 Общият съд постановява, че когато СХВП установи наличието на езикова грешка, грешка при транскрипцията или явна грешка
в решението, тя може да поправи само правописните или граматическите грешки, грешките
при транскрипцията или грешките, които са толкова очевидни, че не е възможно да се има
предвид нещо различно от текста след поправката. Освен това отделите по споровете мо
гат да се произнесат отново в производство, в което вече са приели и връчили решение за
прекратяването на това производство, само в случаите, предвидени в член 42 от Регламент
№ 207/2009 (производство по отмяна, поправка на явни фактически грешки и преразглеждане). В случая, доколкото въведените изменения се състоят не само в допълване на недовършено изречение, чийто смисъл е неразбираем, но и в премахване на вътрешно противоречие в мотивите, както и противоречие между мотивите и разпоредителната част, Общият съд
заключава, че поправката на първоначалната редакция на решението на отдела по споровете
засяга това решение по същество и следователно не става въпрос за поправяне на факти
ческа грешка. Предвид тежестта и очевидността на този порок Общият съд отменя

15

Вж. също, що се отнася до промишлените дизайни и модели на Общността, Решение от 18 октомври 2011 г.
по дело Reisenthel/СХВП — Dynamic Promotion (щайги и кошове) (T-53/10, все още непубликувано), в което се приема, че нарушението на правото на защита, което произтича от обстоятелството, че решението
е прието преди изтичането на срока, определен на жалбоподателя за представяне на становище, не
е явна грешка по смисъла на член 39 от Регламент (ЕО) № 2245/2002 на Комисията от 21 октомври 2002 година за прилагане на Регламент № 6/2002 на Съвета относно промишления дизайн на Общността (ОВ
L 341, стр. 28; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 39, стр. 14). Всъщност подобно
нарушение представлява грешка, която засяга производството, довело до приемането на решението,
и която следователно може по същество да опорочи това решение.
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решението на апелативния състав, тъй като последният не е обявил изменената редакция на
решението на отдела по споровете за несъществуваща и поради това не е обявил този акт
за нищожен.
Накрая, в Решение от 14 декември 2011 г. по дело Völkl/СХВП — Marker Völkl (VÖLKL) (T-504/09,
все още непубликувано) Общият съд приема, че когато жалбата пред апелативния състав се
отнася само до част от стоките или услугите, посочени в заявката за регистрация или във възражението, апелативният състав има право отново да разгледа по същество възражението,
но само по отношение на споменатите стоки или услуги, тъй като заявката за регистрация
и възражението не отнасят до него въпроса за останалите стоки или услуги. Следователно,
доколкото е отменил точка 2 от диспозитива на решението на отдела по споровете относно
другите стоки, апелативният състав е надхвърлил правомощията си, предвидени в член 64,
параграф 1 от Регламент № 207/200916 .

4.

Доказване на реалното използване на марката

По дело Zino Davidoff/СХВП — Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE) (Решение от 15 юли 2011 г., T-108/08,
все още непубликувано) направилото възражение лице доказва реалното използване на
по‑ранната марка с решение на гръцкия административен комитет по марките. В този контекст Общият съд уточнява, че макар да може по принцип да вземе предвид като доказателство национално решение, СХВП трябва да прецени внимателно и с дължимата грижа дали
с това доказателство може да се установи реалното използване на по‑ранна марка. В случая
обаче при внимателна преценка на гръцкото решение е щяло да се установи, че в същото
само накратко се посочват документите и доводите, които страните са представили в производството, приключило с това решение. Освен това тези документи не са били приложени
към преписката на СХВП и следователно не са били на разположение на апелативния състав.
Поради това апелативният състав не е бил в състояние да се запознае със съображенията
на този орган, включително с преценката на доказателствата, нито да установи на кои точно
доказателства се основава гръцкото решение, с което се констатира реалното използване на
по‑ранната марка. Така, приемайки извода на гръцкия орган, без да проучи дали гръцкото
решение се основава на убедителни доказателства, апелативният състав е нарушил член 74,
параграф 1 от Регламент № 40/94 и задължението за полагане на дължимата грижа.

5.

Промишлен дизайн на Общността

В Решение от 14 юни 2011 г. по дело Sphere Time/СХВП — Punch (Прикрепен към верижка
часовник) (T-68/10, все още непубликувано) Общият съд обвързва прилагането, в производство за обявяване на недействителност, на член 7, параграф 2 от Регламент № 6/2002, съгласно който не се счита за оповестяване случаят, когато промишленият дизайн, за който се
иска закрила, е оповестен от автора му или неговия правоприемник, или от трето лице на

16

Следва да се отбележи, че в това решение Общият съд уточнява също, че за да се установи дали жалбоподателят има право да обжалва пред него решение на апелативния състав, следва да се приеме, че
апелативният състав на СХВП не уважава исканията на една от страните по смисъла на член 65, параграф 4 от Регламент № 207/2009, когато, след като е отхвърлил искане, чието уважаване би прекратило
производството пред СХВП в благоприятен смисъл за предявилата го страна, връща преписката на
по‑долната инстанция за преразглеждане, и то въпреки съществуващата вероятност преразглеждането
да доведе до благоприятно за тази страна решение. Подобна вероятност не е достатъчна, за да може тази
хипотеза да се приравни на хипотезата, при която апелативният състав уважава искане въз основа на
някои правни основания или доводи, приведени в негова подкрепа, и отхвърля или не разглежда останалите съдържащи се в искането правни основания или доводи.
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основание на предоставена информация или осъществени от автора или неговия правоприемник действия в дванадесетмесечния период преди датата на подаване на заявката за
регистрация или датата на приоритета, с условието посоченият в искането за обявяване на
недействителност притежател на дизайна да докаже с оглед на искането, че е автор или правоприемник на автора на промишления дизайн.
В същото решение Общият съд обяснява понятието „информиран потребител“, като уточнява
по‑ранната си практика17 и подчертава, че що се отнася до стоките в промоция, това понятие
включва, от една страна, търговецът, който ги придобива, за да ги разпредели до крайните потребители, и от друга страна, самите тези потребители. Според него обстоятелството,
че една от двете групи информирани потребители възприема разглежданите дизайни като
създаващи същото общо впечатление, е достатъчно, за да се заключи, че оспорваният промишлен дизайн не е оригинален. Накрая, Общият съд уточнява, че при конкретната преценка
на общото впечатление не следва да се разглеждат поотделно и изключително графичните
изображения на по‑ранните промишлени дизайни, а по‑скоро трябва да се преценят като
цяло всички представени елементи, които позволяват да се определи достатъчно точно и категорично създаваното от съответния дизайн общо впечатление. Що се отнася по‑специално
до дизайните, които се използват, без да са били регистрирани, не е изключено за тях да не
съществува графично изображение, показващо всички имащи значение техни детайли, което
да може да се сравни със заявката за регистрация. Според Общия съд би било следователно
прекалено при всеки отделен случай да се задължава искащият обявяването на недействителността да представя подобно изображение.

Достъп до документи на институциите
Съдебната практика във връзка с достъпа до документи се оказва особено богата през 2011 г.,
доколкото са решени 23 дела, в които са разгледани различни аспекти на тази материя.

1.

Правен интерес

В Решение от 22 март 2011 г. по дело Access Info Europe/Съвет (T-233/09, все още непубликувано, обжалвано) Общият съд приема, че оповестяването на пълния текст на даден документ
на уебсайта на трето лице — което не е спазило правната уредба, приложима към публичния
достъп до документите на Съвета — не е основание да се приеме, че жалбоподателят няма
или вече няма интерес да иска отмяна на решението на Съвета, с което му се отказва достъп до пълния текст на този документ. По‑специално жалбоподателят запазва интереса си
да иска отмяната на акт на институция, когато това ще позволи в бъдеще да се избегне ново
извършване на нарушението, което според него е довело до незаконосъобразност на акта.
Такъв интерес е възможно обаче да съществува само ако твърдяното нарушение може да се
извърши отново и в бъдеще, независимо от обстоятелствата по делото, които са дали основание жалбоподателят да подаде жалба. Такъв е случаят, когато се иска отмяната на решение на
Съвета, с което се отказва пълен достъп до даден документ, щом като, от една страна, твърдяното от жалбоподателя нарушение се състои в тълкуване на едно от изключенията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/200118, което Съветът най‑вероятно ще възприеме отново

17

Решение от 22 юни 2010 г. по дело Shenzhen Taiden/СХВП Bosch Security Systems (Комуникационно оборудване), T-153/08, Сборник, стр. II-2517.

18

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 2001 г.,
стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).

Годишен доклад 2011 г.

167

Общ съд на Европейския съюз

Дейност

в случай на ново заявление, и щом като, от друга страна, жалбоподателят в качеството си на
сдружение, чиято цел е да насърчава прозрачността в рамките на Съюза, може в бъдеще да
подаде подобни заявления за достъп, свързани със същия вид документи.

2.

Понятие за документ

В Решение от 26 октомври 2011 г. по дело Dufour/ЕЦБ (T-436/09, все още непубликувано) във
връзка със заявление за достъп до база данни Общият съд е трябвало да уточни понятието
за документ, чието определение се съдържа в член 3, буква а) от Решение 2004/258/ЕО19 на
Европейската централна банка (ЕЦБ) относно публичния достъп до нейните документи.
В това отношение от текста на член 3, буква а) от Решение 2004/258 Общият съд заключава,
че под документ следва да се разбира съхранена информация, която може да бъде възпроизведена или консултирана след изготвянето ѝ, и че естеството на носителя на информацията
е без значение. Освен това Общият съд уточнява, че за базата данни е характерно наличието
на информация, без значение от какво естество, и на фиксиран носител, върху който същата
да се съхранява. Той стига до извода, че съвкупността от данни, които се съдържат в базата,
е документ по смисъла на член 3, буква а) от Решение 2004/258. Той добавя, че доколкото дан
ните са независими едни от други, ЕЦБ е била длъжна да направи конкретна и индивидуална
преценка и да разреши частичен достъп до данните, чиято индивидуализация е била възможна благодарение на инструментите за търсене, с които тя разполага за тази база данни, освен
ако тези данни не са обхванати от предвидените в член 4 от Решение 2004/258 изключения.

3.

Изключение, свързано със защитата на процеса на вземане на решения

По дело Access Info Europe/Съвет, посочено по‑горе, Общият съд отменя решението на Съвета, като приема, че същият не е установил, че оповестяването на информацията за авторите
на предложенията, направени в документ, свързан с предложение за регламент относно публичния достъп до документи, би засегнало сериозно текущия процес на вземане на решения.
След като уточнява, че потребителите имат право на достъп до всички поискани от тях документи, Общият съд припомня, че когато Съветът действа в качеството на законодател, следва
да се предостави още по‑широк достъп, за да могат гражданите да контролират цялата информация, която стои в основата на определен законодателен акт. Възможността да се запознаят с основите на законодателната дейност е условие за ефективното упражняване от страна на гражданите на демократичните им права. В случая Общият съд приема, че опасността
с оповестяването на авторите на предложенията, съдържащи се във въпросния документ, да
се намали свободата на действие на делегациите на държавите членки да изменят позицията
си в хода на законодателната процедура, както и да се намалят сериозно шансовете за намиране на компромис не представлява достатъчно сериозна и разумно предвидима опасност.
С Решение от 7 юни 2011 г. по дело Toland/Парламент (T-471/08, все още непубликувано) Общият съд отменя решението на Европейския парламент, с което същият е отказал да даде
достъп до доклад за одит на надбавките за парламентарни сътрудници, изготвен от службата
му за вътрешен одит, по‑специално по съображение че неговото оповестяване би засегнало
сериозно процеса на вземане на решения. Макар да признава, че въпросният доклад за одит
действително е документ, който институцията е изготвила за вътрешно ползване и който

19

Решение 2004/258/ЕО на Европейската централна банка от 4 март 2004 година относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка (OВ L 80, стр. 42; Специално издание на български
език, 2007 г., глава 10, том 5, стр. 229).
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засяга въпрос, по който институцията още не е взела решение, Общият съд преценява, че същата не е установила надлежно, че оповестяването на този документ би засегнало конкретно
и действително процеса ѝ на вземане на решение и би имало съществено влияние върху
този процес. Всъщност в обжалваното решение изобщо не се съдържа конкретна информация, позволяваща да се направи извод, че към момента на приемане на решението тази опасност от засягане на процеса на вземане на решения е била разумно предвидима, а не чисто
хипотетична. В това отношение Общият съд добавя, че нито обстоятелството, че начинът, по
който членовете на Парламента използват предоставените им финансови средства, е чувствителна тема, която се следи с интерес от медиите, нито твърдяната сложност на процеса на
вземане на решения представляват сами по себе си достатъчно обективна причина за опасение от сериозно засягане на въпросния процес.

4.

Изключение, свързано със защитата на целите на дейности по инспектиране,
разследване и одит

В Решение от 9 септември 2011 г. по дело LPN/Комисия (T-29/08, все още непубликувано, обжалвано) Общият съд припомня, че макар по принцип институцията да трябва конкретно
и индивидуално да разгледа съдържанието на всеки поискан документ, за да прецени в каква
степен е приложимо изключение от правото на достъп и дали може да бъде предоставен частичен достъп, тя може да се отклони от това задължение, когато поради особените обстоятелства на конкретния случай е очевидно, че достъпът трябва да бъде отказан или предоставен. В такъв случай по принцип институцията може да основе отказа си на общи презумпции,
приложими към някои категории документи.
В това отношение Общият съд приема, че щом като жалбоподателят няма право да се запознае с документите от административната преписка на Комисията в рамките на производство
за установяване на неизпълнение на задължения, следва да се признае, по аналогия с положението на заинтересованите лица в рамките на производство за контрол върху държавните
помощи, че е налице обща презумпция, съгласно която оповестяването на документите от
административната преписка по принцип би засегнало защитата на целите на дейностите по
разследване. Следователно е достатъчно Комисията да провери дали тази обща презумпция
трябва да се прилага към всички съответни документи, без да е необходимо непременно да се
извършва конкретно и индивидуално предварително разглеждане на съдържанието на всеки
от тези документи. Поради това, когато е висящо производство за установяване на неизпълнение на задължения, Комисията по необходимост трябва да изхожда от принципа, че тази обща
презумпция се прилага за всички съответни документи. Тази презумпция обаче не изключва правото на заинтересованите лица да докажат, че даден документ, чието оповестяване се
иска, не попада в нейния обхват или че е налице по‑висш обществен интерес, обосноваващ
оповестяването на този документ по силата на член 4, параграф 2 от Регламент № 1049/2001.
Освен това по дело CDC Hydrogene Peroxide/Комисия, по което е постановено решение на
15 декември 2011 г. (T-437/08, все още непубликувано), жалбоподателят оспорва отказа на
Комисията да му предостави достъп до описа към преписката по производството, образувано поради участието на девет предприятия в картел на пазара на водороден пероксид.
Комисията обосновава отказа си в частност с необходимостта да осигури ефективността на
политиката си в областта на картелите, и по‑конкретно на програмата си за освобождаване
от глоби или намаляване на техния размер. Общият съд отменя решението на Комисията, тъй
като същата не е доказала, че оповестяването на разглеждания документ би могло да засегне
конкретно и действително защитаваните интереси.
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Що се отнася до изключението, свързано със защитата на търговските интереси, Общият съд
приема, че интересът на участвалото в картел дружество срещу него да не бъдат предявявани искове за обезщетение за вреди, няма как да се квалифицира като търговски интерес
и във всеки случай не е годен за защита интерес, предвид по‑специално правото на всяко
лице да иска обезщетение за вредите, причинени му с действия или бездействия, които могат
да ограничат или нарушат конкуренцията.
Що се отнася до изключението, свързано със защитата на целите на извършваните от Комисията дейности по разследване, Общият съд постановява, че дейностите по разследване по
конкретна преписка са приключени с приемането на крайното решение, независимо дали
впоследствие съдилищата евентуално са отменили споменатото решение, тъй като това е моментът, в който самата институция счита производството за приключило. Освен това Общият
съд отхвърля довода на Комисията, че изключението, основано на понятието „цели на дейностите по разследване“, изобщо не зависи от конкретното производство и винаги може да
бъде изтъкнато като основание за отказа да се оповести какъвто и да било документ, който
може да засегне политиката на Комисията в областта на картелите, и в частност програмата
ѝ за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер. Всъщност едно толкова широко тълкуване на понятието „дейности по разследване“ е несъвместимо с принципа, че предвидените в член 4 от Регламент № 1049/2001 изключения трябва да се тълкуват и прилагат
стриктно. Общият съд подчертава, че Регламент № 1049/2001 не дава основание да се предположи, че при прилагането на този регламент политиката на Съюза в областта на конкуренцията би трябвало да се третира по‑различно, отколкото други политики на Съюза, поради което
изобщо няма основание в рамките на политиката на конкуренция понятието „цели на дейностите по разследване“ да се тълкува по‑различно. Накрая Общият съд припомня, че програмите за сътрудничество и за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер не са
единствените средства, с които се гарантира спазването на правилата на Съюза в областта на
конкуренцията. Всъщност исковете за обезщетение пред националните съдилища също могат
съществено да допринесат за поддържането на ефективно равнище на конкуренция в Съюза.

5.

Изключения, изтъкнати от държавата членка, издала акта

В Решение от 13 януари 2011 г. по дело IFAW Internationaler Tierschutz‑Fonds/Комисия (T-362/08,
все още непубликувано, обжалвано) се разглежда въпросът за контрола, който съдът на Съю
за упражнява върху прилагането на материалното изключение, изтъкнато от държава членка във връзка с член 4, параграф 5 от Регламент № 1049/2001. Тази разпоредба разрешава на
държавата членка да поиска от институцията, до която е отправено заявление за достъп до
издаден от тази държава документ, да не оповестява същия без предварителното ѝ съгласие20.
Общият съд уточнява, че при съответствие между отказа на дадена институция да предостави достъп до произхождащ от държава членка документ, от една страна, и искането на
последната по силата на член 4, параграф 5 от Регламент № 1049/2001, от друга страна, съдът на Съюза е компетентен, по искане на заявителя, получил отказ за достъп от съответната

20

Близка е и проблематиката на Решение от 24 май 2011 г. по дело Batchelor/Комисия (T-250/08, все още
непубликувано). В него Общият съд припомня, че изключението, предвидено в член 4, параграф 3, втора
алинея от Регламент № 1049/2001, има за цел да защити някои видове документи, изготвени в рамките на
процедура, оповестяването на които — дори след приключването на тази процедура — би засегнало
процеса на вземане на решения от съответната институция. Тези документи трябва да съдържат „становища, които са за вътрешно ползване, като част от предварителни обсъждания и консултации [във] въпросната институция“. Към тази категория не спадат документите, изпратени на институция от физическо
лице или от външно образувание с оглед на обмен на становища с разглежданата институция.
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институция, да провери дали този отказ може правомерно да се основава на изключенията
по член 4, параграфи 1—3 от Регламент № 1049/2001 и дали отказът произтича от направената от самата институция преценка на изключенията или от тази на засегнатата държава
членка. От това следва, че контролът на съда на Съюза не се свежда до контрол prima facie
поради прилагането на член 4, параграф 5 от Регламент № 1049/2001. Прилагането на тази
разпоредба не е пречка той да извърши пълен контрол на решението за отказ на институцията, което трябва да е съобразено по‑конкретно със задължението за мотивиране и почива
върху материалната преценка, извършена от засегнатата държава членка, на приложимостта
на предвидените в член 4, параграфи 1—3 от Регламент № 1049/2001 изключения. При прилагането на член 4, параграф 5 от Регламент № 1049/2001 държавата членка все пак разполага с широка свобода на преценка при определянето дали оповестяването на документи,
спадащи към области, обхванати от член 4, параграф 1, буква а) от същия регламент, може
да засегне обществения интерес. Всъщност преценката по въпроса дали оповестяването на
документ засяга интереси, защитени с подобни материални изключения, може да спада към
политическите задължения на тази държава членка. В подобен случай тази държава членка
трябва да разполага, също както институцията, с широка свобода на преценката. Следователно упражняваният от съда на Съюза контрол трябва да се свежда до проверката дали са
спазени процесуалните правила и изискването за мотивиране, дали фактите са установени
точно, както и дали не е налице явна грешка в преценката или злоупотреба с власт.

Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки
През 2011 г. броят на съдебните производства във връзка с ограничителните мерки нараства
безпрецедентно, като образуваните дела са над 90. За отбелязване е бързината, с която Общият съд постановява решения по тези дела, както и това, че в тях се утвърждават изискванията
във връзка със задължението за мотивиране на актовете, с които се налагат подобни мерки.
Така по дело Bamba/Съвет (Решение от 8 юни 2011 г., T-86/11, все още непубликувано, обжалвано) — разгледано по реда на бързото производство от разширен състав и в срок, по‑кратък от четири месеца след подаването на жалбата — Общият съд се произнася по законосъобразността на ограничителните мерки, взети спрямо г‑жа Nadiany Bamba, втората съпруга
на г‑н Laurent Gbagbo, бивш президент на Кот д’Ивоар. Тези мерки се вписват в контекста на
президентските избори в Кот д’Ивоар през есента на 2010 г., след чието провеждане Организацията на обединените нации (ООН) удостоверява победата на г‑н Alassane Ouattara. Съюзът
също признава победата на г‑н Ouattara и призовава цивилните и военните лидери на Кот
д’Ивоар да признаят властта на демократично избрания президент, като същевременно потвърждава решимостта си да наложи целеви санкции на лицата, които създават пречки за
зачитането на суверенно изразената воля на народа на Кот д’Ивоар.
В това отношение Общият съд припомня, че ефикасността на съдебния контрол предполага,
че съответният орган на Съюза е длъжен в рамките на възможното да съобщи съображенията за наложените ограничителни мерки в момента на тяхното вземане или поне в най‑кратки
срокове след това, за да позволи на адресатите да упражнят своевременно правото си на
жалба. Спазването на задължението за мотивиране в случай на първоначален акт, с който се
налагат такива мерки, е още по‑важно, тъй като е единствената гаранция, която позволява на
заинтересованото лице да се възползва ефективно от способите за обжалване, с които разполага, за да оспори законосъобразността на разглеждания акт, като се има предвид, че това
лице не разполага с право на изслушване преди приемане на споменатия акт. Мотивите на
акта на Съвета, с който се налагат такива мерки, поначало трябва да посочват не само законовите изисквания за прилагането на този акт, но и специфичните и конкретни причини, поради които при упражняване на оперативната си самостоятелност Съветът приема, че спрямо
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заинтересованото лице следва да се вземат тези мерки. Доколкото Съветът има такава оперативна самостоятелност относно обстоятелствата, които трябва да се вземат предвид при
приемането или запазването в сила на мярка за замразяване на средства, не може да се изисква той да уточнява как със замразяването на средствата на съответното лице по‑конкретно
ще се избегне възпрепятстването на мирния процес и процеса на национално помирение
или да представя доказателства, че заинтересуваното лице би могло да използва средствата
си, за да попречи на тези процеси в бъдеще.
В случая Общият съд установява, че мотивите на Съвета съдържат само неясни и общи съображения за включването на г‑жа Bamba в оспорвания списък. В частност информацията, че
тя е директор на групата Cyclone, която издава в. „Le temps“, не може да мотивира специфично и конкретно обжалваните актове по отношение на нея. Всъщност при липсата на конкретни данни тази информация не изяснява как г‑жа Bamba е възпрепятствала мирния процес
и процеса на помирение с открито подбуждане към омраза и насилие и с участие в кампании
за дезинформация във връзка с президентските избори през 2010 г.
При тези обстоятелства Общият съд приема, че мотивите на обжалваните актове не са дали
възможност на г‑жа Bamba да оспори пред него валидността на тези актове. Той уточнява, че
това не му е позволило да провери дали те са правилни, и поради това ги отменя, като все
пак запазва техните последици до изтичането на срока за обжалване пред Съда, който е два
месеца и десет дни, считано от връчването на съдебното решение, а ако е подадена жалба —
от отхвърлянето ѝ в приложение на член 280 ДФЕС и член 264, втора алинея ДФЕС.
Във връзка с борбата срещу разпространението на ядрено оръжие следва да се отбележи,
че с Решение от 7 декември 2011 г. по дело HTTS/Съвет (T-562/10, все още непубликувано,
постановено в неприсъствено производство) Общият съд отменя регламента, с който се
налагат ограничителни мерки спрямо жалбоподателя, тъй като установява, че мотивите, които Съветът е изложил, на пръв поглед си противоречат и от тях не става ясно дали
включването на името на жалбоподателя в списъка се дължи на запазването на обстоятелствата, изтъкнати в предходния регламент, а именно връзките на жалбоподателя с дружеството HDSL, или на нови обстоятелства, а именно преките връзки между жалбоподателя
и дружеството IRISL. Във всички случаи нито регламентът, нито писмото, с което Съветът
е отговорил на направеното от жалбоподателя искане за преразглеждане, позволяват да се
преценят съображенията, поради които Съветът е приел, че доказателствата — които жалбоподателят е представил във връзка с естеството на дейността си и независимостта си по
отношение на HDSL и IRISL — не могат да променят позицията му относно запазването на
ограничителните мерки по отношение на жалбоподателя. Освен това Съветът не е уточнил
какво е естеството на контрола, за който се твърди, че е упражняван от IRISL върху жалбоподателя, или каква е дейността на последния от името на това дружество. Общият съд
отменя обжалвания регламент в частта, която засяга жалбоподателя, поради нарушение на
задължението за мотивиране. За да се избегне опасността от сериозно и непоправимо засягане на ефективността на наложените с обжалвания регламент ограничителни мерки и за
да се осуетят евентуални действия на жалбоподателя с цел заобикаляне на последиците
от последващи ограничителни мерки, Общият съд решава все пак да запази действието на
въпросния регламент за период, не по‑дълъг от два месеца, считано от датата на постановяване на съдебното решение.

Околна среда — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове
По дело Латвия/Комисия (Решение от 22 март 2011 г., T-369/07, все още непубликувано, обжалвано) се оспорва решение, с което Комисията обявява аспект от изменението, предложено
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в Националния план за разпределение (наричан по‑нататък „НПР“) на квоти за емисии за Република Латвия за периода 2008—2012 г., за несъвместим със схемата за търговия с квоти за
емисии на парникови газове, въведена с Директива 2003/87/ЕО21. Този изменен НПР, за който
Република Латвия е направила уведомление, следва първото решение на Комисията, с което
същата обявява аспект на първоначалния НПР за несъвместим с Директива 2003/87 и обвързва неповдигането на възражения към НПР с условието в него да се внесат изменения, така
че да се намали общото количество квоти за разпределяне. Решението относно изменения
НПР обаче е взето след изтичането на срока, предвиден в член 9, параграф 3 от Директива
2003/87, който предвижда, че в срок от три месеца след уведомяването за НПР от страна на
държава членка Комисията може да отхвърли този план или някой аспект от него, поради
това че е несъвместим с критериите, изброени в приложение III към посочената директива.
За да установи дали Комисията е можела надлежно да приеме обжалваното решение след
изтичането на този срок, Общият съд отбелязва, че ако в срок от три месеца след уведомяването от страна на държава членка за нейния НПР Комисията не упражни това правомощие,
държавата членка по принцип може да въведе в действие посочения НПР, без да е необходимо одобрението на Комисията. Следователно процедурата по разглеждане на НПР невинаги
приключва с формално решение. За сметка на това Общият съд подчертава, че Комисията
може да се окаже принудена да вземе решение, когато държавата членка се въздържа или
отказва да измени своя НПР преди изтичането на тримесечния срок въпреки повдигнатите възражения. Всъщност при липса на подобно решение за отхвърляне на плана от страна на Комисията НПР, за който е направено уведомление, става окончателен и се ползва
от презумпция за законосъобразност, което позволява на държавата членка да го въведе
в действие.
Що се отнася до измененията, които, както в случая, са направени на един следващ етап на
процедурата по преглед, Общият съд отбелязва, че те имат за цел именно да отстранят първоначалните възражения на Комисията. Следователно приемането на измененията от Комисията е само следствие от първоначално изразените от нея възражения, а не израз на общо
разрешително правомощие. Освен това Комисията не е длъжна да приеме измененията, внесени в НПР, с формално решение.
Освен това Общият съд отбелязва, че процедурата по член 9, параграф 3 от Директива
2003/87 цели да гарантира правна сигурност на държавите членки, и по‑конкретно да им
позволи да установят бързо начина, по който в кратък срок да разпределят квотите за емисии и да управляват схемата за търговия въз основа на своя НПР през съответния период.
Всъщност съществува легитимен интерес НПР да не е изложен на риск от оспорване от страна на Комисията през целия му период на валидност. Тези съображения важат за всеки НПР,
независимо дали става въпрос за варианта, за който първоначално е направено уведомление, или за ревизирания вариант, за който е направено уведомление впоследствие, особено
когато контролът от страна на Комисията вече е предхождан от първа фаза на преглед.
Поради това понятието за уведомяване по смисъла на член 9, параграф 3 от Директива
2003/87 обхваща както първоначалното, така и последващото уведомяване за различни варианти на НПР, така че с всяко уведомление започва да тече нов срок от три месеца. В случая
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Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на
Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, стр. 32; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15,
том 10, стр. 78), изменена с Директива 2004/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година (ОВ L 338, стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 12, стр. 61).
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Общият съд отменя обжалваното решение, тъй като то е прието след изтичането на посочения срок, с което ревизираният НПР е станал окончателен.

Обществено здраве
По дело Франция/Комисия (Решение от 9 септември 2011 г., T-257/07, все още непубликувано,
обжалвано) жалбоподателят иска отмяна на регламента, с който Комисията изменя Регламент
(ЕО) № 999/200122, доколкото с него се разрешават мерки за надзор и ликвидиране, които са
по‑малко обременителни от предходните, що се отнася до стадата от овце и кози. В този контекст Общият съд уточнява, че определянето на нивото на риска, считано за неприемливо за
обществото, се извършва от институциите, на които е възложен политическият избор, състоящ се в установяване на подходящо ниво на закрила. Именно тези институции трябва да
определят критичния праг на вероятността от вредно въздействие за общественото здраве,
сигурността и околната среда и на тежестта на това възможно въздействие, което вече не
им изглежда приемливо за обществото, и който праг, веднъж надвишен, води до необходимост от прилагане на превантивни мерки въпреки съществуващата научна несигурност. При
определянето на нивото на риска, считано за неприемливо за обществото, институциите са
длъжни да осигуряват високо равнище на закрила, без обаче да могат да приемат чисто хипотетичен подход относно риска и да ориентират своите решения към „нулево ниво на риска“.
Общият съд посочва и че управлението на риска включва всички действия, предприети от
институцията, която трябва да се справи с този риск, като го приведе до ниво, считано за приемливо за обществото, предвид нейното задължение да осигурява високо ниво на закрила
на общественото здраве, сигурността и околната среда.
Освен това Общият съд подчертава, че компетентният орган следва в разумен срок да преразгледа приетите временни мерки, тъй като, когато нови елементи променят разбирането за риск или покажат, че този риск може да бъде ограничен с не толкова обременителни
мерки колкото съществуващите, институциите трябва да следят за адаптирането на уредбата
с оглед на новите данни. Когато нови обстоятелства или нови научни открития обосновават
облекчаване на дадена превантивна мярка, те променят конкретното съдържание на задължението на публичните органи постоянно да поддържат високо равнище на закрила на човешкото здраве. Ако подобни елементи променят първоначалната оценка на рисковете, законосъобразността на приемането на по‑малко обременителните превантивни мерки трябва
да се преценява, като се имат предвид тези елементи, а не в зависимост от елементите, предопределили оценката на рисковете при приемането на първоначалните превантивни мерки. Само когато това ново ниво на риска надвишава нивото на риска, считано за приемливо
за обществото, съдът трябва да установи неизпълнение на принципа на предпазните мерки.

Телевизионно излъчване
По дела FIFA/Комисия (Решение от 17 февруари 2011 г., T-385/07, все още непубликувано, обжалвано) и UEFA/Комисия (Решение от 17 февруари 2011 г., T-55/08, все още непубликувано,
обжалвано) Общият съд е сезиран с жалби за отмяна, подадени от изпълнителния орган
за световен футбол и от ръководния орган за европейски футбол срещу решенията, с които Комисията е обявила за съвместими с правото на Съюза съставените от Кралство Белгия и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия списъци със събития от
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Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година за определяне
на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии
(OВ L 147, стp. 1; Специално издание, на български език, 2007 г., глава 3, том 37, стр. 213).
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голямо значение за обществото по смисъла на член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/
ЕИО23. По‑конкретно, белгийският списък е включвал всички срещи от финалната фаза на световното първенство по футбол, а този на Обединеното кралство — всички срещи от финалната фаза на европейското футболно първенство (европейското първенство). Те са били изпратени на Комисията в изпълнение на Директива 89/552, която позволява на държавите членки
да забранят излъчването на събития при условия на изключителност, които считат от голямо
значение за обществото, когато подобно излъчване би лишило голяма част от зрителите от
възможността да проследят тези събития по безплатен телевизионен канал.
Общият съд счита на първо място, че споменаването на световното и на европейското първенство по футбол в съображение 18 от Директива 97/36/ЕО24 предполага, че когато държава членка включва срещи от тези първенства в съставения от нея списък, в съобщението
ѝ до Комисията не е необходимо да се посочват специални мотиви във връзка с характера
им на събитие от голямо значение за обществото. Все пак евентуалният извод на Комисията, че включването на световното и на европейското първенство като цяло в списък със
събития от голямо значение за обществото на държава членка е съвместимо с правото на
Съюза, доколкото поради характерните си особености всяко от тези първенства се разглежда като едно‑единствено събитие, може да се постави под въпрос въз основа на конкретни
данни. По‑конкретно, жалбоподателите следва да докажат, че срещите от световното първенство, които „не са първостепенни“ (тоест срещи извън полуфиналите, финала и срещите на
националния(ите) отбор(и) на съответната страна), и/или „обикновените“ срещи на европейското първенство (тоест срещи извън финала и срещата, с която се открива първенството) не
са от голямо значение за обществото на тази държава.
В този контекст Общият съд уточнява, че „първостепенните“ и „гала“ срещите, както и срещите, в които участва съответният национален отбор, са от голямо значение за зрителите на
държавата членка и поради това могат да бъдат включени в националния списък на събитията, които тези зрители трябва да могат да проследяват по безплатна телевизия. Що се отнася
до останалите срещи от световното и от европейското първенство по футбол, Общият съд
отбелязва, че всяко от тези първенства може да се разглежда като едно‑единствено събитие,
а не като поредица от отделни събития, разделени на срещи. Той уточнява, че срещите извън
„първостепенните“ срещи, „гала“ срещите и срещите, в които участва съответният национален отбор, могат да окажат въздействие върху участието на посочените отбори в „първостепенните“ и „гала“ срещите, което може да предизвика особен интерес у зрителите от тяхното
проследяване. В това отношение Общият съд отбелязва, че не може да се установи предварително — към момента на съставянето на националните списъци или на придобиването
на права на излъчване — кои срещи наистина ще бъдат решаващи за следващите етапи на
тези първенства или кои ще окажат въздействие върху съдбата на даден национален отбор.
По тази причина според Общия съд обстоятелството, че някои „обикновени“ срещи, както
и някои срещи, които „не са първостепенни“, могат да окажат въздействие върху участието
в „първостепенните“ срещи или в „гала“ срещите, може да обоснове решението на държава
членка да приеме, че всички срещи от тези първенства са от голямо значение за обществото.
Освен това Общият съд установява, че липсва хармонизиране от гледна точка на събитията,
които могат да се разглеждат като събития от голямо значение за обществото, и отбелязва, че

23

Директива 89/552/ЕИО на Съвета от 3 октомври 1989 година относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки,
отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (ОВ L 298, стр. 23; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 215).

24

Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1997 година за изменение на Директива [89/552] (ОВ L 202, стр. 60; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 2, стр. 232).
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броят на зрителите, отчетен за проведените в последните първенства „обикновени“ срещи
и срещи, които „не са първостепенни“, показва, че тези срещи са привлекли голям брой зрители, от които една значителна част по принцип не се интересува от футбол.
Накрая Общият съд отбелязва, че макар квалифицирането на световното и на европейското
първенство по футбол като събития от голямо значение за обществото да може да се отрази на цената, която FIFA и UEFA ще получат за предоставянето на правата за излъчване на
тези първенства, това не унищожава търговската стойност на тези права, тъй като тези две
организации не са длъжни да ги прехвърлят при каквито и да е условия. Освен това, макар
подобна квалификация да ограничава свободното предоставяне на услуги и свободата на
установяване, това ограничение е обосновано, доколкото има за цел да защити правото на
информация и да осигури широк достъп на обществеността до телевизионните излъчвания
на събития от голямо значение за обществото.

Обществени поръчки — Право на ефективни правни средства за защита
С Решение от 20 септември 2011 г. по дело Evropaïki Dynamiki/ЕИБ (T-461/08, все още непубликувано) Общият съд, след като установява, че е компетентен да се произнесе по жалбата,
подадена от отстранен оферент срещу решението на управителния комитет на Европейската
инвестиционна банка (ЕИБ) за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги
в областта на информатиката, отменя въпросното решение, по съображение че процедурата
за възлагане на обществената поръчка не отговаря на изискванията за пълна правна закрила.
Всъщност, от една страна, жалбоподателят не е бил уведомен за обжалваното решение и е
узнал за него, след като последното по принцип е изчерпало действието си с подписването
и влизането в сила на договора. В случая обаче възможността на жалбоподателя да подаде молба за спиране на изпълнението на решението за възлагане на поръчката още преди
подписването и влизането в сила на договора е била необходима, за да бъде ефективна подадената от него жалба, с която цели проверка на безпристрастността на процедурата за
възлагане на обществената поръчка и запазване на възможностите му да сключи договор за
обществена поръчка с ЕИБ в резултат на посочената процедура.
От друга страна, ЕИБ не е предоставила на жалбоподателя достатъчни мотиви за решението за възлагане на поръчката преди подаването на жалбата му за отмяна на това решение.
В рамките на процедурата за възлагане на обществена поръчка правото на отстранения оферент на ефективни правни средства за защита срещу решение, с което обществената поръчка се възлага на друг оферент, и съответстващото задължение на възлагащия орган да го
уведоми при поискване за мотивите за решението си, трябва да се разглеждат като съществени изисквания по смисъла на съдебната практика, доколкото във връзка с изготвянето на
решението за възлагане осигуряват гаранции за упражняване на ефективен контрол върху
безпристрастността на довелата до това решение процедура.

II.

Производства във връзка с обезщетения

В Решение от 8 ноември 2011 г. по дело Idromacchine и др./Комисия (T-88/09, все още непубликувано) Общият съд разглежда въпроса за ангажирането на извъндоговорната отговорност
на Общността в случаите, когато дадена институция е нарушила задължението си за зачитане
на професионалната тайна, като е публикувала в Официален вестник на Европейския съюз информация, засягаща жалбоподателя.
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Общият съд отбелязва, че що се отнася до разкриването на информация в решение на Комисията във връзка с държавните помощи, трябва да се приеме за поверителна информацията, че дадено предприятие, което не е получател на съответната помощ, не е могло да
достави на съдоговорителя си продукти, отговарящи на действащите стандарти и на договорните условия, щом като тази информация е предоставена на Комисията от съответната държава членка само за нуждите на административното производство по проверката
на разглежданите помощи и е свързана с изпълнението на търговските правоотношения
между съответните дружества. Освен това подобна информация може да причини сериозна вреда на съответното предприятие, тъй като то е споменато по име в неблагоприятна
светлина. Също така, доколкото разкриването на информацията може да засегне доброто
име и реномето на предприятието, интересът на последното да не се разкрива тази информация обективно заслужава защита.
Общият съд уточнява, че за да се прецени поверителният характер на определена информация, е необходимо да се съпоставят индивидуалните законни интереси, които се противопоставят на разкриването, и общият интерес, който изисква дейността на институциите на
Съюза да се провежда при възможно най‑пълно спазване на принципа за откритост. В случая
разкриването на информацията е счетено за непропорционално от гледна точка на предмета
на решението на Комисията, доколкото е било достатъчно да се посочи най‑общо или евентуално по‑конкретно неизпълнението на договорните задължения, без нито в единия, нито
в другия случай да е необходимо да се посочва наименованието на доставчика.
След като отбелязва, че Комисията не разполага с широко право на преценка по въпроса
дали в конкретен случай трябва да се отклони от правилото за поверителност, Общият съд
заключава, че разкриването на поверителна информация, засягаща реномето на дадено
дружество, представлява нарушение на задължението за зачитане на професионалната
тайна, предвидено в член 287 ЕО, и само по себе си е основание да се приеме, че е налице
достатъчно съществено нарушение. Поради това Комисията е осъдена да заплати обезщетение в размер на 20 000 EUR за понесеното от жалбоподателя засягане на доброто му име
и реноме.
В Решение от 23 ноември 2011 г. по дело Sison/Съвет (T-341/07, все още непубликувано, постановено от разширен състав) Общият съд уточнява условията за ангажиране на извъндоговорната отговорност на Съюза — в частност условието за достатъчно съществено нарушение
на правна норма, която има за цел да се предоставят права на частноправни субекти — в случаите, когато незаконосъобразното решение, с което е причинена вредата, е отменено от
Общия съд, тъй като в противоречие с изискванията на законодателството на Съюза с националните решения, на които Съветът се е основал, за да замрази средствата на жалбоподателя,
нито се започва разследване или наказателно преследване, нито се осъжда определено лице
за терористична дейност.
В това отношение Общият съд припомня, че искът за обезщетение няма за цел да осигури
поправянето на вредата, причинена от всяка незаконосъобразност. Единствено при достатъчно сериозно нарушение на правна норма, която има за цел да се предоставят права на
частноправни субекти, може да се ангажира отговорността на Съюза. Решаващият критерий,
който позволява да се приеме, че това изискване е спазено, е явното и сериозно нарушаване
от страна на съответната институция на границите, наложени на правото ѝ на преценка. Все
пак, въпреки че има определящ характер, обхватът на правото на преценка на съответната
институция не представлява изключителен критерий. Ето защо режимът на извъндоговорната отговорност отчита по‑специално сложността на подлежащите на уреждане положения
и трудностите при прилагане или тълкуване на текстовете.
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Общият съд счита, че макар Съветът да не разполага с никаква свобода на преценка, когато
преценява дали фактическите и правните обстоятелства, които могат да обусловят прилагането на мярка за замразяване на средства, са изпълнени, в разглеждания случай е особено
трудно тълкуването и прилагането на правото на Съюза. Той установява, че самият текст на
въпросните разпоредби е особено неясен, което е видно от изобилната практика на Общия
съд по този въпрос. Едва след разглеждането на десетина дела в рамките на няколко години Общият съд постепенно достига до рационална и последователна рамка за тълкуването на
тези разпоредби. Едва в съдебното решение, с което се отменя причинилото вредата решение,
Общият съд приема, че за да може Съветът надлежно да се позове на национално решение,
то трябва да бъде част от национална процедура, с която пряко и основно се цели налагането
спрямо заинтересованото лице на превантивна или репресивна мярка в контекста на борбата
с тероризма. Освен това Общият съд отбелязва сложността на правните и фактически преценки, необходими за разрешаването на случая. Накрая той подчертава, че основното значение
на целта от общ интерес, каквато е борбата със заплахата за международния мир и сигурност,
и особените ограничения, които преследването ѝ „с всички средства“ налага на съответните
институции на Съюза, при настоятелно искане от страна на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, също са фактори, които е важно да се вземат под внимание.
Ето защо в случая нарушаването от страна на Съвета на приложимата правна уредба, макар
и ясно установена, се обяснява според Общия съд с особените ограничения и отговор
ности, които са наложени на тази институция, и представлява нередност, която при аналогични
обстоятелства би допуснала действаща разумно и с дължима грижа администрация, поради
което не може да се приеме, че е налице достатъчно съществено нарушение, даващо право
на обезщетение.

III.

Обжалване

През 2011 г. са подадени 44 жалби срещу решения на Съда на публичната служба и Общият
съд (състав по жалбите) приключва 29 дела. Четири от тях заслужават особено внимание.
В Решение от 12 юли 2011 г. по дело Комисия/Q (T-80/09 P, все още непубликувано) Общият
съд подчертава, че единствено установяването на неправомерност е достатъчно, за да се
приеме за изпълнено първото от трите условия, необходими за ангажиране на отговорността на Общността за вредите, претърпени от нейните длъжностни лица и бивши длъжностни
лица поради нарушение на правото в областта на европейската публична служба, и не е нужно да се установява достатъчно съществено нарушение на правна норма, която има за цел
да се предоставят права на частноправните субекти25. Освен това Общият съд посочва, че
допустимостта на искането за обезщетение, предявено от длъжностно лице на основание
член 24, втора алинея от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, е подчинена на условието да бъдат изчерпани националните правни средства за защита, доколкото
те гарантират по ефективен начин защитата на заинтересованите лица и могат да доведат до
поправяне на твърдяната вреда. В това отношение установеният с посочената разпоредба
специален режим на отговорност, а именно режимът на безвиновната отговорност, се основава на задължението на администрацията да закриля здравето и безопасността на своите
длъжностни лица и служители от посегателства или лошо отношение от страна на трети лица

25

Потвърждавайки по този начин Решение от 16 декември 2010 г. по дело Комисия/Petrilli (T-143/09 P, все
още непубликувано), във връзка с което е направено предложение за преразглеждане, по което производството е прекратено с Решение на Съда от 8 февруари 2011 г., C-17/11 RX.
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или други длъжностни лица, на които те могат да бъдат подложени при изпълнението на
служебните си задължения, и които по‑специално се проявяват под формата на психически
тормоз по смисъла на член 12а, параграф 3 от Правилника. Поради това Общият съд приема,
че Съдът на публичната служба е нарушил членове 90 и 91 от Правилника и се е произнесъл
ultra petita, осъждайки Комисията да обезщети неимуществените вреди, настъпили вследствие на служебно нарушение, което е допринесло за изолиране на жалбоподателя в рамките на отдела му. Накрая Общият съд приема, че освен това Съдът на публичната служба
е нарушил членове 90 и 91 от Правилника и е превишил пределите на съдебния контрол,
замествайки на практика администрацията, доколкото се е произнесъл по оплакването за
психически тормоз, повдигнато от жалбоподателя.
Освен това в Решения от 14 декември 2011 г. по дело Комисия/Pachtitis (T-361/10 P, все още
непубликувано) и по дело Комисия/Vicente Carbajosa и др. (T-6/11 P, все още непубликувано)
Общият съд приема — потвърждавайки в това отношение постановените от Съда на публичната служба решения — че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) не е компетентна да определя съдържанието на тестовете за достъп до съответния конкурс. Общият
съд анализира разделението на правомощията между EPSO и конкурсната комисия от гледна
точка на приложение III към Правилника, като заключава, че макар компетентността да се
определи съдържанието на тестовете за достъп да не е изрично предоставена нито на EPSO,
нито на конкурсната комисия, съгласно постоянната съдебна практика провеждането на тестовете е било, преди създаването на EPSO, възложено на конкурсната комисия. Ето защо, доколкото, от една страна, Правилникът не е изменен, така че изрично да предостави подобна
компетентност на EPSO, и доколкото, от друга страна, задачите, възложени на EPSO с член 7
от същото приложение, са основно от организационен характер, Общият съд приема, че
EPSO не е компетентна да определя съдържанието на тестовете за предварителен подбор по
конкурси. Що се отнася до решението относно създаването на EPSO26 и решението относно
организацията и работата на тази служба27, Общият съд приема, че те са актове от по‑нисък
ранг в сравнение с разпоредбите на Правилника. Поради това, дори и тези решения понякога да съдържат формулировки, които биха могли да доведат до погрешния извод, че EPSO
е компетентна да определя съдържанието на тестовете за достъп, съгласно принципа на законност те не могат да се тълкуват в смисъл, който противоречи на Правилника.
Накрая, в Решение от 21 септември 2011 г. по дело Adjemian и др./Комисия (T-325/09 P, все
още непубликувано) Общият съд постановява, че принципът на забрана на злоупотребата
с право, съгласно който никой не може да злоупотребява чрез позоваване на нормите на
правото, е част от общите принципи на правото. Следователно законодателят и органът, опра
вомощен да сключва договори (по‑нататък „ОСД“), са длъжни при приемането или въвеж
дането на правила, уреждащи отношенията между Европейските общности и техните слу
жители, да предотвратяват злоупотребата с право, която може да последва от използването
на последователни срочни договори, в съответствие с предвидените в член 136 ЕО цели за
подобряване на условията на живот и труд на работниците и за осигуряване на подходяща

26

Решение 2002/620/ЕО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите и на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 година относно създаването на [EPSO] (ОВ L 197, стр. 53; Специално
издание на български език, 2007 г., глава 1, том 8, стр. 247).

27

Решение 2002/621/ЕО на генералните секретари на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, на
секретаря на Съда на Европейските общности, на генералните секретари на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет и на Комитета на регионите и на представителя на Европейския омбудсман
от 25 юли 2002 година относно организацията и работата на [EPSO] (OВ L 197, стр. 56; Специално издание
на български език, 2007 г., глава 1, том 8, стр. 249).
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социална закрила. Освен това Общият съд приема, че основната характеристика на договорите за наемане в качеството на договорно нает служител със спомагателни функции е тяхната
несигурност във времето, която съответства на самата цел на тези договори, състояща се
в осъществяването от временно нает персонал на непостоянни по естеството си или поради
липсата на титуляря задачи. Следователно посоченият режим не може да се използва от ОСД
за възлагането за дълги периоди на задачи, отнасящи се до дадена „постоянна длъжност“, на
този персонал, който с цената на продължителна несигурност ще се окаже използван не по
установения ред. Всъщност подобна практика ще бъде в противоречие със забраната за злоупотреба с право, приложима в случаите, когато ОСД използва последователни срочни договори в публичната служба. Подобна злоупотреба обаче може да се поправи и понесените от
заинтересованото лице отрицателни последици могат да се заличат чрез преуреждане на договорните отношения, което по‑конкретно може да доведе до преобразуването на последователните срочни договори в договор за неопределено време.

IV.

Молби за допускане на обезпечение

През тази година председателят на Общия съд бе сезиран с 44 молби за допускане на обезпечение, което представлява слабо увеличение спрямо броя на подадените през 2010 г. (41). През
2011 г. съдията по обезпечителното производство решава 52 дела срещу 38 през 2010 г. Той уважава, съответно с Определение от 2 март 2011 г. по дело 1. garantovaná/Комисия (T-392/09 R, непубликувано) и Определение от 13 април 2011 г. по дело Westfälische Drahtindustrie и др./Комисия (T-393/10 R, все още непубликувано), две молби за спиране на изпълнението на наложени
на жалбоподателите глоби за участието им в антиконкурентни картели. Тези две определения
дават повод на председателя на Общия съд да изясни практиката относно групите, съгласно
която в контекста на неотложност се отчитат финансовите ресурси на групата от дружества,
към която принадлежи дружеството, поискало да бъдат постановени временни мерки.
По дело 1. garantovaná/Комисия, посочено по‑горе, дружеството жалбоподател, осъществяващо финансови дейности, иска да бъде освободено от наложеното му от Комисията
задължение да представи банкова гаранция, за да не се пристъпи към незабавно съби
ране на глобата, която му е определена поради упражняваното от него решаващо влия
ние върху търговската политика на друго дружество, участващо в картел в сектора на
реактивите на основата на калциев карбид и на магнезий за стоманодобивната и газова
промишленост. Председателят на Общия съд установява, че в случая съществуват изключителни обстоятелства, които обосновават освобождаване от задължението за предста
вяне на подобна гаранция. Всъщност освен наличието на fumus boni juris жалбоподателят
е доказал, че несигурното му финансово положение е причина редица банки да откажат да
предоставят въпросната банкова гаранция. Освен това представените от Комисията доказателства не поставят под съмнение твърдението на жалбоподателя, че не принадлежи
към по‑голяма група и няма мажоритарен акционер. Няма данни и жалбоподателят да
е част от мрежа, в която останалите участници биха могли да имат общи интереси с него.
Освен това не може да се твърди, че поведението на жалбоподателя е причина за лошото
му финансово положение. Обстоятелството, че непосредствено преди налагането на глобата жалбоподателят е вложил повечето от оставащите му активи в дългосрочни заеми
и по този начин е блокирал тези активи, намира разумно обяснение в дейността му като
капиталов инвеститор. В това отношение не може да се изисква от жалбоподателя да замрази инвестициите си и да преустанови икономическата си дейност, докато трае започнатото от Комисията административно производство. След като претегля наличните интереси, председателят на Общия съд приема, че финансовите интереси на Съюза няма да бъдат
по‑добре защитени с незабавното принудително събиране на глобата, тъй като е малко
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вероятно Комисията да може да събере съответната сума. Поради това Общият съд постановява исканото освобождаване, като задължава обаче жалбоподателя да не прехвърля
определени активи без предварителното одобрение на Комисията, да заплати на Комисията сума, равна на направената провизия, и да уведомява редовно Комисията за състоянието на своите активи и инвестиции.
По дело Westfälische Drahtindustrie и др./Комисия, посочено по‑горе, три дружества, членове на група, осъществяваща дейност в стоманодобивната промишленост, на които са
наложени глоби поради участието им в картел на пазара на стоманата за предварително
напрягане, подават молба за допускане на обезпечение, като искат да бъдат освободени
от задължението да представят банкови гаранции. В това отношение председателят на Общия съд припомня, че освобождаване от задължението за представяне на банкова гаранция се допуска само ако молителят докаже, че е в обективна невъзможност да представи
тази гаранция или — алтернативно — че представянето ѝ би застрашило съществуването
на дружеството. Установява се, че жалбоподателите са положили своевременни, сериозни
и нееднократни усилия да получат банкова гаранция, която да покрие наложените глоби,
но тези усилия са останали напразни, тъй като четиринадесетте банки, на които те са постоянни клиенти, след неколкократни контакти са отказали да издадат банкова гаранция,
след като са извършили задълбочена проверка на финансовото им положение. Председателят не взема предвид финансовите възможности на акционера ArcelorMittal, притежаващ
една трета от капитала на едно от дружествата жалбоподатели. Припомняйки, че съдебната практика относно групите от предприятия е разширена до миноритарните участия
(30 %) — в зависимост от структурата на капитала на съответното предприятие — той все
пак установява, че групата ArcelorMittal и групата, към която принадлежат жалбоподателите, се конкурират на пазара на стомана и имат различни стратегически интереси. Отхвърлен е и доводът на Комисията, основан на интереса, който имали банките — кредитори на
жалбоподателите, на които последните са постоянни клиенти, да покрият собствените си
вземания. Според председателя интересите на банката като кредитно учреждение, отказало да предостави банкова гаранция, трябва да отстъпят пред тези на Комисията само ако се
прилага съдебната практика относно групите, какъвто не е конкретният случай. Всъщност
четиринадесетте банки, на които жалбоподателите са постоянни клиенти, не са част от групата на последните. Търговските им отношения с тази група са ограничени до областта на
кредитирането, събирането на вземания и плащането на лихви. В това отношение не е налице обективна идентичност между стратегическите интереси на посочените учреждения
и тези на жалбоподателите. След като се установява невъзможността на жалбоподателите
да получат банкова гаранция, председателят приема за ирелевантни доводите на Комисията, основани на някои финансови и икономически данни, с които тя иска да докаже, че след
отхвърлянето на молбата за допускане на обезпечение „всяка разумно ръководена банка“
в крайна сметка ще им предостави въпросната гаранция.
Освен това наличието на fumus boni juris е признато само по отношение на субсидиарното
искане за намаляване на глобите, основано по‑конкретно на твърдението, че не е взета предвид невъзможността на жалбоподателите да платят глобите, като председателят преценява,
че в случая е възможно Общият съд да упражни правомощието си за пълен съдебен контрол
в областта на глобите и да намали наложените на жалбоподателите глоби. Поради това председателят постановява исканото освобождаване, при условие все пак че жалбоподателите
заплатят на Комисията сума, съответстваща на формираната от тях провизия, и месечни вноски съобразно предложения разплащателен план.
Останалите молби за допускане на обезпечение са отхвърлени, най‑често поради липсата на
неотложност. По‑специално внимание следва да се обърне на посочените по‑долу дела.
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В областта на държавните помощи следва да се споменат, поради процесуалните им особености, т.нар. „дела за испанските въглища“ (Определения от 17 февруари 2011 г. по дело
Gas Natural Fenosa SDG/Комисия, T-484/10 R, по дело Iberdrola/Комисия, T-486/10 R и по дело
Endesa и Endesa Generación/Комисия, T-490/10 R, непубликувани). Причина за тези дела е решението на Кралство Испания да въведе схема за финансови помощи за производството
на електрическа енергия от местни въглища. За тази цел въпросната схема задължава редица централи за производство на електрическа енергия да се снабдяват с местни въглища
и от тях да произвеждат определено количество електричество, и то в замяна на държавна
компенсация за допълнителните производствени разходи, направени за закупуването на
местните въглища. След като Комисията разрешава въпросната схема, трите предприятия
жалбоподатели подават жалби за отмяна на разрешителното решение и искат спиране на
изпълнението му. Тъй като е било предстоящо компетентният испански орган да приеме решение, задължаващо жалбоподателите в тридневен срок да закупят определени количества
испански въглища, на 3 ноември 2010 г. председателят на Общия съд спира на основание
член 105, параграф 2 от Процедурния правилник, тоест без да изслуша ответните страни, изпълнението на обжалваното решение до постановяването на определенията за приключване
на обезпечителните производства. Тъй като Кралство Испания е поискало отмяната на тази
временна мярка и тъй като жалбоподателите на доста напреднал етап от производството са
заявили намерението си да оттеглят своите жалби, председателят преценява, че в очакване
на крайното заличаване на жалбите следва да се произнесе в интерес на доброто правораздаване по запазването или обезсилването на временното спиране на изпълнението на решението на Комисията. Признавайки наличието на fumus boni juris, той същевременно приема,
че не съществуват обстоятелства, създаващи неотложност, която да обоснове постановяването на исканите временни мерки. Що се отнася до баланса на интересите, след като припомня значението на услугите от общ икономически интерес в рамките на Съюза и широкото
право на преценка, с което разполагат националните органи при тяхното предоставяне, изпълняване и организиране, председателят приема, че интересите, преследвани с възможно
най‑бързото осигуряване на услугата от общ икономически интерес за Испания и свързаната
с това компенсация, имат превес над противопоставените им от предприятията жалбоподатели интереси. Поради това определенията от 3 ноември 2010 г., с които временно се спира
изпълнението на обжалваното решение, са отменени. Накрая, тъй като предприятията жалбоподатели са оттеглили молбите си за допускане на обезпечение, на 12 април 2011 г. председателят приема в рамките на обезпечителните производства три определения за заличаване,
в които по изключение жалбоподателите са осъдени да заплатят съдебните разноски.
Накрая, в Определение от 9 юни 2011 г. по дело Eurallumina/Комисия (T-62/06 RENV‑R, непубликувано, точки 29—56) и в Определение от 10 юни 2011 г. по дело Eurallumina/Комисия
(T‑207/07 R, непубликувано, точки 32—59), след като подробно излага различните основни
положения в съдебната практика относно групите, председателят приема тази съдебна практика за съвместима с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз28, с член 6
от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на
4 ноември 1950 г., и с практиката на Европейския съд по правата на човека, като отбелязва, че
понятието за група не налага невъзможно за изпълнение условие, тъй като не е пречка принадлежащо към група дружество да докаже по‑специално, че неговите обективни интереси
не съвпадат с тези на групата му или на дружеството му майка, че за последното е юридически невъзможно да му предостави финансова подкрепа или че групата като цяло е финансово неспособна да му окаже помощ.

28

ОВ С 83, 2010 г., стр. 392.
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за европейски науки на Свободния университет, Брюксел; съдебен
помощник на португалския съдия в Съда г‑н Moitinho de Almeida
(1986—2000), а впоследствие и на председателя на Първоинстанционния съд г‑н Vesterdorf (2000—2003); съдия в Общия съд от
31 март 2003 г.

Franklin Dehousse
Роден през 1959 г.; диплома по право (Университета в Лиеж,
1981 г.); докторант (Национален фонд за научни изследвания,
1985—1989 г.); правен съветник в Камарата на представителите
(1981—1990); доктор по право (Страсбургски университет, 1990 г.);
професор (Университетите в Лиеж и в Страсбург, Колеж на Европа,
Institut royal supérieur de Défense, университета „Монтескьо“, Бордо; колежа „Мишел Серве“ към Парижките университети; факултета
„Notre‑Dame de la Paix“ на Университета в Намюр); специален представител на министъра на външните работи (1995—1999); директор
по европейски науки, Кралски институт за международни отношения (1998—2003); член на Държавния съвет (2001—2003); консултант към Европейската комисия (1990—2003); член на Observatoire
Internet (2001—2003); съдия в Общия съд от 7 октомври 2003 г.
Ena Cremona
Родена през 1936 г.; диплома по езикознание, Малтийски кралски
университет (1955); доктор по право, Малтийски кралски университет (1958); адвокат в адвокатската колегия на Малта от 1959 г.;
правен съветник в Националния съвет на жените (1964—1979);
член на Комисията за обществената служба (1987—1989); член на
управителния съвет на Lombard Bank (Malta) Ltd, представител на
държавата акционер (1987—1993); член на избирателната комисия от 1993 г.; член на научния съвет към Юридическия факултет
на Малтийския кралски университет; член на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН), (2003—2004); съдия
в Общия съд от 12 май 2004 г.
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Ottó Czúcz
Роден през 1946 г.; доктор по право, Университета в Сегед (1971);
администратор в Министерството на труда (1971—1974); преподавател и професор (1974—1989), декан на Юридическия факултет
(1989—1990) и заместник‑ректор (1992—1997) на Университета
в Сегед; адвокат; член на президиума на Националното пенсионно
осигуряване; заместник‑председател на Европейския институт за
социално осигуряване (1998—2002); член на Научния съвет на Международната асоциация по социално осигуряване; съдия в Конституционния съд (1998—2004); съдия в Общия съд от 12 май 2004 г.

Irena Wiszniewska‑Bialecka
Родена през 1947 г.; диплома по право, Варшавски университет
(1965—1969); изследовател (асистент, доцент, професор) в Института по правни науки към Полската академия на науките (1969—
2004); асоцииран изследовател към Института „Макс Планк“ по
чуждестранно и международно патентно право, по авторско право и конкурентно право в Мюнхен (стипендия на Фондация „AvH“,
1985—1986 г.); адвокат (1992—2000); съдия във Върховния административен съд (2001—2004); съдия в Общия съд от 12 май 2004 г.

Irena Pelikánová
Родена през 1949 г.; доктор по право, асистент по икономическо
право (преди 1989 г.), впоследствие доктор на науките, професор
по стопанско право (от 1993 г.) в Юридическия факултет на Карловия университет в Прага; член на ръководния орган на Комисията
по ценни книжа (1999—2002); адвокат; член на Законодателния съвет на чешкото правителство (1998—2004); съдия в Общия съд от
12 май 2004 г.

Годишен доклад 2011 г.

187

Общ съд на Европейския съюз

Членове

Vilenas Vadapalas
Роден през 1954 г.; доктор по право (Московски университет); хабилитиран доктор по право (Варшавски университет); професор
в университета във Вилнюс: по международно право (от 1981 г.),
по права на човека (от 1991 г.) и по общностно право (от 2000 г.);
правителствен съветник по въпросите на външната политика
(1991—1993); член на координационната група към делегацията за
преговорите за присъединяване към Европейския съюз; генерален
директор на правителствения отдел по европейско право (1997—
2004); професор по европейско право в университета във Вилнюс,
титуляр на катедрата „Жан Моне“; председател на Литовската асоциация за изследвания на Европейския съюз; докладчик на парламентарната работна група за конституционната реформа, свързана
с присъединяването на Литва; член на Международната комисия
на юристите (април 2003 г.); съдия в Общия съд от 12 май 2004 г.
Küllike Jürimäe
Родена през 1962 г.; диплома по право, Университета в Тарту (1981—
1986); помощник на прокурора на Републиката, Талин (1986—1991);
диплома от естонската дипломатическа школа (1991—1992); правен
съветник (1991—1993) и главен съветник в Търговско‑промишлената палата (1992—1993); съдия в Апелативния съд, Талин (1993—
2004); European Master по права на човека и демократизация от
университeтите в Падуа и Нотингам (2002—2003); съдия в Общия
съд от 12 май 2004 г.

Ingrida Labucka
Родена през 1963 г.; диплома по право, Латвийски университет
(1986); инспектор към Министерството на вътрешните работи за
област Киров и гр. Рига (1986—1989); съдия в първоинстанционния
съд в Рига (1990—1994); адвокат (1994—1998 г. и от юли 1999 г. до
май 2000 г.); министър на правосъдието (за периода от ноември
1998 г. до юли 1999 г. и от май 2000 г. до октомври 2002 г.); член на
Международния арбитражен съд в Хага (2001—2004); член на парламента (2002—2004); съдия в Общия съд от 12 май 2004 г.
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Savvas Papasavvas
Роден през 1969 г.; диплома от Атинския университет (Ptychion,
1991 г.); магистър (DEA) по публично право, Университет Париж
II (1992) и Университет Aix‑Marseille III (доктор по право, 1995 г.);
вписан в кипърската адвокатска колегия, от 1993 г. член на адвокатската колегия на Никозия; преподавател в Университета в Кипър (1997—2002), доцент по конституционно право от септември
2002 г.; изследовател в Европейския център по публично право
(2001—2002); съдия в Общия съд от 12 май 2004 г.

Enzo Moavero Milanesi
Роден през 1954 г.; доктор по право (Университет „La Sapienza“,
Рим); специализация по общностно право (Колеж на Европа, Брюж); член на адвокатската колегия, практикуващ адвокат
(1978—1983); преподавател по общностно право в университетите
„La Sapienza“, Рим (1993—1996), „Luiss“, Рим (1993—1996 г. и 2002—
2006 г.) и „Bocconi“, Милано (1996—2000); съветник по въпросите
на Общността на италианския министър‑председател (1993—1995);
длъжностно лице на Европейската комисия: правен съветник
и впоследствие началник на кабинета на заместник‑председателя
(1989—1992), началник на кабинета на комисаря, който отговаря за
вътрешния пазар (1995—1999) и за конкуренцията (1999); директор в генерална дирекция „Конкуренция“ (2000—2002), заместник
генерален секретар на Европейската комисия (2002—2005), генерален директор на Бюрото на съветниците по европейска политика (BEPA) в Европейската комисия (2006); съдия в Общия съд от
3 май 2006 г. до 15 ноември 2011 г.
Nils Wahl
Роден през 1961 г.; диплома по право, Стокхолмски университет
(1987); доктор по право, Стокхолмски университет (1995); асоцииран
преподавател (доцент) и титуляр на катедра по европейско право
„Жан Моне“ (1995), професор по европейско право, Стокхолмски
университет (2001); стажант‑адвокат (1987—1989); генерален директор на образователна фондация (1993—2004); председател на
Шведската асоциация Nätverket för europarättslig forskning (Мрежа
за изследвания по общностно право) (2001—2006); член на Rådet
för konkurrensfrågor (Съвет по въпросите на конкурентното право)
(2001—2006); заместник‑съдия в Hovrätten över Skåne och Blekinge
(апелативен съд) (2005); съдия в Общия съд от 7 октомври 2006 г.
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Miro Prek
Роден през 1965 г.; диплома по право (1989); приет в адвокатската
колегия (1994); изпълнява различни функции в публичната администрация, главно в правителствената служба по законодателството
(заместник държавен секретар и заместник‑директор, началник на
отдела по европейско и сравнително право) и в службата по европейски въпроси (заместник държавен секретар); член на преговорния екип по споразумението за асоцииране (1994—1996) и по
присъединяването към Европейския съюз (1998—2003), отговорен за правните въпроси; адвокат; отговаря за проекти, свързани
с адаптирането към европейското законодателство и за европейската интеграция, основно за Западните Балкани; началник на отдел в Съда на Европейските общности (2004—2006); съдия в Общия
съд от 7 октомври 2006 г.
Alfred Dittrich
Роден през 1950 г.; завършва право в Университета на Ерланген‑Нюрнберг (1970—1975); Rechtsreferendar към Върховен областен съд, Нюрнберг (1975—1978); администратор във Федералното
министерство на икономиката (1978—1982); администратор в Постоянното представителство на Федерална република Германия
към Европейските общности (1982); администратор във Федералното министерство на икономиката, отговарящ за въпросите,
свързани с общностното право и с конкуренцията (1983—1992);
началник на отдел „Право на Европейския съюз“ (1992—2007) в Министерството на правосъдието; ръководител на германската делегация в работната група на Съвета „Съд на Европейските общности“; представител на федералното правителство по голям брой
дела пред Съда на Европейските общности; съдия в Общия съд от
17 септември 2007 г.
Santiago Soldevila Fragoso
Роден през 1960 г.; завършва право в Автономния университет
в Барселона (1983); съдия (1985); от 1992 г. е магистрат, специализиран в административното правораздаване, в Tribunal Superior de
Justicia de Canarias (Върховния съд на Канарските острови) в Санта
Крус де Тенерифе (1992 г. и 1993 г.) и в Audiencia Nacional (Националния върховен съд) (Мадрид, от май 1998 г. до август 2007 г.), където
разглежда спорове в областта на данъчното облагане (ДДС), както
и жалби срещу общите нормативни актове на министъра на икономиката и неговите решения относно държавните помощи или имуществената отговорност на администрацията, а също и жалби срещу всички решения на регулаторните органи във връзка с банките,
борсите, енергетиката, застраховането и конкуренцията; съдебен
помощник в Конституционния съд (1993—1998); съдия в Общия съд
от 17 септември 2007 г.
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Laurent Truchot
Роден през 1962 г.; диплома от Института за политически науки
в Париж (1984); възпитаник на Националното училище за маги
страти (1986—1988); съдия в Окръжен съд, Марсилия (от януари
1988 г. до януари 1990 г.); магистрат в дирекция „Гражданскоправни
въпроси и държавен печат“ на Министерството на правосъдието
(от януари 1990 г. до юни 1992 г.); заместник‑началник, а впоследствие началник на отдел в генерална дирекция „Конкуренция, потребление и борба с измамите“ в Министерството на икономиката,
финансите и промишлеността (от юни 1992 г. до септември 1994 г.);
технически съветник на министъра на правосъдието — пазител на
държавния печат (от септември 1994 г. до май 1995 г.); съдия в Окръжен съд, Ним (от май 1995 г. до май 1996 г.); съдебен помощник
в Съда на Европейските общности при генералния адвокат Léger
(от май 1996 г. до декември 2001 г.); командирован съдия в Касационния съд (от декември 2001 г. до август 2007 г.); съдия в Общия
съд от 17 септември 2007 г.
Sten Frimodt Nielsen
Роден през 1963 г.; диплома по право от Университета в Копенхаген (1988); служител в Министерството на външните работи
(1988—1991); преподавател по международно и европейско право
в Университета в Копенхаген (1988—1991); дипломат в Постоянното представителство на Дания към Организацията на обединените
нации в Ню Йорк (1991—1994); служител в правната служба на Министерството на външните работи (1994—1995); асоцииран преподавател в Университета в Копенхаген (1995); съветник, а впоследствие главен съветник на министър‑председателя (1995—1998);
министър, съветник в Постоянното представителство на Дания
към Европейския съюз (1998—2001); специален съветник на министър‑председателя по правни въпроси (2001—2002); началник на отдел и правен съветник на министър‑председателя (от март 2002 г.
до юли 2004 г.); заместник държавен секретар и правен съветник на
министър‑председателя (от август 2004 г. до август 2007 г.); съдия
в Общия съд от 17 септември 2007 г.
Kevin O’Higgins
Роден през 1946 г.; учи в Crescent College, Limerick, в Clongowes
Wood College, в University College Dublin (бакалавърска степен
и диплома по европейско право) и в Kings Inns; вписан в адвокатската колегия в Ирландия през 1968 г.; barrister (1968—1982);
Senior Counsel (Inner Bar of Ireland, 1982—1986 г.); съдия в Circuit
court (1986—1997); съдия в High Court, Ирландия (1997—2008);
член на Kings Inns; представител на Ирландия в Консултативния
съвет на европейските съдии (2000—2008); съдия в Общия съд от
15 септември 2008 г.
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Heikki Kanninen
Роден през 1952 г.; завършва Висшето търговско училище в Хелзинки и Юридическия факултет на Хелзинкския университет; съдебен
помощник във Върховния административен съд на Финландия;
генерален секретар на комитета за реформа на правната защита
в публичната администрация; главен администратор във Върховния административен съд; генерален секретар на комитета за реформа в административното правораздаване, съветник в дирекцията по законодателство в Министерствотото на правосъдието;
заместник‑секретар на Съда на ЕАСТ; съдебен помощник в Съда на
Европейските общности; съдия във Върховния административен
съд (1998—2005); член на апелативната комисия за бежанците; заместник‑председател на комитета относно развитието на финландските съдебни институции; съдия в Съда на публичната служба от
6 октомври 2005 г. до 6 октомври 2009 г.; съдия в Общия съд от
7 октомври 2009 г.
Juraj Schwarcz
Роден през 1952 г.; доктор по право (Университет „Comenius“ в Братислава, 1979 г.); юрисконсулт на предприятие (1975—1990); секретар, отговарящ за търговския регистър на градския съд в Кошице
(1991); съдия в районния съд в Кошице (януари—октомври 1992 г.);
съдия и председател на състав в окръжния съд в Кошице (ноември
1992—2009 г.); командирован съдия във Върховния съд на Словашката република, търговско отделение (от октомври 2004 г. до септември 2005 г.); председател на търговска колегия в окръжния съд
в Кошице (от октомври 2005 г. до септември 2009 г.); външен член
на катедрата по търговско и икономическо право в Университета
„P.J. Šafárik“ в Кошице (1997—2009); външен член на преподавателския състав на Академията по правосъдие (2005—2009); съдия
в Общия съд от 7 октомври 2009 г.
Marc van der Woude
Роден през 1960 г.; диплома по право (Университета в Грьонинген,
1983 г.); учи в Колежа на Европа (1983—1984); асистент в Колежа
на Европа (1984—1986); преподавател в Университета в Лайден
(1986—1987); докладчик в генерална дирекция „Конкуренция“
на Комисията на Европейските общности (1987—1989); съдебен
помощник в Съда на Европейските общности (1989—1992); политически координатор в генерална дирекция „Конкуренция“ на
Комисията на Европейските общности (1992—1993); член на правната служба на Комисията на Европейските общности (1993—1995);
адвокат в брюкселската адвокатска колегия от 1995 г.; професор
в Университета „Еразъм Ротердамски“ от 2000 г.; автор на множество публикации; съдия в Общия съд от 13 септември 2010 г.
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Dimitrios Gratsias
Роден през 1957 г.; диплома по право от университета в Атина
(1980); диплома за магистърска степен (DEA) по публично право от
Университета Париж I, Panthéon Sorbonne (1981); удостоверение от
Университетския център по европеистика (Университет Париж I)
(1982); младши служител в Държавния съвет (1985—1992); младши
съдия в Държавния съвет (1992—2005); съдебен помощник в Съда
на Европейските общности (1994—1996); асоцииран член на Върховния специализиран съд на Гърция (1998—1999); съветник в Държавния съвет (2005); член на Дисциплинарния съд (2006); член на
Висшия съвет за административно правосъдие (2008); инспектор
на административни съдилища (2009—2010); съдия в Общия съд от
25 октомври 2010 г.
Andrei Popescu
Роден през 1948 г.; диплома по право от Университета в Букурещ
(1971); следдипломна квалификация по международно трудово
право и европейско социално право в Женевския университет
(1973—1974); доктор по право на Университета в Букурещ (1980);
стажант‑асистент (1971—1973), редовен асистент (1974—1985),
впоследствие доцент по трудово право в Университета в Букурещ (1985—1990); главен научен сътрудник в Научно‑изследователския институт по труда и социалната закрила (1990—1991); заместник генерален директор (1991—1992), впоследствие директор
(1992—1996) в Министерството на труда и социалната закрила;
доцент (1997), впоследствие професор в Националния институт
за политически и административни науки в Букурещ (2000); държавен секретар в Министерството на европейската интеграция
(2001—2005); началник на отдел в Съвета по законодателството на
Румъния (1996—2001 г. и 2005—2009 г.); основател и директор на
Revue roumaine de droit européen (Румънско списание за Европейско право); председател на Румънското дружество за европейско
право (2009—2010); процесуален представител на румънското правителство пред юрисдикциите на Европейския съюз (2009—2010);
съдия в Общия съд от 26 ноември 2010 г.
Марияна Кънчева
Родена през 1958 г.; завършва право в Софийския университет
(1979—1984); допълнителна магистратура по европейско право
в Института за европейски изследвания към Брюкселския свободен университет (2008—2009); специализации по икономическо
право и по право на интелектуална собственост; стажант‑съдия
в Софийски окръжен съд (1985—1986); правен съветник (1986—
1988); адвокат в Софийска адвокатска колегия (1988—1992); генерален директор на Бюрото за обслужване на дипломатическия
корпус при Министерство на външните работи (1992—1994); практика като адвокат в София (1994—2011) и в Брюксел (2007—2011);
арбитър в София при уреждането на търговски спорове; участие
в изготвянето на различни законодателни актове в качеството на
правен съветник в българския парламент; съдия в Общия съд от
19 септември 2011 г.
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Членове

Emmanuel Coulon
Роден през 1968 г.; диплома по право (Университет Panthéon‑Assas,
Париж); диплома по мениджмънт (Университет Paris‑Dauphine); Колеж на Европа (1992); изпит за постъпване в регионалния учебен
център за адвокати, Париж; сертификат за адвокатска правоспособност от брюкселската адвокатска колегия; адвокатска практика
в Брюксел; преминал успешно общ конкурс на Комисията на Европейските общности; съдебен помощник в Първоинстанционния
съд (кабинет на председателя Saggio, 1996—1998 г.; кабинет на
председателя Vesterdorf, 1998—2002 г.); началник на кабинета на
председателя на Първоинстанционния съд (2003—2005); секретар
на Общия съд от 6 октомври 2005 г.
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Промени в състава на Общия съд през 2011 г.

На 13 април 2011 г. мандатът на секретаря на Общия съд г‑н Emmanuel Coulon, заемащ тази
длъжност от 6 октомври 2005 г., изтекъл на 5 октомври 2011 г., бе подновен за периода от
6 октомври 2011 г. до 5 октомври 2017 г.
Тържествено заседание от 19 септември 2011 г.
След подадената от г‑н Теодор Чипев оставка, с решение от 8 септември 2011 г. представителите на правителствата на държавите — членки на Европейския съюз, назначиха г‑жа Марияна Кънчева за съдия в Общия съд на Европейския съюз за периода от 12 септември 2011 г.
до 31 август 2013 г.
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Протоколен ред

от 1 януари 2011 г. до
18 септември 2011 г.

от 19 септември 2011 г. до
15 ноември 2011 г.

г‑н M. Jaeger, председател на Общия съд
г‑н J. Azizi, председател на състав
г‑н N. J. Forwood, председател на
състав
г‑н O. CzÚcz, председател на състав
г‑жа I. PelikÁnovÁ, председател на състав
г‑н S. Papasavvas, председател на състав
г‑н E. Moavero Milanesi, председател на
състав
г‑н A. DITTRICH, председател на състав
г‑н L. TRUCHOT, председател на състав
г‑жа M. E. Martins Ribeiro, съдия
г‑н F. Dehousse, съдия
г‑жа E. Cremona, съдия
г‑жа I. Wiszniewska‑BiaŁecka, съдия
г‑н V. Vadapalas, съдия
г‑жа K. Jürimäe, съдия
г‑жа I. Labucka, съдия
г‑н N. Wahl, съдия
г‑н M. Prek, съдия
г‑н S. SOLDEVILA FRAGOSO, съдия
г‑н S. FRIMODT NIELSEN, съдия
г‑н K. O‘HIGGINS, съдия
г‑н H. KANNINEN, съдия
г‑н J. SCHWARCZ, съдия
г‑н M. VAN DER WOUDE, съдия
г‑н D. GRATSIAS, съдия
г‑н A. POPESCU, съдия

г‑н M. Jaeger, председател на Общия съд
г‑н J. Azizi, председател на състав
г‑н N. J. Forwood, председател на състав
г‑н O. CzÚcz, председател на състав
г‑жа I. PelikÁnovÁ, председател на състав
г‑н S. Papasavvas, председател на състав
г‑н E. Moavero Milanesi, председател на
състав
г‑н A. DITTRICH, председател на състав
г‑н L. TRUCHOT, председател на състав
г‑жа M. E. Martins Ribeiro, съдия
г‑н F. Dehousse, съдия
г‑жа E. Cremona, съдия
г‑жа I. Wiszniewska‑BiaŁecka, съдия
г‑н V. Vadapalas, съдия
г‑жа K. Jürimäe, съдия
г‑жа I. Labucka, съдия
г‑н N. Wahl, съдия
г‑н M. Prek, съдия
г‑н S. SOLDEVILA FRAGOSO, съдия
г‑н S. FRIMODT NIELSEN, съдия
г‑н K. O‘HIGGINS, съдия
г‑н H. KANNINEN, съдия
г‑н J. SCHWARCZ, съдия
г‑н M. VAN DER WOUDE, съдия
г‑н D. GRATSIAS, съдия
г‑н A. POPESCU, съдия
г‑жа М. КЪНЧЕВА, съдия

г‑н E. Coulon, секретар

г‑н E. COULON, секретар
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Протоколен ред

от 16 ноември 2011 г. до
22 ноември 2011 г.

от 23 ноември 2011 г. до
31 декември 2011 г.

г‑н M. Jaeger, председател на Общия съд
г‑н J. Azizi, председател на състав
г‑н N. J. Forwood, председател на състав
г‑н O. CzÚcz, председател на състав
г‑жа I. PelikÁnovÁ, председател на състав
г‑н S. Papasavvas, председател на състав
г‑н A. DITTRICH, председател на състав
г‑н L. TRUCHOT, председател на състав
г‑жа M. E. Martins Ribeiro, съдия
г‑н F. Dehousse, съдия
г‑жа E. Cremona, съдия
г‑жа I. Wiszniewska‑BiaŁecka, съдия
г‑н V. Vadapalas, съдия
г‑жа K. Jürimäe, съдия
г‑жа I. Labucka, съдия
г‑н N. Wahl, съдия
г‑н M. Prek, съдия
г‑н S. SOLDEVILA FRAGOSO, съдия
г‑н S. FRIMODT NIELSEN, съдия
г‑н K. O‘HIGGINS, съдия
г‑н H. KANNINEN, съдия
г‑н J. SCHWARCZ, съдия
г‑н M. VAN DER WOUDE, съдия
г‑н D. GRATSIAS, съдия
г‑н A. POPESCU, съдия
г‑жа М. КЪНЧЕВА, съдия

г‑н M. Jaeger, председател на Общия съд
г‑н J. Azizi, председател на състав
г‑н N. J. Forwood, председател на състав
г‑н O. CzÚcz, председател на състав
г‑жа I. PelikÁnovÁ, председател на състав
г‑н S. Papasavvas, председател на състав
г‑н A. DITTRICH, председател на състав
г‑н L. TRUCHOT, председател на състав
г‑н H. KANNINEN, председател на състав
г‑жа M. E. Martins Ribeiro, съдия
г‑н F. Dehousse, съдия
г‑жа E. Cremona, съдия
г‑жа I. Wiszniewska‑BiaŁecka, съдия
г‑н V. Vadapalas, съдия
г‑жа K. Jürimäe, съдия
г‑жа I. Labucka, съдия
г‑н N. Wahl, съдия
г‑н M. Prek, съдия
г‑н S. SOLDEVILA FRAGOSO, съдия
г‑н S. FRIMODT NIELSEN, съдия
г‑н K. O‘HIGGINS, съдия
г‑н J. SCHWARCZ, съдия
г‑н M. VAN DER WOUDE, съдия
г‑н D. GRATSIAS, съдия
г‑н A. POPESCU, съдия
г‑жа М. КЪНЧЕВА, съдия

г‑н E. Coulon, секретар

г‑н E. Coulon, секретар
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Бивши членове на Общия съд

Edward David Alexander Ogilvy (1989—1992)
Yeraris Christos (1989—1992)
Da Cruz Vilaça José Luis (1989—1995), председател (1989—1995)
Biancarelli Jacques (1989—1995)
Barrington Donal Patrick Michael (1989—1996)
Schintgen Romain Alphonse (1989—1996)
Kirschner Heinrich (1989—1997)
Saggio Antonio (1989—1998), председател (1995—1998)
Briët Cornelis Paulus (1989—1998)
Lenaerts Koen (1989—2003)
Vesterdorf Bo (1989—2007), председател (1998—2007)
García‑Valdecasas y Fernández Rafael (1989—2007)
Kalogeropoulos Andreas (1992—1998)
Bellamy Christopher William (1992—1999)
Potocki André (1995—2001)
Gens de Moura Ramos Rui Manuel (1995—2003)
Lindh Pernilla (1995—2006)
Tiili Virpi (1995—2009)
Cooke John D. (1996—2008)
Pirrung Jörg (1997—2007)
Mengozzi Paolo (1998—2006)
Meij Arjen W. H. (1998—2010)
Vilaras Mihalis (1998—2010)
Legal Hubert (2001—2007)
Trstenjak Verica (2004—2006)
Šváby Daniel (2004—2009)
Moavero Milanesi Enzo (2006—2011)
Чипев Теодор (2007—2010)
Ciucă Valeriu M. (2007—2010)
Председатели
Da Cruz Vilaça José Luis (1989—1995)
Saggio Antonio (1995—1998)
Vesterdorf Bo (1998—2007)
Секретар

Jung Hans (1989—2005)
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В — Съдебна статистика на Общия съд
Обща дейност на Общия съд
1.

Образувани, приключени, висящи дела (2007—2011)

Образувани дела
2.
3.
4.

Видове производства (2007—2011)
Вид иск или жалба (2007—2011)
Област, с която е свързан(а) искът или жалбата (2007—2011)

Приключени дела
5. Видове производства (2007—2011)
6. Област, с която е свързан(а) искът или жалбата (2011)
7.	Област, с която е свързан(а) искът или жалбата (2007—2011)
(решения и определения)
8. Съдебен състав (2007—2011)
9.	Продължителност на производствата в месеци (2007—2011)
(решения и определения)
Висящи дела към 31 декември
10. Видове производства (2007—2011)
11. Област, с която е свързан(а) искът или жалбата (2007—2011)
12. Съдебен състав (2007—2011)
Други
13. Обезпечителни производства (2007—2011)
14. Бързи производства (2007—2011)
15.	Съдебни актове на Общия съд, срещу които е подадена жалба пред Съда
(1989—2011)
16.	Разпределение на жалбите пред Съда според вида на производството
(2007—2011)
17.	Изход на производството по обжалване пред Съда (2011)
(решения и определения)
18.	Изход на производството по обжалване пред Съда (2007—2011)
(решения и определения)
19. Общо развитие (1989—2011) (образувани, приключени, висящи дела)
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1.	Обща дейност на Общия съд — Образувани, приключени
и висящи дела (2007—2011)1 2

1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2007 г.

 Образувани дела

Образувани дела
Приключени дела
Висящи дела

1

2008 г.

2009 г.

2010 г.

 Приключени дела

2007 г.
522
397
1 154

2008 г.
629
605
1 178

2009 г.
568
555
1 191

2011 г.

 Висящи дела

2010 г.
636
527
1 300

2011 г.
722
714
1 308

Освен ако не е посочено друго, в настоящата таблица и в таблиците на следващите страници са взети
предвид особените производства.
За „особени производства“ се считат: отмяната на съдебно решение, постановено в отсъствие на ответника (член 41 от Статута на Съда; член 122 от Процедурния правилник на Общия съд), отмяната на влязло
в сила съдебно решение по молба на трето лице (член 42 от Статута на Съда; член 123 от Процедурния
правилник на Общия съд), преразглеждането на съдебно решение (член 44 от Статута на Съда; член
125 от Процедурния правилник на Общия съд), тълкуването на съдебно решение (член 43 от Статута на
Съда; член 129 от Процедурния правилник на Общия съд), определянето на съдебните разноски (член
92 от Процедурния правилник на Общия съд), правната помощ (член 96 от Процедурния правилник на
Общия съд) и поправянето на съдебно решение (член 84 от Процедурния правилник на Общия съд).

2

Освен ако не е посочено друго, в настоящата таблица и в таблиците на следващите страници не са взети
предвид обезпечителните производства.
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Образувани дела — Видове производства (2007—2011)

300
250
200
150
100
50
0
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

 Публична служба

 Интелектуална
собственост

 Държавни помощи

 Конкуренция

 Други преки искове или
жалби

 Производства по  Жалби във връзка с
обжалване
обезпечително
производство или
встъпване

2007 г.
Държавни помощи
Конкуренция
Публична служба
Интелектуална собственост
Други преки искове или жалби
Производства по обжалване
Жалби във връзка с
обезпечително производство
или встъпване
Особени производства
Общо

204

2008 г.

2009 г.

 Особени производства

2010 г.

2011 г.

37
62
2
168
197
27

56
71
2
198
178
37

46
42

42
79

67
39

207
158
31

207
207
23

219
264
44

29
522

87
629

84
568

1
77
636

1
88
722
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Образувани дела — Вид иск или жалба (2007—2011)
Разпределение през 2011 г.
Жалби за отмяна
47,23 %
Искове за
установяване на
неправомерно
бездействие
1,11 %
Искове за
обезщетение
2,22 %

Особени
производства
12,19 %
Жалби във връзка
с обезпечително
производство или
встъпване
0,14 %
Производства по
обжалване
6,09 %

Жалби за отмяна
Искове за установяване на
неправомерно бездействие
Искове за обезщетение
Искове във връзка с клаузи за
подсъдност
Интелектуална собственост
Публична служба
Производства по обжалване
Жалби във връзка с
обезпечително производство
или встъпване
Особени производства
Общо

Годишен доклад 2011 г.

Искове във
връзка с клаузи за
подсъдност
0,69 %
Интелектуална собственост
30,33 %

2007 г.
251

2008 г.
269

2009 г.
214

2010 г.
304

2011 г.
341

12
27

9
15

7
13

7
8

8
16

6
168
2
27

12
198
2
37

12
207

9
207

5
219

31

23

44

29
522

87
629

84
568

1
77
636

1
88
722
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4.	
Образувани дела — Област, с която е свързан(а) искът или
жалбата (2007—2011)1

Външна дейност на Европейския съюз
Данъчни въпроси
Достъп до документи
Държавни помощи
Енергетика
Защита на потребителите
Земеделие
Икономическа и парична политика
Икономическо, социално и териториално сближаване
Институционално право
Интелектуална и индустриална собственост
Клауза за подсъдност
Конкуренция
Култура
Митнически съюз и Обща митническа тарифа
Научни изследвания, технологично развитие и космическо
пространство
Образование, професионална квалификация, младеж и спорт
Обща външна политика и политика на сигурност
Обща политика в областта на рибарството
Обществени поръчки
Обществено здраве
Ограничителни мерки (външна дейност)
Околна среда
Правен режим на предприятията
Присъединяване на нови държави
Пространство на свобода, сигурност и правосъдие
Регистрация, оценка, разрешаване и ограничения,
приложими за химикалите (Регламент REACH)
Сближаване на законодателствата
Свобода на установяване
Свободно движение на стоки
Свободно движение на хора
Свободно предоставяне на услуги
Социална политика
Транспорт
Търговска политика
Финансови разпоредби (бюджет, финансова рамка,
собствени ресурси, борба с измамите)
Общо по Договора за ЕО/ДФЕС
Общо по Договора за ВС
Общо по Договора за АЕ
Правилник за длъжностните лица
Особени производства
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТИ
1

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
1
2
5
1
2
2
1
1
11
22
15
19
21
37
55
46
42
67
2
1
2
46
14
19
24
22
4
4
17
6
6
24
3
19
23
32
17
44
168
198
207
207
219
6
12
12
9
5
62
71
42
79
39
1
1
5
1
5
4
10
4
1

6

5
11
1
12
27

23
31
2
7
7

3

3

1
19
2
7
4
1
1
2

3
1
19
15
4
21
15

4
2
3
18
2
93
6

1
8

3

8

1
1
4
1
9

5
1
11

1
452

533

587

32
84
568

1
25
77
636

47
88
722

1
1
4
5
4
9
1
464

29
29
522

1
1
1
3
6
1
10
502
1
39
87
629

1
1
4
2

Влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) на 1 декември 2009 г. наложи промяна при представянето на областта, с която е свързан(а) искът или жалбата. В резултат на това бяха
преразгледани данните за периода 2007—2009 г.
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Приключени дела — Видове производства (2007—2011)

250

200

150

100

50

0
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

 Държавни помощи

 Конкуренция

 Публична служба

 Интелектуална
собственост

 Други преки искове или
жалби

 Производства
по обжалване

 Жалби във връзка
с обезпечително
производство или
встъпване

 Особени производства

2007 г.
Държавни помощи
Конкуренция
Публична служба
Интелектуална собственост
Други преки искове или жалби
Производства по обжалване
Жалби във връзка
с обезпечително производство
или встъпване
Особени производства
Общо

Годишен доклад 2011 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

36
48
51
128
101
7

37
31
33
171
229
21

70
31
1
168
171
31

50
38
180
149
37

41
100
1
240
222
29

26
397

83
605

83
555

1
72
527

1
80
714
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Приключени дела — Област, с която е свързан(а) искът или
жалбата (2011)

Съдебни
решения
Външна дейност на Европейския съюз
Достъп до документи
Държавни помощи
Защита на потребителите
Земеделие
Икономическа и парична политика
Икономическо, социално и териториално
сближаване
Институционално право
Интелектуална и индустриална собственост
Клауза за подсъдност
Конкуренция
Митнически съюз и Обща митническа тарифа
Научни изследвания, технологично развитие и
космическо пространство
Образование, професионална квалификация, младеж
и спорт
Обща политика в областта на рибарството
Обществени поръчки
Обществено здраве
Ограничителни мерки (външна дейност)
Околна среда
Регистрация, оценка, разрешаване и ограничения,
приложими за химикалите (Регламент REACH)
Свободно движение на хора
Свободно предоставяне на услуги
Социална политика
Транспорт
Търговска политика
Общо по Договора за ЕО/ДФЕС
Общо по Договора за АЕ
Правилник за длъжностните лица
Особени производства
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТИ

208

Определения

11
21
1
13

5
12
20
13
3

Общо
5
23
41
1
26
3

6
8
178
2
91
1

3
28
62
4
9

9
36
240
6
100
1

1

4

5

13
2
4
11

1
5
2
1
28
11

1
5
15
3
32
22

4

4
2
3
5
1
10
599
1
34
80
714

2
2
2
8
377
16
393

1
3
1
2
222
1
18
80
321
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7.	
Приключени дела — Област, с която е свързан(а) искът или
жалбата (2007—2011)1 (съдебни решения и определения)

Външна дейност на Европейския съюз
Данъчни въпроси
Достъп до документи
Държавни помощи
Енергетика
Защита на потребителите
Земеделие
Икономическа и парична политика
Икономическо, социално и териториално
сближаване
Индустриална политика
Институционално право
Интелектуална и индустриална собственост
Клауза за подсъдност
Конкуренция
Култура
Митнически съюз и Обща митническа тарифа
Научни изследвания, технологично развитие и
космическо пространство
Образование, професионална квалификация,
младеж и спорт
Обща политика в областта на рибарството
Обществени поръчки
Обществено здраве
Ограничителни мерки (външна дейност)
Околна среда
Правен режим на предприятията
Присъединяване на нови държави
Пространство на свобода, сигурност и правосъдие
Регистрация, оценка, разрешаване и ограничения,
приложими за химикалите (Регламент REACH)
Сближаване на законодателствата
Свобода на установяване
Свободно движение на стоки
Свободно движение на хора
Свободно предоставяне на услуги
Социална политика
Транспорт
Търговска политика
Финансови разпоредби (бюджет, финансова рамка,
собствени ресурси, борба с измамите)
Общо по Договора за ЕО/ДФЕС
Общо по Договора за ВС
Общо по Договора за АЕ
Правилник за длъжностните лица
Особени производства
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТИ
1

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
4
2
4
5
2
1
7
15
6
21
23
36
37
70
50
41
2
2
1
13
48
46
16
26
1
1
2
3
5
1
10
129
10
38

42

3

2

9

20
169
10
31
2
10

26
180
12
38

36
240
6
100

3

22
171
9
31
1
6

4

1

1

1

1

3

5

1
4
7
2
3
10
1

4
26
1
6
17

17
12
1
8
9

1
5
15
3
32
22

2

1

1
3

1

1
1
2
2

16
2
10
6
1

4

4
1
4
1
4
302
10
1
58
26
397

3
1
2
6

2
3
5
1
10

2
3
12

6

2
6
2
8

2
468

2
439

417

599

54
83
605

1
32
83
555

38
72
527

1
34
80
714

Влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) на 1 декември 2009 г.
наложи промяна при представянето на областта, с която е свързан(а) искът или жалбата. В резултат на
това бяха преразгледани данните за периода 2007—2009 г.
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Приключени дела — Съдебен състав (2007—2011)
Разпределение през 2011 г.
Състави от
трима съдии
84,59 %
Състав по
жалбите
4,06 %
Председател на
Общия съд
7,84 %
Състави от
петима съдии
3,50 %

50

50

2
15

2
37

54

54

Общо

22

Определения

31

Съдебни решения

11

Общо

52

20

2011 г.

Определения

52

Съдебни решения

26

Общо

16

10

Определения

16

16

2010 г.

Съдебни решения

2
7

Общо

Общо

4

2009 г.

Определения

2
3

2008 г.
Съдебни решения

Голям състав
Състав по жалбите
Председател на Общия
съд

Определения

Съдебни решения

2007 г.

15

14

29

56

56

Състави от петима
съдии

44
8 52 15
2 17 27
2 29
8
8 19
6 25
Състави от трима съдии 196 122 318 228 282 510 245 200 445 255 168 423 359 245 604
Състав от един съдия
2
2
3
3
Общо 247 150 397 259 346 605 292 263 555 288 239 527 393 321 714
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9.	
Приключени дела — Продължителност на производствата
в месеци (2007—2011)1 (съдебни решения и определения)

60
50
40
30
20
10
0

2007 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

 Държавни помощи

 Конкуренция

 Публична служба

 Интелектуална
собственост

 Други преки искове
или жалби

 Производства
по обжалване

Държавни помощи
Конкуренция
Публична служба
Интелектуална собственост
Други преки искове или жалби
Производства по обжалване

1

2008 г.

2007 г.
32,4
42,6
32,7
24,5
21,5
7,1

2008 г.
48,1
40,2
38,6
20,4
20,6
16,1

2009 г.
50,3
46,2
52,8
20,1
23,9
16,1

2010 г.
32,4
45,7
20,6
23,7
16,6

2011 г.
32,8
50,5
45,3
20,3
22,8
18,3

В изчисленията на средната продължителност на производствата не са взети предвид: делата, по които е
постановено междинно решение; особените производства; обжалване на определения по обезпечителни производства или по встъпване; делата, препратени от Съда в резултат на измененото разпределение
на правомощията между Съда и Общия съд; делата, препратени от Общия съд вследствие на започването
на дейност от Съда на публичната служба.
Продължителността на производствата се представя в месеци с десетично число.
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10.	
Висящи дела към 31 декември — Видове производства
(2007—2011)

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

 Държавни помощи

 Конкуренция

 Публична служба

Д
 руги преки искове или
жалби

 Производства по
обжалване

 Особени
производства

2007 г.

2008 г.

2011 г.

 Интелектуална собственост

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Държавни помощи

166

185

161

153

179

Конкуренция

196

236

247

288

227

33

2

1

1

Интелектуална собственост

289

316

355

382

361

Други преки искове или жалби

422

371

358

416

458

Производства по обжалване

30

46

46

32

47

Особени производства

18

22

23

28

36

1 154

1 178

1 191

1 300

1 308

Публична служба

Общо
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11.	
Висящи дела към 31 декември — Област, с която е свързан(а)
искът или жалбата (2007—2011)1

Външна дейност на Европейския съюз
Данъчни въпроси
Достъп до документи
Държавни помощи
Енергетика
Защита на потребителите
Земеделие
Икономическа и парична политика
Икономическо, социално и териториално сближаване
Институционално право
Интелектуална и индустриална собственост
Клауза за подсъдност
Конкуренция
Култура
Митнически съюз и Обща митническа тарифа
Научни изследвания, технологично развитие и космическо
пространство
Образование, професионална квалификация, младеж и спорт
Обща външна политика и политика на сигурност
Обща политика в областта на рибарството
Обществени поръчки
Обществено здраве
Ограничителни мерки (външна дейност)
Околна среда
Правен режим на предприятията
Пространство на свобода, сигурност и правосъдие
Регистрация, оценка, разрешаване и ограничения,
приложими за химикалите (Регламент REACH)
Сближаване на законодателствата
Свободно движение на стоки
Свободно движение на хора
Свободно предоставяне на услуги
Социална политика
Транспорт
Търговска политика
Финансови разпоредби (бюджет, финансова рамка,
собствени ресурси, борба с измамите)
Общо по Договора за ЕО/ДФЕС
Общо по Договора за ВС
Общо по Договора за АЕ
Правилник за длъжностните лица
Особени производства
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТИ
1

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
3
3
8
5
2
2
1
28
35
44
42
40
166
184
160
152
178
2
1
1
3
3
1
118
84
57
65
61
1
2
3
49
13
16
38
32
28
29
41
32
40
290
317
355
382
361
17
20
22
19
18
196
236
247
288
227
2
1
16
11
6
6
15
4
1

3
1

8
1

5
29
2
18
40

24
34
3
19
30

1

3

8
41
4
18
25
1
2

1
3
3
6
4
33
5
1 072
1
63
18
1 154

2
2
3
10
2
31
3
1 106
1
1
48
22
1 178

1
27
40
6
29
34

7
1
1
25
43
5
90
18

2

3

8

7

2
5
6
2
33

3
4
4
1
34

1
1
4
1
35

2
1 119
1

2
1 235
1
1
35
28
1 300

2
1 223
1

48
23
1 191

8

48
36
1 308

Влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) на 1 декември 2009 г. наложи промяна при представянето на областта, с която е свързан(а) искът или жалбата. В резултат на това бяха
преразгледани данните за периода 2007—2009 г.
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12.	
Висящи дела към 31 декември — Съдебен състав (2007—2011)
Разпределение през 2011 г.
Състави от трима
съдии
86,70 %

Неразпределени
дела
7,95 %

Състав по жалбите
3,90 %

Състави от петима съдии
1,22 %

2007 г.
Състав по жалбите

2008 г.

2009 г.

Председател на
Общия съд
0,23 %

2010 г.

2011 г.

30

46

46

32
3

3

Състави от петима съдии

75

67

49

58

16

Състави от трима съдии

971

975

1 019

1 132

1 134

Председател на Общия съд

Състав от един съдия

2

Неразпределени дела
Общо

214

51

78

90

75

75

104

1 154

1 178

1 191

1 300

1 308
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Други — Обезпечителни производства (2007—2011)

60
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40
30
20
10

34

41

58

57

24

20

41

38

44

52

0
2007 г.

2008 г.

2009 г.

 Образувани

2010 г.

2011 г.

 Приключени

Разпределение през 2011 г.

Достъп до документи
Държавни помощи
Земеделие
Институционално право
Клауза за подсъдност
Конкуренция
Митнически съюз и Обща
митническа тарифа
Научни изследвания,
технологично развитие и
космическо пространство
Образование, професионална
квалификация, младеж и спорт
Обществени поръчки
Ограничителни мерки (външна
дейност)
Околна среда
Правилник за длъжностните лица
Общо

Годишен доклад 2011 г.

Взето решение
Заличаване на
делото от ре‑
Образувани Приключени
гистъра/Липса
обезпечи‑
обезпечи‑
Уважаване на основание Отхвърляне
телни про‑ телни произ‑
на молбата за постановя‑ на молбата
изводства
водства
ване на съдеб‑
но решение по
същество
1
9
13
3
10
2
2
2
4
5
1
4
1
1
1
5
12
2
10
1

1

1

1

1

1

1
5

1
4

1

11
2
1
44

9
2
1
52

3

4

2

8

6
2
1
42
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Други — Бързи производства (2007—2011)1 2

45
40
35
30
25
20
15
10
5

1
1
2

1
1

2
1

2

2

1
1
1

4 13

1
15

2
1

1

7

5

1
3

1
3

Отхвърлени молби

Липса на произнасяне3

Подадени молби

2011 г.
Взето
решение
Уважени молби

Липса на произнасяне3

Отхвърлени молби

Подадени молби

Липса на произнасяне3

Отхвърлени молби

2010 г.
Взето
решение

4

2

1

3
2

1

1
1

3
4

4

1

1
1

6
1
1

 Липса на произнасяне3

2009 г.
Взето
решение
Подадени молби

2008 г.
Взето
решение
Подадени молби

Липса на произнасяне3

Отхвърлени молби

Подадени молби

Уважени молби

2007 г.
Взето
решение

Достъп до документи
1
Външна дейност на Европейския съюз
Земеделие
Държавни помощи
1
Клауза за подсъдност
Икономическо, социално и териториално сближаване
Конкуренция
1
Институционално право
Околна среда
7
Свободно предоставяне на услуги
Обществени поръчки
2
Ограничителни мерки (външна дейност)
3
Търговска политика
2
Социална политика
Производство
Обществено здраве
Правилник за длъжностните лица
Общо 17

2011 г.

 Отхвърлени молби

Уважени молби

 Уважени молби

2010 г.

Уважени молби

2009 г.

Липса на произнасяне3

 Подадени молби

2008 г.

Отхвърлени молби

2007 г.

Уважени молби

0

1
4
1

6

3

7

2
1
1
1
2
5
2

2
1
1

4
1
2

4
1
2

1
1

2
2
2

1
1

1
1

2 22

1
3 18

2
1 10

2
10

2 24

22

30
3
1

2 12
2

7

43

2 23

8

1

Съгласно член 76а от Процедурния правилник Общият съд може да реши определено дело да се разгледа
по реда на бързото производство. Тази разпоредба се прилага от 1 февруари 2001 г.

2

Влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) на 1 декември 2009 г.
наложи промяна при представянето на областта, с която е свързан(а) искът или жалбата. В резултат на
това бяха преразгледани данните за периода 2007—2009 г.

3

Случаите на „липса на произнасяне“ са следните: оттегляне на молбата, отказ от иска или оттегляне на
иска или жалбата и случаите, в които производството по иска или жалбата приключва с постановяване
на определение, без Общият съд да се е произнесъл по молбата делото да се разгледа по реда на бързото
производство.
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15.	
Други — Съдебни актове на Общия съд, срещу които
е подадена жалба пред Съда (1989—2011)

600
500
400
300
200

 Брой на обжалваните
съдебни актове

1

2011 г.

2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

2005 г.

2004 г.

2003 г.

2002 г.

2001 г.

2000 г.

1999 г.

1998 г.

 Общ брой на съдебните актове,
подлежащи на обжалване1

Брой на обжалваните съдебни
актове
1989 г.
1990 г.
1991 г.
1992 г.
1993 г.
1994 г.
1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.

1997 г.

1996 г.

1995 г.

1994 г.

1993 г.

1992 г.

1991 г.

1990 г.

0

1989 г.

100

16
13
25
17
12
47
27
35
67
60
67
69
47
66
53
64
77
77
84
92
98
159

Общ брой на съдебните актове,
подлежащи на обжалване1
46
62
86
73
105
143
133
139
224
180
225
230
224
260
261
297
281
290
339
371
340
534

Процент на обжалваните съдебни
актове
35 %
21 %
29 %
23 %
11 %
33 %
20 %
25 %
30 %
33 %
30 %
30 %
21 %
25 %
20 %
22 %
27 %
27 %
25 %
25 %
29 %
30 %

Общ брой на съдебните актове, подлежащи на обжалване — съдебни решения, определения по обезпечителни производства и определения за недопускане на встъпване, както и всички определения, които
слагат край на производството, освен определенията за заличаване и за препращане — за които е изтекъл срокът за обжалване или срещу които е била подадена жалба.
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Производства по
обжалване
Съдебни актове,
подлежащи на обжалване
Жалби в %
Производства по
обжалване
Съдебни актове,
подлежащи на обжалване
Жалби в %
Производства по
обжалване
Съдебни актове,
подлежащи на обжалване
Жалби в %
Производства по
обжалване
Съдебни актове,
подлежащи на обжалване
Жалби в %
Производства по
обжалване
Съдебни актове,
подлежащи на обжалване
Жалби в %

Държавни
помощи
11
30
37 %
4
19
21 %
23
51
45 %
17
35
49 %
10
37
27 %

Конкуренция
13
33
39 %
7
26
27 %
11
45
24 %
15
33
45 %
50
90
56 %

Публична
служба
10
53
19 %
9
31
29 %
1
3
33 %

Интелектуална
собственост
14
64
22 %
24
105
23 %
25
153
16 %
32
140
23 %
39
201
19 %

Други преки
искове или жалби

29

110

26 %

40

158

25 %

32

119

27 %

34

132

26 %

59

205

29 %

Общо

Общ съд на Европейския съюз

16.

2007 г.
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Други — Разпределение на жалбите пред Съда според вида
на производството (2007—2011)

2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.

77

290

27 %

84

339

25 %

92

371

25 %

98

340

29 % 159

534

30 %

1
1 100 %
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Достъп до документи
Външна дейност на Европейския съюз
Земеделие
Държавни помощи
Конкуренция
Правен режим на предприятията
Институционално право
Околна среда
Обществени поръчки
Търговска политика
Обща външна политика и политика на сигурност
Социална политика
Принципи на правото на Съюза
Интелектуална и индустриална собственост
Общо
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2
1
2
34
10
1
15
4
1
2
1
1
27
101

3
4

2
9

Общо

Заличаване на делото от
регистъра/Липса на основание
за постановяване на съдебно
решение по същество

Пълна или частична отмяна с
връщане на делото

Пълна или частична отмяна без
връщане на делото

Отхвърляне на жалбата

17.	
Други — Изход на производството по обжалване пред
Съда (2011) (съдебни решения и определения)

2

1
2

2

1
1

2
6

3
8

2
1
2
40
16
1
18
1
4
1
2
1
1
34
124
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18.	
Други — Изход на производството по обжалване пред
Съда (2007—2011) (съдебни решения и определения)

120
100
80
60
40
20
0
2007 г.

2008 г.

2010 г.

2011 г.

 Отхвърляне на жалбата

 Пълна или частична отмяна
без връщане на делото

 Пълна или частична отмяна
с връщане на делото

 Заличаване на делото от регистъра/
Липса на основание за постановяване
на съдебно решение по същество

Отхвърляне на жалбата
Пълна или частична отмяна без връщане
на делото
Пълна или частична отмяна с връщане
на делото
Заличаване на делото от регистъра/Липса на
основание за постановяване на съдебно
решение по същество
Общо
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2009 г.

2007 г.
72

2008 г.
51

2009 г.
84

2010 г.
74

2011 г.
101

8

16

12

6

9

6

7

3

4

6

4
90

3
77

5
104

4
88

8
124
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19.	
Други — Общо развитие (1989—2011)
Образувани, приключени и висящи дела

Образувани дела1
1989 г.
1990 г.
1991 г.
1992 г.
1993 г.
1994 г.
1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Общо

1

2

169
59
95
123
596
409
253
229
644
238
384
398
345
411
466
536
469
432
522
629
568
636
722
9 333

Приключени дела2
1
82
67
125
106
442
265
186
186
348
659
343
340
331
339
361
610
436
397
605
555
527
714
8 025

Висящи дела към
31 декември
168
145
173
171
661
628
616
659
1 117
1 007
732
787
792
872
999
1 174
1 033
1 029
1 154
1 178
1 191
1 300
1 308

1989 г.: Съдът препраща 153 дела на новосъздадения Общ съд.
1993 г.: Съдът препраща 451 дела вследствие на първото разширяване на правомощията на Общия съд.
1994 г.: Съдът препраща 14 дела вследствие на второто разширяване на правомощията на Общия съд.
2004—2005 г.: Съдът препраща 25 дела вследствие на третото разширяване на правомощията на
Общия съд.
2005—2006 г.: Общият съд препраща 118 дела на новосъздадения Съд на публичната служба.
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Глава III
Съд на публичната служба
на Европейския съюз

Дейност

Съд на публичната служба на Европейския съюз

A — Дейност на Съда на публичната служба през 2011 г.
От председателя г‑н Sean Van Raepenbusch
1. През 2011 г. се извърши смяна на трима членове, чийто мандат изтече. Това е първата съществена промяна в състава на Съда на публичната служба от неговото създаване досега1.
2. Съдебната статистика на Съда на публичната служба показва, че през 2011 г. отново значително се е увеличил броят на заведените дела (159) в сравнение с предходната година (139), през която вече бе отчетено осезаемо нарастване на жалбите (111 през 2008 г.
и 113 през 2009 г.).
Броят на приключените дела (166) от своя страна е много по‑голям от този през миналата година (129) и в количествено отношение е най‑добрият резултат на Съда на публичната служба
от неговото създаване досега2.
Броят на висящите дела леко е намалял в сравнение с миналата година (178 към 31 декември 2011 г. срещу 185 към 31 декември 2010 г.). Следва да се отбележи още, че средната продължителност на производството чувствително е намаляла (14,2 месеца през 2011 г. срещу
18,1 месеца през 2010 г.)3 поради увеличаването на броя на делата, приключени по‑специално
с определения (90 през 2011 г. срещу 40 през 2010 г.).
През 2011 г. пред Общия съд на Европейския съюз са подадени 44 жалби срещу решения на
Съда на публичната служба. За същия период са отхвърлени 23 жалби срещу негови решения, 7 от решенията му са отменени изцяло или частично, а 4 дела, решенията по които са
обжалвани, са върнати за ново разглеждане.
Осем дела са приключени с уреждане на спора по взаимно съгласие, което означава, че е налице намаление на броя на такива дела в сравнение с предходната година (12) и връщане на
равнището от 2007 г. и 2008 г. (7).
3. В изложението, което следва, ще бъдат представени най‑значимите актове на Съда на публичната служба. Поради липсата на съществени новости при обезпечителните производства4
и правната помощ, посветените на тези въпроси раздели ще отпаднат от доклада за тази
година.

1

През 2009 г. се извърши смяна на един от съдиите поради назначаването му в Първоинстанционния съд.

2

Решение от 24 ноември 2010 г. по дело Комисия/Съвет, C-40/10, даде възможност на Съда на публичната
служба да приключи с определение 15 дела, заведени срещу извлеченията от ведомостите за заплата
след приемането на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година за адаптиране, считано от 1 юли 2009 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях.

3

Като не се отчитат периодите на евентуално спиране.

4

През тази година председателят на Съда на публичната служба постанови седем определения за обезпечителни мерки. Три от тях са определения за заличаване или за липса на основание за произнасяне по
същество.
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I.

Дейност

Процесуални аспекти

Компетентност на Съда на публичната служба
В Решение от 20 януари 2011 г. по дело Strack/Комисия (F-121/07, обжалвано пред Общия съд
на Европейския съюз) Съдът на публичната служба приема, че е компетентен да се произнесе
по жалба, подадена на основание на член 236 ЕО, за отмяна на отказ на институция на Съюза
да уважи заявление за достъп до документи, подадено от длъжностно лице на основание на
Регламент № 1049/20015, когато в основата на това заявление е служебното правоотношение,
което съществува между това лице и съответната институция.

Условия за допустимост
1.

Срокове

Тъй като в приложимите за ЕИБ норми липсват уточнения относно процесуалните срокове,
които могат да бъдат противопоставени на членовете на нейния персонал, в редица решения
Съдът на публичната служба прилага по аналогия сроковете, предвидени в Правилника (Решение от 28 юни 2011 г. по дело De Nicola/ЕИБ, F-49/10, и Решение от 28 септември 2011 г. по
дело De Nicola/ЕИБ, F-13/10; Определение от 4 февруари 2011 г. по дело Arango Jaramillo и др./
ЕИБ, F-34/10, обжалвано пред Общия съд на Европейския съюз).

2.

Спазване на досъдебната процедура

В Решение от 12 май 2011 г. по дело Missir Mamachi di Lusignano/Комисия (F-50/09, обжалвано
пред Общия съд на Европейския съюз) Съдът на публичната служба приема, че допустимостта на исканията за обезщетение, основани на различни видове вреди, трябва да бъде разглеждана поотделно за всеки един от тези видове. В този смисъл, за да бъдат допустими исканията за обезщетение на даден вид вреди, е необходимо той да е бил посочен в отправеното
до администрацията искане за обезщетение, а впоследствие срещу отхвърленото искане да
е подадена административна жалба.

3.

Произтичащ от договор сложен фактически състав

Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) е предложила на служители договор за неопределено време, съдържащ клауза за прекратяване, приложима в случай че заинтересованите лица не бъдат включени в списъка с резерви, изготвен
след конкурс на общо основание. В Решение от 15 септември 2011 г. по дело Bennett и др./
СХВП (F-102/09) Съдът на публичната служба приема, че този подход наподобява сложен фактически състав, състоящ се от определен брой тясно свързани решения, началото на който
се слага с включване в договорите на клауза за прекратяване, и при който след изготвяне на
списък с резерви се стига до приемане на решения за прекратяване на тези договори. Поради това Съдът на публичната служба приема, че съществува възможност чрез възражение да
се извърши позоваване на неправомерността на спорната клауза в подкрепа на исканията за
отмяна на решенията, с които се прекратяват договорите в рамките на този сложен фактически състав.

5

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, стp. 43;
Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).
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Съдебно производство
1.

Поверителни документи

В Решение по дело Missir Mamachi di Lusignano/Комисия, посочено по‑горе, Съдът на публичната служба установява правилото, че единствено императивни съображения, изведени по‑специално от защитата на основните права, биха могли да обосноват по изключение
прилагането на класифициран документ към преписката по делото и предоставянето му на
всички страни без съгласието на администрацията. При липсата на такива съображения и с
оглед на член 44, параграф 1 от Процедурния си правилник Съдът на публичната служба изготвя чрез администрацията резюме на този документ, което няма поверителен характер.
Като констатира обаче, че резюмето не позволява на жалбоподателя да се позове на правото
си на ефективна съдебна защита и че предоставянето на достъп до посочения документ е изключено, дори и само на адвоката на жалбоподателя в помещенията на секретариата, Съдът
на публичната служба се отклонява от горепосочената разпоредба и се основава на релевантните извлечения от въпросния документ, за да може да се произнесе след запознаване
с всички конкретни обстоятелства, въпреки че документът не е бил предоставен на заинтересованото лице.

2.

Встъпване

В две определения от 19 юли 2011 г. по дело Bömcke/ЕИБ (F-105/10 и F-127/10) Съдът на публичната служба приравнява представителите на персонала на ЕИБ на комитетите по персонала в институциите, за които се прилага Правилникът, и напомня, че посочените комитети
имат характера на вътрешни за съответните институции органи, поради което не разполагат
с процесуална правоспособност. Ето защо Съдът на публичната служба отхвърля като недопустима подадената от тези представители молба за встъпване.
В Определение по дело Bömcke/ЕИБ (F-105/10) Съдът на публичната служба, като взема предвид съдебната практика — съгласно която в съдебен спор относно избори на представляващите персонала органи всеки служител извежда от своето качество на избирател достатъчен
интерес за подаване на жалба, с която да иска представителите на персонала да бъдат избрани на основата на избирателна система, съответстваща на разпоредбите на Правилника —
стига до извода, че членовете на персонала извеждат също от качеството си на избиратели
пряк и действителен интерес от разрешаването на спор относно задължителната оставка на
вече избран от персонала представител. Поради това молбата им за встъпване е приета за
допустима.

3.

Съдебни разноски

Когато институция, орган или организация на Европейския съюз ангажира адвокат, възниква въпросът дали и при какви условия изплатените на последния възнаграждения представляват „подлежащи на възстановяване съдебни разноски“ на основание член 91, буква б) от
Процедурния правилник.
В това отношение в Определение от 27 септември 2011 г. по дело De Nicola/ЕИБ
(F-55/08 DEP) Съдът на публичната служба отбелязва, че системният отказ тези възнаграждения да се считат за необходими, а следователно и за подлежащи на възстановяване разходи, под предлог, че администрацията не е длъжна да се подпомага от адвокат,
би противоречал на правомощие, присъщо за упражняването на правото на защита. При
все това Съдът на публичната служба отбелязва и че всички служители на Съюза трябва
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да разполагат с достъп до правосъдие при равни условия и степента на ефективност на
правото им на обжалване не може да се различава в зависимост от бюджетни или организационни съображения на техния работодател. Той приема също, че институцията, която
иска да ѝ бъдат възстановени платените на нейния адвокат възнаграждения, трябва да докаже въз основа на обективни съображения, че тези възнаграждения са представлявали
„необходими разходи“ за целите на производството. Тя може да направи това, като установи по‑конкретно наличието на конюнктурни и временни причини, свързани по‑специално с инцидентно допълнително натоварване с работа или с непредвидено отсъствие на
персонал от нейната правна служба, или като установи, че става въпрос за случай, в който
жалбоподател е подал значителен по обем и/или брой жалби и ако не бе ангажирала адвокат, тя е щяла да бъде принудена да използва несъразмерно ресурсите на службите си за
разглеждането на посочените жалби.
Накрая Съдът на публичната служба уточнява, че общият брой работни часове, които обективно могат да се разглеждат като необходими, трябва по принцип да бъде оценен на една
трета от часовете, които биха били необходими на адвоката, ако той не е могъл да разчита на
извършената преди това работа от правната служба на институцията.

4.

Преразглеждане

През тази година за пръв път Съдът на публичната служба се произнася по молби за преразглеждане, подадени на основание на член 44 от Статута на Съда на Европейския съюз и на
член 119 от Процедурния правилник.
Едно от въпросните дела, по които е поискано преразглеждане на решението, е отменено
частично след подадена пред Общия съд на Европейския съюз жалба. Жалбоподателят обаче
иска цялостно преразглеждане на постановеното от Съда на публичната служба решение.
Съдът на публичната служба приема, че исканията за преразглеждане са недопустими в частта, по отношение на която решението, постановено от разглеждащата жалбата юрисдикция,
е заменило първоинстанционното решение. Освен това, тъй като подалото молбата за преразглеждане лице не оспорва постановеното в производството по обжалване решение, неговата молба не е довела до изпращане на делото на Общия съд на Европейския съюз на основание на член 8, параграф 2 от приложение I към Статута на Съда (Решение от 15 юни 2011 г.
по дело De Brito Sequeira Carvalho/Комисия, F-17/05 REV).
Освен това в няколко решения от 20 септември 2011 г. (по дело De Buggenoms и др./Комисия,
F-45/06 REV, по дело Fouwels и др./Комисия, F-8/05 REV и по дело F-10/05 REV, както и по дело
Saintraint/Комисия, F-103/06 REV) Съдът на публичната служба констатира, че определение,
с което по силата на член 74 от Процедурния правилник се заличава делото от регистъра,
взема предвид само волята на ищеца или жалбоподателя да оттегли иска или жалбата си
и липсата на становище от ответника, така че поради непроизнасянето на съда на Съюза по
поставените в делото въпроси в този случай няма решение, което може да бъде предмет на
преразглеждане по смисъла на член 119 от Процедурния правилник.
Нещо повече, като се основава на обстоятелството, че от адвоката, който представлява дадена страна, по принцип не се изисква да представя пълномощно, Съдът на публичната служба
приема, че не би могъл чрез производство по преразглеждане да реши, че даден отказ или
оттегляне не са валидни по отношение на определени жалбоподатели, тъй като техният съветник е действал без съгласието им.
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По същество

Общи принципи
1.

Възможност за позоваване на директивите

Като следва пътя, очертан от по‑ранната съдебна практика, която прави възможно известно
противопоставяне на институциите на директиви, приети от тях по отношение на държавите
членки, в Решение от 15 март 2011 г. по дело Strack/Комисия (T-120/07, обжалвано пред Общия
съд на Европейския съюз) Съдът на публичната служба отбелязва, че Директива 2003/88 6 има
за цел да определи минимални изисквания за безопасност и здраве при организацията на
работното време, така че по силата на член 1д, параграф 2 от Правилника Комисията трябва
да гарантира тяхното спазване при прилагането и тълкуването на нормите на Правилника,
отнасящи се по‑конкретно до годишните отпуски.

2.

Право на защита

Като счита, че налагането на администрацията на изискване преди приемането на какъвто
и да било акт с неблагоприятни последици да изслушва всеки засегнат служител би представлявало неприемлива тежест, в Решение от 28 септември 2011 г. по дело AZ/Комисия (F-26/10)
Съдът на публичната служба приема, че на правното основание, изведено от нарушение на
правото на защита, надлежно позоваване може да бъде извършено само доколкото, от една
страна, оспорваното решение е прието вследствие на процедура срещу дадено лице, и от
друга страна, е доказана тежестта на последиците, които това решение би могло да има върху неговото положение. Тъй като процедурата по повишаване не е насочена срещу длъжностните лица, Съдът на публичната служба приема, че администрацията не е длъжна да ги
изслушва, преди да ги изключи от тази процедура.

3.

Дискриминация

В Решение от 15 февруари 2011 г. по дело Barbin/Парламент (F-68/09, обжалвано пред Общия
съд на Европейския съюз) Съдът на публичната служба за пръв път прилага механизма на
разместването на тежестта на доказване, предвиден в член 1 г от Правилника, съгласно който
лице, което се счита за увредено, защото спрямо него не е бил приложен принципът на равно
третиране, установи факти, които позволяват да се предположи, че срещу него съществува
дискриминация, тежестта на доказване на липсата на нарушение на принципа на равно третиране е върху институцията.
В същото решение Съдът на публичната служба приема, че за да се прецени обосноваността на правно основание, изведено от наличието на дискриминация, следва да се вземе предвид целия релевантен фактически контекст, в това число и преценките, съдържащи
се в предходни решения, които са станали окончателни. Според Съда на публичната служба
принципът, съгласно който съдът не може да преразглежда окончателни решения, не го лишава от възможността да вземе предвид такова решение като указание, което наред с други може да установи дискриминационно поведение от страна на администрацията, тъй като

6

Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои
аспекти на организацията на работното време (OВ L 299, стp. 9; Специално издание на български език,
2007 г., глава 5, том 7, стр. 3).
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дискриминацията може да се разкрие едва след изтичането на сроковете за обжалване на
решение, представляващо само една от нейните прояви.
Освен това отново в Решение по дело Barbin/Парламент, посочено по‑горе, Съдът на публичната служба приема, че когато длъжностно лице упражни право, признато му от Правилника, като например правото на отпуск за отглеждане на дете, администрацията не може, без
да постави под въпрос ефективността на посоченото право, да приеме, че положението на
това длъжностно лице е различно от това на длъжностно лице, което не е упражнило това си
право. Следователно поради този факт тя не може да прилага спрямо него различно третиране, освен ако тази разлика в третирането не бъде, от една страна, обективно обоснована,
по‑специално доколкото през съответния период тя само извежда последиците от липсата
на полаган труд от заинтересования служител, а от друга страна, стриктно пропорционална
на дадената обосновка.
В Решение от 27 септември 2011 г. по дело Whitehead/ЕИБ (F-98/09) Съдът на публичната служба освен това напомня, че лице в отпуск по болест не се намира в същото положение като
активно заето лице, така че няма общ принцип, който да налага на органа да игнорира периода, през който лицето е било в отпуск по болест, за да вземе предвид — при оценяване на
приноса на това лице към изпълнението на задачите на неговата администрация с оглед на
получаване на премия — факта, че то е разполагало с по‑малко време, за да даде своя принос в дейността на своята служба.
Накрая в Решение от 29 юни 2011 г. по дело Angioi и др./Комисия (F-7/07) Съдът на публичната
служба приема, че администрация, която трябва да избира между две решения, всяко от които води до разлика в третирането на две групи лица, има основание да избере това решение,
при което се стига до по‑незначителна разлика в третирането.

4.

Явна грешка в преценката

В Решение от 24 март 2011 г. по дело Canga Fano/Съвет (F-104/09, обжалвано пред Общия
съд на Европейския съюз) и в Решение от 29 септември 2011 г. по дело AJ/Комисия (F-80/10),
постановени в областта на повишенията, както и в Решение от 29 септември 2011 г. по дело
Kimman/Комисия (F-74/10), което се отнася до доклад за оценка, Съдът на публичната служба
приема, че грешка в преценката може да бъде квалифицирана като явна само когато може
да се открие лесно в светлината на критериите, на които законодателят е възнамерявал да
подчини упражняването на правомощието на администрацията по вземането на решения.
Освен това Съдът на публичната служба постановява в Решение по дело Kimman/Комисия
и Решение по дело AJ/Комисия, посочени по‑горе, че за да се установи, че администрацията
е допуснала явна грешка в преценката на фактите, която грешка да може да обоснове отмяната на решение за повишаване или на доклад за оценка, доказателствата, които жалбоподателят следва да представи, трябва да бъдат достатъчни, за да лишат от правдоподобност
направените от администрацията преценки. В този смисъл правното основание, изведено от
явна грешка в преценката, трябва да бъде отхвърлено, ако въпреки изтъкнатите от жалбоподателя обстоятелства въпросната преценка може да бъде приета за вярна или приемлива.
В Решение от 28 септември 2011 г. по дело AC/Съвет (F-9/10) Съдът на публичната служба приема, че за да запази полезното действие на свободата на преценка, която законодателят е искал да повери на органа по назначаване (по‑нататък „ОН“) в областта на повишаването, съдът
не може да отмени едно решение само защото счита, че са налице факти, които предизвикват
правдоподобни съмнения в извършената от ОН преценка. В този смисъл по това дело той
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приема, че предвид очевидните заслуги на жалбоподателя ОН не би допуснал явна грешка
в преценката, ако бе решил да го включи в групата на повишените длъжностни лица, но пък
тази констатация не означава, че противоположното решение да не го повиши е опорочено
от явна грешка в преценката.
От гореизложеното следва, че когато контролът на съда е ограничен до явна грешка в преценката, „съмнението е в полза на администрацията“.

5.

Оправдани правни очаквания

В Решение от 15 март 2011 г. по дело Mioni/Комисия (F-28/10, обжалвано пред Общия съд на
Европейския съюз) Съдът на публичната служба напомня, че плащането на длъжностно лице
на парични обезщетения от администрацията дори в продължение на няколко години не
може само по себе си да се счита за конкретно, безусловно и непротиворечиво уверение, защото, ако това бе така, всяко решение на администрацията да откаже в бъдеще, а евентуално
и за минал период, да плаща такива обезщетения, изплащани неоснователно на заинтересованото лице, системно би нарушавало принципа на защита на оправданите правни очаквания и по този начин би довело до загуба на голяма част от полезното действие на член 85 от
Правилника относно възстановяването на неоснователно платените суми.

6.

Задължение за полагане на грижа

В Решение от 17 февруари 2011 г. по дело Strack/Комисия (F-119/07) и в Решение от 15 септември 2011 г. по дело Esders/Комисия (F-62/10) Съдът на публичната служба приема, че изискванията към администрацията във връзка със задължението ѝ за полагане на грижа се увеличават съществено, когато става въпрос за длъжностно лице, за което е установено, че е със
засегнато физическо или психическо здраве. В подобна хипотеза администрацията трябва да
разгледа неговите искания в особено широк смисъл.

Кариера на длъжностните лица и на служителите
1.

Конкурси

В Решение по дело Angioi/Комисия, посочено по‑горе, Съдът на публичната служба приема,
че когато нуждите на службата или на длъжността налагат това, в рамките на процедура за
назначаване администрацията може законосъобразно да уточни езика или езиците, чието отлично или задоволително владеене се изисква. Всъщност, макар такова условие да представлява a priori дискриминация, основана на езика, която по принцип е забранена от Правилника, то може да бъде обосновано с обективни и разумни съображения, свързани с легитимна
цел от общ интерес в рамките на политиката на персонала. Необходимостта да се гарантира,
че персоналът разполага с езикови познания във връзка с езиците за вътрешна комуникация
в институцията, представлява такава цел. Освен това съществува разумно съотношение на
пропорционалност между това изискване и преследваната цел, тъй като от лицата не се изисква да владеят повече от един език за вътрешна комуникация.

2.

Обявяване на свободна длъжност

В Решение от 28 юни 2011 г. по дело AS/Комисия (F-55/10, обжалвано пред Общия съд на Европейския съюз) Съдът на публичната служба приема, че преходните разпоредби на приложение XIII към Правилника, които въвеждат за някои длъжностни лица от старите категории C и D ограничения в кариерата, не дават право на Комисията да им запазва определени
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длъжности само на това основание и следователно да забранява достъпа до тях на други
длъжностни лица, въпреки че те имат същата степен като първите длъжностни лица. Всъщност обстоятелството, че Комисията запазва наличието на принципна разлика между длъжностни лица, които имат една и съща степен и принадлежат към една и съща функционална
група, по отношение на достъпа им до определени длъжности, не е съвместимо с една от
целите на реформата на Правилника от 2004 г., състояща се в сливане на старите категории B,
C и D в една‑единствена функционална група AST.

3.

Повишавания

a)

Съпоставяне на заслугите

Като отбелязва, че член 43 от Правилника изисква атестационен доклад да бъде изготвян
едва на всеки две години и че Правилникът не предвижда процедурата по повишаване да
е със същата периодичност, в Решение от 10 ноември 2011 г. по дело Merhzaoui/Съвет (F-18/09)
Съдът на публичната служба приема, че Правилникът не изключва възможността решение за
повишаване да бъде взето и без ОН да разполага със скорошен атестационен доклад.
Освен това в Решение по дело AC/Съвет, посочено по‑горе, Съдът на публичната служба приема, че макар член 45, параграф 1 от Правилника да определя оценката, езиковите познания
и нивото на упражняваните функции като трите главни критерия, които следва да бъдат взети предвид при съпоставянето на заслугите, той все пак не изключва възможността да бъдат
отчетени и други обстоятелства, стига те да могат да предоставят сведения за заслугите на
длъжностните лица, които имат право да бъдат повишени.
В същото решение Съдът на публичната служба приема, че администрацията разполага с известна свобода на преценка във връзка с относителното значение, което да отдаде на всеки
един от трите горепосочени критерия, тъй като член 45, параграф 1 от Правилника не изключва възможността между тези критерии да се извърши претегляне, когато то е обосновано.
Накрая отново в същото решение Съдът на публичната служба приема, че не би било налице
противоречие с член 45 от Правилника, ако в преценката на заслугите на длъжностните лица
се включат само езиците, чието използване има — предвид действителните нужди на службата — достатъчно съществена добавена стойност, за да изглежда необходимо за нейното
правилно функциониране.

б)

Прехвърляне в друга институция в хода на процедурата по повишаване

В Решение от 28 юни 2011 г. по дело Mora Carrasco и др./Парламент (F-128/10) и в Определение от 5 юли 2011 г. по дело Alari/Парламент (F-38/11) Съдът на публичната служба приема,
че когато длъжностно лице може да бъде повишено през годината, в която е било прехвърлено от една институция на Съюза в друга, органът, компетентен да вземе решение относно повишаването му, е институцията, от която то се прехвърля. Всъщност член 45 от
Правилника предвижда, че повишаването се извършва „след сравнително съпоставяне на
заслугите“, а ОН на практика може да сравни само миналите заслуги на длъжностните лица,
така че е необходимо заслугите на прехвърлилите се длъжностни лица да се сравнят със
заслугите на длъжностните лица, които са били техни колеги през годината, предшестваща
прехвърлянето им — преценка, която правомерно може да извърши само институцията, от
която те се прехвърлят.
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Заплати и социални предимства на длъжностните лица
1.

Годишни отпуски

Съгласно член 4, първа алинея от приложение V към Правилника правото на отпуск, придобито през дадена календарна година, по принцип трябва се използва през същата година. От
тази разпоредба следва още, че длъжностното лице има право всички дни отпуск, неизползвани през текущата календарна година, да бъдат пренесени в следващата календарна година,
когато то не е могло да използва своя годишен отпуск по причини, свързани с изискванията
на службата.
Като се основава на член 7, параграф 1 от Директива 2003/887, която съгласно член 1д, параграф 2 от Правилника се прилага и по отношение на институциите, Съдът на публичната служба приема, че други причини, които независимо че са различни от изискванията на службата,
също могат да обосноват пренасяне на всички неизползвани дни отпуск. Той приема, че такъв
по‑конкретно е случаят, когато длъжностно лице е отсъствало поради болест през цялата или
част от календарната година и поради това е било лишено от възможността да упражни правото си на отпуск (Решение от 25 май 2011 г. по дело Bombín Bombín/Комисия, F-22/10).
В този смисъл Съдът на публичната служба приема, че длъжностно лице, чиято неработоспособност му е попречила да използва годишните отпуски, на които е имало право, към момента на прекратяване на неговото служебно правоотношение не би могло да бъде лишено от
възможността да получи финансово обезщетение за неизползвания годишен отпуск (Решение от 15 март 2011 г. по дело Strack/Комисия, посочено по‑горе).

2.

Социално осигуряване

В Решение от 28 септември 2011 г. по дело Allen/Комисия (F-23/10) Съдът на публичната служба напомня, че съгласно общите разпоредби за изпълнение, свързани с възстановяването
на медицинските разходи, признаването, че съществува тежко заболяване, изисква да бъдат изпълнени четири кумулативни критерия. При все това, тъй като посочените разпоредби
въвеждат отношение на взаимозависимост между тези критерии, извършената по време на
медицинския преглед преценка на един от тях може да промени преценката на другите. При
това положение, макар да е възможно да изглежда, че един от критериите не е изпълнен, когато е преценяван сам по себе си, разглеждането му в светлината на преценката, извършена
по отношение на другите критерии, може да доведе до противоположния извод, а именно че
посоченият критерий е изпълнен. Следователно медицинското лице или лекарският съвет не
могат да се ограничат до разглеждането само на един критерий, а трябва да извършат конкретен и подробен преглед на здравословното състояние на заинтересованото лице, като
вземат предвид общо четирите гореспоменати критерия. Подобно разглеждане е още по‑необходимо и поради това че процедурата за признаване на съществуването на тежко заболяване не предоставя същите гаранции от гледна точка на равнопоставеност между страните
като при процедурите, предвидени в член 73 (относно професионалните заболявания и злополуките) и в член 78 (относно инвалидността) от Правилника.

7
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Права и задължения на длъжностните лица
В Решение по дело AS/Комисия, посочено по‑горе, Съдът на публичната служба приема, че
използването на документи, представляващи медицинска тайна, в подкрепа на възражение
за недопустимост, изведено от липса на правен интерес, представлява намеса на публичните власти в правото на зачитане на личния живот на жалбоподателя и че с тази намеса не се
преследва никоя от целите, ограничително изброени в член 8, параграф 2 от Европейската
конвенция за защита правата на човека и основните свободи (по‑нататък „ЕКПЧ“), по‑специално доколкото съдебният спор не се отнася до законосъобразността на решение с медицински характер.
Освен това в Решение от 5 юли 2011 г. по дело V/Парламент (F-46/09) Съдът на публичната
служба приема, че прехвърлянето на трето лице, включително на друга институция, на събрани от институция данни за здравословното състояние на лице само по себе си може да
представлява намеса в личния живот на това лице, независимо от последващото използване
на така предоставените данни. Съдът на публичната служба обаче напомня, че върху основните права могат да се налагат ограничения, стига те действително да отговарят на цели от
общ интерес и да не представляват по отношение на преследваната цел непропорционална
и нетърпима намеса, която би могла да накърни самата същност на защитеното право. В това
отношение Съдът на публичната служба счита, че следва да се позове на условията, предвидени в член 8, параграф 2 от ЕКПЧ.
Като претегля интереса, който Парламентът има от това да се увери, че наема на работа
лице, годно да изпълнява служебните задължения, които ще му бъдат поверени, и тежестта на нарушението на правото на съответното лице на зачитане на личния му живот, Съдът
на публичната служба приема, че макар прегледът при наемане на работа да обслужва легитимния интерес на институциите на Съюза, които трябва да бъдат в състояние да изпълняват задачите си, този интерес не обосновава прехвърляне от една институция в друга на
особено чувствителни данни, каквито са медицинските, без съгласието на заинтересованото лице.
По‑нататък в същото решение Съдът на публичната служба приема, че Регламент № 45/20018
е бил нарушен. Съдът на публичната служба всъщност счита, че въпросните лични данни са
обработени за цели, различни от тези, за които са били събрани, и при това без промяната на
целта да е била изрично разрешена от вътрешния правилник на Комисията или на Парламента. Констатира се още, че не е установено прехвърлянето на данни да е било необходимо, за
да позволи съобразяване със специфични права и задължения на Парламента в областта на
трудовото право, тъй като последният е могъл да прикани самия жалбоподател да предостави информация за свои предходни заболявания или да проведе необходимите медицински
прегледи чрез собствените си служби.

8

Регламент (ЕО) №45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно
защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността
и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 2001 г., стp. 1; Специално издание на български език,
2007 г., глава 13, том 30, стр. 142).
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Съдебни спорове относно договори
1.

Сключване на второ допълнително споразумение към договор за определен
срок по член 2, буква a) от Условията за работа на другите служители на
Европейския съюз (по‑нататък „УРДС“)

В Решение на Съда на публичната служба от 13 април 2011 г. по дело Scheefer/Парламент
(F-105/09) жалбоподателката е назначена за определен срок като срочно нает служител на
основание на член 2, буква a) от УРДС. Този договор е продължен с първо допълнително споразумение, а след това с второ, което е „отмен[ило] и замен[ило]“ първото с цел да продължи
договора на заинтересованото лице за нов определен период. Съгласно член 8, първа алинея
от УРДС обаче договорът на срочно наетите служители, за които се прилага член 2, буква a)
от посочените правила, може да бъде подновяван за определен срок само веднъж, тъй като
„всяко последващо подновяване [става] за неопределено време“.
Съдът на публичната служба най‑напред посочва, че в светлината на Директива 1999/709
и на клаузите на приложеното към нея Рамково споразумение гореспоменатият член 8, първа алинея трябва да получи тълкуване, осигуряващо му широк обхват и да бъде прилаган
стриктно. Въз основа на това Съдът на публичната служба приема, че договорът на жалбоподателката трябва да се разглежда като подновяван на два пъти, при това независимо от
използваната във второто допълнително споразумение формулировка. Поради това Съдът
на публичната служба стига до извода, че това допълнително споразумение трябва да бъде
преквалифицирано по право в договор за неопределено време по самата воля на законодателя и че изтичането на определения в последното срок не може да доведе до прекратяване
на договора на жалбоподателката.
Накрая Съдът на публичната служба посочва, че решението, с което се „потвържда[ва]“, че договорът изтича на определения във второто допълнително споразумение срок, е изменило
съществено правното положение на заинтересованото лице, както то следва от член 8, първа
алинея от УРДС, и представлява акт с неблагоприятни последици, приет в нарушение на тази
разпоредба.

2.

Сключване на договор за неопределено време, съдържащ клауза за
прекратяване, в случай че не бъде издържан конкурс

В Решение по дело Bennett и др./СХВП, посочено по‑горе, Съдът на публичната служба констатира, че клауза, която позволява прекратяване на договор, в случай че въпросният служител не бъде включен в списък с резерви, съставен след конкурс на общо основание, не
дава възможност този договор да се квалифицира като договор за неопределено време, тъй
като продължителността на един договор — както следва от клауза 3, точка 1 от Рамковото
споразумение, въведено с Директива 1999/70 — може да бъде установена не само с „достигането на определена дата“, но и със „завършването на специфична задача или настъпването на
определен случай“, като например съставянето на списък с резерви след конкурс.

9

Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP)
(OВ L 175, стp. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 129).
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Дейност

Неподновяване на договор

В Определение от 15 април 2011 г. по дело Daake/СХВП (F-72/09 и F-17/10) Съдът на публичната
служба приема, че макар писмото, което само напомня клаузите на договор относно датата
на неговото изтичане, без да съдържа какъвто и да било нов елемент по отношение на тях,
да не представлява акт с неблагоприятни последици, решението да не се подновява договор, напротив, може да представлява акт с неблагоприятни последици, който е различен от
разглеждания договор и който може да бъде обжалван. Всъщност такова решение, което се
взема след преразглеждане на интереса на службата и положението на заинтересованото
лице, съдържа нов елемент по отношение на първоначалния договор и не може да бъде разглеждано само като потвърждаващо този договор решение.

Извъндоговорна отговорност на институциите
Съдът на публичната служба разширява съдебната практика — съгласно която отговорността за вреди следва да се разпредели, когато те са причинени едновременно от нарушение от
страна на институция и по вина на пострадалия — като я отнася и за случаите, когато е налице нарушение от страна на институция и вина на трето лице (Решение по дело Missir Mamachi
di Lusignano/Комисия, посочено по‑горе).
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Б — Състав на Съда на публичната служба

(Протоколен ред към 7 октомври 2011 г.)
Отляво надясно:
г‑н R. Barents; г‑жа I. Boruta; г‑н H. Kreppel, председател на състав; г‑н S. Van Raepenbusch, председател на състав; г‑жа M. I. Rofes i Pujol, председател на състав; г‑н E. Perillo и г‑н K. Bradley,
съдии; г‑жа W. Hakenberg, секретар.
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Членове на Съда на публичната служба

(по реда на встъпване в длъжност)
Paul J. Mahoney
Роден през 1946 г.; следва право (Master of Arts, Оксфордски университет, 1967 г.; Master of Laws, University College London, 1969 г.);
преподавател в University College London (1967—1973); barrister
(Лондон, 1972—1974 г.); администратор и главен администратор
в Европейския съд по правата на човека (1974—1990); гостуващ
професор по право в Университета в Саскечуан, Saskatoon, Канада
(1988); ръководител на персонала в Съвета на Европа (1990—1993);
началник на отдел (1993—1995), заместник‑секретар (1995—2001),
секретар на Европейския съд по правата на човека (от 2001 г. до
септември 2005 г.); председател на Съда на публичната служба от
6 октомври 2005 г. до 6 октомври 2011 г.
Sean Van Raepenbusch
Роден през 1956 г.; бакалавърска степен по право (Свободен университет в Брюксел, 1979 г.); специализация по международно
право (Брюксел, 1980 г.); доктор по право (1989); ръководител на
правната служба на Société anonyme du canal et des installations
maritimes в Брюксел (1979—1984); длъжностно лице в Комисията на
Европейските общности (генерална дирекция „Социални въпроси“,
1984—1988 г.); член на правната служба на Комисията на Европейските общности (1988—1994); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1994—2005); лектор в Университета в Шарлероа (международно и европейско социално право, 1989—1991 г.),
в Университета в Монс‑Ено (европейско право, 1991—1997 г.), в Университета в Лиеж (право на европейската публична служба, 1989—
1991 г.; институционално право на Европейския съюз, 1995—2005 г.;
европейско социално право, 2004—2005 г.); многобройни публикации в областта на европейското социално право и конституционното право на Европейския съюз; съдия в Съда на публичната
служба от 6 октомври 2005 г., председател на Съда на публичната
служба от 7 октомври 2011 г.
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Членове

Horstpeter Kreppel
Роден през 1945 г.; следва в университетите в Берлин, Мюнхен
и Франкфурт на Майн (1966—1972); първи държавен изпит (1972);
стажант‑магистрат във Франкфурт на Майн (1972—1973 г. и 1974—
1975 г.); Колеж на Европа в Брюж (1973—1974); втори държавен изпит (Франкфурт на Майн, 1976 г.); специалист консултант във Федералната служба по заетостта и адвокат (1976); съдия в съд по
трудовоправни спорове (провинция Хесен, 1977—1993 г.); преподавател във Fachhochschule für Sozialarbeit във Франкфурт на Майн
и във Verwaltungsfachhochschule във Висбаден (1979—1990); национален експерт в правната служба на Комисията на Европейските
общности (1993—1996 г. и 2001—2005 г.); аташе по социалните въпроси към посолството на Федерална република Германия в Мадрид (1996—2001); съдия в Съда по трудовоправни спорове във
Франкфурт на Майн (февруари—септември 2005 г.); съдия в Съда
на публичната служба от 6 октомври 2005 г.
Irena Boruta
Родена през 1950 г.; магистър по право от Университета във Вроцлав (1972), доктор по право (Лодз, 1982 г.); адвокат към адвокатурата на Република Полша (от 1977 г.); гостуващ научен сътрудник
(Университет Париж X, 1987—1988 г.; Университета в Нант, 1993—
1994 г.); експерт на „Solidarnosc“ (1995—2000); професор по трудово
право и европейско социално право в Университета в Лодз (1997—
1998 г. и 2001—2005 г.), асоцииран професор във Висшето икономическо училище във Варшава (2002), професор по трудово право
и осигурително право в Университета „Кардинал Стефан Вишински“, Варшава (2002—2005); заместник‑министър на труда и социалните въпроси (1998—2001); член на преговорния екип за присъединяването на Република Полша към Европейския съюз (1998—2001);
представител на полското правителство в Международната организация на труда (1998—2001); автор на значителен брой трудове
в областта на трудовото право и европейското социално право;
съдия в Съда на публичната служба от 6 октомври 2005 г.

240

Годишен доклад 2011 г.

Членове

Съд на публичната служба на Европейския съюз

Haris Tagaras
Роден през 1955 г.; бакалавърска степен по право (Солунски университет, 1977 г.); специализация по европейско право (Институт
за европейски изследвания на Свободния университет в Брюксел, 1980 г.); доктор по право (Солунски университет, 1984 г.);
юрист‑лингвист в Съвета на Европейските общности (1980—1982);
научен сътрудник в Центъра по международно и европейско икономическо право в Солун (1982—1984); администратор в Съда на
Европейските общности и в Комисията на Европейските общности
(1986—1990); професор по право на Общността, по международно
частно право и по права на човека в Университета Panteion в Атина
(от 1990 г.); външен консултант по европейските въпроси към Министерството на правосъдието и член на Постоянния комитет по
Конвенцията от Лугано (1991—2004); член на Националната комисия по конкуренцията (1999—2005); член на Националната комисия
по пощите и далекосъобщенията (2000—2002); член на Солунската
адвокатска колегия, адвокат към Касационния съд; член — основател на Съюза на европейските адвокати (САЕ); асоцииран член на
Международната академия по сравнително право; съдия в Съда на
публичната служба от 6 октомври 2005 г. до 6 октомври 2011 г.
Stéphane Gervasoni
Роден през 1967 г.; диплома от Института за политически науки в Гренобъл (1988) и от Националното училище по администрация (1993);
член на Държавния съвет (отдел „Спорове“, 1993—1997 г., и социалния отдел, 1996—1997 г.), съдия по жалбите (1996—2008); държавен
съветник (от 2008 г.); доцент в Института за политически науки в Париж (1993—1995); правителствен комисар в специалната касационна
комисия по пенсиите (1994—1996); юридически съветник към Министерството на публичната служба и на град Париж (1995—1997);
генерален секретар на префектурата на департамент Йон, окръжен управител на окръг Оксер (1997—1999); генерален секретар на
префектурата на департамент Савоя, окръжен управител на окръг
Chambéry (1999—2001); съдебен помощник в Съда на Европейските
общности (от септември 2001 г. до септември 2005 г.); титулярен член
на Комисията по жалбите на НАТО (2001—2005); съдия в Съда на публичната служба от 6 октомври 2005 г. до 6 октомври 2011 г.
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Maria Isabel Rofes i Pujol
Родена през 1956 г.; юридическо образование (licenciatura en
derecho, Universidad de Barcelona, 1981 г.); специализация по международно търговско право (Мексико, 1983 г.); обучение по европейска интеграция (Търговска камара на Барселона, 1985 г.) и по общностно право (Escola d’Administació Pública de Catalunya, 1986 г.);
служител в Generalitat de Catalunya (член на правната служба на
Министерството на промишлеността и енергетиката, от април
1984 г. до август 1986 г.); член на адвокатската колегия в Барселона (1985—1987); администратор, след това главен администратор
в отдела за изследвания и документация на Съда на Европейските
общности (1986—1994); съдебен помощник в Съда (в кабинета на
генералния адвокат Ruiz‑Jarabo Colomer от януари 1995 г. до април
2004 г.; в кабинета на съдия Lõhmus от май 2004 г. до август 2009 г.);
хоноруван преподавател по производства пред общностните съдилища, факултет по право, Universitat Autònoma de Barcelona
(1993—2000); голям брой публикации в областта на европейското
социално право; член на отделението по жалбите на Службата на
Общността за сортовете растения (2006—2009); съдия в Съда на
публичната служба от 7 октомври 2009 г.
Ezio Perillo
Роден през 1950 г.; доктор по право и адвокат в Адвокатската колегия на Падуа; асистент, а впоследствие старши научен сътрудник по
гражданско и сравнително право в Юридическия факултет на Университета в Падуа (1977—1982); лектор по общностно право в Европейския колеж в Парма (1990—1998) и в юридическите факултети на Университета в Падуа (1985—1987), в Macerata (1991—1994),
в Неапол (1995) и в Университета за изследвания в Милано (2000—
2001); член на научния комитет на „Master in European integration”
в Университета в Падуа; длъжностно лице в Съда на Европейските
общности, дирекция „Библиотека, изследвания и документация”
(1982—1984); съдебен помощник на генералния адвокат M. Mancini
(1984—1988); правен съветник на генералния секретар на Европейския парламент Enrico Vinci (1988—1993); също така в рамките на
тази институция: началник на правната служба (1995—1999); директор на дирекция „Законодателни и помирителни процедури, междуинституционални отношения и отношения с националните парламенти (1999—2004); директор на дирекция „Външни отношения”
(2004—2006); директор на дирекция „Законодателство” в правната
служба (2006—2011); автор на многобройни публикации в област
та на италианското гражданско право и правото на Европейския
съюз; съдия в Съда на публичната служба от 6 октомври 2011 г.
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René Barents
Роден през 1951 г.; диплома по право, диплома по икономика (Университета „Еразъм Ротердамски“, 1973 г.); доктор по право (Уни
верситета в Утрехт, 1981 г.); научен сътрудник по европейско право
и международно икономическо право (1973—1974) и доцент по европейско и икономическо право в Institut Europa на Университета
в Утрехт (1974—1979) и Университета в Leyde (1979—1981); съдебен
помощник в Съда на Европейските общности (1981—1986), впоследствие началник на отдел „Права съгласно Правилника за длъжностните лица“ в Съда на Европейските общности (1986—1987);
член на правната служба на Комисията на Европейските общности
(1987—1991); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1991—2000); началник на отдел (2000—2009), а впоследствие
директор на дирекция „Изследване и документация“ на Съда на
Европейския съюз (2009—2011); редовен професор (1988—2003)
и почетен професор (от 2003 г.) по европейско право в Университета в Маастрихт; съветник в Апелативен съд, Hertogenbosch (1993—
2011); член на Кралската академия на науките на Нидерландия (от
1993 г.); многобройни публикации в областта на европейското право; съдия в Съда на публичната служба от 6 октомври 2011 г.
Kieran Bradley
Роден през 1957 г.; диплома по право (Trinity College, Дъблин,
1975—1979 г.); сътрудник на сенатор Mary Robinson в сферата на изследванията (1978—1979 г. и 1980 г.); стипендия „Pádraig Pearse“ за
обучение в Колежа на Европа (1979); следдипломно обучение по европейско право в Колежа на Европа (1979—1980); магистратура по
право в Университета в Кеймбридж (1980—1981); стаж в Европейския парламент (Люксембург, 1981 г.); администратор в секретариата на правната комисия на Европейския парламент (Люксембург,
1981—1988 г.); член на правната служба на Европейския парламент
(Брюксел, 1988—1995 г.); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1995—2000); доцент по европейско право в Harvard
Law School (2000); член на правната служба на Европейския парламент (2000—2003), а впоследствие началник на отдел (2003—2011)
и директор (2011); автор на многобройни публикации; съдия в Съда
на публичната служба от 6 октомври 2011 г.
Waltraud Hakenberg
Родена през 1955 г.; следва право в Регенсбург и в Женева (1974—
1979); първи държавен изпит (1979); следдипломна специализация
по право на Общността в Колежа на Европа, Брюж (1979—1980); стажант‑магистрат в Регенсбург (1980—1983); доктор по право (1982);
втори държавен изпит (1983); адвокат в Мюнхен и Париж (1983—
1989); длъжностно лице в Съда на Европейските общности (1990—
2005); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (в кабинета на съдия Jann, 1995—2005 г.); преподавателска дейност в голям
брой университети в Германия, Австрия, Швейцария и Русия; почетен професор в Университета в Саарланд (от 1999 г.); член на различни правни комитети, асоциации и комисии; многобройни публикации по право на Общността и по процесуално право на Общността;
секретар на Съда на публичната служба от 30 ноември 2005 г.
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2.	Промени в състава на Съда на публичната служба през
2011 г.
След частичното обновяване на членовете на Съда на публичната служба на Европейския
съюз г‑н Sean Van Raepenbusch, съдия от 6 октомври 2005 г., бе избран за председател
на Съда на публичната служба на Европейския съюз за периода от 7 октомври 2011 г. до
30 септември 2014 г.
Тържествено заседание от 6 октомври 2011 г.
След изтичането на мандатите на г‑н Stéphane Gervasoni, на г‑н Paul J. Mahoney и на г‑н Haris
Tagaras, с решение от 18 юли 2011 г. Съветът на Европейския съюз назначи за съдии в Съда
на публичната служба на Европейския съюз за периода от 1 октомври 2011 г. до 30 септември 2017 г.: г‑н René Barents, г‑н Kieran Bradley и г‑н Ezio Perillo.
На 10 октомври 2011 г. мандатът на г‑жа Waltraud Hakenberg, секретар на Съда на публичната служба на Европейския съюз от 30 ноември 2005 г., който изтече на 29 ноември 2011 г., бе
подновен за периода от 30 ноември 2011 г. до 29 ноември 2017 г.
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Протоколен ред

от 1 януари 2011 г. до
6 октомври 2011 г.

от 7 октомври 2011 г. до
31 декември 2011 г.

г‑н P. MAHONEY, председател на Съда на публичната служба
г‑н H. TAGARAS, председател на състав
г‑н S. GERVASONI, председател на състав
г‑н H. KREPPEL, съдия
г‑жа I. BORUTA, съдия
г‑н S. VAN RAEPENBUSCH, съдия
г‑жа M. I. ROFES i PUJOL, съдия

г‑н S. VAN RAEPENBUSCH, председател на
Съда на публичната служба
г‑н H. KREPPEL, председател на състав
г‑жа M. I. ROFES i PUJOL, председател на състав
г‑жа I. BORUTA, съдия
г‑н E. PERILLO, съдия
г‑н R. BARENTS, съдия
г‑н K. BRADLEY, съдия

г‑жа W. HAKENBERG, секретар

г‑жа W. HAKENBERG, секретар
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Бивши членове на Съда на публичната служба

Kanninen Heikki (2005—2009)
Tagaras Haris (2005—2011)
Gervasoni Stéphane (2005—2011)
Председател
Mahoney Paul J. (2005—2011)

Годишен доклад 2011 г.

249

Съдебна статистика

Съд на публичната служба на Европейския съюз

В — Съдебна статистика на Съда на публичната служба
Обща дейност на Съда на публичната служба
1.

Образувани, приключени и висящи дела (2007—2011)

Образувани дела
2.
3.

Процент от броя на делата по основна институция ответник (2007—2011)
Език на производството (2007—2011)

Приключени дела
4.
5.
6.
7.

Решения и определения — Съдебен състав (2011)
Взето решение (2011)
Постановени определения по обезпечителни производства (2007—2011)
Продължителност на производствата в месеци (2011)

Висящи дела към 31 декември
8.
9.

Съдебен състав (2007—2011)
Брой на ищците и жалбоподателите (2011)

Други
10.	Съдебни актове на Съда на публичната служба, обжалвани пред Общия съд
(2007—2011)
11. Изход на производствата по обжалване пред Общия съд (2007—2011)
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1.	
Обща дейност на Съда на публичната служба
Образувани, приключени и висящи дела (2007—2011)

250
200
150
100
50
0
2007 г.

 Образувани дела

Образувани дела
Приключени дела
Висящи дела

2008 г.

2009 г.

2010 г.

 Приключени дела

2007 г.
157
150
235

2008 г.
111
129
217

2011 г.

 Висящи дела

2009 г.
113
155
175

2010 г.
139
129
185

2011 г.
159
166
178¹

Посочените цифри (абсолютна стойност) показват общия брой на делата, независимо от съединяването поради свързаност (един номер на дело = едно дело).

1

Включително 6 спрени дела.
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2.	
Образувани дела — Разпределение на делата по
институция основен ответник (2007—2011)
Процент от броя на образуваните дела през 2011 г.

Европейски парламент
6,29 %

Съвет
6,92 %

Органи, служби
и агенции на
Европейския съюз
15,72 %
Сметна палата
0,63 %
Европейска комисия
66,67 %

Европейска
централна банка
2,52 %

Съд на
Европейския съюз
1,26 %

Европейски парламент
Съвет
Европейска комисия
Съд на Европейския съюз
Европейска централна банка
Сметна палата
Органи, служби и агенции
на Европейския съюз
Общо

254

2007 г.
15,29 %
4,46 %
63,69 %
3,82 %
1,27 %
2,55 %

2008 г.
14,41 %
4,50 %
54,95 %
2,70 %
5,41 %

2009 г.
8,85 %
11,50 %
47,79 %
2,65 %
4,42 %
0,88 %

2010 г.
9,35 %
6,47 %
58,99 %
5,04 %
2,88 %

2011 г.
6,29 %
6,92 %
66,67 %
1,26 %
2,52 %
0,63 %

8,92 %
100 %

18,02 %
100 %

23,89 %
100 %

17,27 %
100 %

15,72 %
100 %
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3.
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Образувани дела — Език на производството (2007—2011)
Разпределение за 2011 г.
Унгарски
0,63 %

Италиански
18,24 %

Нидерландски
0,63 %
Полски
0,63 %

Френски
54,72 %

Словашки
0,63 %
Испански
1,26 %
Немски
6,29 %
Гръцки
2,52 %
Английски
14,47 %

Език на производството
Български
Испански
Чешки
Немски
Гръцки
Английски
Френски
Италиански
Литовски
Унгарски
Нидерландски
Полски
Португалски
Румънски
Словашки
Общо

2007 г.

2008 г.
2
2

17
2
8
101
17
2
1
4

2009 г.
1
10
3
5
73
6
2
1
8
1
1

2010 г.

2011 г.

1
1
9
3
8
63
13

2

2

6
2
9
105
13

10
4
23
87
29

15

2

1
1
1

113

139

1
157

111

1
159

Езикът на производството се определя от езика, на който е заведено делото, а не от майчиния
език или от гражданството на ищеца или жалбоподателя.
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4.	
Приключени дела — Решения и определения — Съдебен
състав (2011)
Тричленен състав
90,96 %

Пленум
1,20 %
Председател
7,83 %

Определения за
заличаване
вследствие на
уреждане на
спора по
взаимно
съгласие1

Решения

Пленум
Председател
Тричленен състав
Еднолично
Общо

1

1

Други
определения,
които слагат
край на
производството

75

8

1
13
68

76

8

82

Общо

2
13
151
166

През 2011 г. по инициатива на Съда на публичната служба бяха направени 13 други опита за уреждане на
споровете по взаимно съгласие, които останаха без резултат.
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Приключени дела — Взето решение (2011)
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1

1
4

1
1

3
1

2

1

1
7

3
1
15

2
1
3
15
2
1

7
1
2

9
6

3
5

1

Изцяло или частично уважени искания (особени
производства)

Заличаване на делото от регистъра на друго
основание, липса на основание за постановяване
на съдебно решение по същество или препращане

1

Искове/жалби/искания, които са [явно]
недопустими или неоснователни

1

Определения

Изцяло отхвърлени искове или жалби, липса на
основание за постановяване на съдебно решение
по същество

Частично уважени искове или жалби

Назначаване/преназначаване
Конкурси
Условия на труд/отпуски
Оценяване/повишаване
Пенсии и помощи за инвалидност
Дисциплинарни производства
Наемане на работа/назначаване/
класиране в степен
Възнаграждение и надбавки
Прекратяване или неподновяване
на договора на служител
Социално осигуряване/
професионално заболяване/
злополуки
Други
Общо

Изцяло уважени искове или жалби

Решения

Уреждане на споровете по взаимно съгласие по
инициатива на съдебния състав

5.

Съд на публичната служба на Европейския съюз

4
4
4
38
4
4

2
5

6
1

1

1

17
31

1
17

4

1
5
10
54

5
20
45

Общо

1
8

4
31

6
6

13
43
166
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Обезпечителни производства (2007—2011)

Взето решение
Приключени дела
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Общо

7.

Пълно или
частично допускане
4
4
1
6
7
22

Отхвърляне

Заличаване
4
4

1
4
4
16

1

2
3
5

Приключени дела — Продължителност на производството
в месеци (2011)

Средна продължителност

Продължителност на
производството, без да се
взема предвид срокът на
евентуално спиране
Средна продължителност

73

21,0

18,6

3
76

73,7
23,1

57,7
20,1

Продължителност на
цялото производство
Решения
Дела, образувани пред Съда
на публичната служба
Дела, първоначално
образувани пред Общия съд1
Общо

Средна продължителност

Продължителност на
производството, без да се
взема предвид срокът на
евентуално спиране
Средна продължителност

89

11,9

9,0

1
90

18,5
12,0

18,5
9,1

166

17,1

14,2

Продължителност на
цялото производство
Определения
Дела, образувани пред Съда
на публичната служба
Дела, първоначално
образувани пред Общия съд1
Общо

ОБЩО

Продължителността е изразена в месеци с десетично число.

1

В началото на дейността на Съда на публичната служба Общият съд му прехвърля 118 дела.
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Съд на публичната служба на Европейския съюз

8.	
Висящи дела към 31 декември — Съдебен състав
(2007—2011)
Разпределение за 2011 г.

Тричленен състав
87,64 %

Еднолично
1,12 %
Все още
неразпределени
дела
10,67 %
Председател
0,56 %

2007 г.
Пленум
Председател
Тричленен състав
Еднолично
Все още неразпределени дела
Общо

Годишен доклад 2011 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

3
3
206

5
2
199

6
1
160

1
1
179

23
235

11
217

8
175

4
185

2011 г.
1
156
2
19
178
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9.	
Висящи дела към 31 декември — Брой на ищците или
жалбодателите (2007—2011)

Висящите през 2011 г. дела с най-голям брой ищци или жалбоподатели
Брой на ищците или
жалбоподателите
535 (2 дела)
169
34
25
20 (6 дела)
19
13
10
6 (2 дела)
5 (5 дела)

Области
Правилник — Възнаграждение — Годишно адаптиране на
възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите
служители — Членове 64, 65, 65а и приложение ХІ към Правилника —
Регламент (ЕС) № 1239/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година —
Коригиращ коефициент — Длъжностни лица, назначени в Ispra
Правилник — Персонал на ЕЦБ — Реформа на пенсионната схема
Правилник — ЕИБ — Пенсии — Реформа на пенсионната схема
Правилник — Повишаване — Процедури за повишаване за 2010 г. и за
2011 г. — Определяне на праговете за повишаване
Правилник — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за
образование — Условия за предоставяне
Правилник — Комитет по персонала на Парламента — Избори —
Нередности в изборния процес
Правилник — Служител със спомагателни функции — Срочно нает
служител — Условия за наемане на работа — Продължителност на
договора
Правилник — Договорно нает служител — Срочно нает служител —
Условия за наемане на работа — Продължителност на договора
Правилник — Повишаване — Процедура за повишаване за 2010 г. —
Съпоставяне на заслугите — Решение да не се повиши жалбоподателят
Правилник — Повишаване — Процедура за повишаване за 2008 г. —
Решение да не се повиши жалбоподателят

Под „Правилник“ следва да се разбира Правилникът за длъжностните лица на Европейския
съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза.

Общ брой на ищците или жалбоподателите по всички висящи дела (2007—2011)
Общ брой на ищците и
жалбоподателите
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.

260

Общ брой на висящите дела
1 267
1 161
461
812
1 006

235
217
175
185
178
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Съд на публичната служба на Европейския съюз

10.	
Разни — Съдебни актове на Съда на публичната служба,
които са обжалвани пред Общия съд (2007—2011)

140
120
100
80
60
40
20
0
2007 г.

2008 г.

 Обжалвани съдебни актове1

Обжалвани
съдебни актове1
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.

25
37
30
24
44

Съдебни актове,
които подлежат
на обжалване2
107
99
95
99
126

2009 г.

2010 г.

2011 г.

 Съдебни актове, които подлежат на обжалване2

Процент на
Процент на обжалваните съдебни
обжалваните
актове при отчитане броя на
съдебни актове3 споровете, уредени по взаимно съгласие4
23,36 %
21,93 %
37,37 %
34,91 %
31,58 %
30,93 %
24,24 %
21,62 %
34,92 %
32,84 %

1

Съдебните актове, обжалвани от няколко страни, са взети предвид само веднъж. През 2007 г. два съдебни
акта са обжалвани от две от страните; през 2011 г. едно съдебно решение е обжалвано от две от страните.

2

Постановени през референтната година решения, определения за обявяване на недопустимост, явна недопустимост или явна неоснователност на иска или жалбата, определения по обезпечителни производства, определения за липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество или определения за недопускане на встъпване.

3

За дадена година този процент може да не съответства на подлежащите на обжалване съдебни актове,
постановени през референтната година, доколкото срокът за обжалване може да застъпва две календарни години.

4

Съобразно волята на законодателя Съдът на публичната служба се стреми да улеснява уреждането на споровете по взаимно съгласие на страните. Всяка година определен брой дела приключват, тъй като спорът се
урежда по взаимно съгласие. По тези дела не се постановяват „съдебни актове, които подлежат на обжалване“, спрямо чийто брой по принцип се изчислява посоченият в годишния доклад „процент на обжалваните
съдебни актове“, в частност пред Съда и Общия съд. Доколкото може да се разглежда като израз на „честотата на оспорване“ на актовете на дадена юрисдикция, „процентът на обжалваните съдебни актове“ обаче би
отразявал по-точно положението, ако при изчисляването му се взема предвид не само броят на подлежащите на обжалване съдебни актове, но и броят на съдебните актове, които не подлежат на обжалване именно
защото спорът е уреден по взаимно съгласие. Резултатът в тази колона е изчислен по този начин.
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11.	
Разни — Резултати от обжалването пред Общия съд
(2007—2011)

30
25
20
15
10
5
0
2007 г.

 Отхвърлени жалби

2008 г.

2009 г.

 Пълна или частична отмяна
без връщане на делото

2007 г.
Отхвърлени жалби
Пълна или частична отмяна без връщане
на делото
Пълна или частична отмяна и връщане
на делото
Общо
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2010 г.

6
1

7

2011 г.

 Пълна или частична отмяна
и връщане на делото

2008 г.
14
4

2009 г.
21
9

2010 г.
27
4

2011 г.
23
3

3

1

6

4

21

31

37

30
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Глава IV
Срещи и посещения

Официални посещения

Срещи и посещения

A — Официални посещения и прояви в Съда, Общия съд и Съда
на публичната служба през 2011 г.
Съд
16 и 17 януари
19 януари
25 януари
31 януари

31 януари
7 февруари
7 и 8 февруари
8 март
10 март
14 и 15 март
18 март
22 март
27—29 март
5 април
5 април
11 април
11 април
11 април
11—13 април

12 април
1—3 май
5 май

Годишен доклад 2011 г.

делегация на Европейския съд по правата на човека
г-н L. Planas Puchades, постоянен представител на Кралство Испания в Европейския съюз
делегация на Руската асоциация на юристите
г-н R. Répássy, делегиран министър по въпросите на правосъ
дието в Министерството на държавната администрация и правосъ
дието на Република Унгария, в рамките на унгарското председателство на Съвета на Европейския съюз
делегация на подкомисията по европейско право към правната
комисия на германския Бундестаг
делегация на Конституционния съвет на Френската република
делегация на Касационния съд на Република Турция
делегация на Службата за хармонизация във вътрешния пазар
(марки, дизайни и модели) (СХВП)
г-н M. Szpunar, заместник-министър на външните работи на Република Полша
делегация на Конституционния съд на Румъния
председателите на сдруженията на издателите на немскоезични
вестници
делегация на шведския парламент — комисия по конституционни въпроси
делегация на Мрежата на председателите на върховните съдилища в Европейския съюз
Н.П. г-н W. E. Kennard, посланик на Съединените американски
щати в Европейския съюз
делегация на Конституционния съд на провинция Долна
Саксония
делегация на шведския парламент — комисия по данъчни
въпроси
г-н M. Kjærum, директор на Агенцията на Европейския съюз за основните права
г-н C. Predoiu, министър на правосъдието на Румъния
делегации на Съда на Централноафриканската валутно-икономическа общност, на Съда на Икономическата общност на страните
от Западна Африка и на Съда на Западноафриканския икономически и валутен съюз
г-н R. Sikorski, министър на външните работи на Република Полша
делегация на Върховния съд на Кралство Дания
г-н D. Grieve, главен прокурор на Англия и Уелс, и г-н E. Garnier,
заместник главен прокурор на Англия и Уелс
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5 май
5 май
15—17 май
20 юни
24 юни
26 и 27 юни
27 юни
30 юни
30 юни
6 септември
7 септември
21 и 22 септември
22 септември
25—27 септември
30 септември
4 октомври
7 октомври
10 и 11 октомври
11 октомври
11 октомври
12—14 октомври
17 и 18 октомври
17 и 18 октомври
27 октомври
27 октомври
27 октомври
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посещение на управителния съвет на Института по европейски
въпроси (INEA)
г-жа I. Degutienė, председател на парламента на Република Литва
делегация на Конституционния съд на Словашката република
делегация на смесената парламентарна комисия ЕС—Мексико
среща на служители на държавите членки и на институциите на
Европейския съюз
делегация на германския Федерален конституционен съд
делегация на Върховния съд на бившата югославска република
Македония
г-н M. Boddenberg, министър по федералните въпроси на провинция Хесен (Федерална република Германия)
г-жа D. Wallis, заместник-председател на Европейския парламент
делегация на правната комисия на шведския парламент
г-н P. Tempel, постоянен представител на Федерална република
Германия в Европейския съюз
делегация от Министерството на външните работи на Република
Естония
г-н E. Uhlenberg, председател на парламента на провинция Северен Рейн-Вестфалия (Федерална република Германия)
главният прокурор и прокурори от Кралство Дания
г-н J. M. Fernandes, докладчик на бюджетната комисия на Европейския парламент
г-н W. Grahammer, постоянен представител на Република Австрия
в Европейския съюз
г-н U. Mifsud Bonnici, бивш президент на Република Малта
5-и Люксембургски експертен форум по въпросите на развитието
на правото на Съюза
г-н U. Corsepius, генерален секретар на Съвета на Европейския
съюз
връчване на скулптурата „Two Couplets“ от г-жа B. Ohlsson, министър по европейските въпроси на Кралство Швеция
делегация на Съда на Икономическата общност на страните от
Западна Африка
делегация на магистрати от Касационния съд на Френската
република
първи семинар на испански юристи на тема „Хартата на основните права на Европейския съюз“
г-жа B. Karl, федерален министър на правосъдието на Република
Австрия
Н.П. г-н J.-F. Terral, посланик на Френската република във Великото
херцогство Люксембург
г-жа A.-M. Henriksson, министър на правосъдието на Република
Финландия, г-н J. Store, постоянен представител на Република
Финландия в Европейския съюз, и Н.П. г-жа M. Lehto, посланик на
Република Финландия във Великото херцогство Люксембург
Годишен доклад 2011 г.

Официални посещения

7 ноември
11 ноември

21—23 ноември
28 и 29 ноември
29 ноември
13 декември
14 декември

Срещи и посещения

г-н M. Sudo, съдия във Върховния съд на Япония
г-н H. Koh, правен съветник в Министерството на външните работи на Съединените американски щати, и Н.П. г-н R. Mandell,
определен за посланик на Съединените американски щати във
Великото херцогство Люксембург
форум на магистрати
делегация на Касационния съд на Република Турция
делегация на магистрати от висши съдилища на Китайската народна република
делегация на Комисията на Западноафриканския икономически и
валутен съюз
Н.П. г-н I. Rizopoulos, определен за посланик на Република Гърция
във Великото херцогство Люксембург

Общ съд
31 януари
8 март
10 март
2 и 3 май
30 юни
22 септември
23 септември
10 октомври
27 октомври
7 ноември
28 ноември
30 ноември
6 декември

посещение на унгарското председателство на Съвета на Европейския съюз
посещение на делегация на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)
посещение на г-н M. Szpunar, заместник-министър на външните
работи на Република Полша
посещение на делегация на Върховния съд на Кралство Дания
посещение на г-жа D. Wallis, заместник-председател на Европейския парламент
посещение на делегация от Министерството на външните работи
на Република Естония
посещение на Н.П. г-жа M. Lehto, посланик на Република Финландия във Великото херцогство Люксембург
посещение на г-н R. Cachia Caruana, постоянен представител на
Република Малта в Европейския съюз
посещение на г-н G. F. Ioannidis, главен секретар на Министерството на правосъдието на Република Гърция
посещение на г-н M. Sudo, съдия във Върховния съд на Япония
посещение на делегация на Касационния съд на Република
Турция
посещение на делегация от Република Латвия
посещение на г-н P. N. Diamandouros, европейски омбудсман

Съд на публичната служба
11 и 12 юли
20 септември
6 декември

Годишен доклад 2011 г.

посещение на г-жа K. M. Lueken, администратор в секретариата на
Административния съд на ООН в Ню Йорк
посещение на г-жа M. de Sola Domingo, медиатор на Европейската
комисия
посещение на г-н P. N. Diamandouros, европейски омбудсман
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Посещения с образователна цел

Срещи и посещения

Б — Посещения с образователна цел (2011)
1.

Разпределение по вид групи
Брой групи
Други
9,46 %

Национални магистрати
14,19 %

Национални държавни
служители
8,78 %
Адвокати/Юридически
съветници
16,55 %

Преподаватели
по право
3,72 %

Брой
групи

84

Годишен доклад 2011 г.

98

22

10

270

52

Общо

Други

Национални
държавни
служители

Студенти/
Стажанти

Дипломати/
Членове на
парламенти

Преподаватели
по право

Дипломати/Членове
на парламенти
1,69 %

Адвокати/
Юридически
съветници

Национални
магистрати

Студенти/
Стажанти
45,61 %

56

592
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Посещения с образователна цел — Разпределение по държави членки (2011)

HU

LU

LT
 Брой групи

FI
SK

SI
RO

PT

PL

AT

NL

MT

LV

CY

IT

FR

ES

EL

IE

EE

DE

DK

CZ

BG

BE

270
SE

2.
Срещи и посещения
Посещения с образователна цел
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Смесени групи (ЕС)

Трети страни

UK

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
Трети страни
Смесени групи (ЕС)
Общо

Годишен доклад 2011 г.

118
56
400
114
1 295

40

25

8

8
60
163
2
10

251

30
4
53
156
669
1 771

10

79
195

45

10

59
23

343

Брой посетители
Национални
Дипломати/
Студенти/
държавни
Членове на
Стажанти
служители
парламенти
352
26
6
63
164
15
83
901
211
14
8
54
64
95
823
46
20
320
8
18
30
4
8
28
33
26
30
22
8
160
32
54
140
14
205
7
1
42
18
5
143
104
46
30
8
6
30
88
24
57
1 443
80
12
1 828
751
99
254
7 181
1 274

Адвокати/
Преподаватели
Национални
Юридически
по право
магистрати
съветници
31
15
6
80
3

168
328
1 777

20
11

18

97
47

17
239
32

91
662

47

Други
471
92
66
270
2 451
14
62
72
172
1 330
405
28
40
73
228
215
32
208
223
86
196
85
158
144
126
147
227
2 328
3 702
13 651

Общо
15
6
6
9
87
2
5
7
9
53
34
4
4
16
9
7
1
8
8
9
10
8
9
7
5
10
14
127
103
592

Брой
групи

Посещения с образователна цел
Срещи и посещения
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3.

Посещения с образователна цел

Форум на магистратите (2011)

BE
BG
CZ

DK 3
DE 10
EE 2

5
5
6

IE 2
EL 6
ES 13

FR 13
IT 13
CY 2

LV
LT
LU

Общо

4.

HU
MT
NL

2
3
2

6
1
6

AT 5
PL 12
PT 6

RO
SI
SK

7
2
3

FI 3
SE 3
UK 12

153

Промени във връзка с броя и вида посетители (2008—2011)
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

 Национални магистрати

 Адвокати/Юридически съветници

 Преподаватели по право

 Дипломати/Членове
на парламенти

 Студенти/Стажанти

 Национални държавни
служители

 Други

2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
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2 463
2 037
2 087
1 295

1 219
1 586
1 288
1 771

156
84
47
99

262
193
146
254

7 053
6 867
6 607
7 181

1 016
870
830
1 274

1 854
2 078
1 507
1 777

Общо

Други

Национални
държавни
служители

Студенти/
Стажанти

Дипломати/
Членове на
парламенти

Преподаватели
по право

Адвокати/
Юридически
съветници

Национални
магистрати

Брой посетители

14 023
13 715
12 512
13 651

Годишен доклад 2011 г.

Тържествени заседания

Срещи и посещения

В — Тържествени заседания през 2011 г.
24 януари
11 април
19 септември
26 септември
6 октомври

Годишен доклад 2011 г.

тържествено заседание по повод встъпването в длъжност на двама нови членове на Европейската сметна палата
траурна церемония в памет на Pierre Pescatore и Antonio Saggio
тържествено заседание по повод встъпването в длъжност на г-жа
M. Кънчева като съдия в Общия съд
тържествено заседание по повод встъпването в длъжност на двама нови членове на Европейската сметна палата
тържествено заседание по повод напускането на съдия P. Lindh
и встъпването в длъжност на г-н C. G. Fernlund като съдия в Съда,
както и по повод напускането на председателя на Съда на публичната служба P. Mahoney и съдиите H. Tagaras и S. Gervasoni
и встъпването в длъжност на г-н E. Perillo, г-н R. Barents и г-н
K. Bradley като съдии в Съда на публичната служба във връзка с
частичното подновяване на състава на този съд
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Участие в официални прояви

Срещи и посещения

Г — Посещения или участия в официални прояви
Съд
1 януари
7 януари
11 януари
13 януари
25 януари

28 януари

10 февруари

14 февруари
21 март

21 и 22 март
31 март

8 и 9 май

19 май

19—21 май
23—27 май
25 май

Годишен доклад 2011 г.

представляване на Съда на новогодишното тържество във Валета
по покана на президента на Република Малта
представляване на Съда на тържественото новогодишно заседание на Касационния съд на Френската република в Париж
участие на председателя на Съда в новогодишния прием в двора
на Н.К.В. Великия херцог на Люксембург
представляване на Съда на новогодишния прием на президента
на Федерална република Германия в Берлин
представляване на Съда на приема „Rechtspolitischen
Neujahrsempfang 2011“ в Берлин по покана на министъра на правосъдието на Федерална република Германия
участие на делегация на Съда в тържественото заседание на Европейския съд по правата на човека и семинара в Страсбург на тема
„Какви са границите на еволютивното тълкуване на Конвенцията?“
участие на председателя на Съда в конференцията „Прилагането
на Договора от Лисабон“, организирана в Брюксел от Европейската комисия и Бюрото на съветниците по европейска политика
участие на председателя на Съда в тържествата в Копенхаген по
повод 350-годишнината на Върховния съд на Кралство Дания
представляване на Съда на семинара в Страсбург, организиран
от Европейския съд по правата на човека по повод излизането на
сборника „Handbook on European Non-Discrimination Case-Law“
официално посещение на делегация на Съда в съдебния съвет на
Англия и Уелс в Лондон
представляване на Съда на тържественото заседание в Мюнхен
по повод напускането на г-н W. Spindler, председател на Федералния финансов съд, по покана на министъра на правосъдието на
Федерална република Германия
представляване на Съда на събранието в Мадрид на управителния съвет на Сдружението на държавните съвети и на върховните административни съдилища в Европейския съюз
представляване на Съда на семинар по сравнително право на тема
„Контролът за конституционност в Европа“, организиран в Париж
от Европейската федерация на административните съдии
представляване на Съда на Първия международен правен форум
в Санкт Петербург
представляване на Съда на 15-ия конгрес на Конференцията на
европейските конституционни съдилища в Букурещ
среща на делегация на Съда с министър R. Pofalla, началник на
федералното канцлерство, и г-жа S. Leutheusser-Schnarrenberger,
министър на правосъдието на Федерална република Германия,
в Берлин
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26 май

31 май

1 юни
20 юни
20 юни

23 юни
24 юни

24 юли

29 и 30 юли

4—6 септември

28 септември
30 септември
3 октомври
3 октомври
3 октомври
13 и 14 октомври
20 октомври
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Участие в официални прояви

представляване на Съда на сесията по откриването на пленарното събрание в Рим на Мрежата на главните прокурори към върховните съдилища на държавите — членки на Европейския съюз,
в присъствието на президента на Италианската република
представляване на Съда на тържествата в Рим по повод националния празник на Италианската република по покана на президента на страната
участие на председателя на Съда в учредителния конгрес на Евро
пейския институт по право в Париж
официално посещение на делегация на Съда във Върховния съд
на Република Хърватия в Загреб
представляване на Съда на конференцията под надслов „Практическото прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/2003 — в навечерието на прегледа“, организирана в Будапеща от унгарското председателство на Съвета на Европейския съюз и от Европейската
комисия
участие на членове на Съда в тържествата по повод люксембургския национален празник
представляване на Съда на тържествата и приема в Любляна по
повод словенския национален празник по покана на президента
на Република Словения
участие на председателя на Съда в приема на президента на Република Гърция в Атина по повод годишнината от възстановяването на републиката
участие на председателя на Съда в тържествата в София по повод
20-годишнината на Конституционния съд на Република България
по покана на президента на страната
участие на председателя на Съда в семинара, организиран в Стокхолм от Министерството на външните работи на Кралство Швеция в чест на съдия P. Lindh
участие на делегация на Съда в тържествата в Карлсруе по повод
60-годишнината на германския Федерален конституционен съд
представляване на Съда на тържествата във Виена за Деня на
конституцията
официално посещение на делегация на Съда в Европейския съд
по правата на човека в Страсбург
представляване на Съда на тържествата по повод откриването на
съдебната година в Лондон по покана на лорд-канцлера
представляване на Съда на официалните тържества по повод националния празник на Федерална република Германия
представляване на Съда на 7-ия симпозиум в Аликанте на европейските съдии в областта на марките, дизайните и моделите
среща в Брюксел на делегация на Съда с г-н D. Tusk, министърпредседател на Република Полша, в рамките на полското председателство на Съвета на Европейския съюз

Годишен доклад 2011 г.

Участие в официални прояви

25 октомври

31 октомври
31 октомври—2 ноември
10 ноември

16 и 17 ноември

23 и 24 ноември

25 ноември

15 декември

23 декември

Срещи и посещения

представляване на Съда на официалните тържества във Вилнюс
по повод 19-годишнината от приемането на Конституцията на Република Литва
представляване на Съда на тържеството в Рим по повод 180-годишнината на Държавния съвет на Италианската република
официално посещение на делегация на Съда в Конституционния
съд на Република Малта
представляване на Съда на заседанието на Европейския парламент в Брюксел по въпроса за основните права под надслов
„Прилагането на Хартата на основните права на ЕС две години
след влизането в сила на Договора от Лисабон“
представляване на Съда на международната конференция, организирана в Будапеща от Съвета по обществени поръчки на Република Унгария, на тема „Актуални въпроси на обществените
поръчки в Европейския съюз и държавите членки“
представляване на Съда на експертния семинар по прилагането
на Хартата на основните права на Европейския съюз от съдилищата на държавите членки, организиран в Хага от Държавния съвет на Кралство Нидерландия
представляване на Съда на семинар на тема „От Албертинския
статут до републиканската конституция“, организиран от Конституционния съд на Италианската република в Рим по повод празненствата за 150-годишнината от обединението на Италия
участие на председателя на Съда в конференция на тема „Хесен и
Съдът на Европейския съюз в диалог“, организирана в Берлин от
провинция Хесен
представляване на Съда на приема в Любляна по повод Деня на
независимостта и националното единство по покана на президента на Република Словения

Общ съд
1 януари
19 януари
25 януари

14 февруари

14 и 15 април

19—21 май

Годишен доклад 2011 г.

представляване на Общия съд на новогодишния прием на президента на Република Малта във Валета
представляване на Общия съд на новогодишния прием на федералния канцлер и вицеканцлера на Република Австрия
представляване на Общия съд на приема „Rechtspolitischen
Neujahrsempfang 2011“, организиран в Берлин от министъра на
правосъдието на Федерална република Германия
представляване на Общия съд на тържествата в Копенхаген по
повод 350-годишнината от създаването на Върховния съд на
Кралство Дания по покана на г-н Torben Melchior, председател на
Върховния съд на Кралство Дания
представляване на Общия съд на XV Международна конференция по картелно право в германската Федерална служба за защита на конкуренцията в Берлин
представляване на Общия съд на 6-ото издание на Дните на европейските юристи
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30 май—1 юни
31 май

23 юни

24 юли

28 септември

30 септември

2 и 3 октомври
3 октомври

12—15 октомври

14 и 15 ноември

24 ноември

6 декември

Участие в официални прояви

представляване на Общия съд при официалното посещение
в Малта по покана на председателя на Върховния съд
представляване на Общия съд на приема на президента на Италианската република в Рим по повод националния празник на
страната
представляване на Общия съд на тържествата по случай люксембургския национален празник, празничната меса и приема в двора на Великия херцог
представляване на Общия съд на приема на президента на Република Гърция в Атина по повод 37-годишнината от възстановяването на републиката
представляване на Общия съд на церемонията във Варшава по
връчване на ордени за заслуги на съдии и преподаватели по право от президента на Република Полша
представляване на Общия съд на тържествата във Виена по повод 91-годишнината от приемането на Конституцията на Република Австрия
представляване на Общия съд на церемонията по откриването на
съдебната година в Уестминстърското абатство в Лондон
представляване на Общия съд на приема на президента на Федерална република Германия по повод националния празник на
страната
представляване на Общия съд на 7-ия симпозиум на европейските съдии, организиран в Аликанте от Службата за хармонизация
във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)
представляване на Общия съд на конференцията на тема „Основните свободи и правовият ред в Европейския съюз“, организирана в Берлин от Министерството на икономиката и технологиите
представляване на Общия съд на конференцията на тема „Транснационална употреба на видеоконферентната връзка в съдилищата“, организирана в Трир от Академията по европейско право
представляване на Общия съд на официалния прием на президента на Република Финландия по повод Деня на независимостта
на страната

Съд на публичната служба
21 и 22 март
16 и 17 май
22 и 23 септември

278

посещение в Националната школа за магистрати в Солун
посещение във Върховния съд и в Конституционния съд на Република Унгария
посещение във Върховния съд и в Конституционния съд на Кралство Испания

Годишен доклад 2011 г.

Кратка органиграма
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Юридически
съветник по
административни
въпроси
A. PLACCO

Отдел
„Посещения“
Z. AVAS
Отдел „Преса
и информация“
J.-C. GONZALEZ
ALVAREZ

Отдел „Протокол“
M. MUGICA

Дирекция
„Протокол
и информация“
M. LÖER

Отдел C
M. HAMAI

Отдел B
E. CADE

Отдел A
M. MUTTILAINEN

Дирекция
„Устни преводи“
P. TWIDLE

Кратка органиграма

Отдел за проверки
B. HUERTA RICO

Дирекция
„Бюджет и
счетоводство“
S. SIMONETTI

Отдел
„Професионално
обучение“
B. JANSSON

Отдел
„Възнаграждения
и мисии“
P. BRIZZI

Отдел „Права по
Правилника за
длъжностните
лица, социални
и медицински
въпроси,
условия на труд“
C. POPOTAS

Отдел
„Човешки ресурси“
C. DEROCHE

Дирекция
„Човешки ресурси
и управление
на персонала“
M. RONAYNE

Генерална
дирекция „Персонал
и финанси“
B. POMMIÈS

M.-A. GAUDISSARTН
Началник на отдел

Секретариат
T. MILLETT
Заместник-секретар

Председател и членове
на Съда на публичната
служба
Секретар
W. HAKENBERG

Секретариат

Секретар
E. COULON
Секретариат
B. PASTOR BORGOÑON
Заместник-секретар

СЪД НА
ПУБЛИЧНАТА
СЛУЖБА

Отдел
„Информационна
инфраструктура“
E. DEUDON

Отдел
„Информационна
поддръжка“
C. D’ASCANIO

Отдел
„Организация
и информационни
ресурси“
F. LAGONDET
Отдел
„Разработване
и поддръжка на
информационни
системи“
M. LOMBAERT

Дирекция
„Информационни
технологии“
J. J. PUIG SAQUES

Председател
и членове на Общия съд

ОБЩ СЪД

Отдел „Изготвяне,
публикуване и
разпространение
на документи“
A.L. PATON

Отдел „Общо
обслужване
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