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Предговор
1952—2012 г.: миналата година се навършиха 60 години от създаването на Съда и от началото на дейността му в полза на европейския проект. Съдът отбеляза тази годишнина, която
не беше особено емблематична, като постави ударението върху същностното вместо върху
празничното. По този повод Съдът издаде сборник текстове, посветени на ролята на институцията и на съдебната практика за изграждането на Европа. Изданието бе представено на
форум с участието на председателите на конституционните и върховните съдилища на държавите — членки на Европейския съюз.
През 2012 г., в резултат на дълъг, но ползотворен законодателен процес, бе приет и новият
процедурен правилник на Съда, както и някои изменения на статута му. Целта на тези реформи е, от една страна, да се осъвременят производствата пред Съда, и от друга, да му се даде
възможност да продължи да подобрява ефективността си.
Постоянната тенденция от последните години за подобряване на ефективността се запази
и през 2012 г. Продължителността на преюдициалните производства достигна най‑ниското
си равнище от края на 80-те години досега, а след особено продуктивна година Общият съд
успя да намали „изостаналите“ висящи дела и да съкрати с два месеца продължителността на
производствата.
През 2012 г. съставът на Съда бе частично подновен с изтичането на мандата на четирима от
членовете му. При назначаването на новите членове правителствата на държавите членки за
пореден път се съобразиха с необходимостта тези назначения да се извършат без отлагане,
така че да се запази, доколкото е възможно, стабилността на институцията и тя да може да
продължи безпрепятствено да изпълнява своята задача. Съдът може само да приветства този
подход.
Настоящият доклад предлага пълна картина на развитието и дейността на институцията
през 2012 г. Читателят ще установи, че съществена част от доклада е посветена на кратки,
но изчерпателни изложения за същинската правораздавателна дейност на Съда, на Общия
съд и на Съда на публичната служба. Анализът на правораздавателната дейност е допълнен
и илюстриран със статистически данни за всяка юрисдикция.
Накрая, бих искал да използвам случая, за да благодаря на колегите от трите юрисдикции
и на всички служители на Съда за забележителната им работа през тази изключителна и напрегната година.

V. Skouris
Председател на Съда
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Развитие и дейност

Съд на Европейския съюз

A — Развитие и дейност на Съда през 2012 г.
От председателя г-н Vassilios Skouris
В тази първа част от годишния доклад е представена накратко дейността на Съда на Европейския съюз през 2012 г. На първо място, тя дава общ поглед върху развитието на институцията
през тази година, като подчертава институционалните промени от значение за Съда и измененията в неговата вътрешна организация и методи на работа. На второ място е включен
анализ на статистиката за динамиката на работната натовареност на Съда и средната продължителност на производствата. На трето място, както всяка година, в тази част се представя
основното развитие на съдебната практика по области.
1. Основен момент за развитието на институцията през 2012 г. бяха важните реформи на процесуалните ѝ правила, а освен това бе отбелязана и 60-ата годишнина на Съда.
На 4 декември 2012 г. Съдът на Европейския съюз отпразнува шестдесетата си годишнина.
Макар наистина шестдесет години да не са нито половин, нито три четвърти век, Съдът реши
да не подмине тази дата незабелязано. Всъщност през последните десет години правораздавателната система на Европейския съюз премина през важни реформи, които, разгледани
в тяхната цялост, съставляват същинска трансформация. Сред тях може да се спомене влизането в сила на Договора от Ница, двете разширявания, които доведоха практически до удвояване на персонала на институцията и голямо нарастване на езиците на производството
и натовареността, създаването на Съда на публичната служба, значителната модернизация
на вътрешните методи на работа, влизането в сила на Договора от Лисабон с разширяването
на правомощията на Съда, въвеждането на спешното преюдициално производство и електронизацията на процеса чрез пускането в употреба на системата e‑Сuria. За да се отбележи
значението на тази трансформация, две инициативи изглеждаха особено подходящи: организирането на форум, на който бяха поканени председателите на конституционните и върховните съдилища на държавите — членки на Европейския съюз, и издаването на сборник
с текстове, посветени на ролята на Съда и на неговата практика за изграждането на Европа.
Под редакцията на комисия, председателствана от съдия Allan Rosas и включваща още съдия
Egils Levits и генерален адвокат Yves Bot, сборникът обединява приноси на автори от представителна група както в географско отношение, така и от гледна точка на техния професионален и академичен профил.
Що се отнася до чисто съдебните въпроси, при частичното подновяване на състава на Съда
на 7 октомври 2012 г. бяха създадени два нови състава — от петима и от трима съдии. Едновременната работа на десет състава ще позволи на Съда да запази и подобри ефективността
си.
Сред събитията от последната година особено внимание заслужават промените в процесуалните правила. Най‑напред следва да се посочи приемането на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 741/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 11 август 2012 година за изменение на
Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и приложение I към него (ОВ L 228,
стр. 1), който влезе в сила на 1 септември 2012 г. Изменението на Статута с този регламент, наред с останалите промени, предвиди създаването на длъжността заместник‑председател на
Съда, увеличаването на 15 на броя на съдиите в големия състав, ограничаването на участието
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на председателите на състави от петима съдии в големия състав1 и премахването на задължението на съдията докладчик да изготвя доклад за съдебното заседание.
По‑нататък следва да се отбележи новият процедурен правилник на Съда от 25 септември 2012 г. (ОВ L 265, стр. 1), който влезе в сила на 1 ноември 2012 г. С него изцяло бе преработен старият правилник. Основните цели са да се преструктурират нормите на стария
процедурен правилник, така че системата да отразява важното място на преюдициалните
запитвания, да се намали продължителността на производствата и да се изяснят и опростят
някои от разпоредбите на стария правилник. Освен това разпоредбите на новия процедурен
правилник са преномерирани спрямо стария правилник.
Впоследствие към новите правила беше съответно адаптирана информационната бележка
относно отправянето на преюдициални запитвания от националните юрисдикции, която понастоящем носи заглавието „Препоръки [на Съда] към националните юрисдикции относно
отправянето на преюдициални запитвания“ (ОВ C 338, стр. 1). Накрая следва да се спомене
също и Решение на Съда от 23 октомври 2012 г. относно правораздавателните функции на
заместник‑председателя на Съда (ОВ L 300, стр. 47), с което на заместник‑председателя се
прехвърлят някои от принадлежалите досега на председателя правомощия в правораздавателната област, най‑вече в обезпечителните производства.
2. Съдебната статистика на Съда за 2012 г. като цяло е белязана от запазване на производителността и значително подобряване на ефективността, що се отнася до продължителността
на производствата. Освен това е важно да се посочи и лекото намаляване на броя на образуваните дела, което вероятно е по‑скоро конюнктурно предвид тенденцията за нарастване на
съдебните спорове през последните пет години.
Така през 2012 г. Съдът е приключил 527 дела (окончателни данни с отчитане на съединените
поради свързаност дела), което представлява лек спад спрямо предходната година (550 приключени дела през 2011 г.). От тези дела 357 са приключени с решение, а 168 — с определение.
Пред Съда са били отнесени 632 нови дела (без да се отчита съединяването на дела поради връзката помежду им), което представлява около 8-процентно намаление спрямо 2011 г.
(688 образувани дела), но иначе бележи втората най‑висока стойност на показателя образувани дела за една година в историята на Съда. Намаляването на общия брой на образуваните
дела се дължи основно на лекия спад спрямо предходната година в броя на подадените жалби срещу решения на Общия съд. Броят на образуваните през 2012 г. дела по преюдициални
запитвания обаче е вторият най‑висок резултат по този показател, достиган някога в историята на Съда.
Статистическите данни за продължителността на производствата са много положителни. При
производствата по преюдициални запитвания тази продължителност е 15,7 месеца. Всъщност за целия период, за който Съдът разполага с надеждни статистически данни, най‑ниската средна продължителност на производството по преюдициални запитвания е постигната
през 2012 г. При преките производства и при обжалването средната продължителност на делата е съответно 19,7 и 15,3 месеца.

1

Понастоящем големият състав включва председателя, заместник‑председателя, трима председатели на
състави от петима съдии, определяни на ротационен принцип, и десетима съдии, определяни измежду
останалите съдии също на ротационен принцип.
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Освен на реформите в методите на работа, предприети през последните години, подобряването на ефективността на Съда при разглеждането на делата се дължи и на растящото използване на различните процесуални инструменти, с които той може да ускорява 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 било поискано по пет дела, а определеният състав
е приел, че изискванията по член 104б от Процедурния правилник (член 107 и сл. от новия
процедурен правилник) са били изпълнени по четири от тях. Тези дела са приключени в срок
от средно 1,9 месеца.
Бързо производство е било поискано в пет 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 било впрочем решение две дела да се разгледат с предимство.
Освен това Съдът е използвал опростената процедура, предвидена в член 104, параграф 3
от Процедурния правилник (понастоящем член 99 от новия процедурен правилник), за да
отговори на определени преюдициални запитвания. С определение на основание на тази
разпоредба са приключени общо 26 дела.
На последно място, Съдът често е използвал предоставената от член 20 от Статута възможност да се произнася без представяне на заключение на генералния адвокат, когато делото
не повдига нови правни въпроси. Тук следва да се спомене, че около 53 % от съдебните решения през 2012 г. са постановени без представяне на заключение.
Що се отнася до разпределянето на делата между различните съдебни състави, следва да се
отбележи, че големият състав се е произнесъл по около 9 %, съставите от петима съдии — по
около 54 %, а съставите от трима съдии — по около 34 % от делата, приключени през 2012 г.
с решение или определение с правораздавателен характер. Спрямо предходната година се
констатира намаление на частта от делата, разгледани от големия състав (11 % през 2011 г.),
и нарастване на частта на делата, разгледани от състави от трима съдии (32 % през 2011 г).
По‑подробна информация относно статистическите данни за съдебната 2012 г. читателят
може да намери в специално посветения на тях раздел от този доклад.
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Б — Практиката на Съда през 2012 г.
Устройствени и институционални въпроси
Сред разгледаните от Съда спорове, и по‑точно сред делата по искове за установяване на
неизпълнение на задължения от държава членка, следва да се отбележи дело Комисия/Испания (Решение от 11 декември 2012 г., C-610/10), което се отнася до неизпълнението от страна
на Кралство Испания на решението, с което Съдът установява, че тази държава членка не
е изпълнила задълженията си, тъй като не е взела необходимите мерки, за да се съобрази
с решение на Комисията за обявяване на определени помощи за неправомерни и несъвместими с общия пазар.
На първо място, Съдът се произнася относно приложимите правила за досъдебната процедура, която трябва да бъде проведена преди предявяването на иск срещу държава членка
поради неизпълнение на решение на Съда, с което се установява, че тя не е изпълнила задълженията си, произтичащи от правото на Съюза. Всъщност Договорът от Лисабон изменя
досъдебната процедура, като премахва етапа на издаване на мотивирано становище. В решението си Съдът постановява, че досъдебна процедура, която е започнала преди датата на
влизане в сила на изменението, но която е висяща след тази дата, се урежда от новите правила по член 260, параграф 2 ДФЕС. Що се отнася до датата, към която се преценява наличието
на такова неизпълнение на задължения, когато няма мотивирано становище, Съдът приема,
че това следва да е датата на изтичане на срока, определен в официалното уведомително
писмо, изпратено по силата на член 260, параграф 2 ДФЕС.
На второ място, Съдът се произнася по определянето на периодичните имуществени санкции, с които се санкционира неизпълнението на съдебно решение за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка. Съдът приема, че тази санкция трябва да
бъде определяна в зависимост от необходимата степен на принуда, така че неизправната
държавата членка да изпълни решението, установяващо неизпълнение на задължения, и да
промени поведението си, за да преустанови нарушението, в което е упреквана, а също и по
принцип с оглед на продължителността на нарушението, степента му на тежест и платежоспособността на съответната държава членка. За прилагането на тези критерии Съдът отчита
по‑конкретно последиците от неизпълнението за частните и за публичните интереси, както
и необходимостта от спешно изпълнение на задълженията от страна на съответната държава
членка.
Що се отнася до нормативната йерархия в правния ред на Съюза и съответно до разпределянето на правомощията между институциите, дело Парламент/Съвет (Решение от 5 септември 2012 г., C-355/10) дава възможност на Съда да вземе отношение по обхвата на изпълнителните правомощия на Комисията в рамките на процедурата по регулиране с контрол. В това
отношение Съдът напомня, че доколкото приемането на основните правила в дадена област
на европейското право е единствено от компетентността на законодателя на Съюза, тези
правила трябва да се предвидят в основната правна уредба и не могат да бъдат предмет на
делегиране. По този начин не могат да бъдат предмет на подобно делегиране разпоредбите,
чието приемане налага да се направи политически избор, който спада към отговорностите,
присъщи на законодателя на Съюза. От това следва, че мерките за изпълнение не могат нито
да изменят съществените елементи на основна правна уредба, нито да я допълнят с нови
съществени елементи.
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Във връзка с мярка за изпълнение като Решение 2010/2521 за допълване на Кодекса на шенгенските граници2 по отношение на наблюдението на морските външни граници Съдът отбелязва, че макар Кодексът на шенгенските граници, който е основната правна уредба в тази
област, да посочва в член 12, параграф 4, че целта на наблюдението е залавянето на лица, пресичащи границата незаконно, в този кодекс не се съдържат правила относно мерките, които
граничната охрана има право да приложи срещу лица и кораби при залавянето им, както
и след това, като прилагането на принудителни мерки, използването на въоръжена сила, отвеждането на заловените лица до определено място или мерки по отношение на лица, участващи в трафик на хора. Затова Съдът постановява, че след като Решение 2010/252/ЕС е мярка
за изпълнение, приета на основание на член 12, параграф 5 от Регламент № 562/20063, то не
бива да съдържа правила относно предоставянето на граничната охрана на правомощия за
упражняване на принуда, чието приемане изисква политически избор, който спада към отговорностите, присъщи на законодателя на Съюза, доколкото предполага претегляне на различните разглеждани интереси въз основа на много фактори за преценка. Освен това тези
разпоредби, които се отнасят до предоставянето на властнически правомощия на граничната охрана, създават възможност за засягане на основните права на съответните лица в толкова голяма степен, че налагат намесата на законодателя на Съюза. Ето защо Съдът отменя
изцяло Решение 2010/252.
В областта на правото на публичен достъп до документите на институциите на Съюза — област, в която често се водят съдебни спорове, следва да се обърне внимание най‑вече на две
решения, постановени в един и същи ден.
Дело Комисия/Éditions Odile Jacob (Решение от 28 юни 2012 г., C-404/10 P) и дело Комисия/
Agrofert Holding (Решение от 28 юни 2012 г., C-477/10 P) дават повод на Съда да анализира за
първи път съотношението между Регламент № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията4 и Регламент № 139/2004 относно
контрола върху концентрациите между предприятия5.

1

Решение 2010/252/ЕС на Съвета от 26 април 2010 година за допълнение на Кодекса на шенгенските граници по отношение на наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по
външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (ОВ L 111, стр. 20).

2

Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за създаване на
Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)
(ОВ L 105, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 8, стр. 5, поправка в OB L 275,
2010 г., стр. 11).

3

Вж. бележка под линия 2.

4

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, стр. 43;
Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).

5

Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 година относно контрола върху концентрациите
между предприятия (Регламент за сливанията на ЕО) (OВ L 24, стр. 1; Специално издание на български
език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 201). Този регламент отменя Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета от 21 декември 1989 година относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ L 395, стр. 1 и поправка в ОВ L 257, стр. 13). Въпреки това последният продължава да се прилага по отношение на концентрациите, осъществени преди 1 май 2004 г., каквато е хипотезата, разглеждана по дело C-404/10 P.

14

Годишен доклад за 2012 г.

Съдебна практика

Съд на Европейския съюз

Съдът образува тези две дела по жалби на Комисията срещу две решения на Общия съд6,
с които този съд отменя отказите на Комисията да предостави достъп до документи, свързани с две производства за контрол върху концентрации.
Съдът постановява, че за да се обоснове отказът на достъп до документ, по принцип не е достатъчно документът да спада към дейност или интерес, посочен(а) в член 4, параграф 2 от
Регламент № 1049/20017, например защитата на целите на дейностите по разследване, тъй
като съответната институция трябва също така да обясни по какъв начин достъпът до този
документ би могъл да засегне конкретно и действително интереса, защитен от предвидено
в този член изключение. Тази институция може обаче да се позове в това отношение на общи
презумпции, които се прилагат за определени категории документи, тъй като сходни съображения от общ характер могат да намерят приложение относно искания за оповестяване, които се отнасят за документи от едно и също естество. Такива общи презумпции са приложими
в областта на производство за контрол върху операциите по концентрация между предприятия, поради факта че правната уредба, която регламентира това производство, а именно Регламент № 139/20048, предвижда и стриктни правила относно третирането на информацията,
придобита или установена в рамките на такова производство.
Ето защо генерализиран достъп въз основа на Регламент № 1049/2001 до документите, разменяни в рамките на такова производство между Комисията и уведомяващите или трети
страни, би бил от естество да изложи на опасност равновесието, което законодателят на Съюза е искал да осигури в регламента относно концентрациите, между възложеното на съответните предприятия задължение да съобщават евентуално чувствителни търговски данни
на Комисията, за да ѝ позволят да прецени съвместимостта с пазара на предвижданата операция по концентрация, от една страна, и засилената гаранция за защита, която по силата
на професионалната тайна и търговската тайна е свързана с така предадената на Комисията
информация, от друга страна. Такава обща презумпция, обосноваваща отказа на достъп до
тези документи, е необходима независимо от това дали заявлението за достъп се отнася до
вече приключило производство за контрол или до висящо производство. Въпреки това тази
обща презумпция не изключва възможността да се докаже, че даден документ, чието оповестяване се иска, не е обхванат от тази презумпция или че съществува по‑висш обществен интерес, който да обосновава оповестяването му по силата на член 4, параграф 2 от Регламент
№ 1049/2001.
Защитата на основните права, неизменно сложна материя поради многообразието на източниците в тази област, е сред въпросите, разгледани по дело Kamberaj (Решение от 24 април 2012 г., C-571/10), отнасящо се до тълкуването на Директива 2003/1099. В решението си
Съдът се произнася по обхвата на член 6, параграф 3 ДЕС, като пояснява, че при противоречие между разпоредба на националното право и Европейската конвенция за правата на
човека препратката в посочения член към тази конвенция не налага на националния съд да
осигури прякото приложение на разпоредбите на конвенцията, като остави без приложение
несъвместимата с нея разпоредба на националното право.

6

Решение на Общия съд от 9 юни 2010 г. по дело Éditions Jacob/Комисия, T-237/05, и Решение на Общия съд
от 7 юли 2010 г. по дело Agrofert Holding/Комисия, T-111/07.

7

Вж. бележка под линия 4.

8

Вж. бележка под линия 5.

9

Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 година относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (ОВ L 16, 2004 г., стр. 44; Специално издание на български език, 2007 г.,
глава 19, том 6, стр. 225).
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Всъщност тази разпоредба от Договора за ЕС отразява принципа, че основните права са неразделна част от общите принципи на правото, за чието спазване следи Съдът. Този член обаче не регламентира връзката между Европейската конвенция по правата на човека и правните системи на държавите членки и не посочва какви последици трябва да бъдат изведени
от националния съд при противоречие между гарантираните от тази конвенция права и разпоредба на националното право.
Предвид мястото, което вече заема в отнасяните до Съда спорове, въпросът за значението
и последиците от създаването на гражданство на Съюза със сигурност още не е изяснен във
всичките му аспекти. За това свидетелстват редица дела, които следва да бъдат споменати тук.
В Решение по дело P.I. (Решение от 22 май 2012 г., C-348/09) Съдът приема, че престъпните деяния, попадащи в областите на особено тежката престъпност, като например сексуалната експлоатация на деца, може да са основание за налагането на мярка за експулсиране на гражданин на Съюза, пребивавал в приемащата държава членка през последните десет години.
Съгласно член 28, параграф 3 от Директива 2004/3810 приемащата държава членка не може
да взема решение за експулсиране срещу граждани на Съюза, които са пребивавали непрекъснато на нейна територия през последните десет години, освен по „императивни [съображения], свързани с обществената сигурност“11. Сезиран във връзка с дело по жалба срещу
решение за експулсиране на гражданин на Съюза, изтърпял наказание лишаване от свобода за изнасилване на непълнолетно лице, Съдът постановява, че държавите членки могат
да приемат, че престъпления като посочените в член 83 ДФЕС съставляват особено тежко
посегателство върху основен интерес на обществото, което може да представлява пряка заплаха за спокойствието и физическата сигурност на населението и следователно да попада
в обхвата на понятието „императивни съображения, свързани с обществената сигурност“.
Тези престъпления обаче могат да обосноват мярка за експулсиране само ако по начина на
извършването им се характеризират като особено тежки. Освен това съгласно правото на
Съюза всяка мярка за експулсиране трябва да е обусловена от обстоятелството поведението
на съответното лице да представлява действителна и непосредствена заплаха, която засяга
основен интерес на обществото или на приемащата държава членка, извод, който предполага по принцип наличието на тенденция при съответното лице да запази това поведение и за
в бъдеще. Накрая, преди да приеме решение за експулсиране, приемащата държава членка
трябва да вземе предвид по‑специално продължителността на пребиваване на заинтересованото лице на нейна територия, неговата възраст, здравословно състояние, семейно и финансово положение, социална и културна интеграция в тази държава и степента на неговите
връзки със страната на произход.
В Решение по дело Rahman и др.12 Съдът дава важни пояснения относно правото на събиране на семейството по смисъла на гореспоменатата Директива 2004/38. Разглежда се главно
член 3, параграф 2 от тази директива, съгласно който приемащата държава членка, в която
се е установил гражданин на Съюза, в съответствие със своето национално законодателство

10

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 и поправки в OВ L 229, 2004 г., стр. 35 и ОВ L 197, 2005 г., стр. 34; Специално издание на
български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56).

11

Член 28, параграф 3 от Директива 2004/38.

12

Решение от 5 септември 2012 г. по дело Rahman и др., C-83/11.
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улеснява влизането и пребиваването на членовете на неговото семейство в широк смисъл13.
В самото начало въз основа на текста и структурата на тази директива Съдът подчертава, че
тя не задължава държавите членки да уважават всяка молба за влизане или пребиваване,
подадена от „членове на семейството в широк смисъл“ на мигранта. Въпреки това Директивата налага на държавите задължението да предоставят определени предимства на молбите от членовете на семейството в широк смисъл в сравнение с молбите на други граждани
на трети държави, които нямат никаква връзка с гражданин на Съюза. Тези предимства се
състоят във възможността да се изисква от приемащата държава да се произнесе по молбата въз основа на задълбочен анализ на тяхното лично положение и надлежно да мотивира
евентуалния си отказ. Трябва да се вземат предвид например степента на икономическа или
физическа зависимост и степента на родство между молителя и гражданина на Съюза. Всяка
държава членка разполага с широко право на преценка във връзка с избора на подлежащите
на отчитане фактори, които обаче трябва да са съобразени с целта за преференциално третиране на молителите и не бива да лишават член 3 от Директивата от полезното му действие.
Освен това молителят има право да поиска проверка по съдебен ред дали националното законодателство и неговото прилагане са останали в пределите на очертаната от Директивата
свобода на преценка. Съдът също така разглежда въпроса дали свободата на действие, която
Директивата оставя на държавите членки, им позволява да предвидят изисквания относно
естеството и продължителността на зависимостта на члена на семейството в широк смисъл
от европейския гражданин. Съдът уточнява, че положението на зависимост спрямо гражданина на Съюза трябва да съществува в страната, от която пристига съответният член на
семейството, към момента, в който той подава молба да се присъедини към гражданина на
Съюза, на чиято издръжка се намира. Обратно, Съдът констатира, че въпросът дали на бенефициентите по член 3, параграф 2 от тази директива може да се откаже издаването на карта
за пребиваване в приемащата държава членка, с мотива че след влизането им в приемащата
държава членка са престанали да бъдат зависими от този гражданин, „не попада в рамките
на приложното поле на тази директива“.
В Решение по дело Бянков (Решение от 4 октомври 2012 г., C-249/11) Съдът се произнася по
въпроса дали разпоредбите на Договора за функционирането на ЕС относно гражданството
и гореспоменатата Директива 2004/38 допускат българската правна уредба, която предвижда налагане на мярка забрана за напускане на територията на страната при непогасяване на
необезпечено задължение към частно лице. Съдът постановява, че дори да се предположи,
че може валидно да се приеме, че в основата на преследваната с подобна уредба цел за защита на кредиторите е определена идея за запазване на обществения ред, не е изключено
наложената съгласно тази уредба забрана за напускане на територията на страната да преследва изключително икономическа цел. Член 27, параграф 1 от Директива 2004/38 обаче
изрично изключва възможността държава членка да се позовава на съображения, свързани
с обществения ред, за икономически цели. Освен това, що се отнася до пропорционалността
на тази уредба, Съдът подчертава, че в правото на Съюза са налице правни норми от естество

13

Член 2, точка 2 от Директива 2004/38/ЕО предоставя широки права на основния кръг бенефициенти,
а именно съпругът или регистрираният партньор на мигранта, техните общи или съответни преки низходящи на възраст под 21 години или намиращи се на тяхна издръжка, както и техните възходящи роднини,
намиращи се на тяхна издръжка. Член 3, параграф 2, буква а) от Директивата се отнася до друг кръг бенефициенти, наричани „членове на семейството в широк смисъл“ и описани по следния начин: „всякакви
други членове на семейството (независимо от тяхната националност), които не отговарят на определението, посочено в член 2, точка 2, и които в държавата, от която идват, са лица на издръжка или са членове на домакинството на гражданина на Съюза, който има основното право на пребиваване или в случаите, когато сериозни здравословни причини задължително изискват лична грижа за члена на семейството
от страна на гражданина на Съюза“.
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да защитават правата на кредиторите, без при това непременно да се ограничава свободата на движение на длъжника. Съдът също така приема, че правото на Съюза не допуска национална правна уредба, по силата на която административното производство, довело до
приемане на забрана за напускане на територията, която не е била оспорена пред съда и е
станала окончателна, може да бъде възобновено, в случай че тази забрана е в явно противоречие с правото на Съюза, само в едномесечен срок от издаването ѝ и само по инициатива на
определени органи, въпреки факта че тази забрана продължава да поражда правно действие по отношение на адресата си. Всъщност такава забрана съставлява пълно отрицание на
свободата на движение и пребиваване на територията на държавите членки, предоставена
от статута на гражданин на Съюза.
По дело Унгария/Словакия (Решение от 16 октомври 2012 г., C-364/10) Съдът разглежда иск за
установяване на неизпълнение на задължения, предявен от една държава членка срещу друга14, което е рядко използван способ за съдебна защита15. Съдът се произнася по деликатния
въпрос дали забраната за влизане на територията на страната, издадена спрямо държавния
глава на друга държава членка, е в нарушение на разпоредбите на Договора за функционирането на ЕС относно гражданството на Съюза.
Съдът приема, че всеки държавен глава, гражданин на държава членка, безспорно се ползва
със статут на гражданин на Съюза, което съгласно член 21 ДФЕС му дава основно и лично право да се движи и да пребивава на територията на държавите членки при спазване на ограниченията и условията, предвидени в Договорите, и на мерките, взети за прилагането им.
Такива ограничения могат да следват и от относимите правила на международното право,
тъй като това право е част от правния ред на Съюза. При тези обстоятелства Съдът посочва,
че на основание обичайноправните норми от общото международно право, както и тези от
многостранните договори, в международните отношения държавният глава се ползва с особен статут, който по‑специално включва привилегии и имунитети. Следователно статутът на
държавен глава се характеризира с особеност, произтичаща от това, че същият се урежда
от международното право, поради което по отношение на международните изяви на държавния глава, като например престоя му в чужбина, се прилага това право, и по‑специално
правото, уреждащо дипломатическите отношения. Подобна особеност може да доведе до
разграничаване на ползващото се с този статут лице от другите граждани на Съюза, поради
което достъпът на това лице до територията на друга държава членка да не зависи от условията, приложими за другите граждани. Следователно обстоятелството, че гражданин на Съюза
изпълнява функциите на държавен глава, може въз основа на международното право да обоснове ограничаване на предоставеното му от член 21 ДФЕС право на движение. Оттук Съдът
стига до извода, че правото на Съюза не е задължавало Словашката република да гарантира
достъп до територията си на президента на Унгария, и изцяло отхвърля иска.
Дело Iida (Решение от 8 ноември 2012 г., C-40/11) поставя пред Съда въпроса дали гражданин на трета страна, законно пребиваващ в държавата членка по произход на дъщерята
и съпругата му, въпреки че те са се преместили да живеят в друга държава членка, може да

14

Член 259 ДФЕС.

15

Едва за шести път в историята на европейската интеграция държава членка предявява пряко иск срещу
друга държава членка за установяване на неизпълнение на задължения. От предходните пет дела само
три приключват със съдебно решение (Решение от 4 октомври 1979 г. по дело Франция/Обединено кралство, C-141/78; Решение от 16 май 2000 г. по дело Белгия/Испания, C-388/95, вж. също прессъобщение
№ 36/00, и Решение от 12 септември 2006 г. по дело Испания/Обединено кралство, C-145/04, вж. също
прессъобщение № 70/06).

18

Годишен доклад за 2012 г.

Съдебна практика

Съд на Европейския съюз

черпи право на пребиваване от Директива 2004/38 (посочена по‑горе) или от разпоредбите на ДФЕС относно гражданството на Съюза.
Съдът най‑напред напомня, че тази директива предоставя право на пребиваване само на
възходящите роднини, които се намират на издръжката на своето дете, гражданин на Съюза.
Обратно, Съдът подчертава, че съпругът, с когото гражданинът на Съюза живее разделено, но
без да е разведен, трябва да се смята за член на семейството му по смисъла на член 2, параграф 2 от тази директива. Същата директива обаче предоставя производно право на пребиваване само на членовете на семейството на гражданин на Съюза, които го придружават или
се присъединяват към него. Накрая Съдът напомня, че гражданинът на трета страна може да
черпи право на пребиваване от разпоредбите на Договора за функционирането на ЕС относно гражданството на Съюза16 само ако отказът да му се издаде документ за пребиваване би
могъл да лиши гражданина на Съюза от възможността действително да упражнява най‑съществената част от правата, свързани със статута му на гражданин на Съюза, или би могъл
да възпрепятства упражняването на правото му да се движи и пребивава свободно на територията на държавите членки. Чисто хипотетичната вероятност от накърняване на правото
на свободно движение на гражданите на Съюза не поражда достатъчна връзка с правото на
Съюза, за да обоснове прилагането на неговите разпоредби.

Селско стопанство
В областта на схемите за подпомагане на селското стопанство дело Bonda (Решение от
5 юни 2012 г., C-489/10) дава възможност на Съда да се произнесе по правния характер на мерките, предвидени в член 138, параграф 1, втора и трета алинея от Регламент № 1973/200417.
Тези мерки се състоят в изключването на възможността за земеделския производител да получава помощта за годината, за която е подал декларация с невярно съдържание относно
допустимата площ, и в намаляването на помощта, на която този производител би имал право
през следващите три календарни години, с размер, съответстващ на разликата между декларираните площи и действително установените площи. В началото Съдът напомня, че санкциите в нормативни актове от областта на общата селскостопанска политика, като временното
изключване на правото на икономически оператор да се ползва от схема за помощи, нямат
наказателноправен характер. Той добавя, че щом в контекста на схема за помощи, предвидена от правото на Съюза, предоставянето на помощта се поставя задължително в зависимост
от условието нейният получател да представи всички гаранции за почтеност и надеждност,
налаганата при неспазване на тези изисквания санкция представлява специален административен инструмент, който е неразделна част от схемата за помощи и е предназначен да
осигури доброто финансово управление на публичните средства на Съюза. Затова Съдът
постановява, че изключването на възможността за земеделския производител да получава
селскостопански помощи поради подаването на декларация с невярно съдържание относно
площта на стопанството му не съставлява наказателноправна санкция. При това положение
изключването на тази възможност не е пречка за санкционирането на същото деяние по наказателноправен ред.

16

Членове 20 ДФЕС и 21 ДФEС.

17

Регламент (ЕО) № 1973/2004 на Комисията от 29 октомври 2004 година за създаване на подробни правила
за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане, посочени в дял IV и в дял IVa от посочения регламент и по отношение на използването на земята, която е била
оставена под угар за целите на производството на сурови материали (OB L 345, стр. 1; Специално издание
на български език, 2007 г., глава 3, том 60, стр. 190).

Годишен доклад за 2012 г.

19

Съд на Европейския съюз

Съдебна практика

Свободно движение на хора, услуги и капитали
В областта на свободното движение на хора, свободното предоставяне на услуги и свободното движение на капитали внимание заслужават редица съдебни решения. За яснота те ще
бъдат представени по групи в зависимост от свободата, до която се отнасят, а след това и по
съответни области на дейност.
В областта на свободното движение на работници следва да се споменат две дела. На първо
място се откроява Решение по дело Hudzinski и Wawrzyniak (Решение от 12 юни 2012 г., съединени дела C-611/10 и C-612/10), в което се тълкуват Регламент № 1408/71, изменен с Регламент
№ 647/200518, и членове 45 ДФЕС и 48 ДФЕС. В конкретния случай германските власти отказват да предоставят семейни добавки на двама полски граждани, живеещи в Полша и осигурявани по социалноосигурителната схема на тази страна, но работили в Германия като сезонен и съответно като командирован работник, по съображението че могат да получават
аналогични семейни добавки в Полша. В този контекст Съдът постановява, че член 14, точка 1,
буква а) и член 14а, точка 1, буква а) от посочения по‑горе Регламент № 1408/71 допускат държава членка, която не е определена по силата на тези разпоредби като компетентна държава
членка, да отпуска обезщетения за дете в съответствие със собственото си национално право
на работник мигрант, който е временно зает на територията на тази държава членка, в която плаща данък върху целия си доход, но е осигурен по социалноосигурителната схема на
компетентната държава, включително когато е установено, на първо място, че съответният
работник не е претърпял никакви неблагоприятни правни последици поради упражняването
на правото си на свободно движение, след като е запазил правото си на семейни обезщетения от същия вид в компетентната държава членка, и на второ място, че нито този работник,
нито детето, за което се претендира посоченото обезщетение, пребивават обичайно на територията на държавата членка, където се извършва временната работа. Съдът обаче уточнява,
че когато работникът е временно командирован в държава членка, различна от компетентната държава членка, нормите на ДФЕС относно свободното движение на работници не допускат да се прилага правило от националното право, забраняващо кумулирането на обезщетенията за дете, доколкото то води не до намаляване на размера на обезщетението до размера
на сходно обезщетение, получавано в друга държава, а до изключване на това обезщетение.
На второ място се откроява Решение по дело Prete (Решение от 25 октомври 2012 г., C-367/11),
което се отнася до отпускането на т.нар. помощи за изчакване в полза на млади хора, търсещи първа работа. По това дело Съдът постановява, че член 39 ЕО не допуска национална
правна норма, която поставя правото да се получават тези помощи в зависимост от условието заинтересованото лице да се е обучавало поне в продължение на шест години в учебно
заведение на приемащата държава членка, ако това условие е пречка да се вземат предвид
други представителни данни, годни да установят наличието на реална връзка между лицето, което иска да получава помощи, и съответния географски пазар на труда, и поради това
превишава необходимото за постигането на преследваната с посочената разпоредба цел да
се гарантира съществуването на такава връзка. Според Съда подобно условие, което създава опасност главно гражданите на други държави членки да бъдат поставени в по‑неблагоприятно положение, би могло да бъде обосновано само ако с налагането му националният

18

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, 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), изменен с Регламент (ЕО) № 647/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2005 г. (ОВ L 117, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 211).
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законодател е искал да се увери в наличието на реална връзка между лицето, което иска да
получава тези помощи, и съответния географски пазар на труда. Това обаче не е така, когато
правната уредба не позволява при преценката дали е налице такава връзка да се вземе предвид, че поискалото помощите лице, използвайки гарантираната на гражданите на Съюза по
силата на член 18 ЕО свобода на придвижване, се е преместило в приемащата държава членка, за да установи там семейното си жилище, след като е сключило брак с гражданин на тази
държава, и е живяло там в продължение на известно време, както и че от известно време то
е регистрирано като лице, търсещо работа, към една от службите по заетостта на тази държава членка и същевременно е правило реални постъпки за намиране на работа там. Всъщност
тези различни обстоятелства са годни да установят наличието на такава връзка.
В областта на свободата на установяване Съдът пояснява практиката си относно ограниченията за прехвърляне на дружественото седалище в рамките на Съюза.
На първо място, по дело VALE Építési (Решение от 12 юли 2012 г., C-378/10) Съдът разглежда
отказа на унгарските власти да впишат в националния търговски регистър дружество от Италия след заличаването му от регистъра в последната държава и молбата му за преобразуване
в дружество по унгарското право. В този контекст Съдът постановява, че членове 49 ДФЕС
и 54 ДФЕС не допускат национална правна уредба, която предвижда за учредените по националното право дружества възможността да бъдат преобразувани, но принципно не позволява преобразуването на дружество, учредено по правото на друга държава членка, в дружество по националното право посредством учредяване на дружество по националното
право. Според Съда подобна правна уредба не е обоснована по императивни съображения
от обществен интерес, каквито са защитата на интересите на кредиторите, на миноритарните съдружници и на работниците и служителите, както и запазването на ефективността
на данъчния контрол и на честната търговия, при положение че тази уредба принципно не
разрешава трансграничните преобразувания, което води до възпрепятстване реализирането на подобни операции, дори когато посочените по‑горе интереси не са застрашени. При
всички случаи подобна норма надхвърля необходимото за постигане на целите за защита на
посочените интереси. Съдът освен това напомня, че приемащата държава членка има право
да определи релевантните за подобна операция национални норми и следователно да приложи разпоредбите на националното си законодателство, предвидени за преобразуванията
на национално равнище, които разпоредби уреждат учредяването и функционирането на
дружеството. Принципите на равностойност и ефективност обаче не допускат тази държава
съответно да откаже да впише като „праводател“ дружеството, заявило преобразуването, ако
подобно вписване на дружеството праводател е предвидено за преобразуванията на национално равнище, и да откаже надлежно да вземе предвид документите, съставени от органите
на държавата членка по произход в производството по вписването на дружеството.
На второ място, по дело DI VI Finanziaria di Diego della Valle (Решение от 6 септември 2012 г.,
C-380/11) Съдът постановява, че когато дружеството премества седалището си в друга държава членка, член 49 ДФЕС не допуска национална правна уредба, съгласно която предоставянето на намаление на данъка върху имуществото е подчинено на условието лицето да
продължи да бъде облагано с този данък през следващите пет години на данъчно облагане.
Според Съда подобно ограничение не може да бъде обосновано с изискването за балансирано разпределяне на правомощията за данъчно облагане между държавите членки. Всъщност
отнемането от дружеството на намалението на данъка върху имуществото, което то е ползвало, и изискването за незабавното плащане към момента на преместването на седалището на
това дружество в друга държава членка не гарантират правомощието за данъчно облагане
на последната държава членка, нито балансираното разпределение на правомощията за данъчно облагане между съответните държави членки, тъй като самата същност на механизма
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на отнемане на дадено предимство предполага, че държавата членка предварително е приела да предостави това предимство и следователно да намали данъка върху имуществото на
местните данъчнозадължени лица, ако са изпълнени условията, предвидени в националното
законодателство. Посоченото ограничение освен това не може да бъде обосновано с необходимостта да се гарантира съгласуваността на националния данъчен режим.
Що се отнася до предвидените в Договора правила за свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги, следва да се посочи Решение по дело Costa и Cifone (Решение от 16 февруари 2012 г., съединени дела C-72/10 и C-77/10), което е в известен смисъл продължение на делото Placanica (Решение от 6 март 2007 г., съединени дела C-338/04, C-359/04
и C-360/04). Сезиран с редица въпроси за мерките, взети от Италианската република за преустановяване на обявеното от Съда през 2007 г. за незаконосъобразно изключване на някои
оператори в сектора на хазартните игри, Съдът най‑напред постановява, че членове 43 ЕО
и 49 ЕО, както и принципите на равно третиране и на ефективност не допускат положение,
при което държава членка, която се опитва да отстрани това нарушение на правото на Съюза,
като провежда наддавателна процедура за значителен брой нови концесии, защитава търговските позиции, придобити от съществуващите оператори, предвиждайки по‑специално
минимално разстояние между обектите на новите концесионери и тези на съществуващите оператори. Според Съда режим, изискващ минимално разстояние между пунктове, може
да се обоснове единствено ако действителната цел на подобни правила не е била защита
на търговските позиции на съществуващите оператори, а по‑скоро насочване на търсенето,
свързано с хазартните игри, в рамките на контролирани схеми. По‑нататък Съдът пояснява,
че членове 43 ЕО и 49 ЕО не допускат санкции за упражняването на организирана дейност
по събирането на залози без концесия или полицейско разрешение да се приложат спрямо
лица, свързани с оператор, който е бил изключен от публичен търг в нарушение на правото
на Съюза, дори след провеждането на новия публичен търг, предназначен да отстрани това
нарушение на правото на Съюза, доколкото този публичен търг и последвалото предоставяне на нови концесии не са преустановили действително незаконосъобразното изключване
на посочения оператор от по‑ранния публичен търг. Накрая според Съда от членове 43 ЕО
и 49 ЕО, от принципа на равно третиране, от задължението за прозрачност и от принципа
на правната сигурност следва, че условията и редът за провеждане на публичен търг във
връзка с хазартни игри, различни от конните надбягвания, и по‑специално разпоредбите за
прекратяване на концесии, предоставени вследствие на подобен публичен търг, трябва да са
определени ясно, точно и еднозначно.
В областта на свободното установяване и свободното движение на капитали се откроява дело
Test Claimants in the FII Group Litigation (Решение от 13 ноември 2012 г., C-35/11), което е свързано с предходно съдебно решение от 2006 г. (Решение от 12 декември 2006 г., C-446/04). Сезиран отново с редица преюдициални въпроси относно британския данъчен режим, предвиждащ метод за освобождаване на дивидентите с национален произход и метод за приспадане
на дивидентите с чуждестранен произход, Съдът изяснява обхвата на решението си от 2006 г.
В частност той постановява, че членове 49 ДФЕС и 63 ДФЕС не допускат разглеждания режим, ако е установено, от една страна, че данъчният кредит, от който се ползва дружеството — получател на дивидентите, в рамките на метода на приспадане, е еднакъв с размера
на действително платения данък върху стоящата в основата на разпределените дивиденти
печалба, и от друга страна, че действителното ниво на облагане на печалбата на дружествата
в съответната държава членка е като цяло по‑ниско от предвидената номинална данъчна
ставка в тази държава. Освен това Съдът изяснява приложното поле на член 63 ДФЕС. По този
въпрос той постановява, че дружество, което е местно лице на държава членка и притежава
дялово участие в дружество — местно лице на трета държава, предоставящо му безспорно
влияние върху решенията на последното дружество и позволяващо му да определя неговата

22

Годишен доклад за 2012 г.

Съдебна практика

Съд на Европейския съюз

дейност, може да се позовава на член 63 ДФЕС, за да оспори съвместимостта с тази разпоредба на законодателството на посочената държава членка относно данъчното третиране на
дивиденти с произход от тази трета държава, което не се прилага изключително към положения, при които дружеството майка упражнява решаващо влияние върху разпределящото
дивиденти дружество.
Накрая, разпоредбите на Договора, свързани със свободното движение на капитали, са тълкувани в контекста на безвъзмездно предоставяне на автомобил по трансграничен заем за
послужване. В Решение по дело Van Putten и др. (Решение от 26 април 2012 г., съединени дела
C-578/10—C-580/10), след като констатира, че такъв заем съставлява движение на капитали
по смисъла на член 56 ЕО (понастоящем член 63 ДФЕС), Съдът постановява, че този член не
допуска правна уредба на държава членка, която задължава местните за тази държава лица,
взели в заем регистрирано в друга държава членка превозно средство, да заплатят при пускането в употреба на това превозно средство по националната пътна мрежа пълния размер
на данъка, който обикновено се дължи при регистрацията на превозно средство в първата
държава членка, без да се взема предвид продължителността на използване на посоченото
превозно средство по тази пътна мрежа и без посочените лица да могат да се позоват на
право на освобождаване или възстановяване, когато същото превозно средство нито е предназначено за трайно използване основно в първата държава, нито е било действително използвано по такъв начин. Според Съда всъщност при подобни условия връзката на посочените автомобили с територията на държавата членка би била недостатъчна, за да обоснове
облагане с данък, който принципно се дължи при регистрацията на превозно средство в тази
държава.

Визи, убежище и имиграция
В тези различни области има множество решения, които заслужават внимание. По дело
Kastrati (Решение от 3 май 2012 г., C-620/10) Съдът анализира последиците от оттеглянето на
молба за убежище по смисъла на Регламент № 343/200319. Съдът приема, че посоченият регламент трябва да се тълкува в смисъл, че в резултат на оттеглянето на молба за убежище по
смисъла на член 2, буква в) от него, направено преди компетентната да разгледа тази молба
държава членка да поеме отговорността за търсещото убежище лице, този регламент вече
не следва да се прилага. В такъв случай държавата членка, на чиято територия е подадена
молбата, трябва да вземе необходимите с оглед на това оттегляне решения, и по‑конкретно
решение за прекратяване на разглеждането на молбата, като отбележи свързаната с това информация в досието на кандидата.
Всъщност, когато търсещият убежище оттегля единствената си молба за убежище, преди
замолената държавата членка да приеме да поеме отговорността за него, главната цел на
Регламент № 343/2003, а именно определянето на компетентната да разгледа молбата за убежище държава членка, за да се гарантира реален достъп до преценка на статута на бежанец
на молителя, не може да бъде постигната.
По дело Y и Z (Решение от 5 септември 2012 г., съединени дела C-71/11—C-99/11) Съдът разглежда условията за предоставяне на статут на бежанец, и по‑конкретно понятието за акт

19

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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на преследване по причина на вероизповеданието по смисъла на член 2, буква в) и член 9,
параграф 1, буква а) от Директива 2004/8320. Y и Z са от Пакистан и живеят в Германия, където
търсят убежище и защита като бежанци. Те твърдят, че са били принудени да напуснат Пакистан поради принадлежността им към ахмадистката общност.
Съдът най‑напред установява, че само някои форми на тежки посегателства над правото на
свобода на религията, но не и всяко посегателство над това право, могат да представляват
акт на преследване, който би задължил компетентните органи да предоставят статут на бежанец. В този смисъл, от една страна, предвидените в закона ограничения на упражняването
на това право не могат да се смятат за преследване, след като не засягат основното му съдържание. От друга страна, нарушението на това право представлява преследване само ако
е достатъчно тежко и ако засяга в значителна степен съответното лице.
След това Съдът посочва, че деянията, които могат да съставляват тежко нарушение, включват сериозни деяния, които накърняват свободата на съответното лице не само да практикува своята вяра в частното си обкръжение, но и да участва в свързани с нея публични прояви.
Освен това Съдът приема, че след като се установи, че след завръщане в страната на произход религиозната практика излага заинтересуваното лице на реален риск от преследване,
следва на това лице да се предостави статут на бежанец. В това отношение Съдът посочва, че
при оценката на молбата за получаване на статут на бежанец на лично основание посочените
органи не следва да очакват от молителя да се откаже от външните проявления или от практикуването на някои религиозни действия, за да избегне опасността от преследване.
Накрая, относно преценката на нивото на риск, на който молителят би бил изложен в страната си на произход по причина на своята религия, Съдът уточнява, че е релевантно субективното обстоятелство, че спазването на определена публична религиозна практика, която
е предмет на оспорените ограничения, е особено важно за заинтересованото лице за целите
на съхраняване на неговата религиозна идентичност.
По дело K (Решение от 6 ноември 2012 г., C-245/11) Съдът постановява, че член 15, параграф 2
от Регламент № 343/200321 трябва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства, при които в частност поради тежкото си заболяване получилото убежище в държава членка лице
е в зависимост от свой роднина, подал молба за убежище, която обаче се разглежда в друга
държава членка съгласно критериите, предвидени в глава III от този регламент, държавата
членка, в която живеят тези лица, придобива компетентност да разгледа молбата за убежище.
Съдът приема, че тази държава членка трябва да изпълни свързаните с компетентността ѝ задължения и да уведоми първоначално компетентната държава членка, дори ако последната
не е представила искане в този смисъл в съответствие с параграф 1, второ изречение на същия член.

20

Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци
или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 304, стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 52).

21

Вж. бележка под линия 19.

24

Годишен доклад за 2012 г.

Съдебна практика

Съд на Европейския съюз

Всъщност член 15, параграф 2 от Регламент № 343/2003 се прилага в случаи на зависимост,
в които не самото търсещо убежище лице зависи от помощта на свой роднина, който се намира в друга държава членка, различна от определената за компетентна с оглед на критериите по глава ІІІ от Регламент № 343/2003, а намиращият се в другата държава членка роднина
зависи от помощта на търсещия убежище.
Тази разпоредба е приложима и когато посочените в нея хуманитарни съображения съществуват по отношение на лице в зависимост по смисъла на тази разпоредба, което, без да
е член на семейството по смисъла на член 2, буква и) от този регламент, е в семейни връзки
с търсещия убежище и последният действително е в състояние да му окаже нужната помощ
в съответствие с член 11, параграф 4 от Регламент № 1560/200322 на Комисията за определяне
условията за прилагане на Регламент № 343/2003.
Отново в областта на правото на убежище, по дело Abed El Karem El Kott и др. (Решение от
19 декември 2012 г., C-364/11) Съдът тълкува член 12, параграф 1, буква а), второ изречение
от Директива 2004/8323 в съответствие с Женевската конвенция24, която представлява крайъгълен камък на международноправния режим за закрила на бежанците. Съдът приема, че
преустановяването „на каквото и да е основание“ на закрилата или на помощта от страна
на организация или орган на Организацията на обединените нации, различна/различен от
Върховния комисар на ООН за бежанците, се отнася също и до положението на лице, което, след като ефективно се е ползвало от тази закрила или помощ, престава да се ползва от
нея поради причина, която не може да контролира и не зависи от волята му. Компетентните
национални органи на държавата членка, компетентна да разгледа подадена от такова лице
молба за убежище, трябва да проверят, въз основа на преценка на лично основание на молбата, дали това лице е било принудено да напусне зоната на действие на тази организация
или на този орган, а това е така, ако е съществувала сериозна заплаха за личната му безопасност и съответната организация или орган не е била/бил в състояние да му осигури в тази
зона условия на живот, отговарящи на мисията, която е възложена на посочения орган или
посочената организация.
Съдът също така посочва, че член 12, параграф 1, буква a), второ изречение от Директива
2004/83 трябва да се тълкува в смисъл, че когато компетентните органи на държавата членка,
компетентна да разгледа молбата за убежище, установят, че е изпълнено условието относно
преустановяването на закрилата или на помощта от Агенцията на ООН за подпомагане и работа с палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) по отношение на молителя, възможността „[тази] директива“ да се прилага ipso facto предполага признаването от тази държава
членка на качеството на бежанец по смисъла на член 2, буква в) от тази директива и предоставяне по право на статут на бежанец на това лице, доколкото то не попада в приложното
поле на член 12, параграф 1, буква б) или параграфи 2 и 3.
По свързаното с въпросите на имиграцията дело Kamberaj (Решение от 24 април 2012 г.,
C-571/10) Съдът разглежда запитване от Tribunale di Bolzano относно съвместимостта

22

Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 година за определяне условията за прилагане на Регламент № 343/2003 (OВ L 222, стр. 3; Специално издание на български език, 2007 г. глава 19,
том 6, стр. 140).
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Женевска конвенция за статута на бежанците от 28 юли 1951 г. (Сборник договори на ООН, том 189,
стр. 150, № 2545 (1954).
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с Директива 2003/10925 на механизъм за разпределяне на средствата за жилищни помощи,
при който дългосрочно пребиваващите граждани на трети страни се третират по‑неблагоприятно в сравнение с гражданите на Съюза.
Съдът най‑напред отбелязва, че що се отнася до жилищните помощи, гражданите на трети
страни, придобили статут на дългосрочно пребиваващи в държава членка, се намират в сравнимо положение с гражданите на Съюза със същата икономическа нужда.
По‑нататък Съдът посочва, че като вземе предвид както преследваната с тази директива цел
за интеграция, така и разпоредбите на Хартата за основните права, националната юрисдикция трябва да прецени дали жилищната помощ попада в някоя от категориите, посочени
в Директивата. Съгласно тази директива в областта на социалното подпомагане и социалната
закрила държавите членки могат да прилагат изискването за равноправно третиране само
по отношение на основните придобивки. Съдът пояснява, че смисълът и обхватът на понятието за основни придобивки трябва да се определят, като се вземе предвид преследваната
с Директивата цел, а именно интеграцията на гражданите на трети страни, които легално
и трайно пребивават в държавите членки. Това понятие трябва да се тълкува при спазване на
принципите на Хартата на основните права26, която признава и зачита правото на социална
помощ и на помощ за жилище, предназначени да осигурят достойно съществуване на всички
лица, които не разполагат с достатъчно средства.
Освен това Съдът напомня, че тъй като правото на гражданите на трети страни да получават
равно третиране в областите, изброени в тази директива, представлява общото правило, то
всяка дерогация от него трябва да се тълкува стриктно и може да се прилага само ако компетентните за прилагането на тази директива органи в съответната държава членка ясно са
изявили волята си да се възползват от тази дерогация.
Ето защо Съдът постановява, че член 11, параграф 1, буква г) от Директива 2003/109 не допуска национална или регионална правна уредба, която във връзка с разпределянето на средствата за жилищна помощ предвижда различно третиране на гражданите на трети страни
в сравнение с гражданите на държавата членка, в която първите живеят, доколкото жилищната помощ попада в някоя от предвидените в тази директива области на прилагане на принципа на равенство на дългосрочно пребиваващите граждани на трети страни и доколкото
представлява основна придобивка по смисъла на същата директива — обстоятелства, чието
наличие националната юрисдикция следва да провери.
Що се отнася до граничния контрол, повече от две години след делата Melki и Abdeli27 Съдът
отново тълкува членове 20 и 21 от Регламент № 562/2006 за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)28,
този път по дело Adil (Решение от 19 юли 2012 г., C-278/12 PPU), образувано по преюдициално
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Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 година относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (ОВ L 16, 2004 г., стр. 44; Специално издание на български език, 2007 г.,
глава 19, том 6, стр. 225).

26

Член 34 от Хартата на основните права.

27

Решение на Съда от 22 юни 2010 г. по съединени дела C-188/10 и C-189/10.

28

Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за създаване на
Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)
(ОВ L 105, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 8, стр. 5 и поправка в ОВ L 275,
2010 г., стр. 11).
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запитване от Държавния съвет на Кралство Нидерландия в рамките на съдебен спор между гражданин на трета страна и Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (министъра на
имиграцията, интеграцията и убежището) относно законосъобразността на контрола, който
е бил извършен в Нидерландия в граничната зона в Германия спрямо гражданина на трета
страна и в резултат от който този гражданин е бил задържан и след това му е била наложена
административна мярка за задържане поради нередовното му пребиваване на нидерландска
територия, и съответно относно законосъобразността на наложената му мярка за задържане.
Съдът постановява, че членове 20 и 21 от посочения регламент допускат национално законодателство, съгласно което длъжностните лица, които отговарят за наблюдението на границата и контрола на чужденците, могат да осъществяват контрол в 20-километрова географска
зона от сухопътната граница на държава членка с държавите — страни по Конвенцията за
прилагане на Споразумението от Шенген, целта на който е да се установи дали задържаните
лица отговарят на приложимите в съответната държава членка условия за законен престой,
когато този контрол се основава на обща информация и опит относно незаконния престой на
лица на мястото на извършване на контролните действия, когато, за да се получи такава обща
информация и данни, свързани с опита в тази област, той може да се извършва и в ограничена степен, и когато осъществяването му е подчинено на определени ограничения, отнасящи
се по‑конкретно до интензивността и честотата му. Всъщност, от една страна, тези проверки
не представляват гранични проверки, забранени с член 20 от Регламент № 562/2006, и от друга страна, член 21, буква а) от този регламент ги забранява само ако имат ефект, равностоен
на ефекта на посочените гранични проверки.
Накрая, по дело Vo (Решение от 10 април 2012 г., C-83/12 PPU) Съдът изяснява своята практика
относно визовата политика, като отговаря на преюдициално запитване от Bundesgerichtshof
във връзка с наказателно производство, водено срещу виетнамски гражданин за това, че
е превел на германска територия граждани на трети страни, получили визи чрез измама.
Съдът постановява, че членове 21 и 34 от Регламент № 810/2009 за създаване на Визов кодекс
на Общността (Визов кодекс)29 допускат национални правни разпоредби да предвиждат наказателноправна отговорност за подпомагането на незаконната имиграция в случаите, в които
преведените лица, граждани на трети страни, разполагат с виза, която са получили чрез измама на компетентните органи на държавата членка, издала визата, относно действителната
цел на пътуването, без тази виза да е била предварително анулирана.

Съдебно сътрудничество по граждански дела и международно частно право
През 2012 г. Съдът постанови редица решения в областта на съдебното сътрудничество по
граждански дела.
В Решение по дело Health Service Executive (Решение от 26 април 2012 г., C-92/12 PPU), постановено по реда на спешното преюдициално производство, Съдът се произнася по различни
аспекти на Регламент № 2201/200330 относно компетентността, признаването и изпълнението
на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност. Най‑на-

29

Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за създаване на
Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, стр. 1).

30

Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност,
с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (ОВ L 338, стр. 1; Специално издание на български език,
2007 г., глава 19, том 6, стр. 183).
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пред Съдът постановява, че решение на юрисдикция на държава членка, което предвижда
настаняването на дете в предоставяща терапевтични и образователни грижи институция от
затворен тип в друга държава членка, когато настаняването предполага лишаване от свобода
за определено време с цел закрила, попада в материалния обхват на Регламент № 2201/2003.
По‑нататък Съдът приема, че съгласието по член 56, параграф 2 от Регламента трябва да бъде
дадено от компетентен публичноправен орган преди приемането на решението за настаняване на детето. Той уточнява, че когато има съмнения относно това дали определено съгласие е дадено надлежно в замолената държава членка, тъй като не е било възможно да
се установи със сигурност кой е бил компетентният орган в последната посочена държава,
нередовността може да бъде отстранена с цел да се гарантира, че изискването за даване на
съгласие по член 56 от Регламента е спазено изцяло.
Що се отнася до изпълняемостта на решение на юрисдикция на държава членка, с което се
разпорежда принудителното настаняване на дете в институция от затворен тип в друга държава членка, Съдът постановява, че подобно решение трябва да бъде обявено за изпълняемо, преди да бъде приведено в изпълнение в замолената държава членка. За да не се лишава от полезно действие този регламент, решението по молбата за издаване на декларация
за изпълняемост трябва да бъде взето особено бързо, без жалбите, подадени срещу подобно решение на юрисдикцията на замолената държава членка, да могат да имат суспензивен
ефект. Накрая Съдът постановява, че съгласието за настаняване в замолената държава членка важи само за срока, посочен в решението на юрисдикцията на молещата държава членка,
и че в случай на подновяване на срока на действие на решението трябва да бъде поискано
ново съгласие от замолената държава членка. По същия начин обявено за изпълняемо решение за настаняване за определен срок може да бъде приведено в изпълнение в замолената
държава членка само за периода, посочен в решението за настаняване.
По дело ERSTE Bank Hungary (Решение от 5 юли 2012 г., C-527/10) Съдът определя дали член 5,
параграф 1 от Регламент № 1346/200031 относно производството по несъстоятелност, разпоредба, която се отнася до вещните права на трети лица върху имущество на длъжника,
намиращо се на територията на друга държава членка, а не тази, в която е образувано производството по несъстоятелност, се прилага и в хипотезата, в която съответното имущество
се намира на територията на държава, която става член на Съюза едва след образуването на
производството срещу длъжника. На първо място, Съдът напомня, че член 4 от Регламента
закрепва общия принцип, че към производството и последиците от него се прилага законът
на държавата членка по образуването на производството по несъстоятелност. Въпреки това,
с цел защита на оправданите правни очаквания и правната сигурност на сделките в държавите членки, различни от държавата, в която е открито производството, Регламентът предвижда изключения от това правило. Сред изключенията е член 5, параграф 1, който гласи, че образуването на производство по несъстоятелност не засяга вещните права на кредитор върху
имущества, които принадлежат на длъжника и в момента на образуването на производството се намират на територията на друга държава членка. Според Съда член 5, параграф 1 трябва да се схваща като разпоредба, която в отклонение от правилото за закона на държавата
на откриване на производството по несъстоятелност дава възможност към вещното право
на кредитор или трето лице върху някои от принадлежащите на длъжника имущества да се
приложи законът на държавата членка, на територията на която се намира въпросното имущество. Съдът постановява, че тази разпоредба се прилага и към производствата по несъстоятелност, образувани преди присъединяването на нова държава членка към Съюза, ако към
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Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета от 29 май 2000 година относно производството по несъстоятелност (OВ L 160, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 1, стр. 143).

28

Годишен доклад за 2012 г.

Съдебна практика

Съд на Европейския съюз

датата на присъединяването ѝ имуществата на длъжника (дружество в несъстоятелност със
седалище в стара държава членка), предмет на въпросното вещно право, са се намирали на
територията на тази нова държава членка.
В множество други решения Съдът тълкува Регламент № 44/200132; сред тях е и Решение по
дело G (Решение от 15 март 2012 г., C-292/10), в което Съдът постановява, че член 4, параграф 1
трябва да се тълкува в смисъл, че допуска прилагането на член 5, точка 3 от същия регламент
по отношение на иск за отговорност поради управлението на уебсайт срещу ответник, който
вероятно е гражданин на Съюза, но чието местонахождение е неизвестно, ако сезираната
юрисдикция не разполага с доказателства, позволяващи ѝ да приеме, че ответникът действително има местоживеене извън територията на Европейския съюз. Съдът също така приема,
че правото на Съюза следва да се тълкува в смисъл, че допуска произнасянето на съдебно
решение в неприсъствено производство срещу ответник, на когото документът за образуване на производството е бил връчен чрез публикуване съгласно националното право поради
невъзможността да се определи местонахождението му, при условие че сезираната юрисдикция предварително се е уверила, че за откриването на ответника са предприети всички
проучвания, изисквани от принципите на дължимата грижа и на добросъвестността. Освен
това в същото решение, но що се отнася до Регламент № 805/200433, Съдът пояснява, че правото на Съюза следва да се тълкува в смисъл, че не допуска удостоверяване като европейско
изпълнително основание по смисъла на Регламент № 805/2004 на съдебно решение, произнесено в неприсъствено производство, срещу ответник, чийто адрес е неизвестен.
В друго решение — по дело Folien Fischer и Fofitec (от 25 октомври 2012 г., C-133/11), Съдът изяснява обхвата на член 5, точка 3 от Регламент № 44/2001, като постановява, че отрицателен
установителен иск относно липсата на гражданска отговорност при деликт или квазиделикт
попада в приложното поле на тази разпоредба.
Дело Trade Agency (Решение от 6 септември 2012 г., C-619/10) дава повод на Съда да тълкува
предвидените в член 34, точки 1 и 2 от Регламент № 44/2001 основания за отказ да се признаят и изпълнят неприсъствени решения.
Член 34, точка 2 позволява на съда на сезираната държава членка да откаже признаването
и изпълнението на неприсъствено решение срещу ответник, на когото документът за образуване на производството не е връчен в достатъчен срок, за да има възможност да организира
защитата си. Съгласно член 54 от този регламент държавата членка, която иска изпълнението
на съдебно решение, трябва да предаде на сезираната държава сертификат, посочващ датата
на връчване на документа за образуване на производството. Съдът напомня, че отредената
на сертификата функция се състои в улесняване в първата фаза на въведеното с Регламента
производство на приемането на декларацията за изпълняемост на решението, постановено
в държавата членка по произход. Така преследваната цел обаче не бива да се постига посредством каквото и да било отслабване на правото на защита. Зачитането на правото на защита
предполага ответникът да има възможност да обжалва в състезателна процедура декларацията за изпълняемост, ако той смята, че е налице някое от основанията за неизпълняемост.

32

Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването
и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално
издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74).
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Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за въвеждане
на европейско изпълнително основание при безспорни вземания (ОВ L 143, стр. 15; Специално издание
на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 3).
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Когато ответникът подаде такава жалба, твърдейки, че не му е връчен документът за образуване на производството, съдът на сезираната държава членка е компетентен да извърши
самостоятелна проверка на съвкупността от доказателства и да провери съответствието
между тях и данните от сертификата, за да прецени дали исковата молба е била връчена на
неявилия се ответник и дали му е била връчена в достатъчен срок и по такъв начин, че той да
има възможност да организира защитата си.
Съдът се произнася и относно възможността сезираният национален съд да приложи клаузата за обществен ред, предвидена в член 34, точка 1 от Регламента, по съображение че
решението за изпълнение би нарушило правото на ответника на справедлив съдебен процес. Според Съда съдът на сезираната държава членка не може на основание на тази клауза
да откаже изпълнението на неприсъствено съдебно решение, с което спорът се решава по
същество, без да са разгледани нито предметът на иска, нито неговите основания и без да са
изложени каквито и да било доводи относно основателността на иска, освен ако с оглед на
всички релевантни обстоятелства счита, че това решение засяга явно и прекомерно правото
на ответника на справедлив съдебен процес.
Накрая, в Решение по дело Mühlleitner (Решение от 6 септември 2012 г., C-190/11) Съдът постановява, че възможността потребителят да предяви иск срещу чуждестранен търговец пред
националните съдилища на основание член 15, параграф 1, буква в) от Регламент № 44/2001
не предполага спорният договор да е сключен от разстояние. Достатъчно е например потребителят да е отишъл в държавата членка на търговеца, за да подпише договора. Съдът
подчертава, че основното условие за прилагането на тази норма е търговската или професионалната дейност да е насочена към държавата, където потребителят има местоживеене.
В това отношение както установяването на контакт от разстояние, така и резервирането на
стоки или услуги от разстояние или a fortiori сключването на потребителски договор от разстояние са показатели за връзка на договора с такава дейност.

Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси
В тази област заслужава да се отбележат две дела, свързани с Рамково решение 2002/58434
и европейската заповед за арест.
По първото от тези дела, а именно дело West (Решение от 28 юни 2012 г., C-192/12 PPU), Съдът
разглежда понятието „изпълняваща държава членка“ по смисъла на член 28, параграф 2 от
Рамковото решение. Тази разпоредба предвижда, че лице, което е предадено на издаващата
държава членка въз основа на европейска заповед за арест, може само със съгласието на
„изпълняващата държава членка“ да бъде предадено от издаващата на друга държава членка, различна от изпълняващата, въз основа на европейска заповед за арест, издадена за престъпление, извършено преди предаването. Сложният въпрос по дело West е да се определи
коя е тази „изпълняваща държава членка“, която трябва да даде съгласието си за последващо
предаване на друга държава членка, при положение че по отношение на издирваното лице
са издавани няколко последователни искания за предаването му. Като се основава на целта
на Рамковото решение, а именно да се създаде пространство на свобода, сигурност и правосъдие, и като взема предвид взаимното доверие, което трябва да съществува между държавите членки, Съдът постановява, че член 28, параграф 2 от Рамковото решение трябва да

34

Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест
и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, стр. 1; Специално издание на български
език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 3).
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се тълкува в смисъл, че когато съответното лице е предавано няколко пъти между държави
членки въз основа на последователни европейски заповеди за арест, последващото му предаване на друга държава членка, различна от тази, която последно го е предала, зависи от
съгласието само на държавата членка, извършила последното предаване.
По второто дело — Lopes Da Silva Jorge (Решение от 5 септември 2012 г., C-42/11), Съдът тълкува член 4, точка 6 от Рамковото решение, съгласно който изпълнението на европейска
заповед за арест може да бъде отказано, когато лицето, издирвано с оглед изпълнението
на наказанието му, се намира или е гражданин или пребиваващ в изпълняващата държава
членка, а същата поема изпълнението на наказанието или мярката за неотклонение съгласно
националното си право. Задачата на Съда е да се произнесе по съвместимостта на транспониращата това правило френска правна уредба, която абсолютно и автоматично изключва
възможността гражданите на другите държави членки, които се намират или пребивават във
Франция, да изтърпят наказанието си в тази държава членка. Съгласно закрепения в член 18
ДФЕС принцип за недопускане на дискриминация, основана на гражданство, Съдът постановява, че никоя държава членка не може да предвиди само в полза на своите граждани
възможността да откаже да изпълни европейска заповед за арест с цел наложеното в друга
държава членка наказание лишаване от свобода да бъде изтърпяно на нейна територия.

Конкуренция
В областта на конкуренцията Съдът и тази година постанови редица важни решения.
Във връзка с картелите и съгласуваните практики на първо място следва да се посочи дело
Toshiba Corporation и др. (Решение от 14 февруари 2012 г., C-17/10), което се отнася до прилагането на правилата за конкуренция в Съюза спрямо картел, породил последици в държава
членка преди присъединяването ѝ към Европейския съюз. Съдът постановява, че в рамките
на производство, образувано след 1 май 2004 г., разпоредбите на член 81 ЕО и на член 3, параграф 1 от Регламент № 1/2003 не са приложими към картел, който е породил последици
на територията на държава членка, присъединила се към Европейския съюз на 1 май 2004 г.,
през периоди преди тази дата. Освен това по силата на член 11, параграф 6 от Регламент
№ 1/2003 във връзка с член 3, параграф 1 от същия регламент образуването от Европейската
комисия на производство срещу картел по глава III от Регламент № 1/2003 не освобождава
националния орган по конкуренция на съответната държава членка от правомощията му да
санкционира, прилагайки националното право на конкуренция, антиконкурентните последици, породени от този картел на територията на посочената държава членка, за времето преди нейното присъединяване към Европейския съюз. Що се отнася до прилагането на принципа ne bis in idem, Съдът също така пояснява, че този принцип допуска националният орган
по конкуренция на съответната държава членка да наложи глоби на предприятия, участващи
в картел, за да санкционира последиците от действията на картела на територията на тази
държава членка преди нейното присъединяване към Европейския съюз, при положение че
наложените глоби на същите участници в картела с решение на Европейската комисия, прието преди решението на посочения национален орган по конкуренция, не са имали за предмет именно тези последици.
На второ място, по съединени дела Alliance One International и Standard Commercial Tobacco/
Комисия и Комисия/Alliance One International и др. (Решение от 19 юли 2012 г., C-628/10 P
и C-14/11 P) Съдът уточнява практиката си относно презумпцията за решаващото влияние, упражнявано от дружеството майка върху изцяло притежаваните от него дъщерни дружества.
В това отношение той постановява, че макар да няма пречки Комисията да установи действителното упражняване на решаващо влияние от дружество майка върху негово дъщерно

Годишен доклад за 2012 г.

31

Съд на Европейския съюз

Съдебна практика

дружество, като се основе на други доказателства или на съчетание от такива доказателства
и посочената презумпция, принципът на равно третиране все пак налага, когато приеме
особен метод, за да прецени дали следва да търси отговорност от дружества майки, чиито
дъщерни дружества са участвали в един и същи картел, Комисията, освен ако не са налице
особени обстоятелства, да се основе на едни и същи критерии за всички тези дружества майки. Освен това, когато се твърди, че е допусната дискриминация, правото на защита на Комисията не обхваща възможността тя да защити законосъобразността на своето решение, като
представи в хода на производството доказателства за установяване на отговорността на дружество майка, които обаче не се сдържат в посоченото решение. Съдът също така пояснява,
че дружество майка и негово дъщерно дружество, което от своя страна е дружество майка на
дружеството, извършило нарушението, могат да се разглеждат с последното дружество като
един‑единствен стопански субект. Сам по себе си фактът, че през определен период това
дружество майка и неговото дъщерно дружество упражняват само съвместен контрол върху
дружеството, извършило нарушението, не е пречка да се констатира, че дружествата представляват един‑единствен стопански субект, при условие обаче че се установи действително
упражняване на решаващо влияние от страна на двете дружества майки върху търговската
политика на дъщерното дружество, извършило нарушението.
На трето и последно място, следва да се спомене Решение по дело Otis и др. (Решение от 6 ноември 2012 г., C-199/11), което е свързано с иска на Европейската комисия пред белгийските граждански съдилища за обезщетяване на претърпените от Съюза вреди в резултат от картел в сектора на асансьорите, който евентуално е засегнал някои обществени поръчки, възложени от
отделни институции и органи на Съюза. Сезиран с преюдициални въпроси относно компетентността на Комисията и спазването на правото на ефективна съдебна защита, Съдът постановява,
първо, че правото на Съюза допуска Европейската комисия да представлява Европейския съюз
пред национална юрисдикция в производство по такъв иск, без да е необходимо да разполага
с пълномощно за това от посочените институции и органи. На второ място, Съдът приема, че
член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз допуска Европейската комисия да
предяви пред национална юрисдикция от името на Европейския съюз иск за поправяне на вредите, претърпени от Съюза вследствие на картел или практика, чието противоречие с член 81
ЕО или 101 ДФЕС е установено с решение на тази институция. Всъщност, след като напомня, че
правото на ефективна съдебна защита включва в частност правото на достъп до съд и принципа за равните процесуални възможности, Съдът най‑напред посочва, че правилото, че националните юрисдикции са обвързани от съдържащата се в решение на Комисията констатация за
неправомерност на определено поведение, не означава, че страните нямат достъп до съд, тъй
като правото на Съюза предвижда система за съдебен контрол по отношение на решенията на
Комисията в областта на конкуренцията, която предоставя всички гаранции, изисквани от Хартата на основните права. По‑нататък според Съда, макар наистина националните съдилища да
са обвързани от констатациите на Комисията, че е налице антиконкурентно поведение, това не
променя факта, че единствено те са компетентни да преценят наличието на вреда и на пряка
причинно‑следствена връзка между поведението и претърпяната вреда. Дори когато в решението си Комисията е трябвало да определи конкретните последици от нарушението, пак националните съдилища трябва да установят отделната вреда, причинена на всяко лице, което
е предявило иск за поправянето ѝ . Поради тези причини Комисията не е едновременно съдия
и страна по делото. Накрая, що се отнася до принципа за равните процесуални възможности,
Съдът напомня, че целта на този принцип е да се осигури равновесие между страните в производството, като така се гарантира, че всеки представен пред юрисдикцията документ може да
бъде преценен и оспорен от всяка от страните в производството. Съдът обаче констатира, че
Комисията не е представила пред националния съд информацията, която е събрала в хода на
производството пред нея за установяване на нарушението. При всички положения според Съда
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правото на Съюза забранява на Комисията да използва информацията, събрана при разследване в областта на конкуренцията, за цели, различни от тези на разследването.
По‑нататък, в областта на злоупотребите с господстващо положение, по дело Post Danmark
(Решение от 27 март 2012 г., C-209/10) Съдът разглежда запитване относно обстоятелствата,
при които политика на ниски цени, прилагани от предприятие с господстващо положение,
в случая традиционният пощенски оператор, спрямо някои бивши клиенти на конкурент,
трябва да се счита за злоупотреба, свързана с практика за отстраняване, противоречаща на
член 82 ЕО. В решението си Съдът постановява, че член 82 ЕО забранява по‑специално на
предприятие с господстващо положение да осъществява ценови практики, които имат отстраняващ ефект за неговите конкуренти, считани за толкова ефективни, колкото него, и които засилват господстващото му положение, като прибягва до средства, различни от тези,
свързани с основана на заслуги конкуренция. В този смисъл, що се отнася по‑конкретно до
разглежданите практики, Съдът постановява, че член 82 ЕО трябва да се тълкува в смисъл, че
политика на ниски цени, прилагани от предприятие с господстващо положение спрямо някои
бивши големи клиенти на конкурент, не може да се счита за злоупотреба, свързана с практика за отстраняване, само поради това че прилаганата от това предприятие цена към един от
неговите клиенти е в размер под общите средни разходи, свързани със съответната дейност,
но над средните му пределни разходи, дефинирани като разходите, които ще отпаднат в краткосрочен или средносрочен план, ако предприятието преустанови съответната дейност. За
да се прецени наличието на антиконкурентен ефект при такива обстоятелства, трябва да се
провери дали без обективна обоснованост тази ценова политика води до действителното
или вероятно отстраняване на този конкурент, увреждайки конкуренцията и поради това интересите на потребителите. Съдът също така постановява, че дори когато ценовата политика
на дадено предприятие с господстващо положение би могла евентуално да се квалифицира
като дискриминация посредством цените, това обстоятелство само по себе си не показва
наличието на злоупотреба, свързана с практика за отстраняване. Освен това Съдът приема,
че предприятие с господстващо положение може да докаже основателността на действия,
които могат да попаднат в обхвата на предвидената в член 82 ЕО забрана. За тази цел такова
предприятие по‑специално може да докаже или че неговото поведение е обективно необходимо, или че породеният от него отстраняващ ефект може да бъде неутрализиран, дори преодолян, чрез предимства, свързани с ефективността, от които се ползват и потребителите.
Другото дело, което заслужава да се спомене в областта на злоупотребите с господстващо
положение, е дело AstraZeneca/Комисия (Решение от 6 декември 2012 г., C-457/10 P), образувано по жалба срещу решение на Общия съд, с което по същество се потвърждава решение на Комисията, установяващо злоупотреби от страна на фармацевтичното предприятие
AstraZeneca. В решението си Комисията констатира, че първата злоупотреба на посоченото
предприятие се състои в това, че умишлено е направило заблуждаващи изявления пред патентните ведомства на някои държави членки, за да издейства издаването или оставянето
в сила на сертификатите за допълнителна закрила, с които се удължава патентната защита,
като целта му е била да не допусне производителите на генерични продукти на пазара. Втората злоупотреба, констатирана от Комисията, се състои в това, че то е осигурило оттеглянето на издадените му разрешения за пускане на един лекарствен продукт на пазара в някои
държави членки, за да забави или да затрудни търговията с генерични лекарствени продукти, както и да възпрепятства паралелния внос.
Що се отнася конкретно до първата злоупотреба във връзка със сертификатите за допълнителна закрила, Съдът напомня, че правото на Съюза забранява на предприятие в господстващо положение да отстранява конкурент и по този начин да укрепва положението си, като
прибягва до средства, различни от средствата на конкуренцията, основана на качествата.
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По този въпрос Съдът заключава, че Общият съд правилно е приел, че последователното
и целенасочено поведение на фармацевтичното предприятие, което се характеризира с направените заблуждаващи изявления пред патентните ведомства и с липсата на прозрачност,
с които предприятието умишлено се е опитало да въведе в грешка патентните ведомства
и съдебните органи, за да запази възможно най‑дълго монопола си на пазара на лекарствените продукти, съставлява практика, чужда на конкуренцията, основана на качествата, и следователно е злоупотреба с господстващо положение. Що се отнася до втората злоупотреба
с господстващо положение, Съдът констатира, че към този тип конкуренция не спада и оттеглянето на разрешенията за пускане на пазара без обективна причина и след изтичането на
срока на признатото от правото на Съюза изключително право, с цел да се попречи на въвеждането на генеричните продукти и на паралелния внос. Накрая, що се отнася до наложената
на дружествата глоба, Съдът приема, че Общият съд не е допуснал грешка при прилагане на
правото, когато в частност е заключил, че при липсата на смекчаващи или особени обстоятелства злоупотребите трябва да се квалифицират като тежки нарушения. Затова не е имало
основание за намаляване на размера на глобата.
В областта на концентрациите Съдът разглежда подадените жалби срещу две решения на
Общия съд по повод операцията, с която Vivendi Universal прехвърля на Lagardère своето
книгоиздателско предприятие, като първоначално използва косвен представител, а именно
банката Natexis Banques Populaires. По‑късно, след като Комисията одобрява концентрацията
под условието дружеството Lagardère да изпълни поетите за целта ангажименти, част от активите са прехвърлени обратно на дружеството Wendel.
По първото дело — Éditions Odile Jacob/Комисия (Решение от 6 ноември 2012 г., C-551/10 P),
Съдът потвърждава решението на Общия съд, с което се отхвърля жалбата срещу решението
на Комисията за обявяване на концентрацията за съвместима с общия пазар. В частност Съдът постановява, че макар концентрацията да е извършена преди уведомяването на Комисията за нея, това обстоятелство е без значение за законосъобразността на нейното решение.
Макар евентуално да е основание за налагане на предвидените в правото на Съюза санкции,
и в частност на глоба, подобно обстоятелство не може да доведе до отмяна на решението на
Комисията, тъй като няма никакво отражение върху съвместимостта на разглежданата концентрация с общия пазар.
По второто дело — Комисия/Odile Jacob (Решение от 6 ноември 2012 г., съединени дела
C-553/10 P и C-554/10 P), Съдът потвърждава решението на Общия съд да отмени решението
на Комисията, с което се одобрява придобиването от дружеството Wendel на част от активите, принадлежали на Lagardère при приключването на концентрацията. Съдът постановява,
че когато Комисията обявява концентрация за съвместима с общия пазар под условието приобретателят да изпълни определени ангажименти, сред които и задължението да прехвърли
обратно активите и да назначи довереник, който да следи за изпълнението на задължението за обратно прехвърляне, този довереник трябва най‑напред да е независим от страните
и освен това да действа независимо от тях, така че липсата на независимост е достатъчна за
отмяната на решението на Комисията. Въпросът дали довереникът е действал независимо
възниква само ако преди това се установи, че той реално е бил независим от страните. В този
смисъл, след като основателно е приел, че довереникът не е независим, съдът на Съюза не
е длъжен да разгледа дали in concreto този довереник е действал по начин, който разкрива
тази му липса на независимост.
Накрая, що се отнася до антиконкурентните мерки на държавите членки, и по‑точно до помощите, по дело Комисия/EDF (Решение от 5 юни 2012 г., C-124/10 P) се обсъжда решението на
Комисията да квалифицира като държавна помощ отказа на Френската република от нейно
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данъчно вземане спрямо Électricité de France, публично предприятие, което към онзи момент
е било изцяло нейна собственост. Съдът разглежда въпроса дали когато е едновременно
кредитор по данъчното задължение на дадено предприятие и единственият му акционер,
държавата членка може да се позовава на критерия за „частния инвеститор в условията на
пазарна икономика“, за да докаже, че извършеното от нея увеличаване на капитала на това
предприятие чрез отказ от данъчното вземане не представлява държавна помощ, или пък
този критерий е неприложим, както приема в случая Комисията, поради данъчния характер
на вземането и поради факта че отказът на държавата от това вземане е резултат от упражняване на властническите ѝ правомощия.
В решението си Съдът напомня, че съответната мярка не може да се квалифицира като държавна помощ, ако публичното предприятие бенефициер е могло да получи същото предимство като предимството, което му е предоставено посредством държавните средства, при обстоятелства, съответстващи на нормалните пазарни условия. За да се прецени дали и частен
инвеститор би предоставил същото предимство при такива условия, Съдът приема, че трябва да се вземат предвид единствено печалбите и задълженията, свързани с положението на
държавата в качеството ѝ на акционер, като се изключат тези, които са свързани с качеството
ѝ на носител на публична власт. Следователно приложимостта на критерия за частния инвеститор зависи в крайна сметка от това дали държавата предоставя икономическо предимство
на предприятие, на което тя е собственик, в качеството си на акционер, а не в качеството си
на носител на публична власт. Освен това Съдът подчертава, че финансовото положение на
публичното предприятие бенефициер зависи не само от формата, в която му е предоставено предимството, независимо от неговото естество, но и от размера на сумата, с която то се
ползва в крайна сметка. Затова Съдът постановява, че критерият за частния инвеститор може
да се прилага дори в случая, в който са използвани средства от данъчно естество.
Въпреки това Съдът пояснява, че когато се позовава на критерия за частния инвеститор, държавата членка следва да докаже недвусмислено и въз основа на обективни и проверими доказателства, че приетата мярка произтича от нейното качество на акционер. В частност тези
доказателства трябва ясно да сочат, че съответната държава членка е взела предварително
или едновременно с предоставянето на икономическото предимство решението с реално
приложената мярка да направи инвестиция в публично контролираното предприятие. Ако
съответната държава членка представи такива доказателства, Комисията има за задача да
направи обща преценка, като вземе предвид всяко доказателство, което ѝ позволява да определи дали разглежданата мярка произхожда от качеството на акционер или от качеството
на носител на публична власт на посочената държава членка. Затова Съдът постановява, че
целта на Френската република може да се вземе предвид, за да се определи дали е действала
в качеството си на акционер.
Пак в областта на държавните помощи, по дело Комисия/Испания (Решение от 11 декември 2012 г., C-610/10) се разглежда неизпълнението от Кралство Испания на решение на Съда,
с което се установява, че тази държава членка не е изпълнила задълженията си, тъй като не
е взела необходимите мерки, за да се съобрази с решение на Комисията за обявяване на определени помощи за неправомерни и несъвместими с общия пазар.
По въпроса за връщането на помощите, обявени за неправомерни и несъвместими с общия
пазар, Съдът напомня, че в хипотезата, в която предприятието — получател на помощите,
е обявено в несъстоятелност, възстановяването на предишното положение и премахването на нарушението на конкуренцията, произтичащо от неправомерно отпуснатите помощи,
могат по принцип да се осъществят чрез вписване на вземането, свързано с възстановяването на такива помощи, в списъка на вземанията към предприятието. Това вписване обаче
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позволява да бъде изпълнено задължението за възстановяване единствено ако, в случай че
държавните органи не биха могли да възстановят целия размер на помощите, производството по обявяване в несъстоятелност доведе до ликвидация на предприятието — получател
на неправомерно отпуснатите помощи, а именно до окончателно прекратяване на неговата
дейност. Ето защо Съдът постановява, че когато предприятието получател е обявено в несъстоятелност и е създадено дружество с цел да продължи част от дейността му, продължаването на тази дейност без цялостно възстановяване на съответните помощи може да доведе до
продължаване на нарушението на конкуренцията, причинено от конкурентното предимство,
с което това дружество се е ползвало на пазара в сравнение с неговите конкуренти. Така
например подобно новосъздадено дружество може, ако това предимство продължава да
е налице в негова полза, да бъде задължено да възстанови разглежданите помощи. В такъв
случай вписването на вземането, свързано с тези помощи, в списъка на вземанията не е достатъчно само по себе си, за да премахне така възникналото нарушение на конкуренцията.

Данъчни разпоредби
В областта на данъка върху добавената стойност заслужава да се отбележи Решение по дело
Belvedere Costruzioni (Решение от 29 март 2012 г., C-500/10). Делото се отнася до прилагането
в областта на данъка върху добавената стойност на изключителна разпоредба от италианското национално право, която предвижда автоматично прекратяване на висящи производства
пред юрисдикция, действаща като трета инстанция по данъчни дела, когато първоинстанционната жалба по тези производства е подадена повече от десет години преди датата на
влизане в сила на тази разпоредба и данъчната администрация е загубила делото пред първите две съдебни инстанции, като с посоченото автоматично прекратяване решението на
юрисдикцията, действаща като втора инстанция, влиза в сила и претенцията на данъчната
администрация се погасява. Съдът постановява, че член 4, параграф 3 ДЕС и членове 2 и 22 от
Шеста директива 77/388 относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки
относно данъците върху оборота35 допускат такава правна уредба. Всъщност според Съда
задължението да се осигури ефективното събиране на средствата на Съюза не може да се
противопостави на принципа за гледане на делото в разумен срок, който принцип съгласно
член 47, втора алинея от Хартата на основните права на Европейския съюз държавите членки
са длъжни да спазват, когато прилагат правото на Съюза, и чиято защита се налага и по силата
на член 6, точка 1 от Европейската конвенция за правата на човека.

Транспорт
В областта на въздушния транспорт три дела дават възможност на Съда да тълкува редица
разпоредби на Регламент № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на
полети36.
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Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, стр. 1).

36

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно
създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, стр. 1; Специално
издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).
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След Решение по дело Sturgeon и др.37, съединени дела Nelson и др. и TUI Travel и др. (Решение
от 23 октомври 2012 г., C-581/10 и C-629/10) дават повод на Съда да потвърди практиката си, че
пътниците на полети с голямо закъснение имат право на обезщетение. Така Съдът постановява, че членове 5, 6 и 7 от Регламент № 261/200438 трябва да се тълкуват в смисъл, че пътниците
на закъснели полети имат право на обезщетение по силата на този регламент, ако понасят
поради такива полети загуба на време, равна на или по‑голяма от три часа, тоест когато достигат своя краен пункт на пристигане три часа или повече след предварително планираното
от въздушния превозвач време за пристигане по разписание. При все това подобно закъснение не дава право на обезщетение в полза на пътниците, ако въздушният превозвач е в състояние да докаже, че голямото закъснение се дължи на извънредни обстоятелства, които не
са могли да бъдат избегнати, дори да са били взети всички необходими мерки, тоест обстоятелства, които се намират извън ефективния контрол на въздушния превозвач. Освен това
Съдът отбелязва, че изискването за обезщетяване на пътниците на закъснели полети е съвместимо с Конвенцията от Монреал39. Съдът също така приема, че посоченото задължение не
е в разрез нито с принципа на правната сигурност, нито с принципа на пропорционалност.
В две решения от един и същи ден Съдът изяснява обхвата на понятието „отказан достъп на
борда“.
Така по дело Finnair (Решение от 4 октомври 2012 г., C-22/11) Съдът постановява, че понятието
„отказан достъп на борда“ по смисъла на член 2, буква й) и член 4 от Регламент № 261/200440
трябва да се тълкува в смисъл, че обхваща не само случаите на отказан достъп на борда поради продажба на повече билети, отколкото са наличните места, но и случаите на отказан
достъп на борда поради други причини, като например оперативни причини. Според Съда
ограничаването на обхвата на понятието „отказан достъп на борда“ единствено до случаите
на полети, за които са продадени повече билети, отколкото са наличните места, на практика
би довело до значително намаляване на защитата, предоставена на пътниците по силата на
Регламент № 261/2004, и следователно би било в разрез с посочената в съображение 1 от
него цел за гарантиране на високо равнище на защита на пътниците, което оправдава широко тълкуване на признатите на пътниците права. Освен това Съдът постановява, че член 2,
буква й) и член 4, параграф 3 от Регламент № 261/2004 трябва да се тълкуват в смисъл, че
с „извънредни обстоятелства“, накарали въздушния превозвач да реорганизира полетите
след тяхното настъпване, не може да се обоснове „отказан достъп на борда“ за посочените
по‑късни полети, нито да се освободи този превозвач от неговото задължение за обезщетяване на основание член 4, параграф 3 от същия регламент, спрямо пътника, на когото отказва достъп на борда за един от тези полети, извършени след настъпването на посочените
обстоятелства.
По дело Rodríguez Cachafeiro и Martínez‑Reboredo Varela‑Villamor (Решение от 4 октомври 2012 г., C-321/11) Съдът постановява, че член 2, буква й) от Регламент № 261/200441 във
връзка с член 3, параграф 2 от този регламент трябва да се тълкува в смисъл, че понятието
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Решение от 19 ноември 2009 г. по съединени дела С-402/07 и С-432/07. Вж. годишния доклад за 2009 г.,
стр. 29.
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Вж. предходната бележка под линия.

39

Конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз, сключена в Монреал
на 28 май 1999 г., одобрена от името на Европейската общност с Решение 2001/539/EО на Съвета от 5 април 2001 година (ОВ L 194, стр. 38; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 8, стр. 112).

40

Вж. бележка под линия 37.

41

Вж. предходната бележка под линия.
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„отказан достъп на борда“ включва случая, при който в рамките на единен договор за превоз, включващ няколко резервации за непосредствено последователни полети, за които се
правят едновременни регистрации, въздушен превозвач отказва достъп на борда на някои
пътници, с мотива че първият полет, включен в тяхната резервация, е закъснял по вина на
този превозвач и че последният е направил погрешно предположение, че тези пътници няма
да стигнат навреме, за да се качат на борда за втория полет.

Сближаване на законодателствата
Като се има предвид, че сближаването на законодателствата се извършва в най‑различни области, не е учудващо, че съдебната практика по въпроса е много разнопосочна. По две дела
Съдът разглежда правната защита на компютърните програми, като тълкува две директиви
от 1991 г.42 и 2009 г.43: по едното дело тълкува предмета на защита, а по другото — обхвата на изчерпване на изключителното право на разпространение на копие от компютърната
програма. Фактите по първото дело, по което се произнася Съдът (Решение от 2 май 2012 г.
по дело SAS Institute, C-406/10), дават повод на британския съд да отправи до Съда редица
преюдициални въпроси. Като цяло целта му е да изясни обхвата на защитата на компютърните програми с авторско право, и по‑точно дали тази защита обхваща функциите на програмата и програмния език. Съдът най‑напред приема, че както функциите на компютърната програма, така и програмният език и форматът на файловете с данни, употребявани при
работа с компютърната програма, за да се използват някои от функциите ѝ , не съставляват
обективирана форма на програмата. Поради това те не се ползват от закрилата на авторското
право. Съдът обаче уточнява, че ако трето лице се сдобие с частта от изходния или обектния
код, свързана с програмния език или с формàта на файловете с данни, използвани при работа с определена компютърна програма, и с помощта на този код създаде сходни елементи
в собствената си компютърна програма, действията му биха могли да бъдат забранени от
автора на програмата. След това Съдът посочва, че съгласно Директива 91/250 купувачът на
лицензиран софтуер има право да наблюдава, изучава и изпитва функционирането на софтуера, за да определи идеите и принципите, които са заложени в който и да е от елементите
му, и че всяка договорна разпоредба, противоречаща на това право, е нищожна. Съдът също
така постановява, че определянето на тези идеи и принципи може да се осъществява в процеса на извършване на разрешените съгласно лиценза действия. Следователно според Съда
носителят на авторското право върху компютърна програма не може въз основа на лицензионния договор да забрани на получилото лиценза лице да наблюдава, изучава и изпитва
функционирането на програмата, за да определи какви са идеите и принципите, заложени
във всички елементи на програмата, ако извършва това, докато осъществява действията,
които лицензът му позволява да извърши, както и действията по зареждане и пускане, необходими за използването на програмата, и при условие че не нарушава изключителните
права на носителя на авторското право върху тази програма. Освен това според Съда не
е налице нарушение на авторското право, когато — както в делото, по което е постановено
решението от 2 май 2012 г. — законно придобилото лиценза лице не е имало достъп до изходния код на лицензираната компютърна програма, а само я е изучавало, наблюдавало и изпитвало, за да възпроизведе функциите ѝ във втора програма. След това Съдът установява,
че възпроизвеждането в компютърна програма или в ръководство за работа с тази програма
на някои елементи, описани в защитеното с авторско право ръководство за работа с друга

42

Директива 91/250/ЕИО на Съвета от 14 май 1991 година относно правната защита на компютърните програми (ОВ L 122, стр. 42; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 114).

43

Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно правната
закрила на компютърните програми (ОВ L 111, стр. 16).
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компютърна програма, може да представлява нарушение на авторското право върху последното ръководство, ако възпроизведеното е израз на собственото интелектуално творение
на автора на ръководството. В това отношение Съдът приема, че в случая ключовите думи,
синтаксисът, командите и комбинациите от команди, възможностите за избор, настройките
по подразбиране и повторенията са съставени от думи, цифри или математически понятия,
които, взети поотделно, не са сами по себе си интелектуално творение на автора на компютърната програма. Затова според Съда запитващата юрисдикция е компетентна да провери
дали резултатът от твърдяното в главното производство възпроизвеждане е израз на защитеното с авторско право собствено интелектуално творение на автора на ръководството за
работа с компютърната програма.
По второто дело (Решение от 3 юли 2012 г. по дело UsedSoft, C-128/11), образувано по преюдициално запитване от Bundesgerichtshof, Съдът пояснява, че принципът за изчерпване на правото на разпространение се прилага не само когато носителят на авторското право продава
копия от софтуера си на материален носител (CD‑ROM или DVD), но и когато ги разпространява чрез възможност за изтеглянето им от неговия уебсайт. Всъщност, когато носителят на
авторското право предоставя на разположение на клиента си копие, било то материално или
нематериално, и същевременно сключва с него лицензионен договор, с който срещу заплащането на определена цена му дава правото да използва копието за неограничен срок, носителят продава копието на клиента и с това изчерпва изключителното си право на разпространение. Такава сделка всъщност предполага прехвърляне на правото на собственост върху
това копие. При това положение, макар лицензионният договор да забранява последващо
прехвърляне, носителят на правото не може повече да се противопостави на препродажбата
на това копие.
Съдът в частност посочва, че ограничаването на приложението на принципа на изчерпване на правото на разпространение само до продавани върху материален носител копия от
компютърни програми би позволило на носителя на авторското право да контролира препродажбата на копията, които са били изтеглени по интернет, и да изисква във връзка с всяка продажба ново възнаграждение, след като първата продажба на съответното копие вече
е позволила на този носител да получи подходящо възнаграждение. Подобно ограничение
при препродажбата на изтеглените по интернет копия от компютърни програми би надхвърлило необходимото за защитата на специфичния предмет на разглежданата интелектуална
собственост. Освен това изчерпването на правото на разпространение се отнася и до продаденото копие от компютърната програма, което е поправено и актуализирано от носителя
на авторското право. Всъщност дори в хипотезата на сключване на договора за поддръжка
за определено време поправените, изменени или добавени въз основа на подобен договор
функции са неразделна част от първоначално изтегленото копие и могат да се използват от
клиента без ограничение във времето.
Съдът обаче подчертава, че ако придобитият от първия приобретател лиценз се отнася до
брой на ползвателите, който надхвърля неговите нужди, то вследствие от изчерпването на
правото на разпространение този приобретател няма право да раздели лиценза и да го препродаде само отчасти. Освен това той уточнява, че първоначалният приобретател на материално или нематериално копие на компютърна програма с изчерпано право на носителя на
авторското право на разпространение трябва да направи неизползваемо изтегленото върху
неговия компютър копие в момента на неговата препродажба. Всъщност, ако продължи да
го използва, той би нарушил изключителното право на носителя на авторско право на възпроизвеждане на неговата компютърна програма. За разлика от изключителното право на
разпространение изключителното право на възпроизвеждане не се изчерпва при първата
продажба. Директива 2009/24 обаче разрешава всяко възпроизвеждане, което е необходимо,
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за да се даде възможност на законния приобретател да използва компютърната програма
по съвместим с нейното предназначение начин. Такова възпроизвеждане не може да бъде
забранено с договор.
В този контекст Съдът отговаря на преюдициалния въпрос, че всеки следващ приобретател
на копие, за което е изчерпано правото на разпространение на носителя на авторското право, е законен приобретател в този смисъл. Следователно той може да изтегли на компютъра
си копието, което му е продадено от първия приобретател. Подобно изтегляне следва да се
счита за необходимо възпроизвеждане на компютърна програма, което дава възможност на
новия приобретател да използва програмата по съвместим с нейното предназначение начин.
Така новият приобретател на лиценза за използване може в качеството си на законен приобретател на поправеното и актуализирано копие от разглежданата компютърна програма да
изтегли копието от уебсайта на носителя на авторското право.
Пак в областта на авторското право Съдът е сезиран във връзка със спор между главния режисьор на документален филм и продуцента на филма по повод изпълнението на договора,
с който първият е прехвърлил на втория авторското си право и някои права за използването
на филма, като се произнася относно понятието за носител на авторското право и относно
произтичащите от това права на носителя. Разглежданото преюдициално запитване на австрийски съд се отнася до редица актове от правото на Съюза, и по‑конкретно до Директиви
92/10044, 93/8345, 93/9846 и 2001/2947.
Така Съдът постановява (Решение от 9 февруари 2012 г. по дело Luksan, C-277/10), че членове
1 и 2 от Директива 93/83, от една страна, и членове 2 и 3 от Директива 2001/29 във връзка
с членове 2 и 3 от Директива 2006/115 и член 2 от Директива 2006/11648, от друга страна, следва да се тълкуват в смисъл, че правата на използване на кинематографично произведение
(право на възпроизвеждане, право на излъчване чрез спътник и право на всяка друга форма
на публично съобщаване чрез предоставяне на публичен достъп) принадлежат непосредствено и оригинерно по силата на закона на главния режисьор. Следователно тази разпоредби трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национално законодателство, което
предоставя посочените права на използване по силата на закона единствено на продуцента
на разглежданото произведение. В това отношение, продължава Съдът, член 2 от Директива
93/83 и членове 2 и 3 от Директива 2001/29 не бива предвид член 1, параграф 4 от Договора
на Световната организация за интелектуална собственост за авторското право да се тълкуват
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Директива 92/100/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1992 година относно правото на отдаване под наем
и в заем и относно някои права, сродни на авторското право в областта на интелектуалната собственост
(OВ L 346, стр. 61; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 120).

45

Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 септември 1993 година относно координирането на някои правила, отнасящи се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване (ОВ L 248, стр. 15; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1,
стр. 134).

46

Директива 93/98/ЕИО на Съвета от 29 октомври 1993 г. относно хармонизирането на срока на закрила на
авторското право и някои сродни права (ОВ L 290, стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г.,
глава 17, том 1, стр. 230).

47

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).

48

Директива 2006/116/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 година за срока за закрила на авторското право и някои сродни права (ОВ L 372, стр. 12; Специално издание на български
език, 2007 г., глава 17, том 3, стр. 7).
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в смисъл, че на основание член 14 bis от Бернската конвенция за закрила на литературните
и художествените произведения дадена държава членка може, позовавайки се на предоставената ѝ с тази разпоредба от международен договор възможност, да не признае в своето
национално законодателство правата на използване на кинематографично произведение на
главния режисьор на това произведение, тъй като такова тълкуване, най‑напред, не зачита компетентността на Съюза в областта, по‑нататък, не е съвместимо с целта на Директива
2001/29 и накрая, не съответства на изискванията, произтичащи от член 17, параграф 2 от
Хартата на основните права на Европейския съюз, гарантираща закрилата на интелектуалната собственост.
След това Съдът приема, че правото на Съюза предоставя на държавите членки възможност
да установят в полза на продуцента на кинематографичното произведение презумпция за
прехвърляне на правата на използване на кинематографичното произведение (правото на
излъчване чрез спътник, правото на възпроизвеждане и правото на всяка друга форма на
публично съобщаване чрез предоставяне на публичен достъп), при условие че тази презумпция е оборима и не изключва възможността главният режисьор на посоченото произведение
да постигне различна уговорка.
За сметка на това Съдът постановява, че в качеството си на автор на кинематографичното
произведение главният режисьор е носител по силата на закона, непосредствено и оригинерно на правото на справедливо обезщетение, предвидено в член 5, параграф 2, буква б) от
Директива 2001/29.
В този смисъл според Съда правото на Съюза не предоставя на държавите членки възможност да установят в полза на продуцента на кинематографичното произведение презумпция за прехвърляне на правото на справедливо обезщетение, принадлежащо на главния
режисьор на това произведение, независимо дали тази презумпция е необорима, или може
да бъде дерогирана. Всъщност разпоредбите на член 5, параграф 2, буква б) от Директива
2001/29 относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му
права в информационното общество налагат 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 правомощия
ефективно събиране на справедливото обезщетение, предназначено да обезщети авторите
за претърпяната от тях вреда, тъй като в противен случай тези разпоредби биха се оказали
лишени от полезен ефект. Въвеждането в тежест на държавата членка на подобно задължение за постигане на определен резултат с оглед на ефективното събиране на справедливото
обезщетение в полза на носителите на тези права обаче е в идейно противоречие с възможността носителят на такова право да се откаже от това справедливо обезщетение, и още повече с възможността държавите членки да въведат подобна презумпция за прехвърляне.
По друго дело (Решение от 21 юни 2012 г. по дело Donner, C-5/11) Съдът се произнася по възможността за ограничаване на свободното движене на стоки по съображения за защита на авторското право. Германски гражданин е бил осъден от Областен съд Мюнхен ІІ за помагачество
при неразрешено използване с търговска цел на произведения, защитени с авторско право.
Според констатациите на областния съд между 2005 г. и 2008 г. този гражданин е подпомагал
разпространението в Германия на имитации на мебели, защитени в Германия с авторско право. Копията на произведенията са доставяни от Италия, където между 2002 г. и 2007 г. не са
били защитени с авторско право, а към меродавния момент — не са били защитени напълно,
тъй като съгласно италианската съдебна практика тази защита не е можело ефективно да се
противопостави на производителите, които ги възпроизвеждат и/или продават от определено
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време. Копията са предлагани за продажба на клиенти в Германия чрез реклами в списания
и притурки към списания, чрез директни рекламни брошури и чрез уебсайт на немски език.
Установеният в Италия продавач препоръчва на купувачите си услугите на италианско транспортно предприятие, чийто управител е осъденият германски гражданин. При предаването на стоката на клиентите в Германия шофьорите на транспортното дружество им събират
покупната цена за копията на произведенията и транспортните разходи. От правна гледна
точка собствеността върху продадените вещи е прехвърлена върху германските клиенти
още в Италия. Реалната власт да се разпореждат с вещите обаче преминава върху тях едва
в Германия с помощта на превозвача. Затова според областния съд разпространението по
смисъла на авторското право е налице не в Италия, а в Германия, където то е забранено поради липсата на разрешение от страна на носителите на авторското право.
Bundesgerichtshof, пред който е обжалвана присъдата, иска да установи дали прилагането на
германското наказателно право представлява в случая необосновано ограничение на гарантираното в правото на Съюза свободно движение на стоките.
На първо място, Съдът отбелязва, че прилагането на наказателното право в случая предполага на територията на страната да е извършено „публично разпространяване“ по смисъла на
правото на Съюза49. В това отношение той констатира, че търговец, който насочва рекламата
си към неограничен кръг субекти, пребиваващи в определена държава членка, и създава или
предоставя на тяхно разположение специална система за доставка и начин на разплащане,
или позволява на трето лице да го прави, като по този начин осигурява възможност на посочените субекти да се доставят копия на произведения, защитени в същата държава членка
с авторско право, извършва публично разпространяване в държавата членка, където става
доставката. Съдът отбелязва, че националният съд е компетентен да прецени дали са налице
данни, въз основа на които може да се заключи, че този търговец е извършил подобно публично разпространяване.
На второ място, Съдът установява, че скрепената с наказателна санкция забрана за разпространяване в Германия съставлява ограничение за свободното движение на стоки. Подобно
ограничение обаче може да бъде обосновано по съображения за закрила на индустриалната
и търговската собственост. Всъщност въпросното ограничение се основава на разнородните
практически условия на защита на съответните авторски права в различните държави членки. Тази разнородност е неразривно свързана със самото съществуване на изключителните
права. В случая защитата на правото на разпространяване не може да се счита за водеща
до непропорционално или изкуствено разделяне на пазарите. Всъщност прилагането на наказателното право може да се приеме за необходимо за защита на специфичния предмет
на авторското право, което по‑специално предоставя изключителното право на използване.
При това положение въпросното ограничение е обосновано и пропорционално на преследваната цел.
Ето защо Съдът отговаря, че правото на Съюза допуска държава членка в приложение на националното наказателно право да упражнява наказателно преследване срещу превозвача за
помагачество при неразрешено разпространяване на копия на защитени с авторско право
произведения, в случай че тези копия се разпространяват публично на територията на тази
държава членка в рамките на продажба, специално насочена към неограничен кръг лица
в посочената държава и сключена в друга държава членка, където тези произведения не са

49

Вж. бележка под линия 47.
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защитени от авторско право или закрилата, от която се ползват, не може да бъде ефективно
противопоставена на третите лица.
Две дела дават повод на Съда да се произнесе относно понятието за публично съобщаване
по смисъла на Директива 2006/11550, при което — за разлика от случаите на лично използване — носителят на правото на използване на разпространеното произведение е длъжен
да заплаща такса. Двете дела се отнасят до разпространяването от търговци, в единия случай — хотелиер, а в другия — зъболекар, на звукозаписи в съответните им търговски помещения. В двете си решения, обявени в един и същи ден (Решение от 15 март 2012 г. по дело
SCF, C-135/10 и Решение от 15 март 2012 г. по дело Phonographic Performance (Ireland), C-162/10),
Съдът анализира критериите, които следва да се прилагат, за да се определи дали произведението е съобщено публично.
В началото Съдът напомня, че вече е постановил, че понятието „публично съобщаване“ предполага индивидуализирана преценка и че за целите на тази преценка трябва да се отчитат
няколко допълнителни критерии, които не са самостоятелни и са взаимозависими. Сред
тези критерии е, на първо място, неоспоримата роля на ползвателя. Всъщност ползвателят извършва „съобщаване“, когато, съзнавайки напълно последиците от своите действия,
предоставя на клиентите си достъп до излъчвано предаване, което съдържа закриляното
произведение. Съдът уточнява някои елементи, характерни за понятието „публика“. В това
отношение „публиката“ включва неопределен брой потенциални адресати и доста голям
брой лица. Съдът добавя, че доходоносният характер на публичното съобщаване също е релевантен критерий. Изложеното трябва да се разбира в смисъл, че публиката, сред която се
извършва посоченото съобщаване, от една страна, е целево търсена от ползвателя, и от друга — е възприемчива по един или друг начин по отношение на съобщаването от ползвателя,
а не е случайно „привлечена“.
Що се отнася до въпроса колко голям да е броят на потенциалните адресати, Съдът вече е посочвал, че клиентите на един хотел са достатъчно голям брой лица, така че трябва да се разглеждат като публика, и че излъчването от хотелиера на звукозаписи има доходоносен характер. Всъщност с действията на лицето, което стопанисва хотел, насочени към предоставяне
на достъп на клиентите му до излъчваното произведение, се извършва допълнителна услуга,
която има значение за престижа на хотела, а оттам и за цената на стаите. Освен това така
е възможно да бъдат привлечени още клиенти, заинтересовани от тази допълнителна услуга.
Затова стопанисващото лице е „ползвател“, който извършва „публично съобщаване“ на излъчван звукозапис по смисъла на правото на Съюза.
Поради това стопанисващото лице е длъжно да заплаща справедливо обезщетение за разпространението на излъчвания звукозапис в допълнение към обезщетението, заплащано от
радиотелевизионния оператор. Всъщност, когато хотелиерът публично съобщава звукозапис,
излъчван в стаите на неговите клиенти, той използва самостоятелно този звукозапис и го изпраща на публика, отделна от и допълнителна спрямо публиката, визирана с първоначалното

50

Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за правото на
отдаване под наем и в заем, както и за някои права, [сродни на] авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 376, стр. 28; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 3,
стр. 14). Тази директива, влязла в сила на 16 януари 2007 г., кодифицира и отменя Директива 92/100/ЕИО
на Съвета от 19 ноември 1992 година относно правото на отдаване под наем и в заем и относно някои
права, сродни на авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 346, стр. 61; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 120).
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съобщаване. В допълнение, той извлича икономическа полза от това предаване, отделна от
ползата, получена от радиотелевизионния оператор или от продуцента на звукозаписите.
Съдът също така постановява, че хотелиер, който поставя в стаите на своите клиенти не радио- и/или телевизионни приемници, а друго устройство и звукозаписи върху материален
носител или в дигитална форма, които могат да се възпроизвеждат или слушат с помощта
на устройството, е „ползвател“, който извършва „публично съобщаване“ на звукозапис по
смисъла на правото на Съюза. Затова той е длъжен да заплати справедливо обезщетение за
предаването на тези звукозаписи.
Освен това Съдът приема, че макар да ограничава правото на справедливо възнаграждение
в случай на „лично използване“, правото на Съюза не допуска държавите членки да освободят хотелиера, който извършва „публично съобщаване“ на звукозапис, от задължението да
заплати такова възнаграждение.
В този контекст Съдът пояснява, че за да може хотелиерът да се позовава на ограничението,
изведено от „личното използване“, значение има не дали клиентите на хотела използват произведението за лични нужди, а дали самият хотелиер го използва за лични нужди. „Личното
(частното) използване“ на закриляно произведение, публично съобщено от неговия ползвател, обаче съдържа вътрешно противоречие, доколкото „публиката“ по дефиниция „не
е частна“.
Въз основа на същите критерии и по същата логика Съдът постановява, че за разлика от хотелиера зъболекарят, който излъчва безвъзмездно звукозаписи в своя частен кабинет в полза
на и независимо от волята на клиентите си, не осъществява „публично съобщаване“ по смисъла на правото на Съюза.
Всъщност, въпреки че зъболекарят съзнателно излъчва звукозаписи, клиентите му обикновено са група лица, чийто състав до голяма степен е стабилен, и следователно представляват
определена група от евентуални адресати, а не „лица по принцип“. Що се отнася до броя
лица, на които зъболекарят предоставя възможност да слушат един и същ излъчван звукозапис, Съдът констатира, че тъй като става въпрос за клиентите на зъболекар, тази група от
лица е твърде малка, дори незначителна, като се има предвид, че кръгът от лица, присъстващи едновременно в кабинета му, като цяло е съвсем ограничен. Освен това, въпреки че
клиентите идват един след друг, новодошлите клиенти по общо правило не са адресати на
същите звукозаписи, по‑специално на излъчените по радио. Накрая, това излъчване няма
доходоносен характер. Всъщност излъчването на звукозаписи изобщо не е присъщо на зъболекарската практика, защото клиентите на зъболекаря отиват в частния му кабинет с единствената цел да бъдат лекувани. Те имат достъп до някои звукозаписи на случаен принцип
и без оглед на своите желания, в зависимост от момента на пристигането си в кабинета, от
продължителността на изчакване и от естеството на полученото от тях лечение. При това
положение Съдът заключава, че няма как да се допусне, че обичайната клиентела на даден
зъболекар е възприемчива към въпросното излъчване, и че затова подобно излъчване не
поражда право на възнаграждение за продуцентите на звукозаписи.
Съдът неколкократно анализира и въпроса за неравноправните клаузи в потребителски договори; в тази област той разглежда три дела (Решение от 15 март 2012 г. по дело Pereničová
и Perenič, C-453/10; Решение от 26 април 2012 г. по дело Invitel, C-472/10 и Решение от
14 юни 2012 г. по дело Banco Español de Crédito, C-618/10), образувани по преюдициални запитвания, първите две от които се отнасят до съвместимостта на националното законодателство
с правото на Съюза, а третото — до правомощията на националния съд.
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По първото дело словашки съд иска от Съда да анализира клаузите на договор за кредит
между частноправни субекти от гледна точка на разпоредбите на Директива 93/1351, за да
определи дали разпоредбите на тази директива му позволяват да констатира недействителността на потребителски договор, съдържащ неравноправни клаузи, когато това би било
по‑изгодно за потребителя. Запитващият съд отбелязва, че ако поради неравноправния характер на някои от клаузите на този договор за кредит той бъде обявен за недействителен
в неговата цялост, това ще бъде по‑изгодно за ищците, отколкото запазването на действието на клаузите на този договор, които не са неравноправни. Всъщност в първия случай съответните потребители биха били принудени да платят само лихвите за забава в размер на
9 %, а не всички свързани с отпуснатия кредит разходи, които били много по‑високи от тези
лихви.
В решението си Съдът най‑напред напомня, че целта на Директивата е да се премахнат неравноправните клаузи от потребителските договори, но същевременно, ако е възможно, да
се запази валидността на договора като цяло, а не да бъдат обявени за недействителни всички договори, които съдържат такива клаузи. Що се отнася до критериите, въз основа на които
може да се прецени дали договорът действително може да се изпълнява и без неравноправните клаузи, Съдът посочва, че следва да се прилага обективен подход, при който положението на една от страните по договора, в случая потребителят, не би могло да се разглежда
като определящия критерий, въз основа на който да се решава по‑нататъшната съдба на договора. Следователно посочената директива не допуска при преценката дали съдържащият
една или повече неравноправни клаузи договор може да се изпълнява и без тях да се вземат
предвид единствено благоприятните за потребителя последици от обявяването на недействителността на този договор в неговата цялост.
Съдът обаче констатира, че тази директива осъществява само частична и минимална хармонизация на националните законодателства относно неравноправните клаузи, като същевременно оставя на държавите членки възможността да гарантират по‑висока от предвидената
в Директивата степен на защита на потребителите. Следователно Директивата не е пречка
за държава членка да предвиди, при спазване на правото на Съюза, правна уредба, която
допуска сключен между продавач или доставчик и потребител договор, съдържащ една или
няколко неравноправни клаузи, да бъде обявен за недействителен в неговата цялост, когато
се окаже, че това гарантира по‑добра защита на потребителя.
Накрая, Съдът отговаря, че търговска практика, изразяваща се в посочването в договор за
кредит на по‑нисък от действителния годишен процент на разходите, представлява невярна
информация относно общите разходи по кредита, която трябва да се окачестви като заблуждаваща търговска практика по смисъла на Директивата за нелоялните търговски практики52,
доколкото подтиква или е възможно да подтикне средния потребител да вземе решение за
сделка, което в противен случай не би взел. Според Съда това обстоятелство представлява
един от елементите, които могат да се вземат предвид, за да се установи неравноправният

51

Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (наричана по‑нататък „Директивата за неравноправните клаузи“) (ОВ L 95, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).

52

Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни
търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/ЕО, 98/27/EО и 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета, и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни
търговски практики“) (ОВ L 149, стр. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 14,
стр. 260).
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характер на договорните клаузи по смисъла на Директивата за неравноправните клаузи, но
все пак не може автоматично и само по себе си да докаже неравноправния характер на клаузите. Всъщност, преди да бъдат квалифицирани съответните клаузи, трябва да се разгледат
всички присъщи на конкретния случай обстоятелства. Освен това установяването на нелоялния характер на търговска практика няма непосредствено значение за отговора на въпроса
дали договорът в неговата цялост е действителен.
Друго дело, образувано от Съда по преюдициално запитване този път от унгарски съд, приключва с решение (Решение от 26 април 2012 г. по дело Invitel, C-472/10), с което националната
правна уредба в областта на неравноправните клаузи в потребителски договори е обявена
за съвместима с правото на Съюза.
Унгарският орган за защита на потребителите има правомощието да предявява искове пред
съдилищата за обявяване на недействителността на неравноправни клаузи в потребителски
договори, ако използването на такава клауза от продавач или доставчик засяга голям брой
потребители или причинява значителни вреди. Според унгарското законодателство съдебното решение по такъв иск в защита на колективния интерес (колективен иск), с което неравноправната клауза се обявява за недействителна, има действие спрямо всички потребители,
които са сключили с продавач или доставчик договор, в който фигурира тази клауза.
Този унгарски орган е бил сезиран с голям брой жалби от потребители срещу оператор на
фиксирани телефонни услуги, който едностранно включил в общите условия по абонатните
договори клауза, която му дава правото да фактурира допълнителни такси в случай на плащане на фактурата с пощенски запис. Освен това в договорите не бил уточнен начинът за
изчисляване на тези разходи за пощенски записи.
Тъй като намира, че въпросната клауза е неравноправна, органът предявява пред унгарския
съд искането клаузата да се обяви за недействителна и телефонният оператор да бъде осъден да върне на клиентите си недължимо платените от тях суми за такива разходи.
Унгарският районен съд, до който е отнесен спорът, пита Съда дали националната разпоредба, съгласно която правните последици от обявяването на недействителността на неравноправна клауза по иск в защита на колективния интерес ползват всички заинтересовани потребители, е в съответствие с Директивата за неравноправните клаузи53.
В решението си Съдът най‑напред напомня, че посочената директива задължава държавите
членки да осигурят възможност на лица или организации, които имат правен интерес от защитата на потребителите, да сезират съда, който да реши дали клаузите на договора, изготвени с цел общо използване, са неравноправни, и евентуално да изискат преустановяване
на прилагането им. В това отношение обаче Съдът пояснява, че Директивата няма за цел да
хармонизира санкциите, приложими в случай на признаване на неравноправния характер на
определена клауза в рамките на производствата по искове на такива лица или организации.
По‑нататък Съдът посочва, че ефективното прилагане на възпиращата цел на исковете в защита на колективния интерес изисква клаузите, обявени за неравноправни в рамките на
производство по такъв иск срещу съответния продавач или доставчик, да не обвързват нито
потребителите, които са страни в производството, нито потребителите, които не са страни
по него, но са сключили с този продавач или доставчик договор, за който се прилагат същите
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общи условия. В този контекст Съдът подчертава, че исковете в защита на колективния интерес, с които се цели отстраняване на неравноправните клаузи, могат да се предявяват включително, преди съответните клаузи да бъдат използвани в конкретни договори.
При тези обстоятелства Съдът приема, че спорното унгарско законодателство следва точно
целите на посочената директива, съгласно която държавите членки са длъжни да осигурят
подходящи и ефективни мерки за преустановяване на употребата на неравноправни клаузи.
Следователно това законодателство е съвместимо с Директивата.
По‑нататък Съдът добавя, че националните юрисдикции са задължени и в бъдеще да съобразяват служебно всички последици от констатацията на недействителност на клаузата
в производство по иск за преустановяване на нарушение, така че неравноправната клауза да
не обвързва потребителите, сключили съдържащ тази клауза договор, за който се прилагат
същите общи условия.
Накрая, що се отнася до преценката на неравноправния характер на разглежданата от него
клауза, Съдът отговаря, че това е въпрос от компетентността на националната юрисдикция.
В рамките на тази преценка унгарският съд ще трябва по‑специално да провери дали —
предвид всички съдържащи се в договора клаузи и предвид приложимото национално законодателство — съображенията или начинът на промяна на свързаните с предоставяната
услуга разходи са уточнени по ясен и разбираем начин и дали потребителите имат право да
прекратят договора.
Третото дело относно неравноправните клаузи в потребителски договори произхожда от Испания, където съществува възможност да се иска по съдебен ред издаването на заповед за
изпълнение на парични задължения, които са дължими, изискуеми и за суми до 30 000 EUR,
стига размерът на задължението да е надлежно установен. Ако молбата за издаване на такава заповед отговаря на тези условия, длъжникът трябва да плати, но има и възможност
да възрази срещу заповедта в 20-дневен срок и тогава делото се гледа по общия исков ред.
Испанското законодателство обаче не овластява съдиите, които се произнасят по молби за
издаване на заповед за изпълнение, служебно да обявяват нищожността на неравноправните клаузи в договори между продавач или доставчик и потребител. В този смисъл да се прецени дали клаузите на договора са неравноправни е възможно единствено ако потребителят
възрази срещу плащането.
Освен това, когато испанският съд има правомощието да обявява нищожността на включена
в потребителски договор неравноправна клауза, националната правна уредба му позволява
да допълни договора, като измени съдържанието на клаузата, така че да отстрани неравноправния ѝ характер.
В случая физическо лице е сключило договор за кредит в размер на 30 000 EUR с испанска
банка с цел закупуване на автомобил. Независимо че падежът на заема е през 2014 г., банката
кредитор приема, че той е настъпил преди тази дата, тъй като към септември 2008 г. все още
не са били платени седем месечни погасителни вноски. Затова банката подава пред първоинстанционния съд молба за издаване на заповед за изпълнение за сумата на неплатените
месечни вноски заедно с уговорените между страните лихви и с разноските. Съдът служебно
обявява клаузата относно мораторните лихви за нищожна, по съображение че е неравноправна, тъй като лихвеният процент е 29 %, и определя нов лихвен процент от 19 % въз основа на законния лихвен процент и процента на мораторните лихви. Той задължава кредитната
институция да преизчисли размера на лихвите.
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Във връзка с жалбата срещу това решение испанският съд отправя запитване до Съда, от една
страна, дали Директивата за неравноправните клаузи54 допуска правна уредба на държава членка като разглежданата в главното производство, която не дава възможност на съда в заповедното производство да преценява служебно неравноправния характер на клаузите в потребителски договор; от друга страна, испанската юрисдикция иска да установи дали испанската правна
уредба, съгласно която съдилищата могат не само да оставят без приложение, но и да изменят
съдържанието на неравноправните клаузи, е съвместима с тази директива. В решението си Съдът на първо място установява, че националният съд е длъжен служебно да преценява неравноправния характер на клаузите в потребителски договори, когато са налице необходимите за
това правни и фактически обстоятелства. Съдът обаче отбелязва, че испанската правна уредба
не дава възможност на съда в заповедното производство, макар да е установил наличието на
всички необходими за това правни и фактически обстоятелства, да преценява служебно неравноправния характер на клаузите в договор между продавач или доставчик и потребител. При
тези обстоятелства Съдът приема, че подобна процесуална уредба би могла да накърни ефективността на защитата, която Директивата за неравноправните клаузи следва да осигури на
потребителите. Накрая Съдът постановява, че испанската процесуалноправна уредба не е съвместима с тази директива, доколкото в производствата, образувани по искане на продавачи или
доставчици и с ответници потребители, прави невъзможно или прекомерно трудно прилагането на защитата, която Директивата е предназначена да осигури на потребителите. На второ място, Съдът все пак напомня, че съгласно тази директива всяка неравноправна клауза в договор
между продавач или доставчик и потребител не обвързва последния и че съдържащите такава
клауза договори продължават да действат за страните по останалите условия, когато може да
се изпълняват без неравноправната клауза. Затова Съдът констатира, че посочената директива
не допуска испанската правна уредба, доколкото последната дава възможност на националния
съд да измени съдържанието на неравноправната клауза, когато констатира нищожността ѝ .
Съдът приема, че ако бъде признато на националния съд, подобно правомощие би могло да
премахне възпиращия ефект, който се упражнява върху продавачите и доставчиците чрез самото неприлагане на неравноправните клаузи спрямо потребителя. По този начин това правомощие не би гарантирало на потребителите също толкова ефикасна защита като произтичащата от неприлагането на неравноправните клаузи. Всъщност, ако националният съд може
да изменя съдържанието на неравноправните клаузи, продавачите и доставчиците биха останали изкушени да използват тези клаузи, знаейки, че дори и те да бъдат обявени за нищожни,
договорът ще може да бъде допълнен от съда, така че да се съхранят интересите им.
Затова, когато констатират наличието на неравноправна клауза, националните съдилища са
длъжни само да не ги прилагат, така че те да нямат задължителна сила за потребителя, но не
са овластени да изменят съдържанието им. Всъщност договорът, в който е включена такава
клауза, трябва по принцип да продължи да действа без друго изменение освен произтичащото от премахването на неравноправните клаузи, доколкото съгласно нормите на вътрешното
право съществува правна възможност така да се запази договорът.
В съвсем различната област на генетично модифицираните организми Съдът разглежда дело
(Решение от 6 септември 2012 г. по дело Pioneer Hi Bred Italia, C-36/11), образувано по запитване на италиански съд във връзка със спор относно разрешение за отглеждане на генетично
модифицирани организми (наричани по‑нататък „ГМО“).

54

Вж. бележка под линия 51.

48

Годишен доклад за 2012 г.

Съдебна практика

Съд на Европейския съюз

По заявление на дружеството Monsanto Europe на основание на Директива 90/22055 Комисията разрешава пускането на пазара на самоопрашени линии и хибриди, получени от царевица
линия MON 810. Това дружество отправя уведомление до Комисията, по‑специално на основание на Регламент № 1829/200356, относно царевичните сортове MON 810 като „съществуващи продукти“, в резултат от което Комисията одобрява вписването на 17 производни сорта
царевица MON 810 в общия каталог. Дружеството Monsanto Europe обаче не прави нотификация до компетентния национален орган в предвидените срокове съгласно разпоредбите
на Директива 2001/1857, а по‑късно иска подновяване на разрешението за пускане на пазара
на сортовете царевица MON 810 на основание на разпоредбите на Регламент № 1829/2003.
Друго дружество, чиято основна дейност е производство и разпространение в световен мащаб
на традиционни и генетично модифицирани семена, възнамерява да отглежда сортове царевица MON 810, вписани в общия каталог. Затова то иска от компетентното италианско министерство да му издаде разрешение за отглеждане на тези сортове въз основа на приложимата
национална правна уредба. С известие министерството го уведомява, че не може да разгледа
искането му за издаване на разрешение да отглежда вече включени в общия каталог генетично
модифицирани царевични хибриди, „преди регионите да приемат норми, с които може да се
гарантира съвместното съществуване на традиционните, биологичните и генетично модифицираните култури, както е предвидено в циркулярното писмо на Mipaaf [министерство на
политиката в областта на земеделието, продоволствието и горите] от 31 март 2006 г.“
В рамките на жалбата си, насочена към отмяна на това известие, дружеството оспорва изискването за национално разрешение за отглеждане на продукти като ГМО, вписани в общия
каталог. Освен това то оспорва тълкуването на член 26а от Директива 2001/18, според което
отглеждането на ГМО в Италия не се разрешавало, преди регионите да приемат норми за
прилагане на мерки, гарантиращи съвместното съществуване на генетично модифицираните, традиционните и биологичните култури.
В този контекст италианският Държавен съвет решава да спре производството и да постави
на Съда преюдициален въпрос относно националния разрешителен режим за ГМО.
Съдът постановява, че отглеждането на ГМО, каквито са сортовете царевица MON 810, не
може да се поставя в зависимост от национална процедура за разрешение, когато употребата
и търговията с тези сортове е разрешена по силата на Регламент № 1829/2003 и тези сортове
са включени в общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове, предвиден от
Директива 2002/5358 относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове,
изменена с Регламент № 1829/2003. Всъщност както Регламент № 1829/2003, така и Директива
2002/53 целят да се позволи на цялата територия на Съюза свободната употреба и свободната
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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; 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 г. (ОВ L 268,
стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 41, стр. 3).
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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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Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 година относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове (ОВ L 193, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 43,
стр. 139).
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търговия с генетично модифицирани организми, които са разрешени в съответствие с посочения регламент и включени в общия каталог на основание на тази директива. Освен това Съдът
приема, че условията, установени от тези два акта, съответно за издаване на разрешение или
за вписване в общия каталог, покриват изискванията за защита на здравето и околната среда.
По‑нататък Съдът уточнява, че член 26а от Директива 2001/18 не позволява на държава членка да забранява по общ начин отглеждането на такива генетично модифицирани организми
на своя територия, докато не се приемат мерки за съвместно съществуване, за да се избегне случайното наличие на генетично модифицирани организми в други култури. Всъщност
тълкуване на този член, което би позволило на държавите членки да установяват подобна
забрана, би било в противоречие с установената от Регламент № 1829/2003 система, която
се състои в това да се осигури незабавното свободно движение на продукти, разрешени на
общностно ниво и включени в общия каталог, след като изискванията за защита на здравето
и околната среда са били съобразени в хода на процедурите за издаване на разрешение или
включване в каталога. Затова според Съда член 26а от Директива 2001/18 може да бъде основание за ограничения, дори за забрани, важащи за определена територия, само при действието на мерки за съвместно съществуване, ефективно приети при спазване на целта им.
В друга област, без връзка с предходната, Audiencia Provincial de Barcelona (Испания) отправя
запитване до Съда относно възможността на основание на Директива 2002/2059 (Директивата за разрешение) държавите членки да изискват от ползвателите на далекосъобщителната мрежа такса за изграждане на далекосъобщителна инфраструктура в имоти, публична
общинска собственост. В решението си (Решение от 12 юли 2012 г. по дело Vodafone España
и France Telecom España, съединени дела C-55/11, C-57/11 и C-58/11) Съдът най‑напред констатира, че в рамките на Директивата за разрешение държавите членки не могат да събират
за предоставянето на разположение на електронни мрежи и услуги други такси и налози
освен предвидените в същата директива. В тази област според Съда държавите членки могат в частност да предвидят такси за правата за изграждане на инфраструктура върху, над
или под обществен или частен имот. В това отношение Съдът уточнява, че тази директива не
определя нито понятието за изграждане на инфраструктура върху, над или под обществен
или частен имот, нито лицето, което дължи таксата за правата във връзка с изграждането ѝ .
Все пак Съдът отбелязва, че съгласно Директива 2002/2160 правата за изграждане на инфраструктура — тоест на материални съоръжения — в обществен или частен имот са дадени на
предприятието, което има разрешение да предоставя на разположение обществени съобщителни мрежи и съответно е оправомощено да изгради необходимата инфраструктура. Следователно такса за правата за изграждане на инфраструктура може да бъде наложена само
на носителя на тези права, тоест на собственика на инфраструктурата, изградена на, под или
над съответния обществен или частен имот.
При тези условия Съдът постановява, че правото на Съюза не позволява на държавите членки да изискват тази такса от операторите, които, без да са собственици на инфраструктурата, я използват за предоставяне на мобилни телефонни услуги. По‑нататък той констатира, че тъй като член 13 от Директивата за разрешение, който се отнася до събирането на
таксата, е формулиран точно и безусловно, частноправните субекти могат да се позовават
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Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги („Директива за разрешение“) (ОВ L 108, стр. 21; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 183).
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Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 108, стр. 33; Специално издание на
български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 195).
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непосредствено на него пред националните юрисдикции, за да оспорят прилагането на решение на публичноправния орган, което е несъвместимо с тази разпоредба.
Накрая, Bundesgerichtshof моли Съда да изясни понятието „точна информация“, съдържащо
се в Директива 2003/661, която, за да се гарантира интегритетът на финансовите пазари на
Европейския съюз и да се укрепи доверието на инвеститорите в тези пазари, забранява използването на вътрешна информация и задължава емитентите на финансови инструменти
публично да оповестяват, веднага щом това стане възможно, вътрешната информация, която
се отнася пряко до тях. Понятието „вътрешна информация“ е дефинирано като точна информация, която все още не е била направена публично достояние, която се отнася пряко или
косвено до един или повече финансови инструменти или техните емитенти и която, ако бъде
направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително на курса на съответните финансови инструменти или на курса на деривативните финансови инструменти, които
са свързани с тях. Директива 2003/12462 дава по‑тясно определение на понятието „точна информация“. Такава информация трябва в частност да посочва набор от обстоятелства, които
съществуват или разумно може да се очаква, че ще настъпят, или да посочва събитие, което
е настъпило или разумно може да се очаква, че ще настъпи.
Преюдициалното запитване на германската юрисдикция е отправено по спор между германски гражданин и дружеството Daimler AG за вредите, които гражданинът твърди, че е претърпял поради късното според него публично оповестяване от страна на това дружество на
информация за предсрочното освобождаване на председателя на управителния му съвет.
Курсът на акциите на дружеството значително се покачва след публичното оповестяване на
решението на надзорния съвет на дружеството Daimler, че председателят на управителния
съвет ще напусне длъжността в края на годината и ще бъде заменен от друго лице; заинтересованият гражданин обаче продал акциите си в Daimler малко преди това.
Националният съд се пита в частност дали е възможно да е била налице точна информация
за напускането на председателя на управителния съвет още преди решението на надзорния
съвет да го освободи, тъй като той вече е бил споменал пред председателя на надзорния
съвет желанието си да напусне и тъй като впоследствие и други членове на надзорния и на
управителния съвет са били уведомени за това.
Съдът отговаря (Решение от 28 юни 2012 г. по дело Geltl, C-19/11), че при продължителен процес, който би довел до осъществяването на определено обстоятелство или на определено
събитие, точна информация могат да представляват не само това обстоятелство или събитие,
а и междинните етапи на този процес, които са свързани с тяхното осъществяване. Всъщност сам по себе си междинният етап на един продължителен процес може да представлява
набор от обстоятелства или събитие според общоприетото значение на тези понятия. Това
тълкуване важи не само за настъпилите вече етапи, а се отнася и до етапите, които разумно
може да се очаква, че ще настъпят.
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Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (ОВ L 96, стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 5, стр. 210).
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Директива 2003/124/ЕО на Комисията от 22 декември 2003 година за прилагане на Директива 2003/6 относно определението и публичното оповестяване на вътрешна информация и относно определението за
манипулиране на пазара (OВ L 339, стр. 70; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 5,
стр. 243).
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Всяко друго тълкуване би създало опасност от застрашаване на целите на посочената директива да се гарантира интегритетът на финансовите пазари на Съюза и да се укрепи доверието
на инвеститорите в тези пазари. Всъщност изключването на възможността информацията,
свързана с междинен етап от продължителен процес, да се счита за точна информация би
обезсмислило задължението за публичното ѝ оповестяване, въпреки че тя е съвсем конкретна и че са налице и останалите конститутивни признаци на вътрешната информация. При
това положение някои лица, които разполагат с тази информация, биха могли да се окажат
в по‑благоприятна ситуация от другите инвеститори и биха могли да извлекат облага в ущърб на тези, на които тя не е известна.
Що се отнася до понятието за набор от обстоятелства, които разумно може да се очаква, че
ще настъпят, или събитие, което може да се очаква, че ще настъпи, Съдът пояснява, че това са
бъдещи обстоятелства или събития, за които общата преценка на наличните данни показва,
че има реална възможност да настъпят. Следователно не е необходимо да се доказва висока
вероятност за настъпване на съответните обстоятелства или събития. Освен това степента
им на въздействие върху цената на съответните финансови инструменти е без значение за
тълкуването на това понятие.

Марки
В рамките на дело в областта на правото на марките (Решение от 19 юни 2012 г. по дело
Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10) Съдът разглежда необходимите изисквания за
посочване на стоките или услугите, за които се иска защита на марка.
В Обединеното кралство е подадена заявка за регистрация на наименование като национална марка и за да посочи услугите, за които се отнася регистрацията, заявителят използва
общи термини, които съответстват точно на използваните в заглавието на съответния клас
стоки. Компетентният национален орган за регистрация на марки отхвърля посочената заявка на основание на националните разпоредби, с които се транспонира Директива 2008/9563.
Той стига до извода, че тя се отнася не само до посочените от заявителя услуги, но и до всички останали услуги от съответния клас. Поради това разглежданото наименование, от една
страна, било лишено от отличителен характер, а от друга страна, имало описателен характер.
Освен това нямало доказателства, че преди датата на подаване на заявката за регистрация
съответният словен знак е придобил отличителен характер чрез използване по отношение
на въпросните услуги. Също така заявителят не бил подал молба за изключването на тези
услуги от заявката му за регистрация на марката.
High Court of Justice, който е сезиран с подадена от заявителя на регистрацията жалба срещу
решението за отхвърляне на заявката, запитва Съда относно необходимите изисквания за
яснота и точност при посочване на стоките и услугите, за които се иска защита на марката
и относно възможността да се използват за тази цел общите термини в заглавията на класовете от официалната класификация на стоките и услугите.
В решението си Съдът на първо място подчертава, че посочената директива трябва да се тълкува в смисъл, че изисква заявителят на марка достатъчно ясно и точно да посочи стоките или
услугите, за които се иска защита на марката, за да могат само въз основа на това компетентните органи и икономическите оператори да определят обхвата на предоставената с марката
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Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване
на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, стр. 25).
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защита. Действително, от една страна, компетентните органи трябва достатъчно ясно и точно
да знаят за кои стоки или услуги се отнася дадена марка, за да могат да изпълнят задълженията си, свързани с предварителното разглеждане на заявките за регистрация, както и с публикуването и воденето на подходящ и точен регистър на марките. От друга страна, икономическите оператори трябва да могат да придобият ясна и точна представа за извършените
регистрации или за направените от техните настоящи или потенциални конкуренти заявки за
регистрация и по този начин да получат достоверна информация за правата на трети лица.
На второ място Съдът постановява, че Директивата допуска използването на общи термини
от заглавията на класовете от Ницската класификация за посочване на стоките и услугите, за
които се иска защита на марката. Тези термини обаче трябва са достатъчно ясни и точни, за
да се позволи на компетентните органи и на икономическите оператори да определят обхвата на исканата защита. В този контекст Съдът отбелязва, че някои общи термини, съдържащи
се в заглавията на класовете на официалната класификация, сами по себе си са достатъчно
ясни и точни, докато други са твърде общи и обхващат твърде различни стоки или услуги, за
да са съвместими с функцията на марката като обозначение за произход. Поради това компетентните органи следва да извършват преценка за всеки конкретен случай в зависимост
от стоките или услугите, за които заявителят иска предоставената с марката защита, за да определят дали посочените термини отговарят на наложените изисквания за яснота и точност.
На последно място Съдът уточнява, че заявителят на национална марка, който използва всички общи термини от заглавието на даден клас, за да посочи стоките или услугите, за които се
иска защита на марката, трябва да уточни дали заявката му се отнася до всички или само до
някои от стоките или услугите, вписани в азбучния списък на този клас. Когато заявката се
отнася само до някои стоки или услуги, то заявителят е длъжен да уточни кои от стоките или
услугите от този клас има предвид.
Следователно запитващата юрисдикция следва да установи дали, като е използвал всички
общи термини от заглавието на клас от Ницската класификация, заявителят на регистрацията
е уточнил в заявката си дали тя се отнася до всички услуги от този клас.

Икономическа и парична политика
Сезиран от Supreme Court на Ирландия на 3 август 2012 г., Съдът, като заседава в пленум по
реда на бързото производство, постановява в Решение от 27 ноември 2012 г. по дело Pringle
(C-370/12), че правото на Съюза допуска държавите членки, чиято парична единица е еврото,
да сключат и ратифицират Договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност
(наричан по‑нататък „Договорът за ЕМС“).
По реда на въведената с Договора от Лисабон64 опростена процедура за преразглеждане на
25 март 2011 г. Европейският съвет приема Решение 2011/19965, в което се предвижда в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) да се добави нова разпоредба66,
съгласно която държавите членки, чиято парична единица е еврото, могат да установят механизъм за стабилност, който да се задейства, ако е абсолютно необходимо да се гаранти-
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Член 48, параграф 6 ДЕС.

65

Решение 2011/199/ЕС на Европейския съвет от 25 март 2011 година за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите
членки, чиято парична единица е еврото (ОВ L 91, стр. 1).
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Новият параграф 3 в член 136 ДФЕС.
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ра стабилността на еврозоната като цяло. Впоследствие на 2 февруари 2012 г. държавите от
еврозоната сключват Договора за ЕМС.
Запитан относно валидността на Решение 2011/199, Съдът напомня, че опростената процедура за преразглеждане може да се прилага само по отношение на вътрешните политики
и дейности на Съюза и не може да разшири областите на компетентност, предоставени на
Съюза с Договорите.
Във връзка с първото от посочените условия Съдът на първо място приема, че спорното изменение не засяга изключителната компетентност, призната на Съюза в областта на паричната
политика по отношение на държавите членки, чиято парична единица е еврото. Действително,
докато основната цел на паричната политика на Съюза е да се поддържа ценовата стабилност, то преследваната с Договора за ЕМС цел е определено различна, а именно стабилността
на еврозоната като цяло. Не е допустимо тази мярка на икономическата политика да се приравнява на мярка на паричната политика, поради самия факт че тя може да окаже косвени
последици върху стабилността на еврото. Освен това Договорът за ЕМС има допълващ характер по отношение на новата нормативна уредба за засилено икономическо управление
на Съюза, с която се въвеждат по‑тясно координиране и по‑тесен надзор на икономическите
и бюджетните политики на държавите членки. Сключването на Договора за ЕМС има за цел
управлението на финансови кризи, които биха могли да възникнат въпреки предприетите
в съответствие с новата нормативна уредба превантивни действия. Поради това Договорът за
ЕМС попада в обхвата на икономическата, а не на паричната политика. Спорното изменение
не засяга и компетентността, призната на Съюза в областта на координиране на икономическите политики на държавите членки. Тъй като разпоредбите на ДЕС и ДФЕС не предоставят на
Съюза специална компетентност да създаде механизъм за стабилност като предвидения в Решение 2011/199, държавите членки, чиято парична единица е еврото, са компетентни да сключат помежду си споразумение за създаване на механизъм за стабилност. Освен това строгото
обвързване с условия, на което спорното изменение на ДФЕС подчинява предоставянето на
финансова помощ по силата на Договора за ЕМС, има за цел да се гарантира, че при функционирането на механизма ще се спазва правото на Съюза, в това число предприетите от Съюза
мерки в рамките на координирането на икономическите политики на държавите членки.
По отношение на второто условие за прилагане на опростената процедура за преразглеждане Съдът постановява, че посоченото изменение на ДФЕС не създава правно основание, така
че да се позволи на Съюза да предприеме действие, което преди не е било възможно, и поради това не разширява областите на компетентност, предоставени на Съюза с Договорите.
Освен това Съдът постановява, че както различните разпоредби на ДЕС и ДФЕС, посочени
от Supreme Court, така и принципът на ефективна съдебна защита допускат сключването на
споразумение като Договора за ЕМС.
По‑специално Съдът установява, че клаузата за „непоемане на отговорност и задължения“67,
съгласно която Съюзът или държава членка не носи отговорност за и не поема задълженията на друга държава членка, има за цел да се гарантира, че държавите членки водят разумна бюджетна политика, като се осигурява, че при поемането на дългове те ще продължават
да се подчиняват на логиката на пазара. Следователно клаузата не забранява отпускането
на финансова помощ от една или няколко държави членки на държава членка, която продължава да отговаря за своите задължения спрямо кредиторите си, ако условията, с които
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Член 125 ДФЕС.
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е обвързана помощта, са от естество да я мотивират да въведе разумна бюджетна политика.
Освен това предоставянето с Договора за ЕМС на нови функции на Комисията, Европейската
централна банка и Съда е съвместимо с определените им в Договорите правомощия68. В заключение, държавите членки не прилагат правото на Съюза, когато създават механизъм за
стабилност като Договора за ЕМС, за създаването на който ДЕС и ДФЕС не предоставят никаква специална компетентност на Съюза, поради което не се прилага Хартата на основните права на Европейския съюз, която гарантира, че всеки има право на ефективна съдебна защита69.

Социална политика
В областта на социалната политика следва да бъдат изтъкнати две дела — едното относно
годишния отпуск, а другото относно забраната на основаната на възраст дискриминация.
В областта на правото на платения годишен отпуск дело Dominguez (Решение от 24 януари 2012 г., C-282/10) дава повод на Съда да тълкува член 7, параграф 1 от Директива 2003/88 относно някои аспекти на организацията на работното време70. На първо място Съдът приема,
че член 7, параграф 1 от Директива 2003/88 не допуска национални разпоредби или практики,
които предвиждат, че правото на платен годишен отпуск е обусловено от наличието на период
на действително полагане на труд не по‑малко от десет дни или от един месец през референтния период. Действително, макар да е несъмнено, че държавите членки могат да определят във
вътрешната си правна уредба условията за упражняване и осъществяване на правото на платен
годишен отпуск, при все това те не могат да обвържат с каквото и да е условие самото съществуване на това право. На второ място Съдът уточнява, че в случай на спор между частноправни
субекти, когато националното право е в противоречие с член 7 от Директива 2003/88, доколкото
по отношение на възникването на правото на платен годишен отпуск не приравнява отсъствието на работника поради злополука по пътя към или от работното място на отсъствие поради
злополука, настъпила на работното място, запитващата юрисдикция трябва да провери, като
вземе предвид цялото вътрешно право, по‑специално приложимото трудово право, и като приложи признатите от последното методи за тълкуване, за да гарантира пълната ефективност на
Директива 2003/88 и да стигне до разрешение, което съответства на преследваната от нея цел,
дали може да тълкува това право така, че отсъствието на работника поради злополука по пътя
към или от работното място да може да се приравни на някоя от хипотезите, посочени в приложимата разпоредба от националното трудово право. Ако такова тълкуване не е възможно,
националната юрисдикция трябва да провери дали предвид правното естество на ответниците в главното производство срещу тях може да бъде изтъкнато непосредственото действие на
член 7, параграф 1 от Директива 2003/88. Ако националната юрисдикция не постигне предвидения в член 7 резултат, увредената от несъответствието на националното право с правото на
Съюза страна все пак ще може да се позове на Решение по дело Francovich и Bonifaci/Италия71,
за да получи евентуално обезщетение за претърпяната вреда. На трето място Съдът счита, че
член 7, параграф 1 от Директива 2003/88 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална разпоредба, която предвижда платен годишен отпуск с продължителност, която е по‑голяма
или равна на гарантираната от тази директива минимална продължителност от четири седмици
в зависимост от основанието за отсъствие на работника по болест.

68

Член 13 ДЕС.

69

Член 47 от Хартата на основните права.

70

Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои
аспекти на организацията на работното време (ОВ L 299, стp. 9; Специално издание на български език,
2007 г., глава 5, том 7, стр. 3).

71

Решение от 19 ноември 1991 г. по съединени дела С-6/90 и С-9/90.
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Дело Комисия/Унгария (Решение от 6 ноември 2012 г., C-286/12) се отнася до национален режим, който налага прекратяване на служебното правоотношение на съдии, прокурори и нотариуси, навършили 62-годишна възраст. На първо място, с оглед на член 2, параграф 1 от
Директива 2000/7872 Съдът приема, че подобен режим въвежда разлика в третирането на
лицата, които упражняват тези професии и са навършили 62 години, и упражняващите същите професии лица, които не са достигнали тази възраст, тъй като първите, поради своята възраст, са принудени по закон да прекратят своето служебно правоотношение. Според
Съда тази дискриминация е неоправдана, доколкото подобен режим не представлява подходящо и необходимо средство за постигането на законосъобразните му цели. Несъмнено
съгласно член 6, параграф 1 от Директива 2000/78 целта за уеднаквяване в рамките на свързаните с публичната служба професии на пределната възраст за задължително прекратяване
на дейността може да представлява законосъобразна цел. Въпреки това обаче разпоредби,
които въвеждат рязък и значителен спад на пределната възраст за задължително прекратяване на дейността, без да предвидят преходни мерки, които да са от естество да защитят оправданите правни очаквания на засегнатите лица, надхвърлят необходимото за постигането
на тази цел. Освен това целта да се въведе по‑уравновесена възрастова структура, която да
улесни достъпа на младите юристи до професията на съдия, прокурор или нотариус, може
да бъде законосъобразна цел на политиката на заетостта и пазара на труда. Независимо от
това, разпоредби, които водят до подобни последици, очевидно положителни в краткосрочен план, но от естество да застрашат възможността да се създаде „възрастова структура“,
която действително да е уравновесена в средносрочен и дългосрочен план, не са подходящи
за постигането на тази цел. Поради това Съдът постановява, че Унгария не е изпълнила задълженията си по член 2 и член 6, параграф 1 от Директива 2000/78.

Околна среда
Подобно на изминалите години Съдът многократно се произнася по въпроси от областта на
политиката на опазване на околната среда, провеждана от Европейския съюз.
На първо място, в областта на уредбата на отпадъците дело Interseroh Scrap and Metals
Trading (Решение от 29 март 2012 г., C-1/11) дава повод на Съда да се произнесе относно обхвата на правото на защита на поверителната търговска информация във връзка с информацията, която трябва да придружава превозите на безопасни отпадъци. Съдът постановява,
че член 18, параграф 4 от Регламент № 1013/200673, който предвижда, че информацията, придружаваща превоза на определени отпадъци, се третира като поверителна, когато това се
изисква от общностното и националното законодателство, не допуска търговски посредник,
който организира превоз на отпадъци, да не разкрива самоличността на производителя на
отпадъците пред получателя на превоза, както е предвидено в Регламент № 1013/2006, дори
когато това неразкриване е необходимо за защитата на поверителната търговска информация на този търговски посредник. Освен това Съдът постановява също така, че в контекста на
превоз на отпадъци, попадащи в обхвата член 18, параграф 1 от Регламент № 1013/2006, посоченият член задължава търговски посредник да попълва точка 6 от документа, придружаващ
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Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно
третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, стр. 16; Специално издание на български език,
2007 г., глава 5, том 6, стр. 7).
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Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци (OВ L 190, стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 16, стp. 172),
изменен с Регламент (ЕО) № 308/2009 на Комисията от 15 април 2009 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно‑техническия прогрес, на приложения IIIA и VI към Регламент (ЕО)
№ 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци (ОВ L 97, стp. 8).
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превоза на отпадъци, в която трябва да посочи името на производителя на отпадъците, и да
предава този документ на получателя, като обхватът на това задължение не може да се ограничава от правото на защита на поверителната търговска информация. Действително, дори
да се допусне, че задължението за разкриване на самоличността на производителя на отпадъците пред получателя на превоз на отпадъци засяга защитата на поверителната търговска
информация на търговските посредници, тази констатация не би могла да доведе до ограничаване на обхвата на разпоредба от вторичното право, която е ясна и безусловна.
По‑нататък, в рамките на редица дела, които следва да бъдат изтъкнати тук, е уточнен обхватът на правото на информация и на участие на обществеността по въпроси на околната
среда.
По дело Solvay (Решение от 16 февруари 2012 г., C-182/10) Съдът се произнася по прилагането
на Директива 85/33774 относно оценката на въздействието върху околната среда, на Директива 92/4375 и на Орхуската конвенция76 по повод на инфраструктурни проекти, които се одобряват от законодателен орган, както и по правилата, приложими по отношение на проекти,
които имат отрицателно влияние върху защитена територия, но са обосновани от императивно съображение от значим обществен интерес.
На първо място Съдът потвърждава, че от съответното приложното поле на Директива
85/337 и на Орхуската конвенция се изключват единствено проектите, които отговарят на
две условия — от една страна, подробностите по тях да са приети чрез отделен законодателен акт, и от друга страна, да са приети така, че целите на посочените текстове да са били
постигнати в рамките на законодателната процедура, а след това напомня, че въпросът дали
този законодателен акт отговаря на посочените условия трябва да може да бъде отнесен до
съд или до независим и безпристрастен орган, установен със закон. В противен случай всяка национална юрисдикция, която е сезирана в рамките на своята компетентност, следва да
упражни такъв контрол и да изведе съответните последици, като евентуално остави този законодателен акт без приложение.
По‑нататък, по отношение на Директива 92/43 Съдът постановява, че тя не допуска национален орган, дори законодателен, да разреши план или проект, без да е установил, че същият
няма да има отрицателно влияние върху съответната защитена територия. Всъщност посочената директива не предвижда особени правила за планове или проекти, които се одобряват
от законодателен орган. Поради това те трябва да бъдат предмет на процедурата за оценяване по член 6, параграф 3 от Директива 92/43.
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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 г. (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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Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на
дивата флора и фауна (ОВ L 206, стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2,
стр. 109).
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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).
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На последно място и отново във връзка с Директива 92/43 Съдът уточнява условията, при
които императивно съображение от обществен интерес е от естество да обоснове осъществяването на проект, който има отрицателно влияние върху защитена територия, на основание член 6, параграф 4 от посочената директива. Съдът постановява, че интересът, който
може да обоснове осъществяването на проект в тази хипотеза, трябва да бъде едновременно
„обществен“ и „значим“, което предполага да е до такава степен значителен, че да е съпоставим с преследваната с тази директива цел за опазване на естествените местообитания и на
дивата флора и фауна. Следователно работите по изграждане или разширяване на дадено
предприятие по принцип отговарят на тези условия само при изключителни обстоятелства.
Не може да се изключи, че това е така, когато, макар и с частен характер, определен проект
действително е от значим обществен интерес както поради естеството си, така и поради икономическия и социален контекст, в който се вписва, и ако се докаже, че липсват алтернативни разрешения. Изграждането обаче на инфраструктура, предназначена за настаняване на
административен център, по принцип не може да се счита за императивно съображение от
значим обществен интерес, включително и такова от социален или икономически характер,
което да може да обоснове осъществяването на план или проект, който има отрицателно
влияние върху съответната територия.
Дело Flachglas Torgau (Решение от 14 февруари 2012 г., C-204/09) се отнася до ограниченията, които държавите членки могат да установяват по отношение на правото на обществен
достъп до информацията за околната среда, с която разполага национален орган, с оглед на
Директива 2003/477. В решението си Съдът постановява на първо място, че държавите членки могат да предвидят възможността министерствата да отказват достъп на обществеността до информация за околната среда, доколкото те участват в законодателната процедура,
по‑специално като внасят законопроекти или становища. Въпреки това, след като законодателната процедура бъде доведена до край, министерството, което е участвало в нея, не
може повече да се позовава на това изключение, тъй като предоставянето на информация за
околната среда по принцип повече не може да възпрепятства необезпокояваното протичане
на тази процедура. В замяна, не е изключена възможността министерството да може да откаже предаването на информация за околната среда на други признати от правото на Съюза
основания. Така държавите членки могат да предвидят отказ на искане за предоставяне на
информация за околната среда, ако разкриването на информацията се отразява неблагоприятно върху поверителността на дейностите на публичните власти, когато тази поверителност
е „регламентирана със закон“. Съдът постановява, че последното условие може да се счита за
изпълнено поради наличието в националното право на съответната държава членка на разпоредба, която предвижда по общ начин, че поверителността на дейностите на публичните
власти е основание да се откаже достъпът до информация за околната среда, съхранявана от
тях, при положение че националното право определя ясно понятието „дейност“. Освен това
Съдът напомня, че публичен орган, който възнамерява да се позове на поверителността на
дейностите си, за да отхвърли искане за достъп до информация за околната среда, е длъжен
във всеки отделен случай да съизмери засегнатите интереси.
По дело Inter‑Environnement Bruxelles и др. (Решение от 22 март 2012 г., C-567/10) Съдът уточнява понятието за планове или програми, съдържащо се в Директива 2001/4278, а с това и при-
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Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41,
стр. 26; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 9, стр. 200).
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Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката
на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, стр. 30; Специално издание
на български език, 2007 г., глава 15, том 7, стр. 135).
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ложното поле на разпоредбите относно предвидената в директивата оценка на последиците
върху околната среда. На първо място Съдът пояснява, че понятието за планове и програми,
„които се изискват от законови, подзаконови или административни разпоредби“, се отнася
и за подробните устройствени планове, чието приемане не е задължително. По‑нататък Съдът постановява, че национална процедура за пълна или частична отмяна на устройствен план
по принцип попада в приложното поле на Директива 2001/42. Съдът обаче посочва също така,
че по принцип това не се отнася за случаите, при които отмененият акт е част от йерархична
структура от актове за устройство на територията, щом тези актове предвиждат достатъчно
ясни устройствени правила, самите актове са били предмет на оценяване във връзка с последиците им върху околната среда и е разумно да се счита, че в това отношение интересите,
които Директива 2001/42 цели да защити, са били взети предвид в достатъчна степен.
Накрая, по дело Inter‑Environnement Wallonie и Terre wallonne (Решение от 28 февруари 2012 г.,
C-41/11) до Съда е отправено запитване относно функцията на националната юрисдикция, сезирана с жалба за отмяна на национален акт, който е приет, без да е изпълнено предвиденото
в тази Директива 2001/4279 задължение за предварително изготвяне на екологична оценка
на последиците на някои планове и програми върху околната среда, когато посоченият национален акт представлява мярка за транспониране на друга директива относно околната
среда, в конкретния случай Директива 91/676 относно нитратите80. В своето решение Съдът
на първо място напомня, че когато национална юрисдикция е сезирана с жалба за отмяна
на национален акт, представляващ „план“ или „програма“ по смисъла на Директива 2001/42,
приет/приета, без да е изпълнено задължението за предварително изготвяне на екологична
оценка, тази юрисдикция е длъжна да предприеме всички мерки по националното право, за
да поправи пропуска да се извърши такава оценка, включително чрез евентуално спиране на
действието или отмяна на обжалвания план или обжалваната програма. Съдът обаче постановява, че предвид специфичните обстоятелства по делото, с което е сезирана запитващата
юрисдикция, може по изключение да се допусне тя да приложи националната разпоредба,
която ѝ позволява да запази някои последици на отменения национален акт, при условие че
този национален акт е мярка за правилно транспониране на Директива 91/676, че приемането и влизането в сила на новия национален акт, който е приет междувременно и с който се
прилага Директивата, не осигуряват възможност да се избегнат неблагоприятните последици върху околната среда от отмяната на обжалвания акт, че отмяната на обжалвания акт би
имала за последица създаването на празнота в правото по отношение на транспонирането
на Директива 91/676, което би се отразило още по‑неблагоприятно на околната среда, в смисъл че тази отмяна ще доведе до намаляване на защитата на водите от замърсяване и по този
начин ще бъде в противоречие със самата основна цел на тази директива, и че запазването
по изключение на последиците на подобен акт се отнася само за периода от време, строго
необходим за приемането на мерките, с които се отстранява констатираното нарушение.

Публична служба на Европейския съюз
В Решение по дело Италия/Комисия (Решение от 27 ноември 2012 г., C-566/10 P) Съдът се произнася по езиковия режим на публикуването в Официален вестник на Европейския съюз (наричан по‑нататък „ОВ“) на публикуваните от Европейската служба за подбор на персонал
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Вж. предходната бележка под линия.
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Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (OВ L 375, стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 81).
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(наричана по‑нататък „EPSO“)81 обявления за конкурси за назначаване на длъжностни лица
в европейските институции. Италианската република сезира Общия съд с жалба против обявленията за конкурси, публикувани само на немски, френски и английски език82. Във връзка
с допускането до предварителните тестове и тяхното провеждане се изискват задълбочени
познания по един от официалните езици на Съюза като основен език и достатъчни познания по немски, английски или френски като втори език, различен от основния. Освен това
се предвижда, че поканите за различните тестове и изпити и кореспонденцията между EPSO
и кандидатите ще бъдат осъществявани единствено на немски, английски или френски език.
Същите условия са предвидени и за допускането до писмените изпити, както и за тяхното
провеждане. След като Общият съд отхвърля нейната жалба83, Италианската република обжалва решението му пред Съда.
На първо място Съдът напомня, че езиковият режим на Европейския съюз определя като
официални и работни езици на институциите на Европейския съюз понастоящем 23-те езика
в Съюза, че ОВ трябва да излиза на всички официални езици84, както и че съгласно Правилника за длъжностните лица обявление за конкурс на общо основание трябва да се публикува
в ОВ85. Поради това, разглеждани във връзка едни с други, посочените разпоредби означават,
че пълният текст на спорните обявления за конкурси е трябвало да бъде публикуван на всички официални езици.
На второ място Съдът разглежда ограничението на избора на втория език за участие в конкурса. Той счита, че установените в обявление за конкурс изисквания по отношение на специалните езикови познания могат да бъдат обосновани в интерес на службата, който може да
бъде законосъобразна цел. Съдът уточнява, че е важно обаче този интерес на службата да бъде
обективно обоснован и да се установи, че изискваното равнище на езикови познания е пропорционално на реалните нужди на службата. Освен това, според член 27, първа алинея от
Правилника назначаването на длъжностни лица има за цел да осигури на институцията услугите на длъжностни лица със способности, ефикасност и почтеност, отговарящи на най‑високите
стандарти. Тъй като тази цел може да се постигне по‑добре, когато на кандидатите е разрешено
да се представят в процедурата по подбор на майчиния си език или на втори език, който те
смятат, че владеят най‑добре, във връзка с това институциите трябва да намерят равновесието между законосъобразната цел, която обосновава ограничаването на броя на езиците на
конкурса, и целта да се установи кои са кандидатите с най‑високо равнище на компетентност.
Поради това Съдът отменя решението на Общия съд, както и спорните обявления за конкурси.
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European Personnel Selection Office (Европейска служба за подбор на персонал), създадена с 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 (OВ L 197, стр. 53; Специално издание на български език 2007 г., глава 1,
том 8, стр. 247).
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Конкурси EPSO/AD/94/07, EPSO/AST/37/07 и EPSO/AD/95/07.
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Решение от 13 септември 2010 г. по дело Италия/Комисия (съединени дела Т-166/07 и Т-285/-07).

84

Регламент № 1 за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ L 17,
6.10.1958 г., стр. 385; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 1, стр. 3).
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Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. за установяване на Правилник
за длъжностните лица и Условия за работа на другите служители на Европейските общности и установяване на специални мерки, временно приложими за длъжностни лица на Комисията (ОВ L 56, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 8, стр. 12).
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Обща външна политика и политика на сигурност
В областта на общата външна политика и политика на сигурност особено внимание заслужават четири решения, постановени през 2012 г.
Във връзка с ограничителните мерки срещу Ислямска република Иран за предотвратяване
на ядреното разпространение Съдът е сезиран с жалба от Melli Bank, британска банка, изцяло
притежавана от Bank Melli Iran, която е контролирана от иранската държава иранска банка.
С жалбата (Решение от 13 март 2012 г. по дело Melli Bank/Съвет, C-380/09 P) се иска да се отмени Решение на Общия съд86, с което същият отхвърля жалбата на Melli Bank за отмяна на
Решение 2008/475/ЕО87 в отнасящата се до нея част. Няколко месеца преди това Съдът е сезиран с жалба (Решение от 16 ноември 2011 г. по дело Bank Melli Iran/Съвет, C-548/09 P)88, подадена от Bank Melli Iran, дружеството майка на Melli Bank, с която се иска отмяна на решението
на Общия съд89, с което се отхвърля нейната жалба за отмяна на същото Решение 2008/475/ЕО
в отнасящата се за нея част. Съдът отхвърля жалбата и като последица от това оставя в сила
решението за замразяването на средствата на Melli Bank Iran.
По настоящото дело Melli Bank/Съвет Съдът постановява, че Общият съд не е допуснал грешка, като е приел, че член 7, параграф 2, буква г) от Регламент № 423/2007 относно ограничителни мерки срещу Иран90 задължава Съвета да замрази финансовите средства на субект,
„притежаван или контролиран“ от субект, който е идентифициран като участващ в ядреното
разпространение. Поради това замразяването на финансовите средства на Melli Bank, изцяло
притежавана от Bank Melli Iran — субект, идентифициран като участващ в ядреното разпространение, не е необходимо да се мотивира с обстоятелството, че самата Melli Bank участва
в ядреното разпространение. Освен това замразяването на средствата на субект, изцяло притежаван от субект, който се счита за участващ в ядреното разпространение, не накърнява
презумпцията за невиновност. Всъщност приемането на мерки за замразяване на финансови
средства въз основа на член 7, параграф 2, буква г) от Регламент № 423/2007 не е свързано
конкретно със самостоятелното поведение на такъв субект и следователно за него не се изисква да е налице поведение, което нарушава разпоредбите на този регламент.
Освен това според Съда Общият съд правилно приема, че замразяването на средствата на
Melli Bank е съобразено с принципа на пропорционалност, доколкото е било подходящо и необходимо за постигане на легитимната цел за опазването на международния мир и сигурност. Следователно, когато финансовите средства на идентифициран като участващ в ядреното разпространение субект са замразени, съществува значителна опасност той да упражни
натиск върху субектите, които притежава или контролира, за да заобиколи последиците на
насочените срещу него мерки. При тези обстоятелства замразяването на финансовите средства на субектите, притежавани или контролирани от субект, идентифициран като участващ
в ядреното разпространение, е необходимо и подходящо за осигуряване на ефективността
на приетите срещу него мерки и за гарантиране, че те няма да бъдат заобиколени. Съдът
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Решение от 9 юли 2009 г. по дело Melli Bank/Съвет, съединени дела T-246/08 и T-332/08.

87

По‑специално, отмяна на точка 4 от таблица B 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).

88

Вж. годишния доклад за 2011 г., стр. 66.

89

Решение от 14 октомври 2009 г. по дело Bank Melli Iran/Съвет, T-390/08.

90

Регламент (EО) № 423/2007 на Съвета от 19 април 2007 година относно ограничителни мерки срещу Иран
(OВ L 103, стp. 1).
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също така потвърждава заключението на Общия съд, че не са налице подходящи алтернативни мерки за постигането на същата цел. Предвид първостепенната важност на опазването на
международния мир и сигурност ограниченията на свободата на упражняване на икономическа дейност и на правото на собственост на банкова институция, причинени със замразяването на финансови средства, не са несъразмерни спрямо преследваните цели.
На последно място Съдът също така напомня, че резолюциите на Съвета за сигурност, от една
страна, и общите позиции и регламентите на Съвета, от друга, са част от различни правопорядъци. Всъщност актовете, приемани в рамките на ООН, от една страна, и в рамките на Съюза,
от друга, се издават от органи със самостоятелни правомощия, които са им предоставени
със съответните учредителни актове, а именно договорите за създаването им. Независимо
от това, при изготвянето на общностни мерки за прилагане на посочена в обща позиция резолюция на Съвета за сигурност Съюзът трябва да отчете съдържанието и целите на съответната резолюция. Освен това при тълкуването на регламент, с който се прилага резолюция на
Съвета за сигурност, следва да се имат предвид текстът и целта на резолюцията.
По дело Tay Za/Съвет (Решение от 13 март 2012 г., C-376/10 P) Съдът е приканен да се произнесе в рамките на производство по обжалване относно условията, при които приета от Съвета
система от санкции срещу трети страни може да е насочена срещу физически лица, както
и относно необходимата степен на интензивност на връзката между тези лица и управляващия режим. В това отношение Съдът напомня, че за да могат да се приемат на основание
членове 60 ЕО и 301 ЕО като ограничителни мерки, засягащи трети страни, мерките срещу
физически лица трябва да се отнасят единствено до ръководителите на посочените страни
и до свързаните с тези ръководители лица. Съдът уточнява, че постановявайки в Решение по
дело Kadi91, че ограничителните мерки, приети срещу трета страна, не могат да засягат лица,
свързани „по друг начин“ с тази страна, Съдът е искал да ограничи категорията на физическите лица, спрямо които могат да бъдат приети целеви ограничителни мерки, до категории
физически лица, чиято връзка със съответната трета страна е очевидна, тоест до ръководителите на третите страни и до свързаните с тях физически лица. Поради това Съдът приема,
че прилагането на подобни мерки спрямо физически лица единствено поради семейната им
връзка със свързани с ръководителите на съответната трета страна лица — независимо от
личното им поведение — е в противоречие с правото на Съюза. Следователно мярката за
замразяване на финансовите средства и икономическите ресурси на г‑н Pye Phyo Tay Za е можела да бъде приета единствено въз основа на точни и конкретни доказателства, установяващи, че той се облагодетелства от икономическата политика на ръководителите на Мианмар.
По дело Парламент/Съвет (Решение от 19 юли 2012 г., C-130/10) Съдът е сезиран с жалба от
Европейския парламент, с която се иска да се отмени Регламент № 1286/2009 за изменение
на Регламент № 881/2002 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени
срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на
Ал Кайда и талибаните92.
В подкрепа на жалбата си Парламентът се позовава главно на обстоятелството, че обжалваният регламент е основан неправилно на член 215 ДФЕС, докато подходящото правно основание
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Решение от 3 септември 2008 г. по дело Kadi и Al Barakaat International Foundation/Съвет и Комисия, съединени дела C-402/05 P и C-415/05 P.

92

Регламент (ЕС) № 1286/2009 на Съвета от 22 декември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 881/2002
за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните (ОВ L 346, стр. 42).
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е член 75 ДФЕС. Поради това, за да се определи, с оглед на целта и съдържанието на обжалвания регламент, дали член 215, параграф 2 ДФЕС съставлява неговото подходящо правно основание, Съдът разглежда текста на посочения член, контекста, в който се вписва той, както
и преследваните от него цели по отношение на целите, преследвани от член 75 ДФЕС.
В рамките на разглеждането Съдът постановява, че член 215, параграф 2 ДФЕС е предназначен за правно основание на приеманите от Съюза ограничителни мерки, включително и тези
за борба с тероризма, насочени срещу физически или юридически лица, недържавни групи
или образувания, когато решението за приемането им попада в обхвата на дейността на Съюза в рамките на ОВППС. Действително, ако борбата с тероризма и неговото финансиране
несъмнено може да е сред целите, преследвани с установяването на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, посочени по‑специално в член 3, параграф 2 ДЕС, то целта за
борба с международния тероризъм и неговото финансиране с оглед запазването на международния мир и сигурност съответства на целите на свързаните с външната дейност на Съюза разпоредби от Договорите, както са прогласени в член 21, параграф 2, буква в) ДЕС. Следователно действията на Съюза в рамките на ОВППС, както и мерките, приети за прилагането
на тази политика в рамките на външната дейност на Съюза, и по‑специално ограничителните
мерки по смисъла на член 215, параграф 2 ДФЕС, могат да имат за предмет борбата с тероризма. От това следва, че член 215, параграф 2 ДФЕС съставлява подходящо правно основание
за Регламент № 1286/2009. Посоченият регламент, който включва гаранции за зачитането на
основните права на включените в списъка лица, може следователно да бъде приет на основание член 215, параграф 2 ДФЕС, а не на основание член 75 ДФЕС. Разликата между член 75
ДФЕС и член 215 ДФЕС по отношение на участието на Парламента е следствие от решението
на авторите на Договора от Лисабон да предоставят по‑ограничена роля на Парламента с оглед дейността на Съюза в рамките на ОВППС. Също така в съответствие с член 51, параграф 1
от Хартата на основните права на Европейския съюз задължението за зачитане на основните
права се отнася до всички институции, органи, служби и агенции на Съюза.
Освен това обстоятелството, че Договорът за ЕС вече не предвижда приемането на общи позиции, а на решения в областта на общата външна политика и политика на сигурност, не заличава приетите преди влизане в сила на Договора от Лисабон общи позиции. Общите позиции
като Обща позиция 2002/40293, които не са били отменени, обявени за нищожни или изменени след влизането в сила на Договора от Лисабон, за целите на прилагането на член 215 ДФЕС
могат да се считат за съответстващи на посочените в същия член решения, приети съгласно
дял V, глава 2 от Договора за ЕС.
В друг случай във връзка с приети специални ограничителни мерки за борба с тероризма,
насочени срещу определени лица и образувания, Съдът е сезиран с две жалби съответно от
Stichting Al‑Aqsa, нидерландска фондация, и от Кралство Нидерландия. С двете жалби (Решение от 15 ноември 2012 г. по дело Al‑Aqsa/Съвет и Нидерландия/Al‑Aqsa, съединени дела
C-539/10 P и C-550/10 P) се иска да се отмени решението на Общия съд94, с което се отменят
редица мерки на Съвета за включването на Stichting Al‑Aqsa в списъка на лицата и образуванията, чиито средства се замразяват.

93

Обща позиция 2002/402/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Осама бен Ладен, членовете на организацията Ал Кайда и талибаните и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях, и за
отмяна на Общи позиции 96/746/ОПВВС, 1999/727/ОПВВС, 2001/154/ОПВВС и 2001/771/ОВППС (ОВ L 139,
стр. 4; Специално издание на български език, 2007 г., глава 18, том 1, стр. 187).

94

Решение от 9 септември 2010 г. по дело Al‑Aqsa/Съвет, T-348/07.
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На първо място Съдът отхвърля като недопустима жалбата на Stichting Al‑Aqsa, тъй като тя се
отнася само до промяна на някои от мотивите на решението на Общия съд.
По‑нататък по отношение на жалбата на Кралство Нидерландия Съдът установява, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че след отмяната на
Sanctieregeling95 в националното право вече не съществува „субстракт“, който да обосновава
оставането на Stichting Al‑Aqsa в спорния списък, без да отчете надлежно причината за отмяната. Действително, единствената причина, което обосновава отмяната, е да се избегне припокриване на наложената със Sanctieregeling национална мярка за замразяване на средствата и мярката за замразяване на средствата, предвидена на равнището на Съюза в Регламент
№ 2580/200196, след включването на Stichting Al‑Aqsa в списъка. Вследствие на това Съдът
отменя решението на Общия съд. Като последица от отмяната Съдът сам се произнася окончателно по първоначалната жалба, подадена от Stichting Al‑Aqsa до Общия съд, с която се
иска отмяна на решенията на Съвета за замразяването на средствата.
На първо място Съдът установява, че Съветът е разполагал с прецизна информация и от материалите по преписката е видно, че нидерландски орган, разполагащ с компетентност по отношение на Stichting Al‑Aqsa, е приел решение, което отговаря на установените в правото на Съюза критерии. В този контекст Съдът подчертава, че съгласно правото на Съюза препращането
към решение на национално равнище означава, че за участието на дадено лице в терористични дейности са налице сериозни и убедителни доказателства, които националните органи са
счели за надеждни. По‑нататък Съдът приема, че не е налице неизпълнение от страна на Съвета
на неговото задължение да преразгледа наличието на мотиви, които обосновават решенията
за замразяване на средствата. Той установява, че отмяната на Sanctieregeling не е достатъчна,
за да се приеме за установено, че оставането на Stichting Al‑Aqsa в списъка е несъвместимо
с правото на Съюза. Действително, не са налице данни, които биха могли да накарат Съвета да
счете, че Stichting Al‑Aqsa е спряла или преустановила своя принос във финансирането на терористичните дейности, и то независимо от факта, че замразяването на нейните средства прави
този принос по‑труден или дори невъзможен. На последно място Съдът смята, че решенията
на Съвета не накърняват правото на собственост на Stichting Al‑Aqsa. Тъй като замразяването на средствата представлява обезпечителна мярка, то няма за цел лишаването на лицата от
тяхната собственост. Като се има предвид, че алтернативни и по‑малко ограничителни мерки
не позволяват преследваната от Съюза цел, а именно борбата с финансирането на тероризма,
да бъде постигната също толкова ефикасно, наложените от Съвета ограничения на правото
на собственост отговарят на изискването да са необходими. Освен това поради значението на
тази борба ограниченията не са непропорционални по отношение на предвидените цели. Поради това Съдът отхвърля първоначално подадената от Stichting Al‑Aqsa жалба.

95

Постановление за налагане на санкции в областта на тероризма, прието срещу Stichting Al‑Aqsa от Кралство Нидерландия.

96

Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 година относно специалните ограничителни
мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (OВ L 344, стр. 70; Специално издание на български език, 2007 г., глава 18, том 1, стр. 169).
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по европейско право, Трир (от 1995 г.); член на управителния комитет на Гръцката национална школа за магистрати (1995—1996);
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.
Koen Lenaerts
Роден през 1954 г.; бакалавър и доктор по право (Льовенски католически университет); магистър по право, магистър по публична
администрация (Харвардски университет); асистент (1979—1983),
впоследствие професор по европейско право в Льовенския католически университет (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 Харвардския юридически факултет (1989); съдия в Първоинстанционния съд от 25 септември 1989 г. до 6 октомври 2003 г.;
съдия в Съда от 7 октомври 2003 г; заместник‑председател на Съда
от 9 октомври 2012 г.
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Antonio Tizzano
Роден през 1940 г.; професор по право на Европейския съюз в Университета „Сапиенца“, Рим; преподавател в университетите „Иституто ориентале” (1969—1979) и „Федерико 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
европейските договори и на кодексите на Европейския съюз; учредител и директор от 1996 г. на италианското списание „Правото
на Европейския съюз“; член на управителни или редакторски комитети на редица юридически списания; докладчик на редица международни конгреси; участник в конференции и лектор в редица
международни институти, сред които Академията по международно право, Хага (1987); член на групата от независими експерти, съставена за проучването на финансите на Комисията на Европейските общности (1999); генерален адвокат в Съда от 7 октомври 2000 г.
до 3 май 2006 г.; съдия в Съда от 4 май 2006 г.
José Narciso da Cunha Rodrigues
Роден през 1940 г.; различни съдебни длъжности (1964—1977);
натоварен с различни правителствени мисии с оглед
осъществяването и координирането на изследвания за реформата
на съдебната система; правителствен агент пред Европейската
комисия по правата на човека и пред Европейския съд по правата
на човека (1980—1984); експерт в управителния комитет по правата
на човека в Съвета на Европа (1980—1985); член на комисията за
ревизиране на Наказателния и Наказателно‑процесуалния кодекс;
главен прокурор на Републиката (1984—2000); член на Надзорния
комитет на Службата за борба с измамите на Европейския съюз
(ОЛАФ) (1999—2000); съдия в Съда от 7 октомври 2000 г. до
8 октомври 2012 г.
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Allan Rosas
Роден през 1948 г.; доктор по право, Университет в Турку (Финландия); професор по право в Университета в Турку (1978—1981) и в
Академията Або (Турку), (1981—1996); директор на Института по
правата на човека към последната (1985—1995); различни отговорни национални и международни академични длъжности; член на
научни дружества; координиране на значителен брой международни и национални изследователски проекти и програми в областта на правото на Общността, международното право, правата
на човека и основните права, конституционното право и сравнителната публична администрация; представител на финландското
правителство в качеството на член или съветник на финландски
делегации на различни международни конференции и срещи; експертни функции във финландския правен живот, включително към
финландски правни правителствени или парламентарни комисии,
както и в ООН, ЮНЕСКО, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Съвета на Европа; от 1995 г. главен юридически съветник в правната служба на Европейската комисия,
отговарящ за външните отношения; от март 2001 г. заместник генерален директор на правната служба на Европейската комисия;
съдия в Съда от 17 януари 2002 г.
Rosario Silva de Lapuerta
Родена през 1954 г.; бакалавър по право (Университет „Комплутенсе“, Мадрид); юрист в Държавната правна служба в Малага; юрист
в правната служба на Министерството на транспорта, туризма
и съобщенията, и впоследствие в правната служба на Министерството на външните работи; главен юрист в държавната служба за
процесуално представителство пред Съда и заместник генерален
директор на отдел „Общностна и международна правна помощ“
на Държавната правна служба (министерство на правосъдието);
член на групата на Комисията за размисъл относно бъдещето на
съдебната система на Общността; ръководител на испанската делегация в групата „Приятели на Председателството“ за реформата
на съдебната система на Общността съгласно Договора от Ница,
както и в ad hoc работната група „Съд на Европейските общности“
на Съвета; професор по право на Общността в Дипломатическото
училище в Мадрид; съдиректор на испанското списание „Новини
от Европейския съюз“; съдия в Съда от 7 октомври 2003 г.
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Juliane Kokott
Родена през 1957 г.; завършва право (университети в Бон и Женева);
магистър по право от Американския университет във Вашингтон;
доктор по право (Хайделбергски университет, 1985 г.; Харвардски
университет, 1990 г.); гостуващ професор в Университета 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.
Konrad Hermann Theodor Schiemann
Роден през 1937 г.; завършва право в Университета в Кеймбридж;
адвокат (1964—1980); кралски адвокат (1980—1986); съдия във
Висшия съд на Англия и Уелс (1986—1995); апелативен съдия
(1995—2003); член на ръководството на адвокатската колегия
„Инър Темпъл“ от 1985 г. и неин ковчежник през 2003 г.; съдия
в Съда от 8 януари 2004 г. до 10 октомври 2012 г.
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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.
George Arestis
Роден през 1945 г.; завършва право в Атинския университет (1968);
магистър по сравнителни политически и управленски науки, Университет в Кент, Кентърбъри (1970); адвокатска практика в Кипър
(1972—1982); назначен за районен съдия (1982); повишен в председател на районен съд (1995); административен председател на
районен съд, Никозия (1997—2003); съдия във Върховния съд на
Кипър (2003); съдия в Съда от 11 май 2004 г.
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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 държавен нотариус през 1975 г.; съветник на Републиката през
1978 г., старши съветник на Републиката през 1979 г., заместник главен прокурор през 1988 г. и назначен за главен прокурор 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.
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.
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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.
Aindrias Ó Caoimh
Роден през 1950 г.; бакалавър по гражданско право, Национален
университет на Ирландия, Дъблински колеж, 1971 г.; адвокат (адвокатска колегия „Кингс инс“, 1972 г.); завършва европейско право
(Дъблински колеж, 1977 г.); адвокат в ирландската адвокатска колегия (1972—1999); лектор по европейско право (юридически факултет към „Кингс инс“, Дъблин); старши юрист (1994—1999); представител на правителството на Ирландия по множество дела пред
Съда на Европейските общности; съдия в ирландския Висш съд (от
1999 г.); член на ръководството на колегията „Кингс инс“ (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.
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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 администрацията на датската
адвокатура (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 във Върховния
съд (2003—2006); съдия в Съда от 11 януари 2006 г.
Eleanor Sharpston
Родена през 1955 г.; завършва икономика, езици и право в Кралския
колеж, Кеймбридж (1973—1977); преподавателска и изследователска дейност в Оксфордския колеж „Корпус Кристи“ (1977—1980);
приета в адвокатската колегия „Мидъл темпъл“ (1980 г.); адвокат
(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 в Лондонския университет
(1990—1992); преподавател в Юридическия факултет (1992—1998),
впоследствие асоцииран преподавател (1998—2005) в Университета в Кеймбридж; член на Кралския колеж, Кеймбридж (от 1992 г.
до 2010 г.); почетен член на Кралския колеж, Кеймбридж (от 2011 г.);
асоцииран професор и изследовател в Центъра за европейски
правни изследвания в Университета в Кеймбридж (1998—2005);
кралски адвокат (1999); член на ръководството на колегията „Мидъл темпъл“ (2005); почетен член на Оксфордския колеж „Корпус
кристи“ (2010); доктор (хонорис кауза) по право, Глазгоу (2010) и Нотингам Трент (2011); генерален адвокат в Съда от 11 януари 2006 г.
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 „Палас“ по европейско
право и икономика 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.
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Yves Bot
Роден през 1947 г.; диплома по право от Юридическия факултет
на Университета в Руан; доктор по право (Университет Париж II
Пантеон‑Асас); 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); генерален адвокат 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 Окръжния съд в Кошице (1980); заместник‑председател (1982) и председател (1990) на Градския 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. до 10 октомври 2012 г.
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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 Париж I Пантеон‑Сорбона (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 „Бюлетин на
съдебната практика в областта на устройството на територията“,
съосновател и член на редакционния комитет на „Правен бюлетин
на общините и регионите“, 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); 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 в Института по право и дипломация „Флечър“ (2000), в Университета „Франсоа Рабле“
(Тур, 2001—2006 г.) и в Университета Париж I Пантеон‑Сорбона
(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 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 Сдружението по сравнително
право; съдия в Първоинстанционния съд от 7 юли 2004 г. до 6 октомври 2006 г.; генерален адвокат в Съда от 7 октомври 2006 г. до
28 ноември 2012 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 Букурещ; изследователски проекти и докторантски изследвания
в Института по международно частно право „Макс Планк“ в Хамбург (между 1992 г. и 2004 г.); началник на отдел „Европейска интеграция“ 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 юридически списания; от 2010 г. асоцииран член на Международната
академия по сравнително право и почетен член на Центъра за европейскоправни 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 (1970 г.); дипломира се в Института за политически изследвания в Париж (Екофин, 1972 г.); младши адвокат; правен съветник в Banque de Paris et des Pays‑Bas
(1972—1973); аташе, впоследствие първи секретар 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 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 асоциацията 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 впоследствие председател на същия съд (1998—2006); член на Международната академия по сравнително право (от 1994) и заместник‑председател на същата (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 изкуства 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, доктор хонорис кауза на Университетския европейски институт (2012); 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.
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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.
Alexandra (Sacha) Prechal
Родена през 1959 г.; завършва право (Грьонингенски университет,
1977—1983); доктор по право (Амстердамски университет, 1995 г.);
преподавател в Юридическия факултет, Мастрихт (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
Института Европа към 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.
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Carl Gustav Fernlund
Роден през 1950 г.; завършва право в Университета в Лунд
(1975); секретар на Първоинстанционния съд в Ландскрона
(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.
José Luís da Cruz Vilaça
Роден през 1944 г.; диплома по право и магистърска степен
по политическа икономика от университета в Коимбра;
доктор
по
международна
икономика
(университет
Париж I Пантеон‑Сорбона); отбива задължителна военна
служба в министерството на военноморските сили (правна
служба, 1969—1972 г.); преподавател в Католическия университет и в университета „Нова“ в Лисабон; бивш преподавател
в университета в Коимбра и в университета „Лузиада“ в Лисабон
(директор на Института по европейски изследвания); член на
португалското правителство (1980—1983): държавен секретар
в Министерството на вътрешните работи, в председателството
на Министерския съвет и в Комитета по европейска интеграция; депутат в португалския парламент, заместник‑председател на Християндемократическата група; генерален адвокат
в Съда (1986—1988); председател на Първоинстанционния съд
на Европейските общности (1989—1995); адвокат в адвокатската
колегия на Лисабон, специалист по европейско и конкурентно
право (1996—2012); член на работната група за реформа в общностната съдебна система (групата „Дуе“) (2000); председател на
дисциплинарния съвет на Европейската комисия (2003—2007);
председател на Португалската асоциация по европейско право
(от 1999 г.); съдия в Съда от 8 октомври 2012 г.
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Melchior Wathelet
Роден през 1949 г.; завършил правни и икономически науки
(Лиежки университет); магистър по право (Харвардски
университет, Съединени американски щати); доктор хонорис
кауза (университет Париж‑Дофин); професор по европейско право
в Льовенския и в Лиежкия университет; депутат (1977—1995);
държавен секретар, министър и министър‑председател на регион
Валония (1980—1988); вицепремиер, министър на правосъдието
и средната класа (1988—1992); вицепремиер, министър на
правосъдието и икономиката (1992—1995); вицепремиер,
министър на националната отбрана (1995); кмет на Вервие (1995);
съдия в Съда на Европейските общности (1995—2003); юридически
съветник, впоследствие адвокат (2004—2012); държавен министър
(2009—2012); генерален адвокат в Съда на Европейския съюз от
8 октомври 2012 г.
Christopher Vajda
Роден през 1955 г.; завършва право в Университета в Кеймбридж;
специализира европейско право в Свободния университет
в Брюксел (специално отличие); приет в адвокатската колегия
„Грейс ин“ на Англия и Уелс (1979 г.); адвокат (1979—2012); приет
в адвокатската колегия на Северна Ирландия (1996); кралски
адвокат (1997); член на ръководството на колегията „Грейс ин“
(2003); временен съдия в Кралския съд (2003—2012); ковчежник
на Асоциацията на Обединеното кралство по европейско право
(2001—2012); участва в изготвянето на сборника „Конкурентното
право на Европейските общности“ (Bellamy & Child, трето—шесто
издание); съдия в Съда от 8 октомври 2012 г.
Nils Wahl
Роден през 1961 г.; диплома по право, Стокхолмски университет
(1987); доктор по право, Стокхолмски университет (1995); доцент
и завеждащ 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 Мрежа за изследвания по общностно право (2001—2006); член на Съвета по
въпросите на конкурентното право (2001—2006); заместник‑съдия
в Апелативния съд за областите Сконе и Блекинге (2005); съдия
в Общия съд от 7 октомври 2006 г. до 28 ноември 2012 г.; генерален
адвокат в Съда от 28 ноември 2012 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.

Промени

2.

Съд на Европейския съюз

Промени в състава на Съда през 2012 г.

Тържествено съдебно заседание на 8 октомври 2012 г.
С решения от 25 април 2012 г. и от 20 юни 2012 г. в качеството на съдии в Съда бяха назначени:
за периода от 7 октомври 2012 г. до 6 октомври 2018 г. — г‑н José Luís da Cruz Vilaça на мястото на г‑н José Narciso da Cunha Rodrigues, и г‑н M. Christopher Vajda на мястото на г‑н Konrad
Schiemann.
С решения от 25 април 2012 г. и от 20 юни 2012 г. представителите на правителствата на държавите членки подновиха за периода от 7 октомври 2012 г. до 6 октомври 2018 г. мандатите
на следните генерални адвокати в Съда: г‑н Yves Bot и г‑н Paolo Mengozzi. С решение от 25 април 2012 г. в качеството на генерален адвокат в Съда за периода от 7 октомври 2012 г. до 6 октомври 2018 г. бе назначен г‑н Melchior Wathelet на мястото на г‑н Ján Mazák.
Тържествено съдебно заседание на 28 ноември 2012 г.
На този ден в Съда се проведе тържествено съдебно заседание по повод напускането на г‑жа
Verica Trstenjak и встъпването в длъжност на г‑н Nils Wahl.
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от 1 януари 2012 г. до 10 октомври 2012 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 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

от 11 октомври 2012 г. до 28 ноември 2012 г.
г‑н V. SKOURIS, председател на Съда
г‑н K. LENAERTS, заместник‑председател на
Съда
г‑н A. TIZZANO, председател на първи състав
г‑жа R. SILVA DE LAPUERTA, председател на
втори състав
г‑н M. ILEŠIČ, председател на трети състав
г‑н L. BAY LARSEN, председател на четвърти
състав
г‑н T. von DANWITZ, председател на пети
състав
г‑н N. JÄÄSKINEN, първи генерален адвокат
г‑н A. ROSAS, председател на десети състав
г‑н G. ARESTIS, председател на седми състав
г‑н J. MALENOVSKÝ, председател на девети
състав
г‑жа М. BERGER, председател на шести
състав
г‑н E. JARAŠIŪNAS, председател на осми
състав
г‑жа J. KOKOTT, генерален адвокат
г‑н E. JUHÁSZ, съдия
г‑н A. BORG BARTHET, съдия
г‑н U. LÕHMUS, съдия
г‑н E. LEVITS, съдия
г‑н A. Ó CAOIMH, съдия
г‑жа E. SHARPSTON, генерален адвокат
г‑н P. MENGOZZI, генерален адвокат
г‑н Y. BOT, генерален адвокат
г‑н J.-C. BONICHOT, съдия
г‑н Aл. AРАБАДЖИЕВ, съдия
г‑жа C. TOADER, съдия
г‑н J.-J. KASEL, съдия
г‑н M. SAFJAN, съдия
г‑н D. ŠVÁBY, съдия
г‑н P. CRUZ VILLALÓN, генерален адвокат
г‑жа A. PRECHAL, съдия
г‑н C.G. FERNLUND, съдия
г‑н J. L. DA CRUZ VILAÇA, съдия
г‑н M. WATHELET, генерален адвокат
г‑н C. VAJDA, съдия
г‑н A. CALOT ESCOBAR, секретар
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от 29 ноември 2012 г. до 31 декември 2012 г.
г‑н V. SKOURIS, председател на Съда
г‑н K. LENAERTS, заместник‑председател на
Съда
г‑н A. TIZZANO, председател на първи състав
г‑жа R. SILVA DE LAPUERTA, председател на
втори състав
г‑н M. ILEŠIČ, председател на трети състав
г‑н L. BAY LARSEN, председател на четвърти
състав
г‑н T. von DANWITZ, председател на пети
състав
г‑н N. JÄÄSKINEN, първи генерален адвокат
г‑н A. ROSAS, председател на десети състав
M. G. ARESTIS, председател на седми състав
г‑н J. MALENOVSKÝ, председател на девети
състав
г‑жа М. BERGER, председател на шести
състав
г‑н E. JARAŠIŪNAS, председател на осми
състав
г‑жа J. KOKOTT, генерален адвокат
г‑н E. JUHÁSZ, съдия
г‑н A. BORG BARTHET, съдия
г‑н U. LÕHMUS, съдия
г‑н E. LEVITS, съдия
г‑н A. Ó CAOIMH, съдия
г‑жа E. SHARPSTON, генерален адвокат
г‑н P. MENGOZZI, генерален адвокат
г‑н Y. BOT, генерален адвокат
г‑н J.-C. BONICHOT, съдия
г‑н Aл. AРАБАДЖИЕВ, съдия
г‑жа C. TOADER, съдия
г‑н J.-J. KASEL, съдия
г‑н M. SAFJAN, съдия
г‑н D. ŠVÁBY, съдия
г‑н P. CRUZ VILLALÓN, генерален адвокат
г‑жа A. PRECHAL, съдия
г‑н C.G. FERNLUND, съдия
г‑н J. L. DA CRUZ VILAÇA, съдия
г‑н M. WATHELET, генерален адвокат
г‑н C. VAJDA, съдия
г‑н N. WAHL, генерален адвокат
г‑н A. CALOT ESCOBAR, секретар
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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)

Годишен доклад за 2012 г.

89

Съд на Европейския съюз

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)
Da Cunha Rodrigues José Narciso, съдия (2000-2012)
Poiares Pessoa Maduro Luís Miguel, генерален адвокат (2003—2009)
Makarczyk Jerzy, съдия (2004—2009)
Klučka Ján, съдия (2004—2009)
Kūris Pranas, съдия (2004—2010)
Schiemann Konrad Hermann Theodor, съдия (2004—2012)
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Lindh Pernilla, съдия (2006—2011)
Mazák Ján, генерален адвокат (2006-2012)
Trstenjak Verica, генерален адвокат (2006—2012)
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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Г — Съдебна статистика на Съда
Обща дейност на Съда
1.

Образувани, приключени и висящи дела (2008—2012)

Образувани дела
2. Видове производства (2008—2012)
3. Област, с която е свързан(а) искът/жалбата (2012)
4.	Искове за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка
(2008—2012)
Приключени дела
5. Видове производства (2008—2012)
6. Съдебни решения, определения, становища (2012)
7.
Съдебни състави (2008—2012)
8.	
Дела, приключени със съдебно решение, становище или определение
с правораздавателен характер (2008—2012)
9. Област, с която е свързан(а) искът/жалбата (2008—2012)
10. Област, с която е свързан(а) искът/жалбата (2012)
11.	Съдебни решения за установяване на неизпълнение на задължения от държава
членка: взето решение (2008—2012)
12.	
Продължителност на производствата (съдебни решения и определения
с правораздавателен характер) (2008—2012)
Висящи дела към 31 декември
13. Видове производства (2008—2012)
14. Съдебни състави (2008—2012)
Други
15. Бързи производства (2008—2012)
16. Спешни преюдициални производства (2008—2012)
17. Обезпечителни производства (2012)
Общо развитие на правораздавателната дейност (1952—2012)
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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1.

Съд на Европейския съюз

Обща дейност на Съда
Образувани, приключени и висящи дела (2008—2012)1

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2008 г.

 Образувани дела

Образувани дела
Приключени дела
Висящи дела

1

2009 г.

2010 г.

2011 г.

 Приключени дела

2008 г.
593
567
768

2009 г.
562
588
742

2012 г.

 Висящи дела

2010 г.
631
574
799

2011 г.
688
638
849

2012 г.
632
595
886

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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Съдебна статистика

Образувани дела — Видове производства (2008—2012)1
2012 г.
Преки
производства
Обжалване на актове
на Общия съд

Преюдициални
запитвания

Обжалване на
определения по молби
за допускане на
обезпечение или за
встъпване
Становища
Особени производства

2008 г.
Преюдициални запитвания
Преки производства
Обжалване на актове на Общия съд
Обжалване на определения по
молби за допускане на обезпечение
или за встъпване
Становища
Особени производства2
Общо
Молби за допускане на обезпечение

2009 г.
302
143
105

2010 г.
385
136
97

2011 г.
423
81
162

2012 г.
404
73
136

2
1
9
562
2

6

13

7
631
2

9
688
3

3
1
15
632

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: правната помощ, определянето на съдебните разноски, поправянето, отмяната на съдебно решение, постановено в отсъствието на ответника, отмяната на влязло в сила
решение по молба на трето лице, тълкуването на съдебно решение, преразглеждането на съдебно решение, разглеждането на предложение на Първия генерален адвокат за преразглеждане на решение на
Общия съд, производството по налагане на запор, делата, свързани с имунитет.
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Външна дейност на Европейския съюз
Данъчни въпроси
Достъп до документи
Държавни помощи
Европейско гражданство
Енергетика
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
Научни изследвания, технологично развитие
и космическо пространство
Обща външна политика и политика на сигурност
Обща политика в областта на рибарството
Обществени поръчки
Околна среда
Правен режим на предприятията
Принципи на правото на Съюза
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
Търговска политика
Финансови разпоредби (бюджет, финансова
рамка, собствени ресурси, борба с измамите,...)
ДФЕС
Правилник за длъжностните лица
Производство
Разни
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТИ
1

2
2

1
57

5

3
11

3
1
1
1
4
3

3
60
3
28
11
3
24
21
3

1
3
20

22
15
1

1
5
1

2
12
3
16
6
11

3
15
43
23
2

1

2
2
3
14

1
6
2
2
1
2
2
10
1
1
69
4
4
73

8
19
4
21
56
30
10
9
1
21
8
34
8
11
1
1
404

404

4
1
1
5

2

5
16
21
59
30
13

1

4

2
6
3
12
38
4
21

5

57
36
10
11
3
22
10
38
8
21
7

135
1

2
3 611
5

1
136

5
3 616

2

Особени
производства

Общо

Обжалване на
определения по
молби за
допускане на
обезпечение или
за встъпване

Преюдициални
запитвания

Обжалване на
актове на Общия
съд

Образувани дела — Област, с която е свързан(а) искът или
жалбата (2012)1

Преки
производства

3.

Съд на Европейския съюз

5
11
11
16

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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Образувани дела — Искове за установяване на неизпълнение на задължения от държава
членка (2008—2012)1
Съд на Европейския съюз
Съдебна статистика

Годишен доклад за 2012 г.

Годишен доклад за 2012 г.

1

2008 г.

5
5
6
12
11
8
16
3

10
2
10
19
21
15
17
2

2
1
1
5
142

1
1
5
6
13
207

5
1
3
5
7
11
17
1

4

6

1
15
3
5
4
10
10
14

13

2009 г.
17

2010 г.

1
128

3
3
2
4

5
10
9
10

8
3

2
1
7
7
4
14
8
9
6
1

11

2011 г.

2
73

1
1
2
2

1
4
2
7
3

2

1
4
4
7
7
7
1

5
3

7

2012 г.

58

3
1

12
3

1

1
1
4

2
2
4
5
5
2

7

2
3

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
Съд на Европейския съюз
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Приключени дела — Видове производства (2008—2012)1
2012 г.
Преки
производства

Обжалване на
актове на
Общия съд

Преюдициални
запитвания

Обжалване на
определения по молби
за допускане на
обезпечение или за
встъпване
Особени производства

Преюдициални запитвания
Преки производства
Обжалване на актове на Общия
съд
Обжалване на определения по
молби за допускане на
обезпечение или за встъпване
Становища
Особени производства
Общо

1

2008 г.
301
181

2009 г.
259
215

2010 г.
339
139

2011 г.
388
117

2012 г.
386
70

69

97

84

117

117

8

7
1
9
588

4

7
1
8
638

12

8
567

8
574

10
595

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 (2012)1
Съдебни
решения
67,74 %
Определения
с правораздавателен
характер
17,65 %
Определения по молби за
допускане на обезпечение
2,66 %

Преюдициални запитвания
Преки производства
Обжалване на актове на Общия
съд
Обжалване на определения по
молби за допускане на
обезпечение или за встъпване
Становища
Особени производства
Общо

249
56

41

52

44

1

36
13

326
70

1

14

111

12

357

8
93

Общо

Становища

Други определения4

Определения по молби
за допускане на
обезпечение3

Съдебни решения

Определения
с правораздавателен
характер2

Други определения
11,95 %

14

12

63

8
527

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 произнасяне 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 на съответните
разпоредби от ДЕОАЕ, или по жалба срещу определение по молба за допускане на обезпечение 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 произнасяне по същество или поради препращане на делото на Общия съд.

Годишен доклад за 2012 г.

101

Съд на Европейския съюз

7.

Съдебна статистика

Приключени дела — Съдебен състав (2008—2012)1
2012 г.

Състави от
петима съдии
54,11 %
Състави от
трима съдии
34,42 %

Председател
2,29 %
Пленум
0,19 %

13 272 275

8 283 280

59 124 96
7
7
79 469 412

70 166 56
5
5
83 495 406

1
62

8 288 290

1
62

1
47

1
47

10 300 275

8 283

Общо

71

Съдебни решения/Становища

1

2012 г.

Общо

70

Определения2

Общо

41

Съдебни решения/Становища

Определения2

2011 г.

Съдебни решения/Становища

41

2010 г.

Общо

66

Определения2

Съдебни решения/Становища

2009 г.

Общо

Пленум
Голям състав
66
Състави от петима
съдии
259
Състави от трима
съдии
65
Председател
Общо 390

Определения2

Съдебни решения/Становища

2008 г.

Определения2

Голям състав
8,99 %

76 132 91 86 177 83 97 180
5
5
4
4
12 12
90 496 444 100 544 406 117 523

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 произнасяне по същество или поради препращане на делото на Общия съд.
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Дела, приключени със съдебно решение, становище или определение с правораздавателен характер (2008—2012)1 2

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2008 г.

2009 г.

2010 г.

 Съдебни решения/Становища

Съдебни решения/Становища
Определения
Общо

2008 г.
390
79
469

2011 г.

2012 г.

 Определения

2009 г.
412
83
495

2010 г.
406
90
496

2011 г.
444
100
544

2012 г.
406
117
523

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 произнасяне по същество или поради препращане на делото на Общия съд.
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Дела, приключени със съдебно решение, становище или
определение с правораздавателен характер — Област,
с която е свързан(а) искът или жалбата (2008—2012)1

2008 г.
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
Икономическо, социално и териториално
сближаване
Индустриална политика
Институционално право
Интелектуална и индустриална собственост
Конкуренция
Митнически съюз и обща митническа тарифа
Научни изследвания, информация, обучение,
статистики
Научни изследвания, технологично развитие
и космическо пространство
Образование, професионално обучение, младеж
и спорт
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

104

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2
1
8
10
8
5
44
66
49
64
2
5
10
16
48
10
3
6
7
8
4
2
2
3
4
9
18
15
23
22
1
1
3

6
29
31
28
5

9
26
38
13
15

9
20
47
19
19

3
8
27
46
30
19

1
1

2
13
4

60
17

4
1
26
3

2
7
2

48
9
17

4
24
2

1
9

4
2
1
7
3
25
35
8

12
1
1
27
1

15
1
23

7
2
37

1
1
32

15

15

12
>>>
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Съд на Европейския съюз

2008 г.
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
Социално осигуряване на работниците мигранти
Транспорт4
Туризъм
Търговска политика
Финансови разпоредби (бюджет, финансова рамка,
собствени ресурси, борба с измамите, …)2
Договор за ЕО/ДФЕС
Договор за ЕС
Договор за ВС
Правилник за длъжностните лица
Привилегии и имунитети
Производство
Разни
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТИ

445
6
2
11
5
16
469

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
13
17
21
6
7
6
14
21
13
6
8
7
19
17
9
18
17
30
27
29
10
5
2
33
36
36
28
3
6
8
8
9
4
7
14
1
5
2
2
8

481
1

1
482
4

8

4

5
13
495

6
10
496

4
535
1
1

3
513

2
5
7
544

3
7
10
523

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 групирани 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 групирани в една обща 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 (2012)1

Външна дейност на Европейския съюз
Данъчни въпроси
Достъп до документи
Държавни помощи
Европейско гражданство
Защита на потребителите4
Земеделие
Икономическа и парична политика
Икономическо, социално и териториално
сближаване
Индустриална политика
Институционално право
Интелектуална и индустриална собственост
Конкуренция
Митнически съюз и обща митническа тарифа5
Научни изследвания, технологично развитие
и космическо пространство
Образование, професионално обучение, младеж
и спорт
Обща външна политика и политика на сигурност
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
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
Договор за ЕО/ДФЕС
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Съдебни решения/
Становища
3
2
59
4
8
1
7
7
1
20
8
13
29
3
17

Определения2
2
5
1
2
2
3
2
10
14
17
2

1
1
6
9
1
26
1
1
2
20
33
9
6
18
7
12
14
26
8
14
1
7
405

Общо
5
2
64
5
8
3
9
10
3
30
8
27
46
3
19
1

3
3
1

5
2
4
3
3
6
15
2

1
108

1
9
12
1
27
1
1
7
22
37
12
6
21
7
18
29
28
8
14
1
8
513
>>>
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Съдебна статистика

Съд на Европейския съюз

Съдебни решения/
Становища
Привилегии и имунитети
Производство
Разни
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТИ

Определения2
2
7
9
117

Общо
3
7
10
523

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 произнасяне по същество или поради препращане на делото на Общия съд.

3

Рубриките „Бюджет на Общностите“ и „Собствени ресурси на Общностите“ са групирани 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 групирани в една обща рубрика за делата,
образувани след 1 декември 2009 г.
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11.

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

EL

 2008 г.

IE

ES

IT

 2009 г.

FR

CY

LV

LU

 2010 г.

LT

Уважени искове

NL

 2011 г.

HU MT

AT

PL

RO

 2012 г.

PT

SI

SK

FI

SE

UK

Приключени дела — Съдебни решения по искове за установяване на неизпълнение на
задължения от държава членка: взето решение (2008—2012)1
Съд на Европейския съюз
Съдебна статистика

Годишен доклад за 2012 г.

Годишен доклад за 2012 г.

1

Общо

1
1
2
1
94
9

1
1

6
7
8
133

1

1
10

1
2
3
83

1
1

3
3
2
6
1

1
2
5
4
7

2
3
6
5
7

4
1
4
7
10
8
10

1
2

4

2

4

7

1
1
1
1

4
8
15
9
14

1
1
6
1
7
22
11
6
11

1
12

3

3

2

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

1
1
2
47

1

3
3
3
5

1

1
1
2
5
3
4
3
2

1

5

1

1

2

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Уважава Отхвърля Уважава Отхвърля Уважава Отхвърля Уважава Отхвърля
15
1
6
1
9
1
5
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

2008 г.
Уважава Отхвърля
7

Съдебна статистика
Съд на Европейския съюз
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12.

Съдебна статистика

Приключени дела — Продължителност на производствата
(2008—2012)1
(съдебни решения и определения с правораздавателен характер)

25
20
15
10
5
0
2008 г.

 Преюдициални
запитвания

2009 г.

2011 г.

 Преки производства

Преюдициални запитвания
Спешни преюдициални производства
Преки производства
Обжалване на актове на Общия съд

1

2010 г.

2008 г.
16,8
2,1
16,9
18,4

2012 г.

 Обжалване на актове
на Общия съд
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

2012 г.
15,7
1,9
19,7
15,3

В изчисленията на продължителността на производствата не са включени: делата, по които е постановено междинно решение или са постановени мерки за събирането на доказателства; становищата; особените производства (а именно: правната помощ, определянето на съдебните разноски, поправянето, отмяната на съдебно решение, постановено в отсъствието на ответника, отмяната на влязло в сила решение
по молба на трето лице, тълкуването на съдебно решение, преразглеждането на съдебно решение, разглеждането на предложение на Първия генерален адвокат за преразглеждане на решение на Общия съд,
производството по налагане на запор и делата, свързани с имунитет); делата, приключили с постановяване на определение за заличаване на делото от регистъра, на определение, с което се установява липса на
основание за произнасяне по същество, или на определение за препращане на делото на Общия съд;
обезпечителните производства, както и производствата по обжалване на определения по молби за допускане на обезпечение или за встъпване.
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13.

Съд на Европейския съюз

Висящи дела към 31 декември — Видове производства
(2008—2012)1

600
500
400
300
200
100
0
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

 Преюдициални запитвания

 Преки производства

 Особени производства

 Становища

Преюдициални запитвания
Преки производства
Обжалване на актове на Общия
съд
Особени производства
Становища
Общо

1

2012 г.

 Обжалване на актове на Общия съд

2008 г.
395
242
126

2009 г.
438
170
129

2010 г.
484
167
144

2011 г.
519
131
195

2012 г.
537
134
205

4
1
768

4
1
742

3
1
799

4

9
1
886

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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Съдебна статистика

Висящи дела към 31 декември — Съдебен състав
(2008—2012)1
2012 г.
Голям състав
4,97 %
Състави от
петима съдии
26,86 %

Неразпределени
дела
63,32 %

Състави от
трима съдии
4,74 %
Заместникпредседател
0,11 %

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

1

2008 г.
524

2009 г.
490

40
177
19
8

65
169
15
3

768

742

2010 г.
519
1
49
193
33
4
799

2011 г.
617

2012 г.
561

42
157
23
10

44
238
42

849

1
886

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 (2008—2012)

2
2

6
6

1
1

3
5

Допуска

Допуска

1
1

Отхвърля

2012 г.

Отхвърля

2011 г.

Отхвърля

Допуска

Отхвърля

2010 г.

5
1
7
8

4
4

2
2

1
1
2

6
11

3
3

Разни — Спешни преюдициални производства (2008—2012)

Годишен доклад за 2012 г.

2012 г.
Допуска

Допуска

Отхвърля

2011 г.
Отхвърля

2010 г.
Отхвърля

Допуска

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

2009 г.

Отхвърля

2008 г.

Допуска

16.

Допуска

Допуска
Обжалване на актове на
Общия съд
Особени производства
Преки производства
Преюдициални запитвания
Общо

2009 г.

Отхвърля

2008 г.

Отхвърля

15.

Съд на Европейския съюз

1
2

1

1
3

1
3

1
2
2

1

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

1
1
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Външна дейност на Европейския съюз
Институционално право
Интелектуална собственост
Конкуренция
Обща външна политика и политика на сигурност
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТИ

1

1
2
3

Взето решение
Допуска

Отхвърля

Обжалване на
определения по
молби за
допускане на
обезпечение или
за встъпване

Разни — Обезпечителни производства (2012)1

Образувани
обезпечителни
производства

17.

Съдебна статистика

1
8
1
1
3
14

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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Общо развитие на съдебната дейност (1952—2012) —
Образувани дела и съдебни решения

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.

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

Годишен доклад за 2012 г.

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

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

Молби за
допускане на
обезпечение

Общо

Обжалване на
определения
по молби за
допускане на
обезпечение
или за
встъпване
Искания за
становище

Обжалване на
актове на
Общия съд

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

Съдебни решения/
Становища2

18.

Съд на Европейския съюз

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
>>>
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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.
2012 г.
Общо

244
221
140
251
265
125
109
132
169
147
214
197
187
204
277
219
179
201
221
210
143
136
81
73
8 755

139
141
186
162
204
203
251
256
239
264
255
224
237
216
210
249
221
251
265
288
302
385
423
404
7 832

15
13
24
17
12
46
25
30
66
68
66
72
46
63
52
66
80
79
77
104
97
162
136
1 416

1
1
1
1
2
3
5
4
4
13
7
4
5
6
1
3
8
8
2
6
13
3
101

1

Приблизителни данни; не се включват особените производства.

2

Окончателни данни.

116

2
2
3

2

1
1

1
1

1
20

Молби за
допускане на
обезпечение

Общо

Обжалване на
определения
по молби за
допускане на
обезпечение
или за
встъпване
Искания за
становище

Обжалване на
актове на
Общия съд

Преюдициални
запитвания

Преки искове
или жалби

Години

Образувани дела1

383
378
342
440
486
344
408
416
443
481
541
502
503
470
556
527
467
535
573
584
552
624
679
617
18 124

19
12
9
5
13
4
3
4
1
2
4
4
6
1
7
3
2
1
3
3
2
2
3
355

Съдебни решения/
Становища2

Съд на Европейския съюз

188
193
204
210
203
188
172
193
242
254
235
273
244
269
308
375
362
351
379
333
377
370
371
357
9 365
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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.
1986 г.
1987 г.
1988 г.

5
1
4
4
1
5
8
5
7
11
16
7
13
14
12
10
9
13
13
13
15
30
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4
5
4

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
18
32
34

DE

EE

2
1
2
4
2

1
2
1
2
3

IE

2
17

EL

1
1
1

ES

3
1
1
2
6
1
4
6
15
8
14
12
18
14
17
39
15
34
45
19
36
38

2

FR

1

2

2
5
4
5
5
14
12
7
11
19
19
11
18
7
10
11
5
5
28

IT

CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Други1 Общо
1
1
5
5
1
5
6
4
6
1
7
1
1
1
3
23
2
9
1
17
3
32
1
6
37
10
40
1
6
61
7
1
39
1
4
1
69
14
1
75
9
5
84
38
5
123
1
11
8
106
17
6
99
4
17
5
108
21
4
129
19
6
98
22
9
129
6
14
8
139
1
16
8
91
3
19
9
144
2
26
16
179
>>>

19.	Общо развитие на съдебната дейност (1952—2012) — Отправени преюдициални запитвания
(по държави членки и по години)

Съдебна статистика
Съд на Европейския съюз

117

118

1

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR
IT
CY LV LT LU HU MT NL AT
2
47
1
2
2 28
10
1
18
5
34
4
2
6 21
25
4
9
2
54
2
3
5 29
36
2
17
3
62
1
5 15
22
1
18
7
57
1
5
7 22
24
1
43
4
44
2
13 36
46
1
13
8
51
3 10 10 43
58
2
19
2
4
66
4
6 24
70
2
10
6
7
46
1
2
9 10
50
3
24 35
7
49
3
5 55 16
39
2
21 16
3
49
2
3
4 17
43
4
23 56
3
47
2
3
5 12
50
12 31
5
53
1
4
4 15
40
2
14 57
8
59
7
3
8
37
4
12 31
3
43
2
4
8
9
45
4
28 15
4
50
1 18
8 21
48
1
2
28 12
1
4
51
2 11 10 17
18
2
3
36 15
3
3
77
1 14 17 24
34
1 1
4
20 12
1 2
5
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8 14 26
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1
2
19 20
1
6
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39 1 3 3 4
6
34 25
8 5
3
59 2
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29 1 4 3
10
1 24 15
9 3 10
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4
6 22 33
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3 2 9
6
24 15
22 5
6
83 1 7
9 27 31
44
10 1 2 13
22 24
15 7
8
68 5 6
1 16 15
65
5 2 8 18
1 44 23
55 27 149 1 953 12 68 161 287 862 1 165 2 25 13 83 64 2 833 410

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).
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1
1
1
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2
3
7
3
4
1
10
3
8 10
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6 14
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141
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204
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239
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264
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5 4 26
1
224
3 4 21
237
7 5 14
216
4 4 22
210
4 5 22
249
4 11 12
221
1 5 2 10
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1
1 5 6 16
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4 7 14
288
1 2 1 2 5 28
1
302
17 1 5 6 6 29
385
14 1 3 12 4 26
423
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20.	
Общо развитие на съдебната дейност (1952—2012) —
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
Върховен административен съд
Върховен касационен съд
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

25
88
66
534
10
1
44

713

55

14
13
32
117
163
105
285
25
74
1
1 300
4
8
22
20
26
10
50
101
47
1
7
232
100
80
682
111
1
86
967
2

27
149

1 953
12

68

161

287

862

1 165
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
Inalta Curte de Casatie si Justitie
Curtea de Apel
Други юрисдикции

18
7
1
3
5
4
10
12
13
10
38
3
2
1
58

2
88
221
50
142
34
298
5
92
4
24
69
4
212
5
19
25
3
47
52
6
21
19

25

13

83

64

2

833

410

49

102

46
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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
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Общо развитие на съдебната дейност (1952—2012) — Предявени искове за установяване
на неизпълнение на задължения от държава членка
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Общ съд на Европейския съюз

A — Дейност на Общия съд през 2012 г.
От председателя на Общия съд г‑н Marc Jaeger
В светлината на предишните две съдебни години 2012 година показа, че вече са редки пе‑
риодите, през които Общият съд може да разчита на стабилен и пълен състав. Налице е яв‑
ление, което юрисдикцията вече следва да възприема като част от своето функциониране
и методи на работа. Така когато г‑н E. Moavero Milanesi и г‑жа E. Cremona преустановиха из‑
пълнението на своите функции, съответно на 15 ноември 2011 г. и на 22 март 2012 г., техни‑
те приемници встъпиха в длъжност, съответно на 17 септември 2012 г. — в лицето на г‑н G.
Berardis, и на 8 октомври 2012 г. — на г‑н E. Buttigieg. По същия начин г‑н N. Wahl, встъпил
в длъжност в Съда като генерален адвокат на 28 ноември 2012 г., и до днес няма заместник.
Макар и в една юрисдикция, в която броят на съдиите скоро ще бъде 28 (като се има предвид
бъдещото присъединяване на Република Хърватия), напускането на съдии да е неизбежно,
очевидно то не допринася за оптимално управление на правораздавателната дейност. За‑
това е от основно значение графикът за назначаване на членовете вследствие на напуска‑
не — по‑конкретно по повод на частичното тригодишно обновяване — да дава възможност
за приемственост в третирането на делата, в контекста, в който в центъра на усилията на
юрисдикцията е постоянното търсене на ефективност.
От статистическа гледна точка, въпреки тези неблагоприятни обстоятелства Общият съд
може със задоволство да отбележи, че успя да затвърди постигнатия през 2011 г. огромен на‑
предък в количествено отношение. Така през 2012 г. бяха решени 688 дела (което след 2011 г.
е най‑добрият резултат от създаването на юрисдикцията) и около 322 дела бяха разгледани
с насрочване на съдебни заседания. В резултат на установеното ново равнище на съдебната
производителност — което се дължи на многобройните вътрешни реформи, осъществявани
през последните години и довели до общо повишаване на ефективността — бе постигнато
едно историческо намаление1 на броя на висящите дела (който възлиза на 71 дела, или нама‑
ление с над 5 %) благодарение отчасти на конюнктурния спад в броя на образуваните дела,
които тази година са 617 (или намаление с почти 15 %). Същевременно обаче, като се има
предвид наблюдаваното през последното десетилетие общо увеличение на броя на съдеб‑
ните спорове, това намаление не може да се разглежда като трайно, така че задача на Общия
съд е да активизира своите усилия за наваксване на забавянето в разглеждането на делата,
като целта е да продължи и занапред вече постигнатото намаляване на продължителността
на производствата (24,8 месеца средна продължителност на производството през 2012 г. или
съкращаване с 1,9 месеца в сравнение с 2011 г.).
Именно за тази цел Общият съд предприе задълбочена реформа на своя процедурен пра‑
вилник, която ще бъде представена — в съответствие с член 254, пета алинея ДФЕС — за
одобрение от Съвета през 2013 г. Същевременно обаче, колкото и да е необходимо, това мо‑
дернизиране на процесуалните правила ще генерира последици, които не могат да бъдат оп‑
ределени в количествено отношение ex ante и които могат да се преценят единствено в сред‑
носрочна перспектива, след достатъчно дълъг период на прилагане на новите разпоредби.
От това следва, че сама по себе си предвижданата реформа няма да позволи необходимото
генерално повишаване на производителността с оглед на чувствителното и трайно нама‑
ляване на продължителността на съдебните производства, по‑конкретно по отношение на

1

За последните десет години броят на висящите дела нарастваше постоянно, с изключение на 2005 г.
и 2006 г. (поради прехвърлянето на компетентност към Съда на публичната служба).
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обемисти и комплексни дела. Тя би трябвало затова спешно да бъде съпътствана от попълва‑
не с нови човешки ресурси в очакване на евентуално структурно развитие на юрисдикцията.
Както показват следващите страници, през 2012 г. настъпиха разнообразни развития в съдеб‑
ната практика, значителна част от които се отнасят до спорове от областта на правото на кон‑
куренцията, на държавните помощи и на интелектуалната собственост. Отделните области
на правораздавателната дейност на Общия съд ще бъдат разгледани във връзка със: спорове
за законосъобразност (I), производства по обжалване на съдебни актове (II) и обезпечителни
производства (III).

I.

Спорове за законосъобразност

Допустимост на жалбите, подадени на основание член 263 ДФЕС
1.

Акт, подлежащ на обжалване

В Решение от 1 февруари 2012 г. по дело Région wallonne/Комисия (T-237/09, все още непубли‑
кувано) Общият съд, който трябваше да се произнесе по въпроса дали е възможно подава‑
нето на жалба за отмяна срещу мълчалив отказ, произтичащ от мотивите към даден акт, при‑
помня, най‑напред, че по принцип само разпоредителната част на дадено решение може да
поражда правни последици и следователно да уврежда, независимо от мотивите, на които се
основава решението. В замяна на това направените в мотивите към решението изводи сами
по себе си не могат да се обжалват с цел отмяна и те подлежат на контрол за законосъобраз‑
ност от съдилищата на Съюза само доколкото като мотиви на увреждащ акт представляват
необходимата основа за разпоредителната част на този акт. Макар и в разпоредителната част
на едно решение да не се отхвърля изрично направено от адресата искане, от решението,
в светлината на неговите основни мотиви, може все пак да е видно, че институцията, която
е издала акта, изрично се е произнесла по това искане и го е отхвърлила. В тази хипотеза ре‑
шението поражда задължителни правни последици, увреждащи адресата в това отношение.

2.

Акт, който не включва мерки за изпълнение

Общият съд трябваше да се произнесе по понятието за акт, който не включва мерки за из‑
пълнение по смисъла на член 263, четвърта алинея ДФЕС. На първо място, по дело Iberdrola/
Комисия (Решение от 8 март 2012 г., T-221/10, все още непубликувано) жалбоподателят изтък‑
ва в жалбата си срещу решението на Комисията, с което се обявява за несъвместима с общия
пазар предвидената в испанското законодателство схема за помощи, допускаща данъчна
амортизация на финансовата репутация за придобиване на дялови участия в чуждестран‑
ни дружества, че той не е длъжен да доказва, че е лично засегнат от обжалваното решение,
доколкото то съставлява подзаконов акт, който го засяга пряко и който не включва мерки за
изпълнение.
Като изтъква, че в член 6, параграф 2 от обжалваното решение е било отбелязано същест‑
вуването на „национални[…] мерки, предприети за изпълнение до пълното възстановяване
на помощта, предоставена съгласно [спорната] схема“, Общият съд подчертава, че самото
съществуване на тези мерки за възстановяване, които съставляват мерки за изпълнение,
е основание обжалваното решение да бъде считано за акт, включващ мерки за изпълнение,
които биха могли да бъдат оспорвани пред националния съдия от техните адресати. Освен
това мерките за изпълнение на обжалваното решение не са се свеждали само до тези мер‑
ки за възстановяване, а са включвали и всякакви мерки с цел прилагане на решението за
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несъвместимост, между които и мярката, състояща се в отхвърляне на искане за ползване на
разглежданото данъчно предимство, отхвърляне, което жалбоподателят също би могъл да
оспори пред националния съдия. Вследствие на това Общият съд отхвърля довода на жал‑
боподателя, съгласно който обжалваното решение нито е съдържало, нито се е нуждаело
от мерки за изпълнение, за да произведе действие, като се има предвид, че то автоматично
е попречило на по‑нататъшното прилагане на спорната схема от получателите по нея и от
Кралство Испания.
На второ място, по дело Eurofer/Комисия (Определение от 4 юни 2012 г., T-381/11, все още не‑
публикувано) се оспорва решение на Комисията за определяне на валидни за целия Европей‑
ски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии
на парникови газове съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО2.
Като прави извода, че посоченото решение съставлява подзаконов акт по смисъла на
член 263 ДФЕС, доколкото има общо приложение и не съставлява законов акт, Общият съд
същевременно приема, че то не може да се счита за акт, който не включва мерки за изпъл‑
нение. Всъщност, доколкото съгласно оспорваното решение Комисията и държавите членки
е следвало да приемат множество мерки по прилагане, които в крайна сметка водят до оп‑
ределяне от последните на окончателното годишно количество квоти на емисии, разпреде‑
ляни безплатно за всяка от съответните инсталации, Общият съд приема, че това решение
е включвало мерки за изпълнение по смисъла на член 263, четвърта алинея ДФЕС. Този извод
не се поставя под съмнение от преследваната с тази разпоредба цел, а именно физическите
и юридическите лица да могат да подават жалби срещу актове с общо приложение, които
не са законови актове, засягат ги пряко и не включват мерки за изпълнение, така че да не
трябва да нарушават правото, за да получат достъп до съд. В това отношение Общият съд
отбелязва, че положението на предприятията, които са членове на сдружение, представля‑
ващо интересите на европейската металургична промишленост, в рамките на производство
по жалба, подадена от последното, не е визираното от посочената цел. Всъщност въпросните
предприятия по принцип могат да оспорват националните мерки за изпълнение на оспорва‑
ното решение и в този контекст могат, без да е необходимо предварително да са нарушили
оспорваното решение, да изтъкнат неговата незаконосъобразност пред националните юрис‑
дикции, които, преди да се произнесат по този въпрос, могат да прибягнат до разпоредбите
на член 267 ДФЕС.

3.

Пряко засягане

По дело ADEDY и др./Съвет (Определение от 27 ноември 2012 г., T-541/10, все още непубли‑
кувано) Общият съд е сезиран с жалба, подадена от гръцка конфедерация на профсъюзите
срещу две решения на Съвета с адресат Република Гърция във връзка с прекомерния дефи‑
цит на тази държава. Жалбоподателите твърдят, че обжалваните актове съдържат определен
брой разпоредби, които засягат финансовите интереси и условията за работа на гръцките
държавни служители.
Общият съд подчертава, че член 263, четвърта алинея ДФЕС ограничава жалбите за отмя‑
на, подадени от физическо или юридическо лице, до три категории актове: на първо място,

2

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 и поправка в ОВ L 199, 2011 г., стр. 76).
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актовете, които са адресирани до него, на второ място, актовете, които го засягат пряко
и лично, и на трето място, подзаконовите актове, които го засягат пряко и които не включ‑
ват мерки за изпълнение. В това отношение той припомня, че съгласно постоянната съдебна
практика по член 230, четвърта алинея ЕО, за да бъде дадено физическо или юридическо
лице пряко засегнато от обжалваното решение, по принцип следва да бъдат изпълнени две
кумулативни условия: от една страна, оспорената мярка трябва пряко да поражда последици
за правното положение на частноправните субекти и от друга страна, тя не трябва да оставя
никакво право на преценка на своите адресати, на които е възложено изпълнението ѝ, тъй
като това изпълнение е напълно автоматично и произтича единствено от правната уредба
на Съюза, без да се прилагат други правила с опосредяващ характер. Тази съдебна практика
е приложима и по отношение на член 263, четвърта алинея ДФЕС поради отсъствие на изме‑
нение на условието за пряко засягане, предвидено в тази разпоредба.
Обсъждайки различните разпоредби на обжалваните решения от гледна точка на тези усло‑
вия, Общият съд приема, че разпоредбата, с която се намаляват премиите и надбавките на
държавните служители, не е от естество да породи преки последици за правното положение
на жалбоподателите, доколкото, макар и да е въвеждала задължение за съответната държава
членка за постигането на определена бюджетна цел, а именно на определени годишни ико‑
номии посредством намаляване на премиите и надбавките на държавните служители, тя не
е посочвала нито начините за това намаляване, нито категориите държавни служители, засег‑
нати от него — елементи, по отношение на които националните власти разполагат с широка
свобода на преценка. Същото се отнася според Общия съд и до разпоредбата, която пред‑
вижда задължението за съответната държава да приеме в определен срок закон за рефор‑
миране на пенсионната система с цел осигуряване на нейната средносрочна и дългосрочна
устойчивост. След като за изпълнението ѝ е било необходимо приемането на национален
закон, по отношение на чието съдържание държавните органи имали много голяма свобода
на преценка, стига същият да осигурява средносрочна и дългосрочна устойчивост на пенси‑
онната система, посочената разпоредба не е засягала пряко жалбоподателите по смисъла на
член 263, четвърта алинея ДФЕС, като единствено този закон евентуално би могъл да засегне
пряко тяхното правно положение. Що се отнася до разпоредбата, допускаща възможност за
заместване само на определен процент от пенсиониращите се служители в публичния сек‑
тор, Общият съд преценява, че тя представлява обща мярка за организация и управление на
публичната администрация и вследствие на това също не засяга пряко правното положение
на жалбоподателите. Всъщност, доколкото тази разпоредба би могла да разстрои функцио‑
нирането на публичните услуги и да влоши условията за работа на жалбоподателите, става
въпрос за обстоятелство, което не би засегнало тяхното правно положение, а единствено
фактическото им положение.

4.

Представителство от адвокат

Съгласно член 19, трета и четвърта алинея от Статута на Съда на Европейския съюз, който
е приложим към производството пред Общия съд по силата на член 53, първа алинея от съ‑
щия статут, частноправните субекти се представляват от адвокат, който има право да практи‑
кува пред съд на държава членка или на друга държава, която е страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство3.

3

Споразумение за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 година (ОВ L 1, 1994 г., стр. 3;
Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 53, стр. 4).
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По дело Cañas/Комисия (Определение от 26 март 2012 г., T-508/09, непубликувано, обжал‑
вано) жалбата е подписана общо от двама адвокати, първият от които е вписан в адвокат‑
ската колегия в Лозана (Швейцария), а вторият — освен в тази адвокатска колегия и в ад‑
вокатската колегия в Париж (Франция). С оглед на обстоятелството, че последният е член
по право и на двете адвокатски колегии, Общият съд приема, че жалбата е подадена от ад‑
вокат, който има право да практикува пред съд на държава членка. След като обаче в хода
на производството този адвокат е заместен от трети адвокат, с швейцарско гражданство,
вписан в адвокатската колегия в Париж в списъка на чуждестранните адвокати, Комисията
прави искане Общият съд да потвърди, че въпросният швейцарски адвокат има право да
представлява жалбоподателя пред него с оглед на потенциалната опасност от заобикаляне
на правилата, свързани с правото на адвокатите да се явяват пред юрисдикциите на Съюза,
по‑конкретно въз основа на двустранни споразумения между държавата членка и трета
държава. В това отношение Общият съд посочва, че макар Директива 98/5/ЕО4 във връзка
с приложение III към Споразумението ЕО—Швейцария относно свободното движение на
хора5 да дава възможност на държавите членки да изискват от установяващите се постоян‑
но на тяхна територия швейцарски адвокати да се явяват по дела заедно с местен адвокат,
за да представляват клиентите си пред органите на правосъдието, френското право не на‑
лага такова задължение. След като въпросният адвокат представя удостоверение, че има
право да практикува пред съд на държава членка, Общият съд приема, че той има право да
представлява жалбоподателя пред него.
И накрая, Общият съд се произнесе по възможността за първия адвокат, вписан единствено
в адвокатската колегия в Лозана, да се позове на правото си на свободно предоставяне на
услуги, за да представлява жалбоподателя в главното производство. Като припомня, че съ‑
гласно член 5 от Директива 77/249/ЕИО6, на който швейцарските адвокати имат право да се
позоват, за упражняването на дейностите, свързани с представителство на клиент в съдебно
производство, всяка държава членка може да изисква от предоставящите услуги адвокати
да се явяват съвместно с адвокат, който упражнява професията пред съответния съд, или
с „avoué“ или „procuratore“, които упражняват професията пред този орган, той преценява, че
това задължение е изпълнено, щом като жалбоподателят е представляван и от адвокат, който
е член по право на адвокатската колегия в Париж.

5.

Пасивна процесуална легитимация

По дело Elti/Делегация на Европейския съюз в Черна гора (Определение от 4 юни 2012 г.,
T-395/11, все още непубликувано) Общият съд е сезиран с жалба срещу решение на ръководи‑
теля на Делегацията на Европейския съюз в Черна гора, с което се отхвърля офертата на жал‑
боподателя във връзка с обществена поръчка за доставка на оборудване, предназначено за
цифровизацията на общественото радио- и телевизионно разпространение в тази страна. Това

4

Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно
улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от
държавата, в която е придобита квалификацията (ОВ L 77, стр. 36; Специално издание на български език,
2007 г., глава 6, том 3, стр. 24).

5

Споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация
Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора, подписано на 21 юни 1999 г. (ОВ
L 114, 2002 г., стр. 6; автентичният текст на български език в OB L 72, 18.3.2011 г., стр. 1).

6

Директива 77/249/ЕИО на Съвета от 22 март 1977 година относно улесняване на ефективното упражняване
от адвокатите на свободата за предоставяне на услуги (ОВ L 78, стр. 17; Специално издание на български
език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 46).
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дело даде повод на Общия съд да уточни, че делегацията на Съюза в трета държава не може
да се счита за орган, служба или агенция на Съюза по смисъла на член 263, параграф 1 ДФЕС.
В това отношение Общият съд отбелязва, че видно от член 221 ДФЕС, както и от Решение
2010/427/ЕС7, от член 51, втора алинея, членове 59, 60а и 85 от Финансовия регламент8, прав‑
ният статут на делегациите на Съюза се характеризира с двойна органична и функционална
зависимост на последните по отношение на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).
Поради този факт последните не могат да бъдат квалифицирани като орган, служба или аген‑
ция на Съюза по смисъла на член 263 ДФЕС.
Освен това, за актовете, приети по силата на делегирани правомощия, по принцип носи от‑
говорност делегиращата институция, която следва да защити съответния акт пред съда; това
важи a fortiori при делегирането на правомощия за подписване и в хипотезата на вторич‑
но делегиране. Затова актовете, приети от ръководителя на делегация на Съюза, действащ
в качеството си на вторично оправомощен разпоредител с бюджетни средства на Комисията
в рамките на процедура по обществена поръчка за доставки, не са основание на посочената
делегация да се признае пасивна процесуална легитимация и в случая отговорност за тези
актове носи Комисията. От това следва, че Делегацията на Съюза в Черна гора не може да се
счита за орган, служба или агенция на Съюза и че жалбата против нея, подадена от жалбопо‑
дателя, е недопустима.

Правила в областта на конкуренцията, приложими за предприятията
1.

Общи положения

a)

Искания за информация

Делата Slovak Telekom/Комисия (Решение от 22 март 2012 г., T-458/09 и T-171/10, все още не‑
публикувано) дадоха възможност на Общия съд да се произнесе по обхвата на правото на
Комисията да поиска от предприятията информация на основание член 18 от Регламент (ЕО)
№ 1/20039. Оспорвани бяха две решения на Комисията, с които на жалбоподателя се разпо‑
режда да ѝ предостави информация за неговата дейност, не само за периода след присъе‑
диняването на Словашката република към Съюза, но и за предходния период. Общият съд
изтъква, че предвиденото в член 18, параграф 1 от Регламент № 1/2003 правомощие за раз‑
следване е обвързано само с едно‑единствено изискване — необходимостта на поисканата
информация, която се преценява от Комисията с цел да се проверят предположенията за
нарушения, обосноваващи провеждането на разследването. От това следва, че Комисията
е в правото си да иска от дадено предприятие информация за период, през който спрямо
него не са били приложими правилата на Съюза в областта на конкуренцията, щом като тази
информация е необходима за установяването на евентуално нарушение на въпросните пра‑
вила от момента, в който те са били приложими спрямо него. В този контекст Общият съд

7

Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 година за определяне на организацията и функционирането
на Европейската служба за външна дейност (ОВ L 201, стр. 30).

8

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година относно Финансовия регламент,
приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, стр. 1; Специално издание на български
език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 198).

9

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, стр. 1; Специално издание на български
език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).

130

Годишен доклад за 2012 г.

Дейност

Общ съд на Европейския съюз

отхвърля довода на жалбоподателя, че в конкретния случай не е съществувала никаква връз‑
ка между твърдяното нарушение и исканата информация. В това отношение той отбелязва,
че тази информация е могла да позволи на Комисията да определи въпросните пазари, да ус‑
танови дали жалбоподателят е имал господстващо положение на тези пазари или да прецени
тежестта на нарушението, като някои данни за периода преди 1 май 2004 г. са могли освен
това да ѝ бъдат необходими за определяне на икономическия контекст, в който се е вписвало
неправомерното поведение.

б)

Правомощия на Комисията за извършване на проверка

—

Помощ от адвокат

В Решение от 27 септември 2012 г. по дело Koninklijke Wegenbouw Stevin/Комисия (T-357/06,
все още непубликувано) Общият съд припомня, че макар някои аспекти на правото на защи‑
та, сред които и правото да се ползва правна помощ, да трябва да се спазват още на етапа на
предварителното разследване, все пак следва да се гарантира, че зачитането на тези права
не засяга полезното действие на проверките, за да може Комисията да упражни функциите
си на пазителка на Договора в областта на конкуренцията. В този контекст е необходимо да
се постигне равновесие между общите принципи на правото на Съюза, свързани с правото
на защита, и полезното действие на правомощието за проверка на Комисията, като се пре‑
дотврати възможно унищожаване или укриване на документи. Така, макар и присъствието
на външен адвокат или на юрист от самото предприятие да е възможно, то не е условие за
законността на проверката. Следователно, когато предприятието желае да ползва съветите
на адвокат, тъй като не разполага с юрист на място, то има право на това и може да помоли
адвоката да пристигне в най‑кратък срок. За да не може упражняването на това право на
адвокатска помощ да попречи на надлежното протичане на проверката, лицата, натоварени
с нея, трябва да могат да проникнат незабавно във всички помещения на предприятието,
да му връчат решението за проверка и да заемат избраните от тях кабинети, без да изчак‑
ват. Тези лица трябва също така да имат възможност да контролират телефонните разгово‑
ри и електронните връзки на предприятието. Впрочем срокът, който Комисията е длъжна да
предостави на едно предприятие, за да може то да се свърже с адвоката си, преди тя да запо‑
чне проверките, би могъл да бъде само крайно ограничен и сведен до стриктния минимум.
В това отношение Общият съд счита, че отказвайки да уважи молбата на едно предприятие
за това служителите, на които е възложена проверката, да изчакат пристигането на неговите
външни адвокати в приемна зала, преди да им се позволи да влязат в неговите помещения,
Комисията не е нарушила по никакъв начин правото му на защита. Затова отказът на посоче‑
ното предприятие да предостави достъп до сградата си на инспекторите на Комисията преди
пристигане на неговите адвокати следва да се квалифицира като отказ да се подчини на ре‑
шението за проверка.

—

Обхват

В Решение по дело Koninklijke Wegenbouw Stevin/Комисия, посочено по‑горе, Общият съд
освен това имаше повод да се произнесе по обхвата на правомощията на Комисията за из‑
вършване на проверка. Като припомня в това отношение, че предприятията са задължени
да сътрудничат активно на проучванията в хода на производството по предварително раз‑
следване, той откроява по‑конкретно значението, което придобива в този контекст правото
на достъп до всички техни помещения, терени и превозни средства. Всъщност това право
има първостепенна роля, доколкото то трябва да даде възможност на Комисията да събира
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доказателствата за нарушения на правилата на конкуренция в местата, където те обикновено
се намират, а именно в търговските помещения на предприятията.
Затова според Общия съд самият факт, че адвокатите на едно предприятие отказват да пре‑
доставят достъп на Комисията до кабинета на един от директорите на това предприятие,
е достатъчен, за да се приеме, че последното е отказало да се подчини напълно на реше‑
нието за проверка, без да е нужно Комисията да доказва, че настъпилото вследствие на този
отказ закъснение е могло да предизвика унищожаване или укриване на документи.
В решения от 14 ноември 2012 г. по дело Nexans France и Nexans/Комисия (T-135/09, все още
непубликувано) и по дело Prysmian и Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Комисия (T-140/09, все
още непубликувано), отнасящи се до същата тази проблематика, Общият съд уточнява оба‑
че, че когато Комисията извършва проверка в помещенията на предприятие, тя е длъжна да
ограничи търсенията си до дейностите на това предприятие, свързани със секторите, посо‑
чени в решението, с което се разпорежда проверката. В замяна на това, когато констатира
в резултат на проверка, че даден документ или информация не се отнася до тези сектори, тя
трябва да се въздържи да го използва за целите на разследването. В това отношение Общият
съд подчертава, че ако по отношение на Комисията не се прилагаше подобно ограничение,
на практика тя би имала възможност, всеки път когато разполага с улики, които ѝ позволяват
да подозира, че определено предприятие е нарушило правилата на конкуренцията в кон‑
кретна област от дейността си, да извършва проверка на цялата дейност. Това би било несъв‑
местимо със защитата на сферата на частните интереси на юридическите лица, която е гаран‑
тирана като основно право в демократичното общество. В конкретния случай, за да приеме
спорните решения за проверка, Комисията е трябвало да разполага с достатъчно сериозни
улики, обосноваващи извършването на проверка в помещенията на жалбоподателите и от‑
насящи се до цялата им дейност във връзка с електрическите кабели и свързаните с тези
кабели материали.

в)

Разумен срок

В Решение от 5 юни 2012 г. по дело Imperial Chemical Industries/Комисия (T-214/06, все още не‑
публикувано) Общият съд, пред който е изложено правно основание, изведено от прекомер‑
ната продължителност на административното и съдебното производство, приема, че неогра‑
ничената юрисдикция, която той има по въпросите на глобите за нарушения на правилата на
конкуренция, му дава право да се произнесе по молбата на жалбоподателя за намаляване —
на това основание — на размера на наложената му от Комисията глоба. Общият съд подчер‑
тава, че в конкретния случай такава възможност е оправдана от съображения за процесуал‑
на икономия и за да се отстрани незабавно и ефективно такова нарушение на принципа на
разумен срок.
Като припомня, че разумният характер на сроковете трябва да се преценява в зависимост от
конкретните обстоятелства по делото, и по‑специално от значимостта на спора за заинтере‑
сования, от сложността на делото, както и от поведението на заинтересования и на компе‑
тентните органи, Общият съд все пак приема, че макар да е била, без съмнение, значителна,
продължителността на съдебното производство (общо пет години и девет месеца), от която
се оплаква жалбоподателят, се е обяснявала с обстоятелствата и със сложността на делото.
Така в отсъствието на какъвто и да било довод на жалбоподателя относно евентуалната зна‑
чимост на делото за него и доколкото с оглед на естеството на делото или на значението му
за жалбоподателя не се е налагала някаква особена бързина, Общият съд постановява, че
тази продължителност не е основание за намаляване на размера на наложената глоба.
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Дело Telefónica и Telefónica de España/Комисия (Решение от 29 март 2012 г., T-336/07, все още
непубликувано, обжалвано) освен това даде повод за Общия съд да уточни критериите, кои‑
то следва да се вземат предвид при определянето на размера на глобите. В това отношение
Общият съд припомня, че съгласно Насоките относно метода за определяне на размера на
глобите, налагани съгласно член 15, параграф 2 от Регламент № 17 и член 65, параграф 5 [ВС]10,
при преценката на тежестта на нарушението Комисията трябва да провери действителното
му отражение върху пазара само ако е видно, че то може да бъде определено. В този контекст
размерът на съответния географски пазар е само един от трите релевантни критерия за це‑
лите на цялостната оценка на тежестта на нарушението. Освен това той не е самостоятелен
критерий в смисъл, че само нарушения, засягащи няколко държави членки, биха могли да бъ‑
дат квалифицирани като „много тежки“. Вследствие на това Комисията може да квалифицира
дадено нарушение като „много тежко“, макар и съответният географски пазар да се ограни‑
чава до територията на една‑единствена държава членка.
Общият съд подчертава също така, че когато преценява тежестта на нарушението с цел опре‑
деляне на размера на глобата, Комисията трябва да следи за възпиращия характер на взетата
от нея мярка, преди всичко що се отнася до видовете нарушения, които са особено вредни
за постигането на целите на Съюза. Възпиращото действие трябва да бъде едновременно
индивидуално и общо в смисъл, че когато се санкционира индивидуално нарушение, гло‑
бата се вписва и в рамките на обща политика за спазване на правилата на конкуренция от
предприятията.
Освен това, след като увеличението на размера на една глоба с оглед на продължителността
на нарушението се извършва с прилагане на процент към началния размер на глобата, кой‑
то е определен в зависимост от тежестта на цялото нарушение и вече отразява различните
степени на интензитет на нарушението, за увеличението на този размер с оглед на продъл‑
жителността на нарушението не трябва да се взема предвид варирането на интензитета на
нарушението през разглеждания период. И накрая, макар да не е изключено, че при опреде‑
лени обстоятелства национална правна уредба или поведение на националните органи може
да представляват смекчаващи обстоятелства, одобряването или толерирането на наруше‑
нието от страна на националните власти не може да се вземе предвид на това основание, ко‑
гато засегнатите предприятия разполагат с необходимите средства, за да се сдобият с точна
и вярна юридическа информация.

—

Глоби и периодични имуществени санкции

В Решение от 27 юни 2012 г. по дело Microsoft/Комисия (T-167/08, все още непубликувано) Об‑
щият съд уточнява, че макар глобата да е последица от нарушение на член 101 ДФЕС или
член 102 ДФЕС, а периодичната имуществена санкция да е последица от решение, с което се
разпорежда да се преустанови въпросното нарушение и с което при необходимост се налага
определено поведение, и двете се отнасят до минало поведение на предприятието и трябва
да имат възпиращ ефект, за да се предотврати повторното извършване или продължаването
на нарушението. С оглед на тези общи характеристики и цели няма никакво основание да
се провежда разграничение според степента на конкретност на това, което предприятието

10

ОВ C 9, 1998 г., стр. 3; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 3, стр. 69.
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трябва или не трябва да направи, за да спази правилата за конкуренция, преди по отношение
на него да е прието решение за налагане на глоба или на окончателна периодична имущест‑
вена санкция.

—

Разпореждания, отправени до предприятията — Рамки

В Решение по дело Microsoft/Комисия, посочено по‑горе, Общият съд припомня, че макар
Комисията да е компетентна да констатира нарушение на правилата на конкуренция и да на‑
реди на съответните страни да го прекратят, тя не може да налага на страните своя избор из‑
между възможните варианти на поведение, съобразени с Договора или с решение за налага‑
не на определено поведение. Затова, когато предприятието е избрало един от тези варианти,
Комисията не може да установи нарушение или да наложи периодична имуществена санкция
по съображение, че предпочита другия вариант.

2.

Принос в областта на член 101 ДФЕС

a)

Понятие за решение на сдружение на предприятия

По дело MasterCard и др./Комисия (Решение от 24 май 2012 г., T-111/08, все още непубликувано,
обжалвано) Общият съд беше сезиран с жалба за отмяна на решение на Комисията, с което
се обявяват за противоречащи на правото на конкуренцията многостранните такси за об‑
мен (наричани по‑нататък „МТО“), прилагани в рамките на системата за плащания с картите
MasterCard. МТО съответства на част от цената на транзакциите с платежни карти, удържана
от банката издател на картата. Разходите, свързани с МТО, са в тежест на търговците в обща‑
та рамка на разходите, които финансовата институция, управляваща техните транзакции, им
начислява за ползването на платежните карти.
Постановеното по това дело съдебно решение даде повод на Общия съд да внесе уточнения
относно понятието за решение на сдружение на предприятия по смисъла на член [101 ДФЕС].
В това отношение Общият съд отбелязва, че това понятие има за цел да не допусне възмож‑
ността предприятията да избегнат прилагането на правилата на конкуренция единствено
поради формата, в която те съгласуват поведението си на пазара. За да гарантира ефектив‑
ността на този принцип, член [101], параграф 1 [ДФЕС] обхваща не само преките способи за
съгласуване на поведението между предприятия (споразуменията и съгласуваните практи‑
ки), но и институционализираните форми на сътрудничество, в рамките на които те осъщест‑
вяват дейност посредством колективна структура или общ орган. В този контекст съществу‑
ването на общност на интереси или на общ интерес представлява релевантен критерий за
преценка.
Като подчертава съществуването на общност на интереси между платежната организация
„MasterCard“ и финансовите институции по отношение на определянето на висок размер
на МТО, Общият съд прави извода, че въпреки промените, настъпили след първичното пуб‑
лично предлагане на MasterCard Inc., платежната организация „MasterCard“ е продължила да
бъде институционализирана форма за съгласуване на поведението на участващите финан‑
сови институции. Ето защо Комисията основателно е могла да запази квалификацията като
решения на сдружение на предприятия по отношение на решенията, приети от органите на
платежната организация „MasterCard“ за определяне на размера на МТО.
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По дело MasterCard и др./Комисия, посочено по‑горе, Общият съд отхвърля довода, че МТО
са обективно необходими за функционирането на платежната система „MasterCard“. Съглас‑
но този довод без събирането на въпросните такси финансовите институции щели да бъдат
принудени да предлагат други видове платежни карти на своите клиенти или да намалят пре‑
димствата за притежателите на карти, което щяло да постави под въпрос жизнеспособността
на системата „MasterCard“. Като отбелязва значението на търговските приходи и ползи, раз‑
лични от МТО, които тези институции са имали от своята дейност по издаване на платежни
карти, Общият съд отхвърля това разсъждение, като преценява, че макар при функциони‑
раща без МТО система да може да се очаква намаление на предимствата, предоставени на
притежателите на карти, или на рентабилността на дейността по издаване на карти, е имало
основание да се направи изводът, че подобно намаление не би било достатъчно, за да се по‑
стави под въпрос жизнеспособността на системата „MasterCard“.

—

Въздействия

По дело MasterCard и др./Комисия, посочено по‑горе, според жалбоподателите обстоятел‑
ството, че МТО са имали отражение върху разходите за обслужване на търговеца, не е ока‑
зало въздействие върху конкуренцията между акцептиращите банки, поради това че те се
прилагали по един и същ начин към всички акцептиращи банки. Общият съд постановява
в това отношение, че щом като се приема, че МТО определят минимален размер на разходи‑
те за обслужване на търговеца, и доколкото Комисията правилно е установила, че система
„MasterCard“, функционираща без МТО, би запазила икономическата си жизнеспособност, от
това задължително следва, че последните са въздействали ограничително върху конкурен‑
цията. Всъщност в сравнение с положението на функциониращ без тях пазар на акцептиране
МТО са ограничавали натиска, който търговците са могли да упражняват върху банките при
договарянето на разходите за обслужване, намалявайки възможностите за спадане на цени‑
те под определен праг.

—

Потенциална конкуренция

По дела E.ON Ruhrgas и E.ON/Комисия (Решение от 29 юни 2012 г., T-360/09, все още непубли‑
кувано) и GDF Suez/Комисия (Решение от 29 юни 2012 г., T-370/09, все още непубликувано) от
Общия съд беше поискано да се произнесе по жалби за отмяна на решението на Комисията
за налагане на глоба от 553 милиона евро на всяко от енергийните дружества жалбоподатели
за това, че са нарушили правото на Съюза в областта на конкуренцията, сключвайки споразу‑
мение за разпределяне на германския и френския пазар на природен газ. Това споразумение
е сключено през 1975 г., когато Ruhrgas AG (впоследствие E.ON Ruhrgas AG, част от групата
E.ON) и Gaz de France (GDF) (която понастоящем е част от групата GDF Suez) решават да изгра‑
дят съвместно газопровод, пресичащ Германия, за внос на руски газ в Германия и Франция.
Комисията решава, че с разглежданото споразумение предприятията са се договорили да не
продават пренасяния по този газопровод газ на националния пазар на другата страна. Тези
дела дадоха повод на Общия съд да се произнесе по условията, при които едно предприятие
може да бъде квалифицирано като потенциален конкурент при прилагането на член [101],
параграф 1 [ДФЕС].
В това отношение Общият съд посочва, че преценката на условията за конкуренция на да‑
ден пазар се основава не само на съществуващата конкуренция между предприятията, които
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вече присъстват на този пазар, но и на потенциалната конкуренция. Макар и намерението на
дадено предприятие да навлезе на пазара евентуално да е релевантно за проверката на това
дали то може да бъде разглеждано като потенциален конкурент на посочения пазар, основ‑
ният критерий, на който трябва да се основава тази квалификация, все пак е способността му
да навлезе на посочения пазар. Що се отнася до национален пазар, който се характеризира
с наличието на фактически териториален монопол, обстоятелството, че на този пазар не съ‑
ществува законен монопол, е без значение. Всъщност, за да определи дали съществува по‑
тенциална конкуренция на даден пазар, Комисията трябва да прецени реалните и конкретни
възможности съответните предприятия да се конкурират помежду си или нов конкурент да
навлезе на този пазар и да се конкурира с установените там предприятия. Тази преценка на
Комисията трябва да бъде извършена обективно, така че обстоятелството, че тези възмож‑
ности са изключени поради монопол, който произтича пряко от националното законодател‑
ство или непряко от фактическото положение, породено от прилагането на това законода‑
телство, е без значение. Освен това чисто теоретичната възможност на едно дружество да
навлезе на този пазар, не е достатъчна, за да се докаже наличието на такава конкуренция.
В конкретния случай Общият съд установява, че положението на германския пазар на газ до
24 април 1998 г., доколкото на него законно е съществувал фактически териториален моно‑
пол, е могло да доведе до отсъствието на всякаква не само реална, но и потенциална конку‑
ренция на този пазар. Обстоятелството, че в Германия не е съществувал законен монопол,
е без значение в това отношение. От това той прави извода, че Комисията не е доказала
наличието на потенциална конкуренция между E.ON и GDF Suez на германския пазар на
газ за периода от 1 януари 1980 г. до 24 април 1998 г., която евентуално да бъде нарушена със
сключеното между тях споразумение.

в)

Определяне на размера на глобата

—

Сътрудничество

i)

Обхват

В Решение от 27 септември 2012 г. по дело Nynäs Petroleum и Nynas Belgium/Комисия (T347/06, все още непубликувано) Общият съд уточнява, че по смисъла на разпоредбите на
точка 3, шесто тире от Насоките относно метода за определяне на размера на глобите, Ко‑
мисията може да намали основния размер на глобата поради ефективно сътрудничество на
предприятието в производството, извън приложното поле на Известието относно сътрудни‑
чеството от 2002 г. Комисията обаче може да предостави на предприятие, което е сътрудни‑
чело в производство за нарушаване на правилата на конкуренцията, намаление на глобата
на основание на тези разпоредби от насоките само в случай че не е приложимо Известието
относно сътрудничеството от 2002 г. Това известие обаче не се прилага по отношение на вер‑
тикалните споразумения или на тези, които попадат в приложното поле на член [102 ДФЕС].
При тези условия и след като в конкретния случай разглежданото нарушение действително
попада в приложното поле на Известието относно сътрудничеството от 2002 г., Общият съд
преценява, че разпоредбите на точка 3, шесто тире от Насоките относно метода за определя‑
не на размера на глобите не са били приложими спрямо жалбоподателите.

ii)

Последици

В Решение от 27 септември 2012 г. по дело Kuwait Petroleum и др./Комисия (T-370/06, все още
непубликувано, обжалвано) Общият съд отбелязва, че съгласно точка 27 от Известието от‑
носно сътрудничеството от 2002 г. по делата за картели, в решението, с което приключва
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административната процедура, Комисията прави преценка на крайното положение на всяко
предприятие, поискало намаляване на размера на глобата. От това според Общия съд про‑
изтича, че право на Комисията е да прецени в края на административната процедура стой‑
ността на сведенията, предоставени от дадено предприятие, и не може да бъде упреквана,
че е решила да не бъде снизходителна към предприятие, чиито изявления на даден етап от
процедурата са ѝ изглеждали определящи, но в по‑нататъшния ход на административната
процедура са се оказали неизползваеми, тъй като предприятието ги е променило.

—

Отегчаващи обстоятелства

i)

Водеща роля или роля на подбудител на нарушението

В Решение от 27 септември 2012 г. по дело Shell Petroleum и др./Комисия (T-343/06, все още
непубликувано, обжалвано) Общият съд посочва, че по принцип няма пречки Комисията да
се основе на едно‑единствено събитие, за да установи, че определено предприятие е игра‑
ло роля на подбудител в даден картел, при условие обаче че това събитие позволява да се
установи по сигурен начин, че въпросното предприятие е подтикнало или насърчило други
предприятия да създадат картел или да се присъединят към него.
В Решение по дело Koninklijke Wegenbouw Stevin/Комисия, посочено по‑горе, Общият съд
припомня също, че макар и съдът на Съюза да прави разграничение между ролите на подбу‑
дител и на водач, той все пак преценява, че дори представените от Комисията доказателства
да са недостатъчни по отношение на едната от тези две роли, той може, упражнявайки пълен
съдебен контрол, да потвърди увеличението на размера на глобата, предвидено от Коми‑
сията. С оглед на значението на водещата роля на жалбоподателя в конкретния случай той
приема, че увеличението на наложената глоба не следва да се намалява.

ii)

Рецидив

Решение по дело Shell Petroleum и др./Комисия, посочено по‑горе, даде възможност на Об‑
щия съд да внесе уточнения по този въпрос в хипотезата на сходни, последователно извър‑
шени нарушения от две дъщерни дружества на едно и също дружество майка. Според Общия
съд след като правото на Съюза в областта на конкуренцията признава, че различни друже‑
ства, които принадлежат към една и съща група, представляват един и същ стопански субект,
ако съответните дружества не определят самостоятелно поведението си на пазара, когато
едно от дъщерните дружества на дружеството майка извърши нарушение от същия вид като
това, за което по‑рано е било санкционирано друго дъщерно дружество, Комисията може
основателно да приеме, че е налице рецидив. Доколкото обаче става въпрос за възможност,
но не и за задължение, само по себе си обстоятелството, че Комисията не е вменила отго‑
ворността на дружество майка в предходно решение, не предполага, че тя е задължена да
направи същата преценка в едно последващо решение.
В конкретния случай Общият съд преценява, че след като и дъщерното дружество, за което
се отнася предходното решение, както и дъщерното дружество, за което се отнася новото
решение на Комисията, косвено са притежавани изцяло от едни и същи дружества майки,
обстоятелството, че в предходното решение Комисията е избрала да потърси отговорност за
нарушението от първото дъщерно дружество, а не от дружествата майки, е без значение за
възможността в новото решение да се приложи съдебната практика относно рецидива. Ос‑
вен това обстоятелството, че едното от дружествата майки е престанало да съществува, не се
отразява върху възможността за прилагане на правилата относно рецидива по отношение на
предприятието, което е продължило да съществува. И накрая, Комисията не е била длъжна
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да представя доказателства, с които да се установи, че това дружество майка действително
е упражнило решаващо влияние върху неправомерното поведение на неговото дъщерно
дружество, поведение, което е било предмет на предходното решение, щом като това дъщер‑
но дружество към момента на извършване на нарушенията е изцяло притежавано съвместно
от горепосочените дружества майки.

г)

Възможност за търсене на отговорност за нарушението — Солидарно
осъждане

В Решение от 27 септември 2012 г., постановено по дело Ballast Nedam/Комисия (T-361/06, все
още непубликувано, обжалвано), Общият съд приема, че дружество, което образува заедно
със своето дъщерно дружество едно и също предприятие, не би могло да твърди, че в резул‑
тат от намаляването от съда на Съюза на размера на наложената на неговото дъщерно дру‑
жество глоба е трябвало да се намали и глобата, която му е наложена солидарно в качеството
му на дружество майка на групата, щом като решението за намаляване на размера на глобата
е следствие от обстоятелството, че Комисията не е спазила правото на защита на дъщерното
дружество.

д)

Пълен съдебен контрол

—

Предварителни доказателства

По дело Shell Petroleum и др./Комисия, посочено по‑горе, Общият съд припомня, че компе‑
тентността за упражняване на пълен съдебен контрол дава право на съда на Съюза, извън
обикновения контрол за законосъобразност на санкцията, да замени със своя преценката
на Комисията и в резултат на това да отмени, да намали или да увеличи наложената глоба
или имуществена санкция. Това предполага в съответствие с изискванията на принципа за
ефективна съдебна защита, съдържащ се в член 47 от Хартата на основните права на Евро‑
пейския съюз11, че съдът на Съюза упражнява контрол както от правна, така и от фактическа
страна и че той има право да преценява доказателствата, да отменя обжалваното решение
и да изменя размера на глобите. Така Общият съд трябва да прецени в рамките на посочената
компетентност за упражняване на пълен съдебен контрол, към датата на постановяване на
решението си дали на засегнатите предприятия е наложена глоба, чийто размер правилно
отразява тежестта на съответното нарушение. При упражняване на своята компетентност
за пълен съдебен контрол Общият съд може по принцип да вземе предвид липсата на съ‑
трудничество от страна на дадено предприятие и вследствие на това да увеличи размера
на наложената му глоба за нарушение на членове [101 ДФЕС] или [102 ДФЕС]. Според Общия
съд такъв би могъл да бъде например случаят, когато в отговор на искане в този смисъл от
страна на Комисията определено предприятие пропусне да представи в хода на администра‑
тивното производство, умишлено или поради небрежност, решаващи доказателства с оглед
на определянето на размера на глобата, с които то е разполагало или е могло да разполага
към момента на приемането на обжалваното решение. В този случай, макар Общият съд да
не е възпрепятстван да вземе предвид такива доказателства, предприятието, което ги е посо‑
чило едва на стадия на съдебното производство и по този начин е засегнало целите и добро‑
то протичане на административното производство, все пак рискува да понесе последиците
от отчитането на това обстоятелство при определянето на подходящия размер на глобата от
страна на Общия съд.

11

ОВ C 83, 2010 г., стр. 389.
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Последващи доказателства

В това отношение Общият съд отбелязва в Решение по дело Imperial Chemical Industries/Ко‑
мисия, посочено по‑горе, че макар и да е било повдигнато едва в съдебното заседание, едно
правно основание, което има за предмет общата продължителност на производството по
отношение на жалбоподателя, не може да се счита за недопустимо поради късното му изла‑
гане. Той преценява всъщност, че общата продължителност на производството е ново фак‑
тическо обстоятелство, което по силата на член 48, параграф 2 от Процедурния правилник
позволява излагането на това правно основание в хода на производството.

—

Метод — Необвързващ характер на Насоките за Общия съд

В решенията по дела E.ON Ruhrgas и E.ON/Комисия и GDF Suez/Комисия, посочени по‑горе,
Общият съд припомня, че когато се произнася на основание своята компетентност за упраж‑
няване на пълен съдебен контрол, той не е обвързан нито от изчисленията на Комисията,
нито от Насоките ѝ в областта на глобите, а трябва да извърши собствена преценка, като
вземе предвид всички конкретни обстоятелства. Според Общия съд обаче прилагането на
метода, използван от Комисията, в конкретния случай би довело до намаляване на размера
на наложената глоба, което е непропорционално с оглед на значимостта на констатираната
грешка. Всъщност, въпреки че тази грешка на Комисията се е отнасяла само до френския па‑
зар и приблизително само до една пета от продължителността на нарушението, прилагането
на метода на Комисията би довело до намаляване на размера на глобата с над 50 %. Така, като
отбелязва, че не е обвързан с посочения метод, Общият съд постановява, че с оглед именно
на продължителността и на тежестта на нарушението окончателният размер на наложената
на всяко от дружествата глоба следва да се фиксира на 320 милиона евро.

3.

Принос в областта на член 102 ДФЕС

a)

Господстващо положение

По дело Telefónica и Telefónica de España/Комисия, посочено по‑горе, Общият съд е сезиран
с жалба за отмяна на решението, с което Комисията е наложила на жалбоподателите, друже‑
ства от групата Telefónica, традиционен испански оператор в областта на телекомуникации‑
те, глоба от приблизително 151 милиона евро за злоупотреба с господстващо положение на
пазара за широколентов интернет достъп в Испания. Според Комисията жалбоподателите са
допуснали злоупотреба със своето господстващо положение на испанския пазар на услугите
за доставка на едро на широколентов интернет на регионално и национално равнище през
периода от септември 2001 г. до декември 2006 г.
Общият съд припомня, че евентуалното наличие на конкуренция на пазара несъмнено
е релевантно обстоятелство, за да се прецени дали съществува господстващо положение.
Наличието обаче на конкуренция, дори на интензивна конкуренция на даден пазар, не из‑
ключва възможността за господстващо положение на същия този пазар, тъй като това по‑
ложение се характеризира основно със способността съответното предприятие да дейст‑
ва без в пазарната си стратегия да държи сметка за конкуренцията, при това без да търпи
неблагоприятни последици от такова поведение. Общият съд припомня също така, че ма‑
кар възможността за налагане на постоянни ценови увеличения безспорно да съставлява
обстоятелство, което може да указва наличието на господстващо положение, тя изобщо
не е задължителен елемент за това, тъй като независимостта, която има едно господства‑
що предприятие в областта на ценообразуването, е свързана по‑скоро с възможността
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за определяне на цените, без да се взема предвид реакцията на конкурентите, клиентите
и доставчиците, отколкото с възможността за тяхното увеличаване.

б)

Представляващи злоупотреба практики

—

Ценова преса

По същото това дело Комисията е санкционирала жалбоподателите, с мотива че те са нало‑
жили на конкурентите си несправедливи цени под формата на ценова преса между цените
на дребно за широколентов достъп и цените на едро за широколентов достъп на регионално
и национално равнище.
Общият съд припомня, че свиването на маржовете при липсата на каквато и да било обек‑
тивна обосновка може само по себе си да съставлява злоупотреба по смисъла на член
[102 ДФЕС]. Свиването на маржовете обаче произтича от разликата между цените на услугите
на едро и тези на услугите на дребно, а не от равнището на тези цени като такива. Подобно
свиване може да произтича не само от една необичайно ниска цена на пазара на дребно, но
и от една необичайно висока цена на пазара на едро. За да се прецени законността на прила‑
ганата от господстващо предприятие ценова политика, по принцип следва да се изхожда от
ценови критерии, основани на направените от самото господстващо предприятие разходи
и на неговата стратегия. В частност, що се отнася до ценова практика, водеща до свиване на
маржовете, използването на такива критерии за анализ позволява да се провери дали това
предприятие е достатъчно ефективно, за да предлага услугите си на дребно на крайните по‑
требители не на загуба, ако е трябвало предварително да заплаща собствените си цени на
едро за междинните услуги.

—

Потенциално въздействие върху конкуренцията

По това дело Общият съд подчертава също така, че за да се установи нарушение на член [102
ДФЕС], е достатъчно да се докаже, че представляващото злоупотреба поведение на пред‑
приятието с господстващо положение е насочено към ограничаване на конкуренцията, или
с други думи, че поведението е или може да бъде от естество да породи подобни последици.
Затова антиконкурентните последици за пазара от дадена ценова практика трябва да са на‑
лице, но не е необходимо те да бъдат конкретни, като е достатъчно да се докажат потенциал‑
ни антиконкурентни последици от естество да отстранят конкурентите, които са силни поне
колкото предприятието с господстващо положение.

—

Понятие за нарушение, извършено умишлено или поради небрежност

Решение по дело Telefónica и Telefónica de España/Комисия, посочено по‑горе, даде възмож‑
ност на Общия съд да уточни, що се отнася до въпроса дали нарушението е извършено умиш‑
лено или поради небрежност, че тази предпоставка е налице, когато съответното предприя‑
тие не може да не разбира антиконкурентния характер на поведението си, независимо дали
осъзнава или не, че нарушава правилата на Договора в областта на конкуренцията. Предпри‑
ятието осъзнава антиконкурентния характер на своето поведение, когато знае за фактиче‑
ските елементи, обосноваващи както констатацията за наличие на господстващо положение
на съответния пазар, така и преценката на Комисията за злоупотреба с това положение.
В това отношение за един съобразителен икономически оператор не би могло да има съм‑
нение, че притежаването на големи пазарни дялове има много голямо значение, което той
непременно трябва да взема предвид при възможното си поведение на пазара. А един
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традиционен оператор и собственик на единствената значителна инфраструктура за дос‑
тавка на едро на продукти в далекосъобщителния сектор, не може да не разбира, че заема
господстващо положение на съответните пазари. От това следва, че значимостта на пазарни‑
те дялове, притежавани от такъв оператор на съответните пазари, предполага, че неговото
убеждение, че той не заема господстващо положение на тези пазари, може да бъде резултат
само или на недостатъчен анализ на структурата на пазарите, на които той действа, или на
отказ да се съобрази с тези структури.

—

Оперативна съвместимост

По дело Microsoft/Комисия, посочено по‑горе, Общият съд беше сезиран с жалба за отмяна
на решението на Комисията за налагане на периодична имуществена санкция на Microsoft
Corp., с мотива че заплащането, изисквано от последното, за да даде достъп на своите конку‑
ренти до информацията, свързана с оперативната съвместимост между собствените му про‑
дукти и тези на посочените конкуренти, е било неразумно.
Според Общия съд прилагането на възприетите от Комисията принципи за оценка в обжал‑
ваното решение, и особено критерият за иновативния характер на разглежданите техно‑
логии, може да даде насока дали исканите от Microsoft ставки на заплащане са отразявали
по‑скоро същинската стойност на една технология, а не нейната стратегическа стойност. От
това следва, че прилагането на тези принципи обективно е отговаряло на необходимостта да
се прецени дали ставките на заплащане, изисквани от Microsoft, са били разумни. Във връзка
с предоставянето на право на достъп до и на използване на информацията, свързана с опе‑
ративната съвместимост, при разумни и недискриминационни условия, изключващи всяко
заплащане за стратегическата стойност, Комисията има право да преценява иновативността
на тези технологии с оглед на техните компоненти, а именно новост и неочевидност, като по‑
следният попада в обхвата на понятието „изобретателска стъпка“. Преценката дали от гледна
точка на новостта и на изобретателската стъпка технологиите са иновативни, не води до за‑
личаване като цяло на стойността на правата на интелектуална собственост, на търговските
тайни или на друга поверителна информация, нито — на още по‑силно основание — до това
иновативността да бъде наложена като условие даден продукт или информация да са обхва‑
нати от такова право или да представляват търговска тайна.

4.

Принос в областта на концентрациите

По дело Electrabel/Комисия (Решение от 12 декември 2012 г., T-332/09, все още непубликува‑
но) Общият съд беше сезиран с жалба, подадена от белгийското дружество Electrabel срещу
решението на Комисията, с което тя му налага глоба от 20 милиона евро за преждевремен‑
ното осъществяване на концентрация в нарушение на член 7, параграф 1 от Регламент (ЕИО)
№ 4064/8912. По делото се обсъжда установяването от това дружество на фактически самос‑
тоятелен контрол върху Compagnie nationale du Rhône (CNR). След като на 23 декември 2003 г.
придобива акции, с които неговият дял от капитала достига 49,95 % и 47,92 % от гласовете на
CNR, Electrabel сезира Комисията едва на 9 август 2007 г., за да поиска становището ѝ относно
придобиването на този контрол. След като Комисията посочва, че този контрол вече е бил
придобит, Electrabel изпраща официално уведомление за концентрацията. Макар с първото
си решение от 29 април 2008 г. Комисията да не възразява срещу нея и да я обявява за съв‑
местима с общия пазар, тя все пак оставя открит въпроса за точната дата, на която Electrabel

12

Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета от 21 декември 1989 година относно контрола върху концентрациите
между предприятия (OВ L 257, стр. 13).
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придобива фактически самостоятелен контрол върху CNR. Като преценява, че датата, която
следва да се приеме в това отношение, е 23 декември 2003 г., тя все пак приема впоследствие
обжалваното решение.
След като до Общия съд е направено искане да прецени валидността на извършения от Ко‑
мисията анализ за наличието на концентрация, той припомня, че анализът от Комисията на
обстоятелствата във връзка с осъществяването на концентрация подлежи на пълен контрол
от страна на съда на Съюза. В това отношение той припомня, че в съответствие с точка 14
от Известието относно понятието за концентрация13 за един дори миноритарен акционер
може да се приеме, че той притежава самостоятелен контрол върху едно предприятие, кога‑
то е много вероятно той да получи мнозинство на събранието на акционерите на посочено‑
то предприятие, поради обстоятелството че акциите се притежават от много на брой малки
акционери. Установяването на това дали е налице или не самостоятелен контрол, следва да
се основава на доказателствата, произтичащи от присъствието на акционерите през предиш‑
ните години. Когато въз основа на броя на акционерите, които присъстват на събранието на
акционерите, миноритарен акционер има стабилно мнозинство от гласове на това събрание,
тогава се счита, че този миноритарен акционер е придобил самостоятелен контрол. Според
Общия съд такъв е случаят по конкретното дело, след като жалбоподателят не е могъл да
опровергае извода на Комисията, че на 23 декември 2003 г. той е знаел, че е било много ве‑
роятно да получи мнозинството на общите събрания, макар да не притежава мнозинството
от гласовете.
От друга страна, Общият съд постановява, че като е приела петгодишен давностен срок, Ко‑
мисията не е допуснала грешка, щом като нарушението, в което е упрекван жалбоподателят,
а именно преждевременното осъществяване на концентрация, съставлява нарушение, което
може да доведе до съществени изменения на условията на конкуренция и което не може да
се определи като чисто формално или процесуално по смисъла на член 1, параграф 1, бук‑
ва а) от Регламент (ЕИО) № 2988/7414.
И накрая, що се отнася до определянето на размера на глобата, на първо място Общият съд
изтъква, че Комисията не може да бъде упреквана за това, че при определянето на размера
на глобата не е следвала принципите и методите, уточнени в Насоките относно метода за
определяне на размера на глобите, налагани в случаите на нарушения на членове [101 ДФЕС]
и [102 ДФЕС]. Нейният анализ е трябвало да бъде съобразен с рамките, поставени от член 14,
параграф 3 от Регламент № 4064/89, който предвижда, че за определяне размера на глобата
следва да се вземат предвид естеството и тежестта на нарушението.

Държавни помощи
1.

Допустимост

В Решение от 20 септември 2012 г. по дело Франция/Комисия (T-154/10, все още непубли‑
кувано, обжалвано) Общият съд постановява, че отмяната от държава членка на мярка,

13

Известие на Комисията относно понятието „концентрация“ съгласно Регламент № 4064/89 (ОВ C 66,
1998 г., стр. 5; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 3, стр. 93).

14

Регламент (ЕИО) № 2988/74 на Съвета от 26 ноември 1974 година относно давността при налагане
и изпълнение на санкции в областта на правото на транспорт и на конкуренция на Европейската
икономическа общност (ОВ L 319, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 1,
стр. 78).

142

Годишен доклад за 2012 г.

Дейност

Общ съд на Европейския съюз

квалифицирана с решение на Комисията като съществуваща помощ няколко месеца преди
приемането на това решение, не води до недопустимост на подадената срещу него жалба.
От Общия съд е поискано да се произнесе по жалба срещу решение на Комисията, с което
се обявява за несъвместима с вътрешния пазар помощ, за която се твърди, че е приведена
в изпълнение от Френската република под формата на неограничена мълчалива гаранция
в полза на La Poste, произтичаща от статута ѝ на публично предприятие.
Общият съд подчертава, че решение на Комисията, с което се прави извод за съществуване‑
то на държавна помощ в полза на едно предприятие под формата на неограничена гаран‑
ция и тя е обявена за несъвместима с вътрешния пазар, непременно поражда задължител‑
ни правни последици и следователно представлява обжалваем акт по смисъла на член 263
ДФЕС. Въпреки че в конкретния случай френското правителство самò, без каквато и да било
принуда от страна на Комисията, решава да отмени мярката, квалифицирана с решението на
Комисията като съществуваща помощ няколко месеца преди приемането на това решение,
Френската република е правно обвързана да изпълни обжалваното решение. Според Общия
съд обстоятелството, че и Комисията, и тази държава членка биха могли да имат интерес от
изпълнението на това решение, не е пречка последната да подаде жалба за отмяна срещу
това решение. Да се приеме обратното би довело до санкциониране на държавите членки
в зависимост от това дали те са имали или не собствен интерес да се съобразят с решение на
Комисията и определено би било субективно.
По дело Ryanair/Комисия (Решение от 28 март 2012 г., T-123/09, все още непубликувано, об‑
жалвано) жалбоподателят иска от Общия съд отмяна на две решения на Комисията относно
заема в размер на 300 милиона евро, предоставен през 2008 г. от италианската държава на
авиокомпанията Alitalia – Compagnia Aera Italiana SpA. Докато първото от тези решения, с кое‑
то посочената мярка се обявява за несъвместима с общия пазар и се разпорежда възстановя‑
ването на помощта от Alitalia, слага край на официална процедура по разследване, второто,
с което се отказва да бъде квалифицирана като помощ продажбата на активи от посоченото
дружество, при условие че бъдат спазени напълно някои задължения, поети от италианските
власти, е взето на основание член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 659/199915, без да е от‑
крита официална процедура по разследване.
Що се отнася до това второ решение, като припомня, че законосъобразността на решение‑
то да не се повдигат възражения зависи от това дали са налице съмнения относно съвмес‑
тимостта на помощта с общия пазар, Общият съд подчертава, че след като подобни съмне‑
ния трябва да доведат до започване на официална процедура по разследване, в която могат
да участват заинтересованите страни, посочени в член 1, буква з) от Регламент № 659/1999,
трябва да се приеме, че всяка заинтересована страна по смисъла на последната разпоредба
е пряко и лично засегната от такова решение. Всъщност ползващите се от процесуалните
гаранции, предвидени в член [108], параграф 2 [ДФЕС] и в член 6, параграф 1 от Регламент
№ 659/1999, могат да осигурят зачитането им само ако имат възможност да оспорят реше‑
нието да не се повдигат възражения пред съда на Съюза. Така съгласно тази разпоредба за‑
интересована страна означава по‑специално всяко лице, предприятие или обединение от
предприятия, чиито интереси могат да бъдат засегнати от предоставянето на помощ, т.е.
по‑конкретно предприятията, конкуренти на получателя на тази помощ.

15

Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за
прилагането на член [88 ЕО] (OВ L 83, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г, глава 8, том 1,
стр. 41).
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Извеждайки последиците от Решение на Съда от 24 май 2011 г. по дело Комисия/Kronoply
и Kronotex (C-83/09 P, все още непубликувано), Общият съд уточнява, че когато жалбопода‑
телят иска отмяна на решението да не се повдигат възражения, той възразява главно срещу
това, че решението за помощта е прието, без Комисията да започва официална процедура по
разследване, с което се нарушават неговите процесуални права. За да бъде уважена жалбата
му за отмяна, жалбоподателят може да сочи всякакви правни основания, позволяващи да се
установи, че преценката на информацията и обстоятелствата, с които е била запозната Коми‑
сията във фазата на предварителното разглеждане на мярката, за която е отправено уведом‑
ление, е трябвало да породи съмнения относно нейната съвместимост с общия пазар.
Подходът е обаче различен, когато става дума за решение, с което помощта се обявява за не‑
съвместима с общия пазар. Всъщност решението, с което се приключва производство на ос‑
нование член [108], параграф 2 [ДФЕС], засяга лично предприятията, които са подали жалбата,
довела до това производство, и чиито становища, определили развитието на производство‑
то, са били изслушани, само ако тяхното положение на пазара е значително засегнато от по‑
мощта, предмет на посоченото решение, или ако те успеят да докажат по друг начин — като
се позоват на други специфични обстоятелства, които ги индивидуализират по същия начин
както адресата на решението, — че са лично засегнати. Макар да приема, че в конкретния
случай жалбоподателят е имал активна роля в производството, Общият съд прави извод за
отсъствието на такова лично засягане.

2.

Въпроси по същество:

a)

Понятие за държавна помощ

По дело Франция/Комисия, посочено по‑горе, Общият съд уточнява, че помощ, предоставена
под формата на безвъзмездно отпусната неограничена държавна гаранция, по общо прави‑
ло може да предостави предимство на лицето, което се ползва от нея, в смисъл че тя води
до подобряване на финансовото положение на получателя чрез облекчаване на тежестите,
които обичайно натоварват неговия бюджет. В това отношение Общият съд подчертава, че
понятието за помощ е по‑общо от това за субсидия, тъй като то включва не само положител‑
ни престации като самите субсидии, но и други видове намеса на държавата, облекчаващи
в една или друга форма разходите, които обикновено тежат на бюджета на дадено предприя‑
тие и които по тази причина, без да бъдат субсидии в прекия смисъл на думата, са от същото
естество и имат същите последици. Впрочем неограничената държавна гаранция позволява
по‑конкретно на своя бенефициент да получи по‑изгодни условия на кредитиране от тези,
които би получил единствено въз основа на постиженията си, и съответно му позволява да
намали натиска, който обременява бюджета му. В този контекст Общият съд отбелязва, че
за да установи дали едно публично предприятие се е ползвало от по‑изгодни условия на
кредитиране и следователно от финансово предимство, Комисията може да се позовава на
оценките на агенциите за кредитен рейтинг, и по‑специално на най‑значимите измежду тях.
Всъщност, доколкото е установено, че пазарът отчита рейтинга, даден от значими агенции за
кредитен рейтинг, при оценяването на кредита, който да бъде отпуснат на дадено предпри‑
ятие, рейтинг, по‑висок от рейтинга, който би бил определен при липсата на гаранция, може
да доведе до предимство за публичното предприятие.
В Решение от 21 март 2012 г. по дело Ирландия и др./Комисия (T-50/06 RENV, T-56/06 RENV,
T-60/06 RENV, T-62/06 RENV и T-69/06 RENV, все още непубликувано, обжалвано) Общият съд
разяснява връзката между правилата в областта на държавните помощи и правилата, про‑
изтичащи от една директива за хармонизация на разпоредбите относно освобождаването
от акциз. Той отбелязва в това отношение, че правилата за хармонизация на националните
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данъчни законодателства — по‑специално тези, свързани с акцизите — и правилата в об‑
ластта на държавните помощи са насочени към една и съща цел, а именно насърчаване на
доброто функциониране на вътрешния пазар чрез противодействие на нарушенията на кон‑
куренцията. Като се има предвид тяхната обща цел, взаимосвързаното прилагане на тези
различни правила налага да се приеме, че понятието за нарушаване на конкуренцията има
еднакъв обхват и смисъл в областта на хармонизацията на националните данъчни законо‑
дателства и в областта на държавните помощи. Освен това правилата за хармонизация на
националните данъчни законодателства, и по‑специално на тези за акцизите, формулирани
в член [113 ДФЕС] и в Директива 92/81/ЕИО16, изрично възлагат на институциите на Съюза,
а именно на Комисията, която предлага, и на Съвета, който решава, отговорността да се пре‑
цени дали е налице евентуално нарушение на конкуренцията, за да разрешат или да не раз‑
решат на дадена държава членка да приложи или да продължи да прилага освобождаване
от хармонизирания акциз, на основание член 8, параграф 4 от Директива 92/81, или е налице
евентуална нелоялна конкуренция или нарушение във функционирането на вътрешния па‑
зар, оправдаващо преразглеждане на вече издадено въз основа на този член разрешение
в съответствие с член 8, параграф 5 от Директива 92/81.
Общият съд подчертава обаче, че за да може предимствата да бъдат квалифицирани като по‑
мощи по смисъла на член [107], параграф 1 [ДФЕС], те трябва да се дължат на самостоятелно
и едностранно решение на съответната държава членка. Не е такъв обаче случаят със спор‑
ното освобождаване от акциз, което е разрешено с решения на Съвета, приети по предло‑
жение на Комисията в съответствие с Директива 92/81, и отговорността за което е трябвало
да се търси от Съюза. От това следва, че докато решенията за разрешение на Съвета са били
в сила и не са били нито изменени от Съвета, нито отменени от съда на Съюза, Комисията не
е можела да квалифицира посоченото освобождаване като държавни помощи. Освен това,
доколкото установените в член [108 ДФЕС] процесуални задължения са произтичали от ква‑
лификацията на разглежданите мерки като държавни помощи по смисъла на член [107], па‑
раграф 1 [ДФЕС], Комисията не е имала основание да упреква съответните държави членки,
че не са я уведомили за спорното освобождаване от акциз, което те са прилагали въз основа
на решенията за разрешение на Съвета. Общият съд прави извода, че с обжалваното реше‑
ние се нарушава принципът на правна сигурност и презумпцията за законосъобразност на
правните актове на Съюза.
В Решение от 27 септември 2012 г., постановено по дело Франция/Комисия (T-139/09, все още
непубликувано), се повдига по‑конкретно въпросът за това дали е могло мерките за подпо‑
магане на пазара на плодовете и зеленчуците във Франция да бъдат квалифицирани като
държавна помощ, като се има предвид, че те са били финансирани частично с доброволни
вноски на операторите от сектора. В това отношение Общият съд отбелязва, че релевант‑
ният критерий за преценката дали ресурсите са публични, независимо от техния произход,
е степента на участие на публичната власт при определянето на мерките и на правилата за
финансирането им. Обстоятелството, че вноските на съответните икономически оператори,
чрез които частично са финансирани разглежданите мерки, са само факултативни, а не за‑
дължителни, само по себе си не е достатъчно, за да постави под съмнение този принцип.
Всъщност степента на участие на публичната власт по отношение на тези вноски може да
е значителна дори когато те не са задължителни. Общият съд следва да прецени общо ро‑
лята на публичната власт при определянето на мерките, финансирани от публичноправен
субект и с доброволни вноски на организациите на производителите, без да ги разграничава
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Директива 92/81/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за хармонизиране на структурите на
акцизните данъци за минералните масла (ОВ L 316, стр. 12).
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в зависимост от начина им на финансиране, тъй като публичните средства и частните вноски
напълно се смесват в оперативния фонд. В конкретния случай с оглед на обстоятелството, че
спорните мерки и правилата за финансирането им се определят от публична производстве‑
но‑търговска организация под държавен надзор, а получателите на средства по посочените
мерки разполагат само с правото да изберат дали да участват в така установената система,
тоест да се съгласят или да откажат да заплащат определените от тази организация браншо‑
ви дялове, Общият съд прави извода, че посочените мерки съставляват държавни помощи
по смисъла на член [107], параграф 1 [ДФЕС].
И накрая, Решение от 7 март 2012 г. по дело British Aggregates/Комисия (T-210/02 RENV, все
още непубликувано, обжалвано) даде повод на Общия съд да обсъди критериите, от които
следва да се ръководи преценката за селективност на държавните мерки. В това отношение
Общият съд припомня, че за да се установи селективният характер на дадена мярка, следва
да се провери дали в рамките на даден правен режим тази мярка може да постави в по‑бла‑
гоприятно положение определени предприятия или производството на някои стоки по сми‑
съла на член [107], параграф 1 [ДФЕС] в сравнение с други предприятия, които се намират
в сходно фактическо и правно положение от гледна точка на преследваната със съответната
мярка цел. Същевременно той отбелязва, че не отговаря на това условие мярка, която, ма‑
кар да предоставя предимство на своя получател, е оправдана от гледна точка на естество‑
то и общата структура на данъчната система, в която се вписва. За целите на тази преценка
трябва да се разграничават, от една страна, целите, които са поставени на конкретен данъчен
режим и са външни за него, и от друга страна, вътрешноприсъщите на самата данъчна систе‑
ма механизми, които са необходими за постигането на тези цели, предвид това че тези цели
и механизми, когато са основни или ръководни принципи на съответната данъчна система,
могат да подкрепят такава обосновка, което трябва да се докаже от държавата членка. Всъщ‑
ност за целите на преценката на селективния характер на предоставеното от съответната
мярка предимство определянето на референтната рамка придобива по‑голямо значение
при данъчните мерки, тъй като самото съществуване на предимство може да бъде устано‑
вено само в сравнение с едно „обичайно“ облагане. Така, за да се квалифицира национална
данъчна мярка като „селективна“, най‑напред трябва да се започне с предварителното уста‑
новяване и разглеждане на общия или „обичаен“ данъчен режим, приложим в съответната
държава членка. Именно в сравнение с този общ или „обичаен“ данъчен режим трябва, на
второ място, да се прецени и установи евентуалният селективен характер на предимството,
предоставено от разглежданата данъчна мярка, като се докаже, че тя дерогира общата систе‑
ма, доколкото въвежда диференциация между оператори, намиращи се в сходно фактическо
и правно положение от гледна точка на целта, която е определена за данъчната система на
тази държава членка.
В конкретния случай Общият съд приема, че въпросът дали разглежданата правна уредба,
въвеждаща екологичен данък върху инертните материали в Обединеното кралство, е могла
да постави в по‑благоприятно положение определени предприятия или производството на
някои стоки в сравнение с други предприятия или с друго производство на стоки, които се
намират в сходно фактическо и правно положение, е трябвало да бъде разгледан от гледна
точка на екологичната цел на посочената правна уредба. В тези рамки той установява, че
последната е била в основата на данъчно разграничение между, от една страна, освободе‑
ните от данъка материали и от друга страна, заместимите инертни материали, получени от
облагаеми материали. Такова данъчно разграничение според Общия съд не може да се обо‑
сновава с естеството и с общата структура на разглеждания данъчен режим, доколкото, от
една страна, то очевидно се отклонява от логиката на обичайното данъчно облагане, която
е в основата на спорната такса, и от друга страна, то е от естество да застраши постигането на
екологичната цел на тази такса.

146

Годишен доклад за 2012 г.

Дейност

б)

Общ съд на Европейския съюз

Услуги от общ икономически интерес

В Решение от 7 ноември 2012 г. по дело CBI/Комисия (T-137/10, все още непубликувано) Об‑
щият съд определя детайлно условията, при които мерки за компенсиране на задължени‑
ята за предоставяне на обществена услуга могат да бъдат квалифицирани като държавни
помощи. В основата на това дело са субсидии, предоставени от белгийските власти на пет
многопрофилни болници на бюджетна издръжка в регион Брюксел‑столица (Белгия). Сези‑
рана с жалба, подадена от жалбоподателя и едно друго сдружение, във връзка с твърдения
за държавни помощи, Комисията решава да не повдига възражения срещу разглежданите
мерки след приключване на фазата на предварително разглеждане, предвидена в член [108],
параграф 3 [ДФЕС]. Това решение е прието въз основа на Решение на Съда от 24 юли 2003 г.
по дело Altmark Trans и Regierungspräsidium Magdeburg17, съгласно което компенсацията,
предоставена срещу престациите, осъществявани в изпълнение на задълженията за предос‑
тавяне на обществена услуга, не представлява държавна помощ, стига да отговаря на опре‑
делени критерии. Като счита, че в светлината на тези критерии Комисията е следвало да има
сериозни съмнения относно съвместимостта на разглежданите мерки с вътрешния пазар,
жалбоподателят, сдружение по белгийското право, в което членуват девет частни болници,
подава жалба за отмяна срещу това решение.
Общият съд отбелязва най‑напред, че що се отнася по‑конкретно до предоставянето на бол‑
нична обществена услуга, при прилагането на член [106], параграф 2 [ДФЕС] следва да се взе‑
ма предвид липсата на пазарно измерение на тази услуга, тъй като нейната квалификация
като услуга от общ икономически интерес се обяснява по‑скоро с последиците от нея за кон‑
курентния и пазарния сектор, отколкото с твърдяно пазарно измерение. Следователно това
прилагане трябва да е съобразено с отговорностите на държавите членки за определянето
на тяхната здравна политика, както и за организирането и предоставянето на здравни услуги
и на медицински грижи. В съответствие с тези съображения държавите членки организират
своята национална система за здравеопазване на основата на избраните от тях принципи.
Все пак, след като организацията за предоставяне на здравно обслужване, за която е взето
решение от държавата членка, включва задължението на частните оператори да предоставят
обществени услуги, този факт следва да се вземе предвид при оценката на помощите в секто‑
ра. По‑специално когато за публичните и частните образувания, натоварени с предоставяне‑
то на една и съща обществена услуга, има различни изисквания, тези различия трябва ясно
да произтичат от съответните актове за възлагане, за да има възможност по‑специално да се
провери съвместимостта на субсидията с принципа на равно третиране.
Общият съд отбелязва след това, че държавите членки имат широко право на преценка при
определянето на това, което те считат за услуга от общ икономически интерес, като съот‑
ветното определение може да се постави под въпрос от Комисията единствено в случай на
явна грешка. Упражняваният от съда на Съюза контрол върху преценките на Комисията по
отношение на съществуването на задача за обществена услуга трябва да се отнася до спаз‑
ването на определени минимални критерии, свързани по‑конкретно с наличието на акт на
публичната власт, който възлага на въпросните оператори задача за услуга от общ иконо‑
мически интерес, както и до универсалния и задължителен характер на тази задача. В това
отношение Общият съд припомня, че за да могат да се окачествят като актове на публична
власт решенията на дадено образувание, неговите органи трябва да се състоят от лица, нато‑
варени със задача от обществен интерес, а публичните органи трябва да разполагат с ефек‑
тивни контролни правомощия по отношение на решенията. Това широко поле на преценка
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обхваща и определянето на параметрите, въз основа на които се изчислява компенсацията
за изпълнението на задача за услуга от общ икономически интерес, които трябва обаче да
бъдат уточнени така, че да се изключи всякаква злоупотреба от държавата членка с поняти‑
ето за услуга от общ икономически интерес. В хипотезата, в която държава членка приема
няколко компенсационни мерки, ако Комисията пропусне да направи самостоятелна оценка
на параметрите на финансиране, свързани с някоя от мерките, тя извършва непълен преглед
на съответната помощ.

в)

Понятие за сериозни затруднения

По дело Ryanair/Комисия, посочено по‑горе, Общият съд припомня, че понятието за сериозни
затруднения, което определя задължението на Комисията да започне официална процеду‑
ра по разследване на държавните помощи, има обективен характер. Макар да не разполага
с никаква дискреционна власт относно решението за започване на официалната процедура
по разследване, след като констатира наличието на такива затруднения, Комисията все пак
разполага с известна свобода на преценка при разглеждането и проучването на обстоятел‑
ствата по конкретния случай, за да определи дали са налице сериозни затруднения. В съот‑
ветствие с целта на член [108], параграф 3 [ДФЕС] и със задължението ѝ да спазва принципа
на добра администрация Комисията може по‑специално да започне диалог с уведомяващата
държава или с трети лица, за да преодолее в хода на предварителното разследване евенту‑
ално срещнатите затруднения. Тази възможност предполага, че Комисията може да променя
становището си в зависимост от резултатите от започналия диалог, без тази промяна да се
тълкува a priori като установяваща наличието на сериозни затруднения. Освен това извърше‑
ният от Комисията недостатъчен или непълен преглед в хода на предварителното разглеж‑
дане е признак за наличието на сериозни затруднения.

г)

Критерий за частния инвеститор в условията на пазарна икономика

По дело Corsica Ferries France/Комисия (Решение от 11 септември 2012 г., T-565/08, все още
непубликувано, обжалвано) Общият съд е сезиран с жалба срещу решението на Комисията,
с което се обявяват за съвместими с общия пазар мерките за преструктуриране на Société
nationale maritime Corse‑Méditerranée (SNCM), приети през 2002 г. от Френската република, и с
което се отказва да бъдат квалифицирани като помощи мерките по одобрения през 2006 г.
план за приватизация на това предприятие Жалбоподателят оспорва по‑конкретно прилага‑
нето от Комисията на теста за частния инвеститор по отношение на приватизацията на това
дружество за отрицателна продажна цена от 158 милиона евро. Той изтъква по‑специално, че
Комисията не можела да включи в изчисляването на хипотетичните разходи по ликвидацията
на SNCM допълнителни обезщетения за уволнение, които излизат извън рамките на строгите
законови или договорни задължения, доколкото подобен подход не бил характерен за час‑
тен инвеститор, воден от перспективи за дългосрочна рентабилност.
В това отношение Общият съд изтъква, че в условията на пазарна икономика осведоменият
частен инвеститор не може да пренебрегне, от една страна, отговорността си към всички
заинтересовани от дейността на дружеството лица и от друга страна, промяната в социал‑
ния, икономическия и екологичния контекст, в които той осъществява развитието си. В този
смисъл изплащането на допълнителни обезщетения за уволнение от частен инвеститор по
принцип може да представлява законна и уместна практика с цел насърчаване на спокой‑
ния социален диалог и поддържане на доброто име на дадено дружество или на група от
дружества. При липсата обаче на всякаква, дори дългосрочна икономическа рационалност
поемането на разходи, които излизат извън строгите законови или договорни задължения,
следователно трябва да се счита за държавна помощ по смисъла на член [107], параграф 1
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[ДФЕС]. В това отношение защитата на доброто име на държава членка в качеството ѝ на гло‑
бален инвеститор в пазарната икономика не може да представлява, ако не са налице специ‑
ални обстоятелства и особено убедителни мотиви, достатъчна обосновка за доказване на
дългосрочната икономическа рационалност на поемането на допълнителни разходи като
допълнителните обезщетения за уволнение.
Критерият за частния инвеститор беше и в центъра на проблематиката в Решение от
2 март 2012 г., постановено по дело Нидерландия и ING Groep/Комисия (T-29/10 и T-33/10,
все още непубликувано, обжалвано); по това дело се оспорва решението на Комисията за
съвместимостта с общия пазар на помощите, предоставени от Кралство Нидерландия през
2008 г. и 2009 г. в полза на ING Groep NV в обстановката на финансовата криза от есента на
2008 г. Според жалбоподателите Комисията неправилно е приела, че изменението на услови‑
ята за изплащане на капиталовата вноска, произтичащо от емитирането на 1 милиард ценни
книжа на ING Groep, записани изцяло от Кралство Нидерландия, съставлява допълнителна
помощ в размер на 2 милиарда евро.
Общият съд счита, че Комисията не е могла да се задоволи с констатацията, че изменението
на посочените условия за изплащане е съставлявало ipso facto държавна помощ, без пре‑
ди това да прецени дали въпросното изменение е предоставяло на ING Groep предимство,
каквото не би предоставил частен инвеститор, поставен в положението на нидерландската
държава. Едва след един такъв анализ, който предполага съпоставяне на първоначалните
с изменените условия за изплащане, Комисията може да направи извода дали е налице или
не допълнително предимство по смисъла на член [107], параграф 1 [ДФЕС]. Общият съд пре‑
ценява, че в конкретния случай от обжалваното решение не следва, че Комисията е напра‑
вила подобен анализ. Доколкото се е задоволила с това да установи, че изменението на ус‑
ловията за изплащане е довело до пропуснати ползи за нидерландската държава, Комисията
не е анализирала с какво след изменението на условията за изплащане предоставената на
нидерландската държава възвръщаемост между 15 % и 22 % не съответства на това, което
разумно може да се очаква от частен инвеститор в сходно положение. Общият съд отменя
обжалваното решение, посочвайки, че като не е направила преценка за това дали с приема‑
нето на изменението на условията за изплащане нидерландската държава е действала така,
както би действал частен инвеститор, по‑специално поради факта че тя е могла да получи
предсрочно плащане и че по този повод тя е имала по‑голяма сигурност, че ще получи задо‑
волително възнаграждение предвид пазарните условия, Комисията не се е съобразила с по‑
нятието за помощ.
По дело Land Burgenland и Австрия/Комисия (Решение от 28 февруари 2012 г., T-268/08
и T-281/08, все още непубликувано, обжалвано) от Общия съд се искаше да се произнесе по
прилагането на критерия за частния инвеститор във връзка с приватизацията на банка, из‑
вършена чрез тръжна процедура. По делото се разглежда изборът на провинция Бургенланд
(Австрия) да продаде в рамките на тази процедура австрийската банка Hypo Bank Burgenland
AG на две австрийски дружества, макар и предлаганата от последните покупна цена да е била
значително по‑ниска от цената, предлагана от един австро‑украински консорциум. Сезира‑
на с жалба, депозирана от последния, Комисията квалифицира като помощ, несъвместима
с общия пазар, разликата между двете окончателни ценови оферти, представени в тръжната
процедура, като преценява, че компетентният австрийски орган не е постъпил като прода‑
вач, действащ в условията на пазарна икономика.
Сезиран с жалби, подадени срещу това решение както от провинция Бургенланд, така и от
Република Австрия, Общият съд потвърждава, че подходящият критерий, за да се опре‑
дели дали продажбата на стока от публичноправна структура на частно лице съставлява
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държавна помощ, е критерият за частния оператор, действащ в условията на пазарна ико‑
номика — критерий, чието конкретно прилагане предполага по принцип извършването на
сложна икономическа преценка. Като приема, че продавач, действащ според принципите на
пазарната икономика, е можел да избере най‑ниската тръжна оферта, ако е било ясно, че
продажбата на предложилия най‑високата цена е неосъществима, Общият съд все пак по‑
становява в конкретния случай, че Комисията е можела да направи извода, че нито неясният
изход, нито вероятно по‑голямата продължителност на процедурата пред надзорния орган
на финансовите пазари в случай на прехвърляне в полза на консорциума не са от естество да
оправдаят изключването на последния. Общият съд отбелязва в това отношение, че за тази
цел провинция Бургенланд е трябвало да посочи конкретни доказателства, че продължител‑
ността на процедурата пред надзорния орган на финансовите пазари в случай на прехвърля‑
не в полза на консорциума сериозно би навредила на възможностите за приватизация.

3.

Процедурни правила

a)

Кумулативен ефект на дадена помощ и предходни помощи

Решение от 14 февруари 2012 г. по дело Electrolux и Whirlpool Europe/Комисия (T-115/09
и T-116/09, все още непубликувано) е постановено по две жалби за отмяна, насочени срещу
решението на Комисията, с което се обявява за съвместима с общия пазар при определени
условия помощта за преструктуриране в размер от 31 милиона евро, предоставена от Френс‑
ката република на Fagor France SA (FagorBrandt), конкурент на жалбоподателите. Обжалва‑
ното решение се предхожда от решение, с което се обявява за несъвместима с общия пазар
данъчна помощ, предоставена от Италианската република на дъщерно дружество на това
дружество, и се разпорежда възстановяването на посочената помощ. Жалбоподателите под‑
държат по‑конкретно, че Комисията не е разгледала кумулативния ефект на разглежданата
помощ и несъвместимата италианска помощ.
Общият съд уточнява, че видно от Решение на Съда от 15 май 1997 г. по дело TWD/Комисия18,
както и от точка 23 от Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и пре‑
структуриране на предприятия в затруднение19, в рамките на разглеждането на съвмести‑
мостта с общия пазар на помощ за преструктуриране Комисията трябва по принцип да раз‑
гледа кумулативния ефект на тази помощ и евентуални по‑стари помощи, които все още не
са възстановени. Подобна проверка се оправдава от обстоятелството, че предимствата, пре‑
доставени с отпускането на по‑стари несъвместими помощи, които още не са възстановени,
продължават да оказват въздействие върху конкуренцията. В хипотезата, в която обаче Ко‑
мисията обуславя предоставянето на планираната помощ с предварителното възстановява‑
не на една или повече по‑стари помощи, тя не е длъжна да разглежда кумулативния ефект на
тези помощи върху конкуренцията. В този случай самото обуславяне позволява да се избегне
опасността от съчетаване на предоставеното с планираната помощ предимство с това, което
е предоставено от по‑старите помощи, тъй като отрицателните последици, произтичащи от
предоставянето на по‑старите помощи, се отстраняват с възстановяването на техния раз‑
мер заедно с лихвите. За сметка на това, когато Комисията не обуславя предоставянето на
разглежданата помощ с възстановяването на несъвместимата помощ, тя по необходимост
трябва да разгледа кумулативния ефект на тези две помощи.

18

C-355/95 P, Recueil, стр. I-2549.

19

ОВ C 244, 2004 г., стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 4, стр. 187.
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Полезно действие на административното производство

В Решение от 27 септември 2012 г. по дело Франция/Комисия, посочено по‑горе, Общият съд
имаше повод да припомни, че държавата членка, която е отпуснала или възнамерява да от‑
пусне помощи в отклонение от правилата на Договора, има задължението да сътрудничи на
Комисията в процедурата, в която участва. Тя трябва да предоставя всички данни, които биха
позволили на тази институция да се увери, че са изпълнени условията за допускане на такова
отклонение. Законосъобразността на решенията в областта на държавните помощи трябва
да се преценява с оглед на информацията, с която Комисията е могла да разполага към мо‑
мента на тяхното приемане. Доколкото понятието за държавна помощ отразява обективно
положение, което се преценява към датата, на която Комисията е взела решението си, имен‑
но направените към тази дата изводи трябва да се вземат предвид при упражняването на
съдебен контрол. От това следва, че когато заинтересованите лица не са предоставили данни
за противното, Комисията е оправомощена да се основе на фактите, с които разполага към
момента на приемане на окончателното решение, дори те да са неверни, стига Комисията
да е поискала сведения във връзка със съответните обстоятелства в разпореждането си до
държавата членка за предоставяне на необходимата информация.
В този контекст Общият съд отбелязва по‑нататък, че освен това от член 13, параграф 1 от
Регламент № 659/1999 следва, че в края на официалната процедура по разследване на непра‑
вомерна помощ Комисията взема решение въз основа на наличната информация, и по‑спе‑
циално въз основа на сведенията, дадени от държавата членка в отговор на искането на
Комисията за предоставяне на информация. В конкретния случай държавата жалбоподател
следователно не е имала право, от гледна точка на принципа на полезното действие на адми‑
нистративното производство, за първи път в съдебната фаза на производството да оспорва
факти, които са били изложени в административното производство в становището на трето
заинтересовано лице и това становище ѝ е предоставено.

в)

Доказателство за съществуването на предимство, представляващо държавна
помощ

В Решение от 20 септември 2012 г. по дело Франция/Комисия, посочено по‑горе, Общият съд
подчертава също, че Комисията не може да предполага, че дадено предприятие се е ползва‑
ло от предимство, представляващо държавна помощ, като се основава само на отрицателна
презумпция, която почива на липсата на информация, позволяваща да се направи обратното
заключение. Тя е длъжна най‑малкото да се увери, че сведенията, с които разполага, макар
и непълни и откъслечни, представляват достатъчна основа, за да се направи заключение, че
дадено предприятие се е ползвало от предимство, представляващо държавна помощ. Що
се отнася по‑специално до доказателството, че е налице мълчалива държавна гаранция, то
може да се изведе от съвкупност от непротиворечиви данни с определена степен на надежд‑
ност и съгласуваност, получени чрез тълкуване на относимите разпоредби на националното
право, и по‑конкретно от правните последици, произтичащи от законовия статут на пред‑
приятието получател. С цел да се докаже, че дадена държава е отпуснала мълчалива финан‑
сова гаранция, която по принцип не е изрично предвидена в национален закон, докладните
записки и тълкувателните циркулярни писма могат да се считат за относими доказателства.

Интелектуална собственост
С 210 решени дела и 238 образувани дела споровете в областта на интелектуалната собстве‑
ност представляваха от гледна точка на броя на делата важна част от дейността на Общия
съд, на която в следващото изложение се прави само кратък преглед.
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В Решение от 14 февруари 2012 г. по дело Peeters Landbouwmachines/СХВП – Fors MW (BIGAB)
(T-33/11, все още непубликувано) Общият съд постановява, че въпросът дали заявителят е не‑
добросъвестен по смисъла на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 относно
марката на Общността — като недобросъвестността е основание да се откаже регистрацията
на заявената марка — трябва да се преценява цялостно, като се имат предвид всички относи‑
ми фактори в конкретния случай. Сред тези фактори са по‑специално обстоятелството, че за‑
явителят знае или трябва да знае, че трето лице използва поне в една държава членка иден‑
тичен или сходен знак за идентична или сходна стока, който би могъл да бъде объркан със
знака, чиято регистрация е заявена; намерението на заявителя да попречи на третото лице
да продължи да използва такъв знак; степента на правна защита, от която се ползват зна‑
кът на третото лице и знакът, чиято регистрация е заявена. В рамките на цялостния анализ,
извършван на основание член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, могат да се
вземат предвид също произходът на оспорвания знак и използването му от момента, в който
той е бил създаден, както и търговската логика, в която се вписва подаването на заявката за
регистрация на този знак като марка на Общността. По‑нататък Общият съд подчертава, че
намерението да се възпрепятства пускането в продажба на стока, може при определени об‑
стоятелства да бъде признак за недобросъвестност на заявителя. Такъв е по‑конкретно слу‑
чаят, когато впоследствие се окаже, че заявителят е поискал да регистрира даден знак като
марка на Общността, без намерение да го използва, само за да възпрепятства навлизането
на трето лице на пазара.
От друга страна, според Общия съд обстоятелството, че заявителят знае или трябва да знае,
че трето лице отдавна използва поне в една държава членка идентичен или сходен знак за
идентична или сходна стока, който би могъл да бъде объркан със знака, чиято регистрация
е заявена, не е достатъчно само по себе си, за да се установи наличието на недобросъвест‑
ност на заявителя. Следователно не може да се изключи, че когато няколко производители
използват на пазара идентични или сходни знаци за идентични или сходни стоки, които биха
могли да бъдат объркани със заявения знак, с регистрацията на този знак заявителят би мо‑
гъл да преследва легитимна цел. Такъв по‑специално би бил случаят, когато към момента на
подаване на заявката за регистрация заявителят знае, че трето предприятие използва заяве‑
ната за регистрация марка, заблуждавайки по този начин клиентите си, че разпространява
официално стоки, продавани под тази марка, въпреки че не е получило разрешение за това.
Следователно добросъвестността на заявителя на марката не може да се постави под въпрос
само поради факта че последният притежава други марки и не е поел инициативата да поис‑
ка регистрацията им като марки на Общността. И накрая, Общият съд отбелязва, че за да се
прецени дали заявителят на марката е недобросъвестен, може да се вземе предвид степента
на общоизвестност, от която се ползва определен знак към момента на подаване на заявка‑
та с оглед на регистрацията му като марка на Общността, тъй като именно степента на тази
общоизвестност би могла да обоснове интереса на заявителя да осигури по‑широка правна
защита на своя знак.

б)

Относителни основания за отказ

По дело Dosenbach‑Ochsner/СХВП — Sisma (Изображение на правоъгълник със слонове) (Ре‑
шение от 7 февруари 2012 г., T-424/10, все още непубликувано) Общият съд е сезиран с жал‑
ба срещу решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във въ‑
трешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), с което се отхвърля искането, подадено от
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притежателя на по‑ранна международна и национална фигуративна марка, изобразяващи
слон, и на по‑ранната национална словна марка „elefanten“, да се обяви за недействителна
фигуративната марка на Общността, изобразяваща правоъгълник със слонове.
В отговор на правното основание, изведено от фонетичното сходство на разглежданите зна‑
ци, Общият съд постановява, че фонетичното сравнение е без значение при проверката на
сходството на фигуративна марка, която не съдържа словни елементи, с друга марка. Всъщ‑
ност фигуративната марка, която не съдържа словни елементи, не може като такава да бъде
произнесена. Нейното визуално или концептуално съдържание може най‑много да бъде оп‑
исано устно. Според Общия съд такова описание обаче по необходимост съвпада с визуал‑
ното или с концептуалното възприятие на разглежданата марка. Поради това фонетичното
възприятие на фигуративна марка, която не съдържа словни елементи, не следва да се раз‑
глежда самостоятелно, нито да се сравнява с фонетичното възприятие на други марки.
От друга страна, в дело You‑Q/СХВП — Apple Corps (BEATLE) (Решение от 29 март 2012 г.,
T-369/10, непубликувано, обжалвано) от Общия съд се искаше да разгледа законосъобраз‑
ността на решението, постановено в производството по възражение във връзка с регис‑
трацията на фигуративна марка на Общността „BEATLE“ за апарати за придвижване на ли‑
цата с намалена подвижност. Apple Corps Ltd, предприятие, създадено от музикалната група
„The Beatles“, възразява срещу искането за регистрация на посочената марка, направено от
You‑Q BV (по‑рано Handicare Holding BV), като се основава на различните си по‑ранни марки
на Общността и национални марки, сред които са словната марка „BEATLES“ и редица фигу‑
ративни марки, състоящи се от думите „beatles“ или „the beatles“. Като преценява, че поради
сходството на знаците, поради значителната репутация, отдавна придобита от по‑ранните
марки, и поради припокриването между съответните потребители е било вероятно, използ‑
вайки заявената марка, You‑Q да извлече неоснователно полза от репутацията и от трайната
привлекателност на по‑ранните мерки, апелативният състав прави извода, че е налице сери‑
озна опасност от засягане на посочените марки.
Решението на Общия съд потвърждава този анализ. Общият съд отбелязва, най‑напред, че
въз основа на представените доказателства, по‑конкретно на продажбите на дискове на му‑
зикалната група „The Beatles“, апелативният състав е имал основание да направи извода, че
по‑ранните марки „BEATLES“ и „THE BEATLES“ са придобили значителна репутация по отно‑
шение на звукозаписите, видеозаписите и филмите. Той е имал основание и да направи из‑
вода, че по‑ранните марки са имали репутация и що се отнася до производните стоки като
играчки и игри, макар и тази репутация да е била по‑незначителна. Според Общия съд също
така основателно апелативният състав е приел, че във визуално, фонетично и концептуал‑
но отношение конфликтните знаци са твърде сходни. Също така основателно този състав
е отбелязал, че е налице припокриване между потребителите, обхванати от конфликтните
марки, доколкото лицата с намалена подвижност също са част от големия брой потребители,
обхванати от по‑ранните марки. Вследствие на това апелативният състав правилно е извел от
тези обстоятелства, че между въпросните знаци е имало връзка, независимо от различията
между съответните продукти. Поради съществуването на тази връзка съответните потреби‑
тели са щели да прехвърлят стойността на по‑ранните марки върху продуктите, обхванати
от заявената марка, позволявайки на жалбоподателя да пусне тази марка на пазара, без да се
излага на значителни рискове и без да бъде необходимо да понесе разходите по лансирането
на новосъздадена марка. От това Общият съд прави извода, че в преценката на апелатив‑
ния състав за вероятността при използването на спорната марка жалбоподателят да извлече
неоснователно полза от репутацията и трайната привлекателност на по‑ранните марки, не
е допусната грешка.
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В Решение от 8 март 2012 г. по дело Arrieta D. Gross/СХВП — International Biocentric Foundation
и др. (BIODANZA) (T-298/10, непубликувано) Общият съд се произнася по въпроса за съдбата
на заявка за регистрация на марка на Общността при смърт на нейния подател. Общият съд
отбелязва в това отношение, че видно от член 5 от Регламент (ЕО) № 207/200920 притежате‑
лите на марки на Общността са физически или юридически лица. Вследствие на това една
марка на Общността не може да получи регистрация на името на починало лице. Освен това
в посочения регламент изобщо не е предвидено, че със смъртта на подателя на заявка за
регистрация на марка на Общността тази заявка престава да поражда действие. Подобен из‑
вод би бил в действителност в противоречие с характера на обект на собственост, който има
заявката за регистрация. От това според Общия съд следва, че в случаите на смърт на заяви‑
теля заявката за регистрация на марка на Общността се прехвърля на друго лице, което след‑
ва да бъде определено съгласно разпоредбите на наследственото право на компетентната
държава членка. За доброто протичане на процедурата пред СХВП новият заявител следва да
регистрира прехвърлянето на заявката пред тази организация. Във всички случаи, независи‑
мо от момента на тази регистрация, трябва да се приеме, че новият заявител е придобил това
качество от момента на смъртта на първоначалния заявител.
От друга страна, в Решение от 21 март 2012 г. по дело Feng Shen Technology/СХВП — Majtczak
(FS) (T-227/09, все още непубликувано, обжалвано) Общият съд уточнява, че макар режимът
на марката на Общността да се основава на принципа — установен в член 8, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 40/9421 (понастоящем член 8, параграф 2 от Регламент № 207/2009), — съ‑
гласно който изключително право се дава на първия подател, този принцип не е абсолютен.
Прилагането на този принцип е ограничено по‑специално от член 51, параграф 1, буква б) от
Регламент № 207/2009, съгласно който марка на Общността се обявява за недействителна въз
основа на искане, подадено до СХВП, или въз основа на насрещен иск, предявен в производ‑
ство за нарушение на правата върху марка, когато заявителят е бил недобросъвестен при
подаване на заявката за марка, обстоятелство, което следва да се докаже от лицето, което
иска обявяване на недействителност.
По‑нататък, в Решение от 27 юни 2012 г. по дело Interkobo/СХВП — XXXLutz Marken (my baby)
(T-523/10, все още непубликувано) Общият съд постановява, че когато информацията и до‑
казателствата в подкрепа на възражението, предвидени в правило 19, параграфи 1 и 2 от
Регламент (ЕО) № 2868/9522, са представени на език, различен от езика на производството,
възразяващият трябва да представи във фазата на производството по възражение и в по‑
сочения за представяне на тази информация и доказателства срок, превод на същите, който
трябва да отговаря на точно определени изисквания за неговата форма и неговото съдър‑
жание. Така, на първо място, преводът на информацията или на доказателствата, посочени
в правило 19, параграфи 1 и 2 от Регламент № 2868/95, трябва да се представи не във формата
на обикновени анотации в оригиналния документ, а на един или няколко отделни от него
писмени документа. В хипотезата, в която това формално изискване не е спазено, спомена‑

20

Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78,
2009 г., стр. 1).

21

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).

22

Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 40/94 на Съвета относно марката на Общността (ОВ L 303, стр. 1; Специално издание на български език,
2007 г., глава 17, том 1, стр. 189).

154

Годишен доклад за 2012 г.

Дейност

Общ съд на Европейския съюз

тите информация и доказателства, представени от възразяващия, не могат да бъдат взети
предвид в рамките на производството по възражение. От една страна, с това формално из‑
искване се цели другата страна в производството по възражение, както и инстанциите на
СХВП да могат лесно да отличат оригиналния документ от неговия превод, а от друга, послед‑
ният да е ясен в достатъчна степен. На второ място, от правило 98, параграф 1 от Регламент
№ 2868/95 следва, че преводът, представен под формата на отделен писмен документ, трябва
да възпроизвежда вярно съдържанието на оригиналния документ. В случай на съмнение от‑
носно верността му инстанциите на СХВП имат право да изискват от заинтересованата страна
да представи удостоверение, че преводът съответства на оригиналния текст.
Дело Aiello/СХВП — Cantoni ITC (100 % Capri) (Решение от 12 юли 2012 г., T-279/09, все още непу‑
бликувано) даде повод на Общия съд да уточни условията, на които трябва да отговаря уве‑
домлението до заявителя на марката за писменото становище на възразяващата страна пред
апелативния състав. В това отношение Общият съд подчертава, че съгласно правило 67, пара‑
граф 1 от Регламент № 2868/95, когато е назначен представител или когато първият посочен
в обща заявка заявител се счита за общ представител, нотификациите се адресират до този
назначен или общ представител. Поради това СХВП не може да се позовава на твърдения, че
жалбоподателят е бил лично уведомен за писменото становище на възразяващата страна, за
да обоснове липсата на уведомяване на представителя на жалбоподателя.
От друга страна, според Общия съд от правило 77 от Регламент № 2868/95 — съгласно кое‑
то всяко уведомление, изпратено до представител, има същия ефект, какъвто би имало, ако
беше изпратено до представляваното лице — не може да се направи изводът, че уведомя‑
ването на представлявания означава уведомяване на представителя, защото ако това беше
така, правило 67 от посочения регламент би се обезсмислило.
И накрая, в Решение от 21 септември 2012 г. по дело Wesergold Getränkeindustrie/СХВП — Lidl
Stiftung (WESTERN GOLD) (T-278/10, все още непубликувано, обжалвано) Общият съд във връз‑
ка с обхвата на проверката, извършена от един от апелативните състави на СХВП по повод
жалба срещу решение на отдела по споровете, припомня, че съгласно член 64, параграф 1
от Регламент № 207/2009, след като разгледа жалбата по същество, апелативният състав се
произнася по нея и при това той може „да упражни правомощията на отдела, който е взел
[обжалваното] решение“, т.е. да се произнесе сам по възражението, като го отхвърли или го
обяви за основателно и по този начин потвърди или отмени обжалваното решение. Така лип‑
сата на конкретно позоваване в писмената защита пред апелативния състав на придобития
чрез използване отличителен характер, не засяга задължението на апелативния състав, ко‑
гато самият той се произнася по възражението, да проведе нова пълна проверка по съще‑
ство на възражението както от правна, така и от фактическа страна. Всъщност обхватът на
проверката, която апелативният състав е длъжен да извърши по отношение на решението,
предмет на обжалване, по принцип не се определя от изтъкнатите от жалбоподателя правни
основания. На още по‑силно основание обхватът на проверката на апелативния състав не се
ограничава от липсата на точност на някои от правните основания за защита, изтъкнати пред
апелативния състав.

г)

Доказване на реалното използване

В Решение по дело BIODANZA, посочено по‑горе, на първо място, Общият съд постановява,
че при преценката за реалното използване на дадена марка трябва по‑конкретно да се вземе
предвид естеството на стоките или услугите, обхванати от тази марка, както и считаното за
обосновано в съответния икономически сектор използване. В това отношение изискването
реалното използване на дадена марка да не се доказва с вероятности или предположения,
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а да се основава на конкретни и обективни доказателства, е приложимо и по отношение на
марките за услуги. В този случай необходимите доказателства трябва да бъдат съвместими
с естеството на услугите, обхванати от марката. На второ място, Общият съд отбелязва, че
нито в член 42, нито в някоя друга разпоредба от Регламент № 207/2009 се предвижда из‑
рично, че искането за доказване на реалното използване на по‑ранната марка се отхвърля
в случаите на недобросъвестност на неговия автор. Едно такова правило не би могло да бъде
изведено и имплицитно от приложимите в тази област разпоредби. Да се издигне липсата на
недобросъвестност на автора на искане за доказване на реалното използване на по‑ранната
марка в условие за допустимост на това искане би утежнило ненужно процедурата и в край‑
на сметка би било в разрез с ratio legis на свързаните с нея разпоредби.
В Решение от 12 юли 2012 г. по дело Rivella International/СХВП — Baskaya di Baskaya Alim
(BASKAYA) (T-170/11, все още непубликувано, обжалвано) Общият съд постановява, що се от‑
нася до определянето на територията, за която трябва да се докаже реалното използване
на по‑ранната марка, че въпросите, свързани с доказателствата, представени в подкрепа на
мотивите на възражение срещу заявка за регистрация на марка на Общността, и въпроси‑
те, свързани с териториалния аспект на използването на марките, се уреждат от относимите
разпоредби на Регламент № 207/2009, без да се прави препращане към каквито и да било
разпоредби на вътрешното право на държавите членки. В този контекст обстоятелството, че
в подкрепа на възражение срещу регистрацията на марки на Общността може да се направи
позоваване на по‑ранните национални или международни марки, не предполага национал‑
ното право, приложимо към марката, на която е направено позоваване в подкрепа на възра‑
жението, да е относимо към общностно производство по възражение. Несъмнено при лип‑
сата на относими разпоредби в Регламент № 207/2009 или евентуално в Директива 2008/95/
ЕО23 националното право служи за отправна точка. Това е така, когато става въпрос за датата
на регистрация на по‑ранна марка в хода на общностно производство по възражение, но не
и когато се определя територията, за която трябва да се докаже използването на по‑ранната
марка. Този въпрос е уреден изчерпателно в Регламент № 207/2009, без да е необходимо пре‑
пращане към националното право. Следователно трябва да се докаже, че по‑ранната марка,
независимо дали е общностна, национална или международна, е реално използвана в Съюза
или в съответната държава членка.

2.

Промишлен дизайн

Дело Antrax It/СХВП — THC (Радиатори за отопление) (Решение от 13 ноември 2012 г., T-83/11
и T-84/11, все още непубликувано) даде повод на Общия съд да внесе разяснения относно
критериите за определяне на степента на свобода на автора на промишлен дизайн в рамки‑
те на преценката на оригиналността на последния. Общият съд отбелязва, че тази степен на
свобода се определя по‑конкретно от изискванията, свързани с наложените от техническа‑
та функция на продукта или на елемент от продукта характеристики, или от приложимите
спрямо съответния продукт законови разпоредби. Тези изисквания водят до стандартизи‑
ране на някои характеристики, които по този начин стават общи за промишлените дизайни,
прилагани към съответния продукт. Ето защо, колкото по‑голяма е свободата на автора при
разработването на даден промишлен дизайн, толкова по‑недостатъчни ще бъдат минимал‑
ните разлики между сравняваните промишлени дизайни за създаването на различно цялост‑
но впечатление у информирания потребител. Обратно, колкото по‑ограничена е свобода‑
та на автора при разработването на даден промишлен дизайн, в толкова по‑голяма степен

23

Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване
на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, стр. 25).
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минималните разлики между сравняваните промишлени дизайни ще бъдат достатъчни за
създаването на различно цялостно впечатление у информирания потребител. Така високата
степен на свобода на автора при разработването на даден промишлен дизайн подкрепя из‑
вода, че тъй като между сравняваните промишлени дизайни няма съществени различия, те
създават еднакво общо впечатление у информирания потребител. В този контекст евентуал‑
ното изчерпване на възможностите за нови разрешения поради наличието на други промиш‑
лени дизайни със същите общи характеристики като засегнатите промишлени дизайни, има
значение, тъй като това може да доведе до по‑голяма чувствителност на информирания по‑
требител към разликите между вътрешните пропорции на различните промишлени дизайни.

3.

Сортове растения

В Решение от 18 септември 2012 г., постановено по дело Schräder/СОСР — Hansson (LEMON
SYMPHONY и SUMOST 01) (T-133/08, T-134/08, T-177/08 и T-242/09, все още непубликувано, об‑
жалвано) Общият съд се произнесе относно последиците от констатацията на общоизвестен
факт от отделението по жалбите на Службата на Общността за сортовете растения (СОСР).
Като припомня, че съгласно практиката на Съда в областта на споровете, свързани с марката
на Общността, органите на СХВП не са длъжни в решенията си да доказват верността на об‑
щоизвестни факти, Общият съд приема, че този принцип трябва да се прилага по отношение
на органите на СОСР. Като отбелязва по‑нататък, че от практиката на Съда в тази област след‑
ва също, че констатирането от страна на Общия съд на общоизвестния характер на факт, на
който отделението по жалбите на СХВП е основало решението си, представлява фактическа
преценка, която, освен в случаи на изопачаване, не попада под контрола на Съда в рамките
на производство по обжалване, Общият съд приема за уместно това разрешение да се при‑
лага по отношение на съдебния контрол, упражняван от него върху решенията на органите
на СОСР.

Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки
С 42 решени и 60 образувани дела 2012 година потвърди значимото място на споровете,
свързани с ограничителните мерки, сред различните видове спорове от компетентността на
Общия съд.
Особено внимание заслужава дело Fulmen и Mahmoudian/Съвет (Решение от 21 март 2012 г.,
T-439/10 и T-440/10, все още непубликувано, обжалвано), по което от Общия съд се искаше да
се произнесе по законосъобразността на ограничителните мерки, наложени на иранско дру‑
жество, което извършва дейност в сектора на електрическото оборудване, както и на пред‑
седателя на управителния съвет на това дружество. Основание за налагането на тези мерки,
които са част от ограничителните мерки срещу Ислямска република Иран за предотвратя‑
ване на ядреното разпространение, е било твърдяното участие на посоченото дружество
в инсталирането на електрическо оборудване на обекта Qom/Fordoo (Иран) в момент, в кой‑
то за съществуването на този обект още не се е знаело. Жалбоподателите оспорват подобно
участие и поддържат, че Съветът не е доказал твърденията си по този въпрос. Последният
изтъква от своя страна, че от него не може да се изисква да докаже тези твърдения, тъй като
контролът на съда на Съюза трябва да се сведе до проверка на това дали мотивите, изтък‑
нати като обосновка на приетите ограничителни мерки, са „правдоподобни“, какъвто е бил
конкретният случай, като се има предвид, че Fulmen е дружество, което отдавна извършва
дейност на иранския пазар на електрическото оборудване.
Общият съд отхвърля тази аргументация и подчертава, че съдебният контрол за законо‑
съобразност на акт за приемане на ограничителни мерки спрямо даден субект включва
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и преценката на изтъкнатите като обосновка факти и обстоятелства, както и проверката на
доказателствата и данните, на които се основава тази преценка. В случай на оспорване зада‑
ча на Съвета е да представи тези доказателства с оглед на проверката им от съда на Съюза.
Така контролът за законосъобразност, който трябва да бъде упражнен, не се свежда до про‑
верка на абстрактната „правдоподобност“ на посочените мотиви, а трябва да включва и въ‑
проса дали последните са подкрепени надлежно с конкретни доказателства и данни. Общият
съд отбелязва, че макар и разглежданите ограничителни мерки да са били приети по пред‑
ложение на държава членка в съответствие с предвидената в член 23, параграф 2 от Решение
2010/413/ОВППС24 процедура, това обстоятелство по никакъв начин не се отразява на факта,
че обжалваните актове в конкретния случай са актове на Съвета, който следователно е тряб‑
вало да се увери, че приемането им е било обосновано, като евентуално поиска от съответ‑
ната държава членка да му представи необходимите за тази цел доказателства и данни. При
това Съветът не е можел да се позовава на факта, че съответните доказателства са произхож‑
дали от поверителни източници. Предвид основната роля на съдебния контрол в контекста
на приемането на ограничителни мерки съдът на Съюза трябва да може да контролира зако‑
носъобразността и обосноваността на такива мерки, без да може да му се противопоставя
тайната или поверителността на използваните от Съвета доказателства и данни. При всички
случаи Съветът няма право да основава решението за приемане на ограничителни мерки на
данни или на материали в преписката, съобщени от държава членка, ако тази държава член‑
ка не желае да разреши тяхното съобщаване на юрисдикцията на Съюза, на която е възложе‑
но да упражнява контрола за законосъобразност на това решение.

Достъп до документи на институциите
1.

Задължение на институциите да извършат конкретна и индивидуална
проверка на посочените в заявлението документи

В Решение от 22 май 2012 г., постановено по дело EnBW Energie Baden‑Württemberg/Комисия
(T-344/08, все още непубликувано, обжалвано), се поставя под въпрос отказът на Комисията
да предостави достъп до административната преписка по дело в областта на картелите на
основание на отделни изключения, предвидени от Регламент (ЕО) № 1049/200125, без да из‑
върши конкретна и индивидуална проверка на съответните документи.
Сезиран с жалба срещу решението за отказване на достъп, Общият съд уточнява, че макар
при наличието на заявление за достъп до документите съответната институция да може да
основава отказа си да предостави такъв достъп на общи презумпции, които се прилагат за
определени категории документи и могат да се обосноват със специалния режим на достъп
до преписката при конкретни производства, подобни режими, независимо дали са в областта
на държавните помощи, или в областта на картелите, се прилагат само докато е в ход съот‑
ветното производство, а не когато институцията вече е приела окончателно решение, с което
е сложила край на производството по преписката, до която се иска достъп. От друга страна,
макар да следва да се вземат предвид ограниченията на достъпа до преписката, предвиде‑
ни за конкретни производства като производствата в областта на конкуренцията, това не
позволява да се презумира, че всички съдържащи се в преписките в тази област документи

24

Решение на Съвета от 26 юли 2010 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на
Обща позиция 2007/140/ОВППС (ОВ L 195, стр. 39).

25

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).
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автоматично попадат в обхвата на някое от предвидените в член 4 от Регламент № 1049/2001
изключения, тъй като в противен случай би била накърнена възможността на Комисията да
санкционира картелите.
По‑нататък Общият съд подчертава, че към документи, които спадат към една и съща катего‑
рия, може да се приложи една и съща обосновка за отказа на достъп, по‑конкретно когато те
съдържат един и същ вид информация. При тези обстоятелства обосновката по групи доку‑
менти улеснява или опростява задачата на Комисията да разгледа заявлението и да обоснове
решението си. От това следва, че ползата от проверката по категории за разглеждането на
заявлението за достъп е условие за законосъобразността на тази проверка, поради което
тези категории трябва да бъдат определени съгласно критерии, които позволяват на Коми‑
сията да изложи общи съображения за всички документи, които спадат към една категория.

2.

Защита на международните отношения

По дело In ’t Veld/Съвет (Решение от 4 май 2012 г.,T-529/09, все още непубликувано, обжалва‑
но) Общият съд трябваше да тълкува изключението, отнасящо се до защитата на междуна‑
родните отношения и съдържащо се в член 4, параграф 1, буква а), трето тире от Регламент
№ 1049/2001. В конкретния случай жалбоподателката, член на Европейския парламент, е по‑
искала достъп до становище на правната служба на Съвета относно препоръка от Комисията,
изготвена с цел Съветът да приеме решение, с което да разреши започването на преговори
между Европейския съюз и Съединените американски щати за международно споразумение
за предоставяне на достъп на американското Министерство на финансите до данни за фи‑
нансови съобщения в рамките на предотвратяването и борбата с тероризма.
Общият съд отбелязва най‑напред, че документ като разглеждания в конкретния случай, от‑
насящ се до правното основание на решение, което следва да се приеме от Съвета за започ‑
ването на преговори за подписване на международно споразумение, може от гледна точка
на неговото съдържание и на контекста, в който е бил изработен, да попадне в обхвата на
член 4, параграф 1, буква а), трето тире от Регламент № 1049/2001. Всъщност, доколкото този
документ е съставен специално с оглед на започването на преговорите, които трябва да до‑
ведат до сключването на международно споразумение, извършеният от правната служба на
съответната институция анализ непременно е свързан със специфичния контекст на подгот‑
вяното международно споразумение, и то въпреки че посоченият документ третира въпроса
за правното основание, който е въпрос на вътрешното право на Съюза. Така оповестяването
на данни, които имат връзка с целите, преследвани от Съюза в преговорите, доколкото зася‑
гат специфичното съдържание на подготвяното споразумение, би навредило на климата на
доверие в преговорите.
За сметка на това не е уместно Съветът да се позовава на отслабване на преговорната пози‑
ция на Съюза в рамките на започналите преговори. Всъщност Общият съд отбелязва, че щом
като изборът на правното основание е извършен по обективни критерии и не е предмет на
свободна преценка от институцията, евентуалното различие в становищата по тази тема не
може да се приравни на различие между институциите относно елементите, свързани със
съдържанието на споразумението. Следователно единствено опасението от оповестяване
на евентуална различна позиция в рамките на институциите относно правното основание на
решение, с което се разрешава започването на преговори от името на Съюза, не е достатъч‑
но, за да се направи въз основа на това извод за съществуването на опасност от засягане на
защитения обществен интерес в областта на международните отношения.
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От друга страна, в Решение от 3 октомври 2012 г. по дело Jurašinović/Съвет (T-465/09, все още
непубликувано) Общият съд постановява, че изключението, свързано със защитата на об‑
ществения интерес в областта на международните отношения, е оправдавало отказа на Съ‑
вета да предостави достъп до докладите на наблюдателите на Европейския съюз в Хърватия,
област Книн, изготвени между 1 август и 31 август 1995 г. Всъщност оповестяването на тези
доклади е можело да засегне целите, преследвани от Съюза в региона на Западните Балка‑
ни — а именно да се допринесе за мира, стабилността и трайното регионално помирение,
в частност за да се засили интеграцията към Съюза на страните от този регион — и оттам да
засегне международните отношения. Така са щели да бъдат разкрити направените от Мисия‑
та за наблюдение на Европейската общност констатации или оценки на политическото и во‑
енното положение и на състоянието на сигурността в един решаващ момент от конфликта
между хърватските сили и югославските федерални сили. А разкриването на тези сведения
е могло да породи или да засили омразата или напрежението между отделните общности
в страните, участвали в конфликта в бивша Югославия, или между страните, които са били
част от Югославия, отслабвайки по този начин доверието на държавите от Западните Балкани
в процеса на интеграция.

3.

Защита на съдебните процедури и на правните становища

Общият съд уточнява приложното поле на изключението, свързано със защитата на съдеб‑
ните процедури, по дело Jurašinović/Съвет (Решение от 3 октомври 2012 г., T-63/10, все още
непубликувано). В това отношение той отбелязва, че не може да се възприеме тълкуването,
съгласно което единствено съдебните процедури, протичащи пред юрисдикция на Съюза
или пред юрисдикция на някоя от държавите членки, биха могли да се ползват от защита на
основание на изключението, предвидено в разпоредбата на член 4, параграф 2, второ тире
от Регламент № 1049/2001. Всъщност от текста на този член не може да бъде изведен никакъв
аргумент за това, че съдебните процедури, посочени в параграф 2, второ тире от него, са
единствено осъществяваните пред юрисдикциите на Съюза или неговите държави членки,
констатация, която се потвърждава от цялостния прочит на Регламент № 1049/2001, който
установява връзка със Съюза или неговите държави членки единствено по определени аспе‑
кти на закрепената в него правна уредба. От това според Общия съд следва, че в посочения
регламент не се открива основание, което да не допуска протичане на съдебната процедура,
обхваната от предвиденото в член 4, параграф 2, второ тире изключение, пред юрисдикция,
която не е част от правната система на Съюза, нито от правните системи на неговите държа‑
ви членки, поради което това изключение може да обхване и съдебното производство пред
Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (наричан по‑нататък „МНТБЮ“).
Що се отнася до документите, които могат да бъдат обхванати от изключението, Общият съд
подчертава, че защитата на обществения интерес не допуска оповестяването на съдържание‑
то на документи, съставени единствено за целите на конкретно съдебно производство. Така
по принцип могат да попадат в обхвата на защитата документите, които се разменят между,
от една страна, прокурора на МНТБЮ или първия първоинстанционен състав на МНТБЮ, и от
друга страна, върховния представител за общата външна политика и политика на сигурност
на Съюза в рамките на процес пред посочената юрисдикция, щом като те се отнасят до ас‑
пект, свързан с организацията на наказателния процес, и разкриват начина, по който право‑
раздавателните органи на МНТБЮ са решили да водят производството, както и реакциите на
защитата и на трето лице по отношение на постановените от тези органи мерки за събиране
на необходимите за правилното протичане на процеса доказателства. Такъв не е обаче слу‑
чаят с докладите на наблюдателите на Европейския съюз в Хърватия, изготвени между 1 ав‑
густ и 31 август 1995 г., доклади, разменени между институциите на Съюза и МНТБЮ, за които,
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след като са били изготвени над 10 години преди началото на посочения процес, не би могло
да се счита, че са били съставени единствено за целите на конкретно съдебно производство.
Що се отнася до изключението във връзка със защитата на правните становища, в Реше‑
ние по дело In ’t Veld/Съвет, посочено по‑горе, Общият съд приема, че Съветът не е можел
да се позове, в рамките на предвиденото в член 4, параграф 2, второ тире от Регламент
№ 1049/2001 изключение във връзка със защитата на правните становища, на общото поло‑
жение, че засягането на защитения обществен интерес би могло да се презумира в чувстви‑
телна област, по‑специално що се отнася до правните становища, които се дават в рамките
на процедура по преговори за международно споразумение. Конкретно и предвидимо зася‑
гане на разглеждания интерес не може да бъде доказано и само с опасение от оповестяване
пред гражданите на различията във възгледите на институциите на Съюза, що се отнася до
правното основание за международните действия на Съюза, и по този начин от пораждане
на съмнение в законосъобразността на тези действия, така че Съветът не е успял да докаже
опасност от засягане на обществения интерес, свързан със защитата на правните становища.
По‑нататък Общият съд преценява, че във всички случаи е бил налице по‑висш обществен
интерес, оправдаващ оповестяването на разглеждания документ, доколкото то е щяло да до‑
принесе за предоставянето на по‑голяма легитимност на институциите и е щяло да увеличи
доверието на европейските граждани в последните, като направи възможно открито раз‑
искване по пунктовете, по които е съществувало различие в становищата. Тези съображения
са още по‑важни, поради това че в посочения документ се обсъжда правното основание на
едно споразумение, което след сключването му би имало въздействие върху основното пра‑
во на защита на личните данни.

4.

Защита на целите на дейностите по инспектиране, разследване и одит

В Решение по дело EnBW Energie Baden‑Württemberg/Комисия, посочено по‑горе, Общият
съд припомня, че изключението по член 4, параграф 2, трето тире от Регламент № 1049/2001,
свързано със защитата на целите на дейностите по инспектиране, разследване и одит, е на‑
сочено към това да защити не дейностите по разследване като такива, а тяхната цел, която
при производствата в областта на конкуренцията се изразява в проверка дали е извършено
нарушение на член [101 ДФЕС] и евентуално в санкциониране на отговорните дружества. Ма‑
кар и да е възможно документите от преписката, отнасящи се до различните действия по раз‑
следване, да останат обхванати от въпросното изключение докато посочената цел не бъде
постигната, дори ако разследването или конкретната проверка, довела до изготвянето на
документа, до който се иска достъп, е приключила, дейностите по разследване във връзка
с конкретна преписка трябва да се считат за приключени с приемането на окончателното
решение, независимо дали впоследствие съдилищата евентуално могат да отменят това ре‑
шение, тъй като това е моментът, в който самата заинтересована институция счита произ‑
водството за приключило. Всъщност, да се приеме, че отделните документи, свързани с дей‑
ностите по разследване, са обхванати от изключението по член 4, параграф 2, трето тире от
Регламент № 1049/2001, докато не се изчерпят всички възможности за развитие на процеса
след разглежданата процедура, включително ако пред Общия съд е подадена жалба, което
евентуално може да доведе до възобновяване на производството пред Комисията, би озна‑
чавало достъпът до споменатите документи да зависи от случайни събития, а именно от из‑
хода на делото по подадената жалба и от предприетите в изпълнение на съдебното решение
действия на Комисията. Във всички положения това са бъдещи и несигурни събития, зависе‑
щи от решенията на дружествата, адресати на решението за санкциониране на картела, и от
тези на отделните компетентни органи.
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В Решение от 14 юни 2012 г. по дело Vereniging Milieudefensie и Stichting Stop
Luchtverontreiniging Utrecht/Комисия (T-396/09, все още непубликувано, обжалвано) Общият
съд се произнася по действието на Орхуската конвенция26 в правния ред на Съюза, както
и по съотношението между посочената конвенция и Регламент (ЕО) № 1367/200627. В основа‑
та на това съдебно решение е решение на Комисията, с което се отхвърля като недопусти‑
мо искането на жалбоподателите, две неправителствени организации с предмет на дейност
опазването на околната среда, за преразглеждане от страна на Комисията на по‑ранно ре‑
шение, с което на Кралство Нидерландия се предоставя временна дерогация от задълже‑
нията, предвидени в Директива 2008/50/ЕО28. Този отказ се основа на обстоятелството, че
тъй като по‑ранното решение не е мярка с индивидуален характер, искането за преразглеж‑
дане не е свързано с административен акт по смисъла на член 10, параграф 1 от Регламент
№ 1367/2006 и следователно е недопустимо. В рамките на своята жалба жалбоподателите
поддържат по‑конкретно, че тази разпоредба противоречи на Орхуската конвенция, докол‑
кото ограничава понятието за действия, съдържащо се в член 9, параграф 3 от посочената
конвенция, само до административните актове, определени в член 2, параграф 1, буква ж) от
Регламент № 1367/2006 като мерки с индивидуален характер.
Като подчертава, че институциите са обвързани от Орхуската конвенция, която има предим‑
ство пред актовете на вторичното общностно право, Общият съд приема, че валидността
на Регламент № 1367/2006 относно прилагането на разпоредбите на посочената конвенция
към институциите и органите на Европейската общност може да бъде засегната от негова‑
та несъвместимост с тази конвенция. Ако Общността възнамерява да изпълни определено
задължение, поето в рамките на международен договор, или ако актът препраща изрично
към конкретни разпоредби от този договор, съдът на Съюза трябва да упражни контрол за
законосъобразност на въпросния акт с оглед на правилата на този договор. Така съдът на Съ‑
юза трябва да може да упражни контрол за законосъобразност на даден регламент от гледна
точка на международен договор, без преди това да проверява дали естеството и структурата
на международния договор допускат това и дали предвид съдържанието им неговите раз‑
поредби изглеждат безусловни и достатъчно точни, ако този регламент цели привеждането
в изпълнение на задължение, което е наложено на институциите на Съюза от същия между‑
народен договор. Като преценява, че член 9, параграф 3 от Орхуската конвенция не може да
се тълкува като отнасящ се само до мерките с индивидуален характер, Общият съд прави
извода, че доколкото ограничава съдържащото се в този член понятие за действия, които мо‑
гат да бъдат оспорвани, само до административните актове, които се определят като мерки
с индивидуален характер, член 10, параграф 1 от Регламент № 1367/2006 трябва да се счита за
несъвместим с посочената разпоредба от Орхуската конвенция.

26

Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения
и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (ОВ L 124, стр. 4; Специално издание на български
език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 204).

27

Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно
прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие
в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите
и органите на Общността (ОВ L 264, стр. 13; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 17,
стр. 126).

28

Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството
на атмосферния въздух и за по‑чист въздух за Европа (ОВ L 152, стр. 1).
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През 2012 г. са подадени 10 жалби срещу решения на Съда на публичната служба и Общият
съд (състав по жалбите) решава 32 дела, сред които дело De Nicola/ЕИБ (Решение от 27 ап‑
рил 2012 г., T-37/10 P, все още непубликувано) заслужава особено внимание.
В Решение по дело De Nicola/ЕИБ, посочено по‑горе, Общият съд постановява, че възмож‑
ността, предоставена на Комитета по жалбите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)
с член 6 от решение от 27 юни 2006 г. относно правилата на процедурата пред този комитет,
да обезсили „всяка констатация, съдържаща се във формуляра за оценка“, предполага, че
посоченият комитет е оправомощен да преценява отново основателността на всяка от тези
констатации, преди да я потвърди. Обхватът на това правомощие по този начин излиза от
рамките на правомощието за упражняване на контрол за законосъобразност и за отмяна на
разпоредителната част на акта, доколкото то включва възможността за обезсилване на са‑
мите мотиви за приемане на неговата разпоредителна част. Общият съд допълва, че дори
и да се приеме, че при разглеждането на административна жалба на основание член 90, па‑
раграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (наричан по‑нататък
„Правилника“) органът по назначаване не упражнява пълен контрол върху решението на
оценяващия, тази разпоредба не предвижда критерии за контрол, сравними с критериите,
определени в точка 6 от Решението от 27 юни 2006 г., и с тяхната степен на точност, нито въз‑
можност за провеждане на заседание или за изслушване на свидетели. Ето защо в това отно‑
шение вътрешният правилник на ЕИБ не съдържа празноти, поради което няма основание за
прилагане по аналогия на правилата на процедурата по административните жалби, уредена
в член 90 от Правилника.
Така отказът на Комитета по жалбите да упражни такъв пълен контрол лишава заинтересова‑
ното лице от контролна инстанция, предвидена във вътрешния правилник на ЕИБ, и следо‑
вателно го уврежда, така че трябва да може да бъде предмет на контрол от страна на първо‑
инстанционния съдия. С оглед на правомощието за пълен контрол, възложено на Комитета
по жалбите по силата на точка 6 от Решението от 27 юни 2006 г. що се отнася до съдържащите
се в спорния доклад констатации и до дадените в него оценки, задължително е първоин‑
станционният съдия да провери, разбира се в рамките на ограничения си контрол, дали и в
каква степен посоченият комитет е изпълнил това задължение за пълен контрол в съответ‑
ствие с приложимите правила. И накрая, Общият съд постановява, че особеният характер на
член 41 от Правилника за персонала на ЕИБ, който предвижда факултативна помирителна
процедура, различна от задължителната досъдебна процедура, предвидена в членове 90
и 91 от Правилника, съставлява пречка за обикновено пренасяне на съдържащия се в пра‑
вилника режим във връзка със споровете, тъй като посоченият член 41 съставлява вътрешна,
по принцип пълна правна уредба на ЕИБ, чието естество и ratio са много различни от тези на
Правилника. Самото съществуване на тази вътрешна правна уредба е пречка, освен в случаи‑
те на явна празнота, която е в противоречие с правни норми от по‑висок ранг и която следва
да се попълни задължително, да се правят аналогии с Правилника.

III.

Молби за допускане на обезпечение

Тази година до Общия съд бяха подадени 21 молби за допускане на обезпечение, което пред‑
ставлява чувствително намаление спрямо броя на подадените молби през 2011 г. (44). През
2012 г. съдията по обезпечителното производство се произнесе по 23 молби за допускане
на обезпечение, срещу 52 през 2011 г. Председателят на Общия съд уважи четири молби —
с Определение от 19 септември 2012 г. по дело Гърция/Комисия (T-52/12 R, все още непубли‑
кувано), постановено в областта на държавните помощи, с Определение от 16 ноември 2012 г.
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по дело Evonik Degussa/Комисия (T-341/12 R, непубликувано) и Определение по дело Akzo
Nobel и др./Комисия (T-345/12 R, все още непубликувано), както и с Определение от 29 ноем‑
ври 2012 г. по дело Alstom/Комисия (T-164/12 R, все още непубликувано), и четирите свързани
с проблематиката относно оповестяването от Комисията на сведения, за които се твърди, че
са поверителни.
Определение, постановено по дело Гърция/Комисия, посочено по‑горе, се отнася до реше‑
ние от 7 декември 2011 г., с което Комисията, от една страна, квалифицира като държавна
помощ, несъвместима с вътрешния пазар, сума в размер на 425 милиона евро, платена от
гръцките власти на селскостопанския сектор в Гърция за поправяне на вредите, причинени
от неблагоприятни климатични условия, и от друга страна, разпорежда на тези власти да си
възстановят от получателите платените суми. След като сезира Общия съд с жалба за отмяна,
Република Гърция подава молба за спиране на изпълнението на това решение.
В своето определение председателят на Общия съд приема, че в конкретния случай се по‑
ставя въпросът за това дали при особените обстоятелства, които характеризират икономи‑
ческото и финансово положение на Гърция от 2008 г. насетне, финансовото въздействие на
спорните плащания действително е могло да засегне търговията между държавите членки
и да създаде заплаха от нарушаване на конкуренцията по смисъла на член 107, параграф 1
ДФЕС. Всъщност сумата от 425 милиона евро, определена от Комисията, трябваше да бъде
значително занижена, като се има предвид, че на много от получателите на спорните пла‑
щания са били отпуснати помощи de minimis, които не подлежат на връщане, и че тези пла‑
щания частично са били финансирани от вноските на самите гръцки селскостопански про‑
изводители (т.е. от получателите). Поставя се и въпросът дали обжалваното решение трябва
да се разглежда като прекалено, доколкото налага възстановяване на тези плащания на
7 декември 2011 г., независимо че изключително тежкото положение на гръцкия селскосто‑
пански сектор се е влошило още повече след отпускането им. Председателят на Общия съд
преценява, че отговорите на тези правни въпроси не са предварително ясни и че заслужават
задълбочен анализ в рамките на главното производство, така че на пръв поглед изглеждат
достатъчно сериозни, за да е налице fumus boni juris.
Що се отнася до условието, свързано с неотложността, председателят на Общия съд припом‑
ня, че държавите членки могат да искат постановяването на временни мерки, твърдейки, че
спорната мярка застрашава значително изпълнението на държавническата им функция и об‑
ществения ред. Следователно не е имало пречка Република Гърция да изтъкне, че едно неза‑
бавно принудително събиране на спорните суми от служителите на данъчната администрация
от нeколкостотин хиляди земеделски производители щяло да създаде административни труд‑
ности, които да ѝпричинят значителна и непоправима вреда. Всъщност Република Гърция осно‑
вателно е възнамерявала да съсредоточи ресурсите си в краткосрочен и в средносрочен план
върху изграждането на добре работеща данъчна администрация, която да бъде в състояние да
идентифицира и да преследва „големите данъчни длъжници“ и да противодейства на данъчни‑
те измами, чийто размер като пропуснати ползи се е оценявал на 20 милиарда евро. След като
обаче посоченото принудително възстановяване изисква масирана намеса на служителите на
гръцката данъчна администрация, такова мащабно принудително събиране на суми би попре‑
чило на тази администрация да се посвети на приоритетната си задача, която се състои в про‑
тиводействие на данъчните измами и в събиране на суми, които са отклонени от данъчно об‑
лагане и които надвишават почти петдесет пъти размера на спорните плащания. Нещо повече,
социалният климат в Гърция се е характеризирал със спад на доверието в публичните органи,
с общо недоволство и с усещане за несправедливост. По‑конкретно непрекъснато са се разраст‑
вали острите протести срещу драконовските мерки за финансови ограничения, приети от гръц‑
ките публични органи. При тези условия опасността незабавното възстановяване на спорните
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плащания в селскостопанския сектор да предизвика протести, които могат да прераснат в проя‑
ви на насилие, не е изглеждала нито чисто хипотетична, нито теоретична или несигурна. А нару‑
шаването на обществения ред, предизвикано от подобни протести и от безредиците, до които
те могат да доведат, както показват неотдавнашните драматични събития, би причинило значи‑
телна и непоправима вреда, на която Република Гърция е могла основателно да се позове.
И накрая, при претеглянето на различните засегнати интереси председателят на Общия съд
признава приоритета на интересите, на които се позовава Република Гърция, изразяващи се,
от една страна, в запазване на социалния мир и предотвратяване на социални конфликти
и от друга страна, във възможността да концентрира силите на данъчната си администрация
върху задачите, които счита за най‑важни за страната, докато постановяването на спиране
на изпълнението би изложило интересите на Съюза единствено на опасността от отлагане
на националните мерки за възстановяване за по‑късна дата, без да са налице данни, че само
по себе си това отлагане би поставило под въпрос успеха на тези мерки. Вследствие на това
изпълнението на обжалваното решение, доколкото с него се налага на Република Гърция да
възстанови сумите, изплатени на бенефициентите, се спира до решаването на спора в глав‑
ното производство.
Делата, по които бяха постановени Определение Evonik Degussa/Комисия и Определение Akzo
Nobel и др./Комисия, посочени по‑горе, бяха образувани по почин на предприятия, участвали
в картел и чиито антиконкурентни действия през 2006 г. бяха предмет на решение на Комиси‑
ята на основание член 81 ЕО. След като признават нарушението и представят доказателства
за неговото съществуване, на основание на Известието относно сътрудничеството от 2002 г.
едното от предприятията жалбоподатели е напълно освободено от глоба, а на останалите
предприятия са наложени глоби в значително по‑малък размер от тези, които иначе биха им
били наложени. След като взема предвид исканията за поверително третиране, отправени от
жалбоподателите, през септември 2007 г. Комисията публикува пълна, неповерителна версия
на Решението от 2006 г. на своя уебсайт. През ноември 2011 г. Комисията уведомява жалбопо‑
дателите относно намерението си да публикува по‑подробна версия на Решението от 2006 г.
Като преценяват, че тази версия съдържа информация, която те са предоставили на основа‑
ние на Известието относно сътрудничеството и която не е публикувана през септември 2007 г.
по съображения за поверителност, жалбоподателите възразяват срещу предложението на
Комисията, с мотива че то би накърнило сериозно и необратимо техните интереси и би нару‑
шило принципите на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания. С ре‑
шение от 24 май 2012 г. Комисията отхвърля искането за поверително третиране, внесено от
жалбоподателите. В молбите си за допускане на обезпечение, насочени срещу това решение,
жалбоподателите правят искане съдията по обезпечителното производство да спре неговото
изпълнение и да разпореди на Комисията да не извършва спорната публикация. С тези опре‑
деления председателят на Общия съд допуска исканите временни мерки.
Що се отнася до претеглянето на различните засегнати интереси, председателят на Общия
съд подчертава, че целта на обезпечителното производство е само да гарантира пълната
ефективност на бъдещото решение по същество и че това производство е изцяло акцесорно
по характер спрямо главното производство, към което се наслагва, поради което решение‑
то, взето от съдията по обезпечителното производство, трябва да е временно по характер,
в смисъл че то не може нито да предопределя насоката на бъдещото решение по същество,
нито да го направи безпредметно, лишавайки го от полезно действие. В конкретния случай
в рамките на главното производство Общият съд би трябвало да се произнесе по въпроса
дали решението, с което Комисията отхвърля искането да не публикува спорната информа‑
ция, трябва да бъде отменено поради нарушение на професионалната тайна, закриляна съ‑
гласно член 339 ДФЕС, и поради несъобразяване с поверителния характер на информацията,
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която жалбоподателите са ѝ предоставили, за да могат да се ползват от нейното Известие от‑
носно сътрудничеството от 2002 г. За да запазят полезното действие на съдебното решение,
с което се отменя това решение, жалбоподателите трябва да могат да избегнат неправомер‑
ното публикуване на спорната информация от Комисията. Отменителното съдебно решение
би станало безпредметно и би било лишено от полезно действие, ако молбата за допускане
на обезпечение беше отхвърлена, тъй като това отхвърляне би осигурило възможност на
Комисията да публикува незабавно разглежданата информация и следователно би довело
до предопределяне de facto на насоката на бъдещото решение по същество, а именно от‑
хвърляне на жалбата за отмяна. Вследствие на това интересът на Комисията от отхвърляне на
молбата за допускане на обезпечение трябва да отстъпи пред интереса, защитаван от жалбо‑
подателите, още повече че налагането на поисканите временни мерки би довело единствено
до запазване за ограничен период от време на съществувалото в продължение на няколко
години статукво (от септември 2007 г.).
Що се отнася до неотложността, председателят на Общия съд приема, че има опасност жал‑
боподателите да претърпят значително и непоправимо увреждане при отхвърляне на молба‑
та им за допускане на обезпечение. Всъщност в хипотезата, при която в главния спор се ока‑
же, че планираното от Комисията публикуване има за предмет поверителна по естеството си
информация, чието разкриване е в разрез със закрилата на професионалната тайна по сила‑
та на член 339 ДФЕС, за да възразят срещу това публикуване, жалбоподателите биха могли да
се позоват на тази разпоредба, която им предоставя едно основно право, закрепено в член 8
от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и в член 7 от Хартата на
основните права на Европейския съюз. В случай на отхвърляне на молбата за допускане на
обезпечение биха възникнали опасения, че основното право на жалбоподателите да се полз‑
ват от закрила на професионалните тайни би се оказало необратимо лишено от съдържание,
що се отнася до посочената информация. Също така, ако на Комисията беше дадено правото
да публикува разглежданата информация преди произнасянето на Общия съд по жалбата,
би съществувала опасност от нарушаване на основното право на жалбоподателите на ефек‑
тивни правни средства за защита, закрепено в член 6 от Конвенцията за защита правата на
човека и основните свободи и в член 47 от Хартата на основните права.
Що се отнася до условието fumus boni juris, председателят на Общия съд отбелязва, че дело‑
то поставя няколко сложни въпроса, които изискват в главното производство да се направи
задълбочен анализ на проблемите свързани с поверителното третиране на исканията за ос‑
вобождаване от глоби или за намаляване на техния размер. В този смисъл би било особено
важно да се обсъди въпросът дали през март 2003 г., когато жалбоподателите доброволно
са съобщили разглежданата информация на Комисията съгласно нейното Известие относно
сътрудничеството, те са могли да разчитат — от гледна точка на възприетата към онзи мо‑
мент позиция от Комисията — на обстоятелството, че тази информация, в качеството си на
поверителна по естеството си информация, би се ползвала с трайна закрила срещу публику‑
ване. Вследствие на това председателят на Общия съд приема наличието на fumus boni juris.
След като всички предвидени условия са изпълнени, молбата за допускане на обезпечение
е уважена с налагането на временни мерки, насочени към това да се забрани на Комисията да
извърши спорната публикация29.

29

Подобна логика беше следвана в Определение по дело Alstom/Комисия, посочено по‑горе, с уточнението,
че в делото, по което е постановено това определение, е спряно изпълнението на решението, с което
Комисията уважава искането на High Court of Justice (England & Wales) (Върховен съд (Англия и Уелс) да
получи, във връзка с предявения срещу Alstom иск за обезщетение за вреди, данните, за които се твърди,
че са поверителни и които това дружество е изпратило в отговор на изложение на възраженията
в рамките на започната от Комисията процедура в областта на конкурентното право.
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Първи ред, отляво надясно:
г-н L. Truchot, г‑н S. Papasavvas, г‑н O. Czúcz и г-н J. Azizi, председатели на състави, г‑н M. Jaeger,
председател на Общия съд, г‑н N. J. Forwood, председател на състав, г‑жа I. Pelikánová, предсе‑
дател на състав, г‑н A. Dittrich и г-н H. Kanninen, председатели на състави.
Втори ред, отляво надясно:
г-н S. Frimodt Nielsen, г‑н M. Prek, г‑жа I. Labucka, г‑н V. Vadapalas, г‑н F. Dehousse; г‑жа M. E. Martins
Ribeiro, г‑жа I. Wiszniewska‑Białecka и г-жа K. Jürimäe, г‑н N. Wahl и г-н S. Soldevila Fragoso, съдии.
Трети ред, отляво надясно:
г-н E. Buttigieg, г‑жа М. Кънчева, г‑н D. Gratsias, г‑н J. Schwarcz, г‑н K. O‘Higgins, г‑н M. Van der
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(по реда на встъпване в длъжност)
Marc Jaeger
Роден през 1954 г.; диплома по право от Университета „Робер
Шуман“ в Страсбург; курс на обучение в Колежа на Европа; приет
в люксембургската адвокатска колегия (1981); правен секретар
(attaché de justice) към главния прокурор на Люксембург (1983);
съдия в Tribunal d’arrondissement на Люксембург (1984); съдебен
помощник в Съда на Европейските общности (1986—1996);
председател на Institut universitaire international de Luxembourg
(IUIL); съдия в Общия съд от 11 юли 1996 г.; председател на Общия
съд от 17 септември 2007 г.

Josef Azizi
Роден през 1948 г.; доктор по право и бакалавър по социология
и икономика, Виенски университет; преподавател във Виенския
икономически университет, в Юридическия факултет на Виенския
университет и в редица други университети; почетен професор
в Юридическия факултет на Виенския университет; Ministerialrat
и ръководител на отдел във федералното канцлерство; член на
Ръководния комитет за правно сътрудничество на Съвета на Ев‑
ропа (CDCJ); представител ad litem в съдебните производства за
преглед на конституционосъобразността на федералните закони
пред Конституционния съд (Verfassungsgerichtshof); координатор,
отговорен за привеждането на австрийското федерално право
в съответствие с правото на Общността; съдия в Общия съд от
18 януари 1995 г.
Nicholas James Forwood
Роден през 1948 г.; дипломи от университета в Кеймбридж (BA
1969 г.; MA 1973 г.) (по механика и по право); вписан в английска‑
та адвокатска колегия през 1970 г., впоследствие практикува като
адвокат в Лондон (1971—1999), както и в Брюксел (1979—1999);
вписан в ирландската адвокатска колегия през 1981 г.; назначен
за Queen’s Counsel през 1987 г.; член на Middle Temple през 1998 г.;
представител на адвокатурите на Англия и на Уелс в Съвета на
адвокатските колегии на Европейския съюз (CCBE) и председател
на постоянната делегация на CCBE в Съда на Европейските
общности (1995—1999); член на Бюрото на Световната асоциация
по търговско право и на Европейската организация по морско
право (1993—2002); съдия в Общия съд от 15 декември 1999 г.
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Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
Родена през 1956 г.; следва в Лисабон, Брюксел и Страсбург; адво‑
кат в Португалия и в Брюксел; независим изследовател в Института
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 Първоинстан‑
ционния 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“, Бор‑
до; колежа „Мишел Серве“ към Парижките университети; факултета
„Notre‑Dame de la Paix“ на Университета в Намюр); специален пред‑
ставител на министъра на външните работи (1995—1999); директор
по европейски науки, Кралски институт за международни отноше‑
ния (1998—2003); член на Държавния съвет (2001—2003); консул‑
тант 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. до
22 март 2012 г.
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администратор в Министерството на труда (1971—1974); препода‑
вател 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 пенсион‑
но осигуряване; заместник‑председател на Европейския инсти‑
тут за социално осигуряване (1998—2002); член на Научния съ‑
вет на Международната асоциация по социално осигуряване;
съдия в Конституционния съд (1998—2004); съдия в Общия съд от
12 май 2004 г.
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Родена през 1947 г.; диплома по право, Варшавски университет
(1965—1969); изследовател (асистент, доцент, професор) в Институ‑
та по правни науки към Полската академия на науките (1969—2004);
асоцииран изследовател към Института „Макс Планк“ по чуж‑
дестранно 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 админи‑
стративен съд (2001—2004); съдия в Общия съд от 12 май 2004 г.
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Родена през 1949 г.; доктор по право, асистент по икономическо
право (преди 1989 г.), впоследствие доктор на науките, профе‑
сор 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 Зако‑
нодателния съвет на чешкото правителство (1998—2004); съдия
в Общия съд от 12 май 2004 г.
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в университета във Вилнюс, титуляр на катедрата „Жан Моне“;
председател на Литовската асоциация за изследвания на Евро‑
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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 Тър‑
говско‑промишлената палата (1992—1993); съдия в Апелативния
съд, Талин (1993—2004); European Master по права на човека и де‑
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в първоинстанционния съд в Рига (1990—1994); адвокат
(1994—1998 г. и от юли 1999 г. до май 2000 г.); министър на пра‑
восъдието (за периода от ноември 1998 г. до юли 1999 г. и от май
2000 г. до октомври 2002 г.); член на Международния арбитра‑
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съдия в Общия съд от 12 май 2004 г.
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Шведската асоциация Nätverket för europarättslig forskning (Мрежа
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(заместник държавен секретар и заместник‑директор, началник на
отдела по европейско и сравнително право) и в службата по ев‑
ропейски въпроси (заместник държавен секретар); член на прего‑
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присъединяването към Европейския съюз (1998—2003), отгово‑
рен за правните въпроси; адвокат; отговаря за проекти, свързани
с адаптирането към европейското законодателство и за европей‑
ската интеграция, основно за Западните Балкани; началник на от‑
дел в Съда на Европейските общности (2004—2006); съдия в Общия
съд от 7 октомври 2006 г.
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и жалби срещу общите нормативни актове на министъра на иконо‑
миката и неговите решения относно държавните помощи или иму‑
ществената отговорност на администрацията, а също и жалби сре‑
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януари 1988 г. до януари 1990 г.); магистрат в дирекция „Граждан‑
скоправни въпроси и държавен печат“ на Министерството на пра‑
восъдието (от януари 1990 г. до юни 1992 г.); заместник‑началник,
а впоследствие началник на отдел в генерална дирекция „Кон‑
куренция, 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 правосъ‑
дието — 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 генерал‑
ния адвокат Léger (от май 1996 г. до декември 2001 г.); командиро‑
ван съдия в Касационния съд (от декември 2001 г. до август 2007 г.);
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(1988—1991); преподавател по международно и европейско право
в Университета в Копенхаген (1988—1991); дипломат в Постоянно‑
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нистерството на външните работи (1994—1995); асоцииран препо‑
давател в Университета в Копенхаген (1995); съветник, а впослед‑
ствие главен съветник на министър‑председателя (1995—1998);
министър, съветник в Постоянното представителство на Дания
към Европейския съюз (1998—2001); специален съветник на минис‑
тър‑председателя по правни въпроси (2001—2002); началник на от‑
дел и правен съветник на министър‑председателя (от март 2002 г.
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министър‑председателя (от август 2004 г. до август 2007 г.); съдия
в Общия съд от 17 септември 2007 г.
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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 адво‑
катската 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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дебен помощник във Върховния административен съд на Фин‑
ландия; 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 ди‑
рекцията по законодателство в Министерството 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; за‑
местник‑председател на комитета относно развитието на финланд‑
ските 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.
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1992 г.); съдия и председател на състав в окръжния съд в Коши‑
це (ноември 1992—2009 г.); командирован съдия във Върховния
съд на Словашката република, търговско отделение (от октом‑
ври 2004 г. до септември 2005 г.); председател на търговска коле‑
гия 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.
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Роден през 1960 г.; диплома по право (Университета в Грьонинген,
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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); поли‑
тически координатор в генерална дирекция „Конкуренция“ на
Комисията на Европейските общности (1992—1993); член на прав‑
ната 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 множе‑
ство публикации; съдия в Общия съд от 13 септември 2010 г.
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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); удостовере‑
ние 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); ин‑
спектор на административни съдилища (2009—2010); съдия в Об‑
щия съд от 25 октомври 2010 г.
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(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 Буку‑
рещ (1985—1990); главен научен сътрудник в Научно‑изследова‑
телския институт по труда и социалната закрила (1990—1991); за‑
местник генерален директор (1991—1992), впоследствие директор
(1992—1996) в Министерството на труда и социалната закрила;
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жавен 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 Европей‑
ско право); председател на Румънското дружество за европейско
право (2009—2010); процесуален представител на румънското пра‑
вителство пред юрисдикциите на Европейския съюз (2009—2010);
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(1979—1984); допълнителна магистратура по европейско право
в Института за европейски изследвания към Брюкселския сво‑
боден университет (2008—2009); специализации по икономиче‑
ско право и по право на интелектуална собственост; стажант‑съ‑
дия 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); прак‑
тика 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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лежа на Европа (Брюж, 1974—1975 г.); длъжностно лице на Коми‑
сията на Европейските общности (Дирекция „Международни
отношения“ на генерална дирекция „Земеделие“, 1975—1976 г.);
член на правната служба на Комисията на Европейските общности
(1976—1991 г. и 1994—1995 г.); представител на правната служба на
Комисията на Европейските общности в Люксембург (1990—1991);
съдебен помощник на съдия G. F. Mancini в Съда на Европейски‑
те общности (1991—1994); правен съветник на членовете на Коми‑
сията на Европейските общности г‑н M. Monti (1995—1997) и г‑н F.
Bolkestein (2000—2002); директор на дирекция „Политика на об‑
ществените поръчки“ (2002—2003), на дирекция „Услуги, интелек‑
туална и индустриална собственост, медии и защита на данните“
(2003—2005) и на дирекция „Услуги“ (2005—2011) на генерална ди‑
рекция „Вътрешен пазар“ на Комисията на Европейските общности;
главен юридически съветник и директор на екипа „Правосъдие,
свобода и сигурност, гражданско и наказателно право“ в правната
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Роден през 1961 г.; доктор по право в Университета в Малта; ма‑
гистър по европейско право (Университета в Екситър); докторат
по право в областта на конкуренцията (Лондонския универси‑
тет); юрист в Министерство на правосъдието (1987—1990); главен
юрист в Министерство на външните работи (1990—1994); член на
Copyright Board (Комисия по авторско право) (1994—2005); юрист
редактор в Министерство на правосъдието и на местната админи‑
страция (2001—2002); администратор в Malta Resources Authority
(Орган по управление на ресурсите в Малта) (2001—2009); кон‑
султант по европейско право (от 1994 г.); правен съветник по
конкуренцията и потреблението в Министерство на финанси‑
те, икономиката и инвестициите (2000—2010); правен съветник
по конкуренцията и потреблението към министър‑председате‑
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Affairs Authority (Малтийски орган по конкуренцията и потреб‑
лението) (2012); хоноруван преподавател (1994—2001), доцент
(2001—2006), а след това асоцииран преподавател (от 2007) и ти‑
туляр на катедрата „Жан Моне“ по европейско право (от 2009)
в Университета в Малта; съосновател и заместник‑председател на
Maltese Association for European Law (Малтийска асоциация по пра‑
во на ЕС); съдия в Общия съд от 8 октомври 2012 г.
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център за адвокати, Париж; сертификат за адвокатска правоспо‑
собност от брюкселската адвокатска колегия; адвокатска практи‑
ка в Брюксел; преминал успешно общ конкурс на Комисията на
Европейските общности; съдебен помощник в Първоинстанцион‑
ния съд (кабинет на председателя Saggio, 1996—1998 г.; кабинет на
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Промени в състава на Общия съд през 2012 г.

Тържествено заседание от 17 септември 2012 г.
Във връзка с оставката на г‑н Enzo Moavero Milanesi, с решение от 5 септември 2012 г. пред‑
ставителите на правителствата на държавите — членки на Европейския съюз, назначиха
г‑н Guido Berardis за съдия в Общия съд на Европейския съюз за остатъка от мандата, а имен‑
но до 31 август 2013 г.
Тържествено заседание от 8 октомври 2012 г.
С решение от 20 септември 2012 г. за периода от 22 септември 2012 г. до 31 август 2013 г. беше
назначен за съдия в Общия съд г‑н Eugène Buttigieg на мястото на г‑жа Ena Cremona.
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Протоколен ред

от 1 януари 2012 г. до 22 март 2012 г.

от 23 март 2012 г. до 16 септември 2012 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‑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 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 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

Годишен доклад за 2012 г.

183

Общ съд на Европейския съюз
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от 17 септември 2012 г.
до 7 октомври 2012 г.

от 8 октомври 2012 г. до
28 ноември 2012 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‑н H. KANNINEN, председател на състав
г‑жа M. E. MARTINS RIBEIRO, съдия
г‑н F. DEHOUSSE, 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 G. BERARDIS, 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 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 G. BERARDIS, съдия
г‑н E. BUTTIGIEG, съдия

г‑н E. COULON, секретар
г‑н E. COULON, секретар
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от 29 ноември 2012 г. до
31 декември 2012 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‑н H. KANNINEN, председател на състав
г‑жа M. E. MARTINS RIBEIRO, съдия
г‑н F. DEHOUSSE, съдия
г‑жа I. WISZNIEWSKA‑BIAŁECKA, съдия
г‑н V. VADAPALAS, съдия
г‑жа K. JÜRIMÄE, съдия
г‑жа I. LABUCKA, 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 G. BERARDIS, съдия
г‑н E. BUTTIGIEG, съдия
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)
Cremona Ena (2004—2012)
Moavero Milanesi Enzo (2006—2011)
Wahl Nils (2006—2012)
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)

Годишен доклад за 2012 г.

187

Съдебна статистика

Общ съд на Европейския съюз

В — Съдебна статистика на Общия съд
Обща дейност на Общия съд
1.

Образувани, приключени и висящи дела (2008—2012)

Образувани дела
2.
3.
4.

Видове производства (2008—2012)
Вид иск или жалба (2008—2012)
Област, с която е свързан(а) искът/жалбата (2008—2012)

Приключени дела
5. Видове производства (2008—2012)
6. Област, с която е свързан(а) искът/жалбата (2012)
7.	Област, с която е свързан(а) искът или жалбата (2008—2012) (решения
и определения)
8. Съдебен състав (2008—2012)
9.	Продължителност на производствата в месеци (2008—2012) (решения
и определения)
Висящи дела към 31 декември
10. Видове производства (2008—2012)
11. Област, с която е свързан(а) искът/жалбата (2008—2012)
12. Съдебен състав (2008—2012)
Други
13. Обезпечителни производства (2008—2012)
14. Бързи производства (2008—2012)
15.	Съдебни актове на Общия съд, срещу които е подадена жалба пред Съда
(1990—2012)
16.	
Разпределение на жалбите пред Съда според вида на производството
(2008—2012)
17.	Изход на производството по обжалване пред Съда (2012) (решения и определения)
18.	Изход на производството по обжалване пред Съда (2008—2012) (решения
и определения)
19. Общо развитие (1989—2012) (образувани, приключени, висящи дела)
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Обща дейност на Общия съд —
Образувани, приключени и висящи дела (2008—2012)1 2

1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2008 г.

 Образувани дела

Образувани дела
Приключени дела
Висящи дела

1

2009 г.

2010 г.

2011 г.

 Приключени дела

2008 г.
629
605
1 178

2009 г.
568
555
1 191

2012 г.

 Висящи дела

2010 г.
636
527
1 300

2011 г.
722
714
1 308

2012 г.
617
688
1 237

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 са
взети предвид обезпечителните производства.
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Образувани дела — Видове производства (2008—2012)

300
250
200
150
100
50
0
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

 Държавни помощи

 Конкуренция

 Публична служба

 Интелектуална
собственост

 Други преки искове
или жалби

 Производства по
обжалване

Ж
 алби във връзка
с обезпечително
производство или
встъпване

 Особени производства

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
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2008 г.
56
71
2
198
178
37

2009 г.
46
42

2010 г.
42
79

2011 г.
67
39

2012 г.
36
34

207
158
31

207
207
23

219
264
44

238
220
10

87
629

84
568

1
77
636

1
88
722

1
78
617
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Образувани дела — Вид иск или жалба (2008—2012)
Разпределение през 2012 г.
Жалби за отмяна
41,65 %
Особени
производства
12,64 %

Искове за
установяване на
неправомерно
бездействие
1,30 %

Жалби във връзка
с обезпечително
производство или
встъпване
0,16 %
Производства по
обжалване
1,62 %

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 за 2012 г.

Искове за
обезщетение
2,76 %
Искове във връзка
с клаузи за
подсъдност
1,30 %

Интелектуална
собственост
38,57 %
2008 г.
269

2009 г.
214

2010 г.
304

2011 г.
341

2012 г.
257

9
15

7
13

7
8

8
16

8
17

12
198
2
37

12
207

9
207

5
219

8
238

31

23

44

10

84
568

1
77
636

1
88
722

1
78
617

87
629
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4.

Образувани дела — Област, с която е свързан искът или
жалбата (2008—2012)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)
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
Особени производства
Правилник за длъжностните лица
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТИ
1

Съдебна статистика

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2
5
1
2
1
1
1
1
22
15
19
21
18
55
46
42
67
36
2
1
2
14
19
24
22
11
4
4
3
6
6
24
3
4
23
32
17
44
40
198
207
207
219
238
12
12
9
5
8
71
42
79
39
34
1
1
5
4
10
6
6

23
31
2
7
7

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

1
19
2
7
4
1
1
2

3
1
19
15
4
21
15

4

3

2

1

3
18
2
93
6

23
12
60
3

1
8

3

8

1
1
4
1
9

5
1
11

20

1
452

533

587

1
527

84
32
568

1
77
25
636

88
47
722

78
12
617

1
1
4
2

2

1
1

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 2008—2009 г.
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Приключени дела — Видове производства (2008—2012)

250
200
150
100
50
0
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

 Държавни помощи

 Конкуренция

 Публична служба

 Интелектуална собственост

Д
 руги преки искове
или жалби

 Производства
по обжалване

 Жалби във връзка
с обезпечително
производство или
встъпване

 Особени производства

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
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2008 г.
37
31
33
171
229
21

83
605

2009 г.
70
31
1
168
171
31

83
555

2010 г.
50
38

2012 г.
63
61

180
149
37

2011 г.
41
100
1
240
222
29

1
72
527

1
80
714

1
81
688

210
240
32
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Приключени дела — Област, с която е свързан(а) искът или
жалбата (2012)

Съдебни
решения
Данъчни въпроси
Достъп до документи
Държавни помощи
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
Пространство на свобода, сигурност и правосъдие
Регистрация, оценка, разрешаване и ограничения,
приложими за химикалите (Регламент REACH)
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
Особени производства
Правилник за длъжностните лица
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТИ

196

Определения

Общо

9
30
23

2
12
33
9
2

2
21
63
32
2

10
4
160
9
49
2

2
37
50
2
12
4

12
41
210
11
61
6

1

2

3

3
13
1
7
3
1

1
6
11
1
35
5
1

1
9
24
2
42
8
2

1
1
2
1
3

1
1
2
1
1
14

2
237
81
16
334

2
574
81
33
688

1
11

337
17
354
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7.

Приключени дела — Област, с която е свързан(а) искът или
жалбата (2008—2012)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
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 АЕ
Особени производства
Правилник за длъжностните лица
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТИ

1

Общ съд на Европейския съюз

2008 г.
2
2
15
37

2009 г.
6
70

48
1
42
22
171
9
31
1
6

3
20
169
10
31
2
10

1

1

4
26
1
6
17

17
12
1
8
9

1

1
3

1
1
2
2
2
3
12
2
468
83
54
605

46

3
1
2
6
6
2
439
1
83
32
555

2010 г.
4
1
21
50
2
2
16
2
2
26
180
12
38

2011 г.
5

2012 г.

23
41

2
21
63

1
26
3
9
36
240
6
100

32
2
12
41
210
11
61

4

1

6

3

5

3

1

1
5
15
3
32
22

1
9
24
2
42
8

16
2
10
6
1

2

2
6
2
8
417
72
38
527

4

1

2
3
5
1
10

1
2
1
1
14

599
1
80
34
714

2
574
81
33
688

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 2008—2009 г.
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Приключени дела — Съдебен състав (2008—2012)
Разпределение през 2012 г.

Състави от
трима съдии
86,05 %

Състав по
жалбите
5,38 %
Председател
на Общия съд
7,27 %
Състави от
петима съдии
1,31 %

Общо

Определения

Съдебни решения

2012 г.

Общо

Определения

Съдебни решения

2011 г.

Общо

Определения

Съдебни решения

2010 г.

Общо

Определения

Съдебни решения

2009 г.

Общо

Определения

Съдебни решения

2008 г.

Голям състав
2
2
Състав по жалбите
16 10 26 20 11 31 22 15 37 15 14 29 17 20 37
Председател на Общия
съд
52 52
50 50
54 54
56 56
50 50
Състави от петима
съдии
15
2 17 27
2 29
8
8 19
6 25
9
9
Състави от трима
съдии
228 282 510 245 200 445 255 168 423 359 245 604 328 264 592
Състав от един съдия
3
3
Общо 259 346 605 292 263 555 288 239 527 393 321 714 354 334 688
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Общ съд на Европейския съюз

Приключени дела — Продължителност на производствата
в месеци (2008—2012)1 (съдебни решения и определения)

60
50
40
30
20
10
0
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

 Държавни помощи

 Конкуренция

 Публична служба

 Интелектуална собственост

 Други преки искове
или жалбисобственост

 Производства по обжалване

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

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

2012 г.
31,5
48,4
20,3
22,2
16,8

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.

Годишен доклад за 2012 г.

199

Общ съд на Европейския съюз

10.

Съдебна статистика

Висящи дела към 31 декември — Видове производства
(2008—2012)

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

 Държавни помощи

 Конкуренция

 Публична служба

 Други преки искове
или жалби

 Производства по
обжалване

 Особени производства

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

200

2008 г.
185
236
2
316
371
46
22
1 178

2009 г.
161
247
1
355
358
46
23
1 191

2010 г.
153
288
1
382
416
32
28
1 300

 Интелектуална
собственост

2011 г.
179
227

2012 г.
152
200

361
458
47
36
1 308

389
438
25
33
1 237
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11.

Висящи дела към 31 декември — Област, с която
е свързан(а) искът или жалбата (2008—2012)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)
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 АЕ
Общо по Договора за ВС
Общо по Договора за ЕО/ДФЕС
Особени производства
Правилник за длъжностните лица
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТИ

1

Общ съд на Европейския съюз

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
3
8
5
2
3
1
35
44
42
40
37
184
160
152
178
151
2
1
1
3
3
1
84
57
65
61
40
2
3
4
13
16
38
32
24
29
41
32
40
39
317
355
382
361
389
20
22
19
18
15
236
247
288
227
200
1
11
6
6
15
15
3

8

1

1

24
34
3
19
30
3
2
2
3
10
2
31
3
1
1
1 106
22
48
1 178

8

7

7

1
27
40
6
29
34

1
1
25
43
5
90
18

1
1
16
42
15
108
13

2

3

1

8

7

8

2
5
6
2
33

3
4
4
1
34

1
1
4
1
35

4
41

2

2
1
1
1 235
28
35
1 300

2

1

1
1 223
36
48
1 308

1
1 176
33
27
1 237

8
41
4
18
25
1
2

1
1 119
23
48
1 191

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 2008—2009 г.
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Висящи дела към 31 декември — Съдебен състав (2008—2012)

Разпределение през 2012 г.
Неразпределени
дела
5,09 %
Състави от
трима съдии
90,78 %

Състав по
жалбите
3,07 %
Председател
на Общия съд
0,24 %
Състави от
петима съдии
0,81 %

2008 г.
Състав по жалбите
Председател на Общия съд
Състави от петима съдии
Състави от трима съдии
Състав от един съдия
Неразпределени дела
Общо

202

2009 г.

2010 г.

46

46

67
975

49
1 019
2
75
1 191

90
1 178

2011 г.

2012 г.

32
3
58
1 132

51
3
16
1 134

38
3
10
1 123

75
1 300

104
1 308

63
1 237
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Други — Обезпечителни производства (2008—2012)

60
50
40
30
20
10

58

57

24

20

41

38

44

52

21

23

0
2008 г.

2009 г.

2010 г.

 Образувани

2011 г.

2012 г.

 Приключени

Разпределение през 2012 г.

Достъп до документи
Държавни помощи
Клауза за подсъдност
Конкуренция
Регистрация, оценка, разрешаване
и ограничения, приложими за
химикалите (Регламент REACH)
Обществени поръчки
Ограничителни мерки (външна
дейност)
Научни изследвания, технологично
развитие и космическо
пространство
Правилник за длъжностните лица
Общо

Годишен доклад за 2012 г.

Отхвърляне на
молбата

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

Уважаване на
молбата

Образувани
обезпечителни
производства

Приключени
обезпечителни
производства

Взето решение

3
1
6

1
3
1
5

1
4

5

2

3

4

6

2

4

1
1
21

1
1
23

7

1
1
12

1
3

4

1
1
1

1
1
1
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Други — Бързи производства (2008—2012)1 2

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2

3

2

2012 г.

4

4

2

3

2

1

1

1

7

5

1
3

1
3

1

1

2

2

4

1
2

2012 г.
Взето
решение
Отхвърлени
молби
Липса на
произнасяне3

Липса на
произнасяне3

Отхвърлени
молби

Подадени молби

2011 г.
Взето решение
Уважени молби

2010 г.
Взето
решение

Подадени молби

2009 г.
Взето
решение

 Липса на произнасяне3

Уважени молби

 Отхвърлени молби

Подадени молби

2008 г.
Взето
решение

2011 г.

Уважени молби
Отхвърлени
молби
Липса на
произнасяне3
Подадени молби

Подадени молби

 Уважени молби

Достъп до документи
2
Външна дейност на Европейския
съюз
Земеделие
1
Държавни помощи
1
Клауза за подсъдност
1
Икономическо, социално
и териториално сближаване
Конкуренция
1
Институционално право
1
Околна среда
Свободно предоставяне на услуги
Обществени поръчки
3
Ограничителни мерки (външна
дейност)
4
Търговска политика
Социална политика
Производство
Обществено здраве
Правилник за длъжностните лица 1
Митнически съюз и Обща
митническа тарифа
Общо 15
1

2010 г.

Уважени молби
Отхвърлени
молби
Липса на
произнасяне3

 Подадени молби

2009 г.

Уважени молби
Отхвърлени
молби
Липса на
произнасяне3

2008 г.

2

2

1
1
1
1

3

4
1

2
1
1
1
2
5
2

2
1
1

4
1
2

1
2

1
2

1
1

1
1

2

2

2

2
2

1 10

10

30
3
1

2

12
2

1
1

7 11
3
1

4

17
2

5

1

3

1
9 26

5

1
28

1
6

7

2 22 3

18

2 24

22

43

2

23

2

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.
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 2008—2009 г.
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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Други — Съдебни актове на Общия съд, срещу които
е подадена жалба пред Съда (1990—2012)

600
500
400
300
200
100

 Брой на обжалваните
съдебни актове

1

2012 г.

2011 г.

2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

2005 г.

2004 г.

2003 г.

2002 г.

2001 г.

2000 г.

 Общ брой на съдебните актове,
подлежащи на обжалване1

Брой на обжалваните
съдебни актове
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.
2012 г.

1999 г.

1998 г.

1997 г.

1996 г.

1995 г.

1994 г.

1993 г.

1992 г.

1991 г.

1990 г.

0

Общ брой на съдебните
актове, подлежащи на
обжалване1
16
13
25
17
12
47
27
35
67
60
67
69
47
66
53
64
77
78
84
92
98
158
132

Процент на обжалваните
съдебни актове
46
62
86
73
105
143
133
139
224
180
225
230
224
260
261
297
281
290
339
371
338
532
514

35 %
21 %
29 %
23 %
11 %
33 %
20 %
25 %
30 %
33 %
30 %
30 %
21 %
25 %
20 %
22 %
27 %
27 %
25 %
25 %
29 %
30 %
26 %

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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Общо

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

206

84

339 25 %

92 371 25 %

98

4
19 21 %
23
51 45 %
17
34 50 %
10
37
27 %
18
52 35 %

7
26 27 %
11
45 24 %
15
33 45 %
49
90
54 %
24
60 40 %

9
31 29 %
1
3 33 %

24
105 23 %
25 153 16 %
32
140 23 %
39 201
19 %
41 190 22 %

40
158 25 %
32 119 27 %
34
131 26 %
59 203
29 %
47 208 23 %

1

338 29 % 158 532

2011 г.

2

2

Жалби в %

Обжалвани съдебни
актове
Съдебни актове,
подлежащи на обжалване

2010 г.

Жалби в %

Обжалвани съдебни
актове
Съдебни актове,
подлежащи на обжалване

Жалби в %

2009 г.

Съдебни актове,
подлежащи на обжалване

Обжалвани съдебни
актове

Жалби в %

Съдебни актове,
подлежащи на обжалване

2008 г.

Обжалвани съдебни
актове

Жалби в %

16.

Съдебни актове,
подлежащи на обжалване

Обжалвани съдебни
актове

Общ съд на Европейския съюз
Съдебна статистика

Други — Разпределение на жалбите пред Съда според
вида на производството (2008—2012)

2012 г.

1 100 %

0%

2 100 %

30 % 132 514 26 %
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Външна дейност на Европейския съюз
Достъп до документи
Държавни помощи
Земеделие
Икономическа и парична политика
Икономическо, социално и териториално
сближаване
Институционално право
Интелектуална и индустриална собственост
Конкуренция
Митнически съюз и Обща митническа
тарифа
Обща външна политика и политика на
сигурност
Обществени поръчки
Околна среда
Принципи на правото на Съюза
Свободно предоставяне на услуги
Социална политика
Търговска политика
Общо
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1
2
5
4
2
1
16
25
23

2
1

1
3
1

1
2
1

5
6

1
4
3
4

1
5
9
5
2
1
17
32
30
1

4

1
2
1
4
98

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

Други — Изход на производството по обжалване пред
Съда (2012) (съдебни решения и определения)

Отхвърляне на жалбата

17.

Общ съд на Европейския съюз

2
12

4

1
15

8
3
4
1
2
1
7
129
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Други — Изход на производството по обжалване пред Съда
(2008—2012) (съдебни решения и определения)

120
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40
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0
2008 г.

2009 г.
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2012 г.

 Отхвърляне на жалбата

 Пълна или частична отмяна
без връщане на делото

П
 ълна 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

208

2011 г.

2008 г.
51

2009 г.
84

2010 г.
73

2011 г.
101

2012 г.
98

16

12

6

9

12

7

3

5

6

4

3
77

5
104

4
88

8
124

15
129
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19.

Общ съд на Европейския съюз

Други — Общо развитие (1989—2012)
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.
2012 г.
Общо

169
59
95
123
596
409
253
229
644
238
384
398
345
411
466
536
469
432
522
629
568
636
722
617
9 950

Приключени дела2

Висящи дела към
31 декември

1
82
67
125
106
442
265
186
186
348
659
343
340
331
339
361
610
436
397
605
555
527
714
688
8 713

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
1 237

1

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

2

2005—2006 г.: Общият съд препраща 118 дела на новосъздадения Съд на публичната служба.
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A — Дейност на Съда на публичната служба през 2012 г.
От председателя г‑н Sean Van Raepenbusch
1. 2012 г. бе първата година, през която Съдът на публичната служба работи изцяло в новия
си състав, след като трима от неговите членове бяха заместени, считано от 6 октомври 2011 г.
2. Съдебната статистика на Съда на публичната служба показва ново увеличение през 2012 г.
на броя на образуваните дела (178) в сравнение с предходната година (159). Всъщност от
2008 г. (111) насам този брой непрекъснато нараства.
От своя страна броят на приключените дела (121) е значително по‑малък от този през ми‑
налата година (166), през която Съдът на публичната служба наистина постигна най‑висо‑
кия резултат в количествено отношение от създаването си. По‑малкият брой приключени
дела се дължи на извършената през 2011 г. промяна в състава на Съда на публичната служ‑
ба. Всъщност доста преди изтичането на мандата му съответният съдия насочва усилията си
към финализирането на делата, които могат да бъдат приключени преди този момент, без
да придвижва останалите, а новоназначеният съдия обикновено достига пълната си про‑
дуктивност едва няколко месеца по‑късно, тъй като е необходимо време за събирането на
доказателствата, провеждането на съдебно заседание и решаването на делата по жалбите.
Особено сериозни са затрудненията когато, както в случая, са подновени мандатите на почти
половината от съдиите.
В резултат на посоченото броят на висящите дела значително се увеличи в сравнение с мина‑
лата година (235 към 31 декември 2012 г. спрямо 178 към 31 декември 2011 г.). Същевременно
средната продължителност на производствата остана почти непроменена (14,8 месеца през
2012 г. спрямо 14,2 месеца през 2011)1.
Освен това през 2012 г. председателят на Съда на публичната служба постанови 11 определе‑
ния по молби за допускане на обезпечение, а през 2011 г. — 7.
През 2012 г. пред Общия съд на Европейския съюз бяха подадени 11 жалби срещу актове на
Съда на публичната служба, докато през 2011 г. жалбите бяха 44. Освен това от разгледаните
през 2012 г. 33 такива жалби 28 бяха отхвърлени и само 4 бяха уважени изцяло или отчасти; 2
от делата, завършили с отменително решение, бяха освен това върнати за ново разглеждане.
От регистъра бе заличена една жалба.
Накрая, 4 бяха делата, по които спорът бе уреден по взаимно съгласие на основание член 69
от Процедурния правилник.
3. Важно събитие през 2012 г. бе приемането на 11 август 2012 г. на Регламент (ЕС, Евратом) №
741/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокола относно Статута
на Съда на Европейския съюз и приложение I към него2. Това изменение по‑конкретно дава
възможност да се назначават заместващи съдии за изпълнение на функциите на отсъства‑
щите съдии, които без състоянието им да се счита за пълна инвалидност, са възпрепятства‑

1

Като не се отчита времето, през което производството евентуално е спряно.

2

ОВ L 228, стр. 1.
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ни да участват в разглеждането на делата през продължителен период от време. Целта е да
се избегне положение, при което поради подобно отсъствие на съдии Съдът на публичната
служба би бил затруднен да изпълнява правораздавателната си функция. В приложение на
Регламент № 741/2012 на 25 октомври 2012 г. Европейският парламент и Съветът приеха Ре‑
гламент (ЕС, Евратом) № 979/2012 за заместващите съдии в Съда на публичната служба на
Европейския съюз3. С въпросния регламент се определя статутът на тези съдии.
4. В изложението, което следва, ще бъдат представени най‑значимите актове на Съда на пуб‑
личната служба.

I.

Процесуални аспекти

Условия за допустимост
1.

Акт с неблагоприятни последици

В Решение от 23 октомври 2012 г. по дело Eklund/Комисия (F-57/11) Съдът на публичната служ‑
ба припомня, че предложението за работа, отправено до кандидат с оглед назначаването му
като длъжностно лице, изразява просто едно намерение, тъй като назначаването може да
се извърши само по реда и условията на Правилника за длъжностните лица на Европейския
съюз (наричан по‑нататък „Правилникът“). Поради това се приема, че при оттегляне на пред‑
ложението за работа не е възможна жалба за отмяна. В същото решение Съдът на публичната
служба все пак уточнява, че решението да не се назначава лицето и предложението за работа
да бъде оттеглено, след като то вече е прието от жалбоподателя, представлява акт с неблаго‑
приятни последици.

2.

Интерес от обжалването

След като припомня съдебната практика, съгласно която жалбоподателят може да поддържа
жалбата си за отмяна на даден акт само ако и след подаването ѝ продължава да има личен ин‑
терес от тази отмяна, в Решение от 11 декември 2012 г. по дело Ntouvas/ЕЦПКЗ (F-107/11) Съдът
на публичната служба приема, че жалбоподателят не е загубил правен интерес да обжалва
оценителния доклад, поради това че вече не работи в изготвилата този доклад агенция и че
същият остава поверителен. В това отношение Съдът на публичната служба се обосновава
с обстоятелството, че оценителният доклад представлява официално писмено доказателство
за качеството на извършената от съответното лице работа и съдържа оценка на уменията,
които това лице е показало при изпълнение на длъжността си.

3.

Спазване на досъдебната процедура

В две решения от 20 юни 2012 г. по дела Cristina/Комисия (F-66/11 и F-83/11) Съдът на публична‑
та служба припомня, че по принцип правното средство за защита срещу решение на конкурс‑
на комисия е подаването на жалба до съда на Съюза без предварително обжалване по адми‑
нистративен ред. Поради това той приема, че кандидат от конкурс, който все пак е обжалвал
подобно решение пред органа по назначаването (наричан по‑нататък „ОН“), не е длъжен да
изчака съответното решение на този орган, за да сезира съда. Напротив, подадената срещу

3

ОВ L 303, стр. 83.
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решението на конкурсната комисия жалба не лишава заинтересованото лице от правото му
пряко да сезира компетентната юрисдикция. Това право обаче следва да бъде упражнено
в срока от три месеца и десет дни от съобщаването на акта с неблагоприятни последици.

Съдебно производство
1.

Имунитет на представителите на страните

По повод искането на жалбоподател да бъде снет имунитетът на представителите на ответ‑
ника по отношение на изреченото или написаното от тях в хода на производството в Реше‑
ние от 23 октомври 2012 г. по дело Strack/Комисия (F-44/05 RENV) Съдът на публичната служба
е трябвало да тълкува член 30 от процедурния си правилник, който го оправомощава да сне‑
ме този имунитет. Констатирайки, че този член защитава представителите на страните от на‑
казателно преследване, че той не предвижда възможност искането за снемане на имунитет
да бъде направено от някоя от страните и че свободата на изразяване на тези представители
е предпоставка за справедлив процес, Съдът на публичната служба постановява, че искане
за снемане на имунитет може да бъде отправено само от юрисдикция или от компетентен
национален орган, но не и от страна по делото.

2.

Съдебни разноски

Тъй като правото на Съюза не съдържа разпоредба относно размера на подлежащите на въз‑
становяване адвокатски възнаграждения, съдът следва сам да определи този размер. В това
отношение Съдът на публичната служба приема в Определение от 22 март 2012 г. по дело
Brune/Комисия (F-5/08 DEP), че почасовото възнаграждение, което трябва да се възприеме,
не може да бъде определяно въз основа на средното възнаграждение на адвокат от Брюк‑
селската адвокатска колегия, тъй като това би подтикнало жалбоподателите да избират впи‑
сани в тази колегия адвокати и би засегнало свободното предоставяне на услуги. За сметка на
това, възприетото почасово възнаграждение може да бъде това на специализиран адвокат,
когато осведомена в достатъчна степен страна — поради обстоятелството, че спорът поста‑
вя особено трудни правни въпроси или е от особено значение за тази страна — прецени, че
е разумно да ползва услугите на такъв адвокат.

II.

По същество

Общи условия за валидност на актовете
1.

Процесуално нарушение

В Решение по дело Strack/Комисия, посочено по‑горе, Съдът на публичната служба припомня,
че процесуалното нарушение може да доведе до отмяна на обжалваното решение само ако
при липсата на това нарушение процедурата е можела да доведе до различен резултат. По
този повод той подчертава, че жалбоподателят не е длъжен да доказва, че обжалваното ре‑
шение задължително е щяло да бъде различно, ако не е било опорочено поради въпросното
процесуално нарушение, а е достатъчно възможността администрацията да приеме различ‑
но решение да не е напълно изключена, за да може наличието на нарушението да доведе до
отмяна.
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Право на защита и право на участие в производството

За да не затрудни прекомерно приемането от администрацията на актове с неблагоприятни
последици, Съдът на публичната служба, следвайки предходната си практика, постановява
в Решение от 18 април 2012 г. по дело Buxton/Парламент (F-50/11), че правото на защита не
може да бъде упражнено в процедурата за присъждане на точки за заслуги на длъжностно
лице, тъй като посочената процедура, неразривно свързана с тази по повишаване, в никакъв
случай не може да бъде приравнена на процедура, образувана срещу това лице. Освен това
в Решение от 16 май 2012 г. по дело Skareby/Комисия (F-42/10) той приема, че лицето, което
твърди, че е жертва на психически тормоз, не може да се позове на правото на защита, тъй
като образуваното по искането му за съдействие производство по разследване не може да
се приравни на образувано срещу него производство по разследване. Накрая, той приема
в Решение от 6 ноември 2012 г. по дело Marcuccio/Комисия (F-41/06 RENV), че дейността на
комисията по инвалидност също не представлява процедура, образувана срещу съответното
длъжностно лице, и че поради това правото на защита не налага изслушването на това лице
от тази комисия.
В Решение по дело Skareby/Комисия, посочено по‑горе, Съдът на публичната служба все пак
добавя, че с оглед на общия принцип на добра администрация, закрепен в член 41 от Хартата
на основните права на Европейския съюз, лицето, което твърди, че е жертва на психически
тормоз, може да се позовава на процесуални права, които са различни от правото на защита,
но не са така широки като последното. Съдът на публичната служба по същество възприема
тази съдебна практика в Решение по дело Marcuccio/Комисия, посочено по‑горе.
В същото Решение по дело Skareby/Комисия Съдът на публичната служба конкретно посочва,
че жалбоподателката, която е имала възможност да изложи доводите си, не може по силата
на упоменатите по‑горе процесуални права да иска достъп до изготвения след разследване
окончателен доклад и до доказателствата, събрани в хода на това разследване, нито да бъде
изслушана по съдържанието на тези документи, преди да бъде прието решението, с което
се отказва съдействие. В Решение по дело Marcuccio/Комисия, посочено по‑горе, се приема,
че в процедурата пред комисията по инвалидност са спазени процесуалните права на длъж‑
ностното лице, доколкото неговите интереси са защитени поради следните обстоятелства:
присъствие в тази комисия на лекар, който го представлява, определяне на третия лекар по
общо съгласие от двамата членове, посочени от всяка от страните, а при липса на съгласие —
от председателя на Съда, което е гаранция за безпристрастност и възможност на съответно‑
то длъжностно лице да представи на комисията по инвалидност всички доклади или удосто‑
верения на прегледалите го лекари.

3.

Безпристрастност

Съдът на публичната служба отменя решение, с което е отхвърлено искане за съдействие
поради психически тормоз, като се основава на липсата на обективна безпристрастност на
лицето, провело разследването, което е в основата на това решение. В Решение от 18 септем‑
ври 2012 г. по дело Allgeier/FRA (F-58/10) Съдът на публичната служба всъщност отбелязва, че
разследващият служител е председателствал бюрото на институт, сключил с агенцията ответ‑
ник важен договор, който е можел да бъде многократно подновяван, и от това заключава, че
обхватът на тези делови отношения е бил в състояние да породи у жалбоподателя оправдани
страхове, че разследващият служител, в стремежа си да запази тези делови отношения, се
е ръководил от желанието да опази репутацията на агенцията.
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Задължение за спазване на разумен срок

По силата на принципа за добра администрация органът е длъжен да спазва разумен срок
при провеждане на административните процедури. В това отношение Съдът на публичната
служба приема в Решение по дело Strack/Комисия, посочено по‑горе, че продължителността
на досъдебното производство по членове 90 и 91 от Правилника по принцип не е прекомер‑
на, тъй като поради сроковете, предвидени в тези разпоредби, тя не може да надвишава 14
месеца и 10 дни, когато производството е образувано по искане, и 10 месеца и 10 дни, когато
то е образувано по жалба по административен ред.

5.

Забрана за прилагане на незаконосъобразна разпоредба

В Решение от 8 февруари 2012 г. по дело Bouillez и др./Съвет (F-11/11) Съдът на публичната
служба постановява, че когато дадена институция е приела решение с общ характер, което
противоречи на разпоредби от по‑висш ранг, тя не следва да го прилага. Такава е хипотеза‑
та, когато институцията трябва да се произнесе по случая на конкретно длъжностно лице
и в това отношение е предвидена обща разпоредба за изпълнение, която противоречи на
норма от по‑висш ранг. В тази хипотеза институцията трябва да се произнесе по случая на
това лице, без да прилага незаконосъобразната обща разпоредба за изпълнение.

6.

Множество мотиви

В Решение от 28 март 2012 г. по дело BD/Комисия (F-36/11) Съдът на публичната служба при‑
помня, че в случаите, когато в обжалваното решение са изложени множество мотиви, непра‑
вилността на един от тях не може да доведе до отмяната на това решение, ако останалите
мотиви го обосновават в достатъчна степен.

7.

Отмяна на актове

Във връзка с жалба, по която е постановено Решение от 5 декември 2012 г. по дело Lebedef
и др./Комисия (F-110/11), Съдът на публичната служба имаше повод да посочи, че всеки нор‑
мотворчески орган е, от една страна, длъжен да проверява, ако не постоянно, то поне пе‑
риодично, дали приетите от него норми още отговарят на нуждите, във връзка с които са
били създадени, и от друга страна, да изменя или дори да отменя нормите, които вече не са
нужни и не се вписват в новия контекст, в който трябва да произвеждат последици. Според
Съда на публичната служба подобна проверка се налага в частност при актуализирането на
корекционните коефициенти.
След като припомня, че съгласно доктрината относно института на оттеглянето трябва да се
прави разлика между актовете, които пораждат права, и актовете, които не пораждат права,
в Решение по дело Eklund/Комисия, посочено по‑горе, Съдът на публичната служба приема,
че предложението за работа, отправено до кандидат с оглед назначаването му като длъж‑
ностно лице, изразява само едно намерение и не поражда права, поради което администра‑
цията може да го оттегли във всеки един момент. Той уточнява също така, че с приемането на
това предложение от заинтересованото лице не възниква ipso facto правопораждащ акт по
смисъла на посочената доктрина. Всъщност, както бе отбелязано по‑горе, назначаване може
да се извърши само по реда и условията на Правилника.
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Изпълнение на отменително съдебно решение

Като приема, че администрацията може да търси справедливо разрешение, когато става
въпрос за кандидат, неправомерно отстранен от конкурс на общо основание, в Решение от
13 декември 2012 г. по дело Honnefelder/Комисия (F-42/11) Съдът на публичната служба поста‑
новява, че ако решението кандидатът да не бъде включен в списъка с резерви е отменено
поради нарушение, опорочило целия конкурс, с решението за възобновяване на конкурс‑
ната процедура само по отношение на този кандидат изцяло се изпълнява отменителното
решение, макар това да не може напълно да отстрани установеното нарушение.

Кариера на длъжностните лица и другите служители
1.

Конкурси

В Решение от 1 февруари 2012 г. по дело Bancale и Buccheri/Комисия (F-123/10) Съдът на пуб‑
личната служба постановява, че изискването за професионален опит, придобит след получа‑
ването на дипломата, даваща достъп до съответния конкурс, е подходящо средство за адми‑
нистрацията да се увери, че в нея ще бъдат назначавани длъжностни лица, които притежават
способностите, посочени в член 27, първа алинея от Правилника, и така да обезпечи интере‑
са на службата. Всъщност професионалният опит, придобит след дипломирането и свързан
със съответната специалност, дава на кандидата по‑добра представа за начина за решаване
на практическите проблеми чрез съответните научни подходи отколкото професионалният
опит, придобит преди дипломирането. Следователно, упражнявайки широкото си право на
преценка, ОН може да допусне до конкурсите само кандидатите с професионален опит, който
е придобит след получаването на университетска диплома и е свързан със съответната специ‑
алност, тъй като той е по‑ценен.
В Решение от 18 септември 2012 г. по дело Cuallado Martorell/Комисия (F-96/09) Съдът на пуб‑
личната служба приема, че предвидената в обявлението за конкурса процедура, съгласно
която в срок от един месец, след като им бъдат съобщени резултатите от конкурса, канди‑
датите могат да направят искане за допълнителна информация, на което администрацията
е длъжна да отговори в срок от един месец, е процедура, чиято цел е да се даде възможност
на кандидатите да упражнят специфично право на достъп до определена информация, засяга‑
ща ги пряко и лично. При това положение Съдът на публичната служба преценява, че строгото
спазване от страна на администрацията на това специфично право както от гледна точка на
неговото съдържание, така и на срока за отговор, е израз на задълженията, произтичащи от
принципа на добра администрация, от правото на обществеността на достъп до документите
и от правото на ефективни правни средства за защита в съответствие с членове 41, 42 и 47
от Хартата. Следователно неспазването на това право, освен че би могло да доведе до по‑
даването на жалби по съдебен или административен ред от отстранените кандидати, без те
да разполагат с достатъчно информация, може да съставлява служебно нарушение, от което
евентуално да възникне право на обезщетение.
В Решение от 5 декември 2012 г. по дело BA/Комисия (F-29/11), образувано по жалба от румън‑
ска гражданка, чийто майчин език е унгарският, Съдът на публичната служба е имал повод да
даде някои уточнения, що се отнася до езиковите познания, които могат да бъдат изискани
за участието в конкурси във връзка с разширяването на Съюза. Според Съда на публичната
служба, дори да се допусне, че полагането на писмен изпит на румънски език може да е по‑
ставило жалбоподателката в по‑неблагоприятно положение спрямо кандидатите с майчин
език румънски, това не нарушава принципа на равно третиране. Доколкото администрацията
може, когато нуждите на службата налагат това, да уточни езика или езиците, чието отлично
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или задоволително владеене се изисква, Съдът на публичната служба приема, че налагането
на изпит на румънски език в случая следва да се счита за законосъобразно, тъй като е обос‑
новано с по‑високи изисквания, произтичащи именно от присъединяването на Румъния, коя‑
то е избрала като официален език единствено румънския. Освен това различното третиране
изглежда пропорционално на преследваната цел, доколкото е в рамките на преходен период
след присъединяването и доколкото владеенето на румънски език може да се окаже полезно,
дори необходимо, поради факта че така назначените администратори участват в изпълнение‑
то на различни задачи в рамките на институциите и евентуално във връзка с икономическите
и социалните кръгове на държавите членки. Следователно със спорното изискване не се на‑
рушава принципът на равно третиране. Съдът на публичната служба все пак изключва слу‑
чаите, в които във връзка с участието си в дейността на институциите съответната държава
е признала като език на Съюза използван на нейна територия малцинствен език, въпреки че
същият не е неин официален език.

2.

Атестиране

При оценяването длъжностното лице по принцип не следва да претърпи неблагоприятни
последици от уважителните си отсъствия. Това обаче не означава, че когато преценяват ефи‑
касността на съответните лица, оценяващите изобщо не трябва да отчитат уважителните от‑
съствия по болест. В Решение от 2 октомври 2012 г. по дело Q/Комисия (F-52/05 RENV) Съдът
на публичната служба уточнява, че оценката за ефикасност на длъжностно лице, което е по‑
стигнало целите си, може да бъде повишена, за да се отчете фактът, че поради тези отсъствия
то е разполагало с ограничено време. Освен това, преди да поставят лоша оценка за ефикас‑
ност, оценяващите трябва да вземат предвид това, че уважителните отсъствия на длъжност‑
ното лице по болест са се отразили на ефикасността му.

3.

Повишаване

В Решение от 8 февруари 2012 г. по дело AY/Съвет (F-23/11), обжалвано пред Общия съд на Ев‑
ропейския съюз, Съдът на публичната служба приема, че сертифицирането на длъжностните
лица от функционална група AST по дефиниция е част от професионалното усъвършенст‑
ване по смисъла на член 24а от Правилника, което ОН трябва да вземе предвид с оглед на
служебното развитие на заинтересованите лица. Изпълнението на това задължение трябва
да личи от съдържанието на оценителния доклад. Доколкото съгласно член 45, параграф 1
от Правилника оценката от доклада е един от показателите, които се вземат предвид при
съпоставката на заслугите с оглед на евентуалното повишаване и доколкото повишаването
е един от елементите на служебното развитие на длъжностните лица, Съдът на публичната
служба приема, че при извършеното в процедурата по повишаване съпоставяне на заслугите
ОН не би могъл — тъй като в противен случай ще наруши посочения по‑горе член 45 — изоб‑
що да не вземе предвид сертифицирането. Вследствие на това той приема също така, че при
съпоставянето на заслугите на подлежащите на повишаване длъжностни лица ОН не може да
пренебрегва факта, че дадено длъжностно лице е било избрано да участва в обучителна про‑
грама с оглед на сертифицирането му и че успешно е положило изпитите по тази програма.

Права и задължения на длъжностните лица и другите служители
1.

Равно третиране на мъжете и жените

След като припомня, че член 1д, параграф 2 от Правилника предвижда, че на длъжностни‑
те лица на активна служба се осигуряват условия на труд, отговарящи на подходящи стан‑
дарти за здравословни и безопасни условия, които са най‑малко равни на минималните
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изисквания, приложими съгласно мерките, приети в тези области по силата на Договорите,
в Решение от 17 юли 2012 г. по дело BG/Европейски омбудсман (F-54/11) Съдът на публичната
служба приема, че целта на Директива 92/854 е именно да се подобри работната среда, като
се осигури по‑високо равнище на защита на здравето и безопасността на бременните работ‑
нички. Ето защо той постановява, че тази директива обвързва институциите и че при това
положение последните трябва да осигурят на бременните жени, които са техни длъжностни
лица и служители, поне предвидената в посочената директива минимална защита. Макар да
забранява уволнението на бременни работнички, Директива 92/85 все пак изключва случаи‑
те, в които мотивите за уволнението не са свързани с бременността и са допустими съгласно
законодателството и/или практиката. В това отношение Съдът на публичната служба приема,
че макар да не съдържа разпоредба, която изрично да предвижда изключение от забраната
за уволнение на бременни работнички, Правилникът трябва да се тълкува в смисъл, че член
47, буква д) от него представлява такова изключение, доколкото предвижда възможност —
само в изключителни случаи — за окончателно прекратяване на служебното правоотно‑
шение на длъжностно лице с решение за отстраняване от служба, прието в дисциплинарно
производство.

2.

Избягване на конфликти на интереси

От Решение по дело BD/Комисия, посочено по‑горе, следва, че целта на член 11а от Правил‑
ника е да гарантира независимостта, почтеността и безпристрастността на длъжностните
лица, а оттам и на институциите, за които те работят, като задължи тези лица предварително
да предоставят на съответния орган информация, за да може същият евентуално да вземе
необходимите мерки. Предвид основополагащото значение на независимостта и почтеност‑
та като цели, преследвани с тази разпоредба, и на предвиденото за длъжностните лица за‑
дължение според Съда на публичната служба следва да се приеме, че член 11а от Правилни‑
ка има широко приложно поле, което обхваща всички обстоятелства, за които съответното
лице, предвид изпълняваните от него функции и конкретния случай, не може да не съзнава,
че в очите на третите лица може да изглеждат като причина за евентуална пристрастност
от негова страна. Освен това Съдът на публичната служба уточнява, че независимостта на
длъжностните лица спрямо трети лица не трябва да се преценява само от субективна гледна
точка. Тя предполага също така да се избягва, особено при управлението на финансовите
средства на Съюза, поведение, което може обективно да опетни името на институциите и да
подкопае доверието, което те трябва да създават у хората.

3.

Външна дейност

Доколкото член 12б от Правилника задължава длъжностните лица, които желаят да се зае‑
мат с външна дейност, независимо дали срещу възнаграждение или не, да поискат разре‑
шение, Съдът на публичната служба припомня в Решение по дело BD/Комисия, посочено
по‑горе, че това задължение е наложено общо, без да се прави разлика според вида или
значението на съответната дейност. На тази основа той приема, че задължение да поискат
такова разрешение имат не само длъжностните лица, които по време на службата си решат
да извършват подобна дейност, но и новоназначените длъжностни лица, които желаят да
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Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки за насърчаване
подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички
родилки или кърмачки (Десета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
89/391/ЕИО) (ОВ L 348, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 3, стр. 3).
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продължат дейност, която са извършвали преди да бъдат назначени и която става „външна“
в момента на встъпването им в длъжност.

4.

Психически тормоз

В Решение от 9 декември 2008 г. по дело Q/Комисия (F-52/05), частично отменено с Решение
на Общия съд на Европейския съюз от 12 юли 2011 г. по дело Комисия/Q, T-80/09 P, Съдът на
публичната служба приема, че за да бъдат окачествени като тормоз, спорните действия тряб‑
ва „да са довели обективно до […] последици“ като накърняване на доброто име на засегна‑
тото лице или влошаване на условията му на труд. По дело Skareby/Комисия, посочено по‑го‑
ре, той уточнява, че за да бъде квалифицирано като тормоз, нежеланото поведение трябва
да има достатъчно обективно проявление в действителността, тоест да се възприема като
крайно и непристойно от безпристрастен, разумен и нормално чувствителен наблюдател,
поставен в същите условия. Следователно, за да се приеме, че е упражнен тормоз по смисъ‑
ла на член 12а от Правилника, трябва да се установи, че физическите действия, писмените
или устните изказвания, жестовете или другите действия са умишлени, като не е нужно да се
доказва, че те са извършени с намерението да се накърни честта, достойнството или физиче‑
ската или психическата цялост на дадено лице, а че обективно, в указания по‑горе смисъл, са
довели до последици като накърняване на доброто име на засегнатото лице или влошаване
на условията му на труд.
От друга страна, в Решение от 15 февруари 2012 г. по дело AT/EACEA (F-113/10) Съдът на пуб‑
личната служба приема, по повод на уволнение поради професионална некомпетентност,
че служителят може да поддържа, че не е могъл да изпълнява длъжността си по задоволи‑
телен начин заради психически тормоз и че следователно мотивите на решението за профе‑
сионална некомпетентност са опорочени поради явна грешка в преценката. По‑конкретно,
наличието на психически тормоз може да бъде взето предвид, за да се установи, че целта на
решението за уволнение е да се навреди на служителя, когато упражнилото тормоза лице
е участвало в оценката, въз основа на която е взето решението за уволнение, или е подписа‑
ло това решение.

5.

Право на разгласяване

Съгласно член 22а, параграф 3 от Правилника длъжностното лице, което, след като е узнало
факти по смисъла на член 22а, параграф 1 от Правилника, тоест факти, които водят до пред‑
положение за наличието на евентуална противозаконна дейност, „по‑специално измама или
корупция, увреждаща интересите на [Съюза]“, или сериозно неизпълнение на задължения от
страна на длъжностните лица, незабавно уведоми висшестоящите си или директно ОЛАФ,
„не може да претърпи никакви неблагоприятни последици от страна на институцията, [...] при
условие че е действало добросъвестно“.
В Решение от 25 септември 2012 г. по дело Bermejo Garde/ЕИСК (F-41/10) Съдът на публичната
служба уточнява условията, при които може да се приеме, че длъжностното лице, разгласило
такава информация, е действало „добросъвестно“ по смисъла на член 22а от Правилника.
На първо място, разгласените нередности, в случай че наистина са извършени, трябва да
са очевидно сериозни. На второ място, отправените обвинения трябва да почиват на кон‑
кретни факти или поне да имат „достатъчна фактическа обосновка“. Всъщност упражнява‑
нето на свободата на изразяване, част от която е възможността на длъжностното лице да
съобщи за психически тормоз или за наличие на противоправно поведение или на сериозно
неизпълнение на задължения от страна на длъжностните лица, е обвързано със задължения
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и отговорности, и този, който реши да разгласи подобна информация, трябва старателно
да провери, доколкото обстоятелствата позволяват това, нейната точност и надеждност. На
трето място, длъжностното лице трябва да разгласи информацията по подходящ начин, и в
частност да се обърне към компетентния орган или инстанция, а именно „прекия си ръково‑
дител или своя генерален директор или, ако намери за необходимо — генералния секретар
или лицата на равностойна длъжност, или директно [ОЛАФ]“. На четвърто и последно място,
разгласяване, продиктувано от лична неприязън към съответното лице или недоволство от
него или пък направено с оглед получаването на лична облага, например парична, не може
да се счита за добросъвестно.

6.

Задължение за полагане на грижа

Макар съгласно постоянната съдебна практика срочно наетите служители с договори за оп‑
ределено време по принцип да нямат каквото и да било право на подновяване на договори‑
те им, тъй като подновяването представлява само възможност, обусловена от съответстви‑
ето му с интереса на службата, Съдът на публичната служба все пак уточнява в Решение от
13 юни 2012 г. по дело Macchia/Комисия (F-63/11), обжалвано пред Общия съд на Европейския
съюз, че преди да откаже на такъв служител да продължи служебното му правоотношение
с администрацията, по силата на задължението си за полагане на грижа органът, оправомо‑
щен да сключва договори, трябва да провери дали не съществува друга длъжност за срочно
нает служител, за която договорът на съответното лице би могъл да бъде подновен в интерес
на службата. В случая Комисията умишлено се е въздържала от каквато и да било преценка
в това отношение, тъй като се е стремяла към „опресняване“ на познанията на своите служи‑
тели и затова е искала да избегне всякакво продължаване на договор или запазване на слу‑
жебно правоотношение, което в крайна сметка може да доведе до сключването на договори
за неопределено време.

Заплати и социални придобивки на длъжностните лица
Съгласно член 12, параграф 2 от приложение VIII към Правилника длъжностно лице или
служител на възраст под 63 години, което/който е полагал(о) труд поне една година, пре‑
ди служебното му правоотношение да бъде прекратено по причина, различна от смърт или
инвалидност, и което/който няма право на незабавна или отложена пенсия за осигурителен
стаж, има право на обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение, при ус‑
ловие че с цел да установи или запази пенсионни права е участвал(о) след постъпването си
на служба в национална или частна пенсионноосигурителна схема или пенсионен фонд по
свой избор, отговарящ на изискванията по член 12, параграф 1 от посоченото приложение.
В Решение от 22 май 2012 г. по дело AU/Комисия (F-109/10) Съдът на публичната служба уточ‑
нява, че фактът, че съответното лице, което не е участвало в национална пенсионноосигури‑
телна схема, е продължило да се осигурява другояче за пенсия в страната си, сам по себе си
не поражда право на обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение. Освен
това сключването на договор за участие в частна пенсионноосигурителна схема — с цел ус‑
тановяването на пенсионни права — който може да бъде предсрочно прекратен и натрупа‑
ните суми да бъдат върнати, не дава право на обезщетение при прекратяване на служебното
правоотношение, тъй като съгласно член 12, параграф 1, буква б) от приложение VIII към Пра‑
вилника, такова право имат само лицата, чийто договор с частната пенсионноосигурителна
схема отговаря на редица условия, сред които и това да предвижда, че съответните лица
няма да получат обратно натрупаните суми.
В Решение по дело Marcuccio/Комисия, посочено по‑горе, Съдът на публичната служба прие‑
ма, че следва да се прави разлика между решението да се сезира комисията по инвалидност
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и индивидуалните решения относно състава ѝ, който може да бъде променен, ако това се
окаже необходимо. Така последователната смяна на един или няколко членове на комисията
по инвалидност не прави автоматично съставът ѝ незаконен. Освен това новите членове на
комисията по инвалидност, натоварени да представляват съответно институцията и заинте‑
ресованото длъжностно лице, не следва да бъдат лишени от правомощието си да посочат по
общо съгласие нов трети лекар, въпреки че такъв вече е бил служебно определен от пред‑
седателя на Съда. Този подход се обяснява по‑конкретно с факта, че възможността лекарите,
посочени съответно от институцията и от заинтересованото длъжностно лице, да определят
по общо съгласие трети лекар, им позволява да изберат лекар, чиито медицински знания от‑
говарят на професионалните изисквания, които те считат за необходими, и гарантира дове‑
рието им в него.
Накрая, съгласно постоянната съдебна практика, ако не е предвидено друго, новата норма се
прилага незабавно по отношение на фактическите състави, които ще възникнат, както и към
бъдещите последици на фактическите състави, които са възникнали при действието на ста‑
рата норма, но все още не са напълно завършени. В Решение от 13 юни 2012 г. по дело Guittet/
Комисия (F-31/10) Съдът на публичната служба приема, що се отнася до осигурителното по‑
критие за рисковете „злополука“ и „професионално заболяване“, и по‑конкретно до прилага‑
нето на скáлата за оценка на пораженията върху физическото и психичното здраве (наричана
по‑нататък „ПФПЗ“), че за осигуреното лице съответният фактически състав е напълно завър‑
шен в момента на стабилизиране на здравословното му състояние. В резултат на това Съдът
на публичната служба постановява, че доколкото член 30 от новите правила относно осигу‑
рителното покритие предвижда, че приложената към тях скàла се прилага по отношение на
осигурените лица, пострадали от злополука или професионално заболяване, чието здраво‑
словно състояние се е стабилизирало преди влизането на посочените правила в сила, тази
разпоредба урежда, що се отнася до въпросните лица, фактически състави, които са напълно
завършени при действието на скàлата за оценка на ПФПЗ, приложена към старите правила
относно осигурителното покритие, поради което придава обратно действие на приложената
към новите правила скàла. На тази основа Съдът на публичната служба припомня, че прин‑
ципът на правната сигурност не допуска началото на времевия обхват на акт на Съюза да се
определя към момент, предхождащ влизането му в сила, освен по изключение, когато поста‑
вената цел го изисква и когато оправданите правни очаквания на заинтересуваните лица са
надлежно зачетени. Той преценява, че в случая тези условия не са били изпълнени.

Дисциплинарни мерки
Член 25 от приложение IX към Правилника закрепва принципа, че „наказателното производ‑
ство“ е основание за спиране на дисциплинарното, когато и двете производства са образува‑
ни за едни и същи деяния. Доколкото в Правилника понятието за наказателно производство
не е уточнено и с оглед на редицата случаи, в които законодателят на Съюза изрично или
мълчаливо препраща в това отношение към националното право, Съдът на публичната служ‑
ба преценява в Решение по дело BG/Европейски омбудсман, посочено по‑горе, че не може
да изведе самостоятелно определение на това понятие и че за целите на прилагането на ци‑
тирания по‑горе член 25 следва да препрати към правото на държавите членки, и по‑спе‑
циално към това на държавата, чиито наказателни органи смятат, че са компетентни да се
произнесат по деянията, извършени от длъжностното лице, срещу което е образувано дис‑
циплинарно производство.
В същото решение Съдът на публичната служба отбелязва, че принципът на ефективна съдеб‑
на защита, закрепен в член 47 от Хартата, не изключва възможността санкция първо да нало‑
жи административният орган, при условие обаче че решението му след това бъде проверено
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от съдебен орган, който упражнява пълен съдебен контрол. Освен това той припомня, че за
да се приеме, че упражнява пълен съдебен контрол, съдебният орган трябва да е компетен‑
тен да се произнесе по всички фактически и правни въпроси, които са от значение за спора,
с който е сезиран, което означава, що се отнася до дисциплинарните санкции, че трябва да
може да прецени дали санкцията е съразмерна на нарушението, а не само да провери дали
не са допуснати явни грешки в преценката или злоупотреба с власт.

Спорове във връзка с наемането по договор
В Решение от 27 ноември 2012 г. по дело Sipos/СХВП (F-59/11) Съдът на публичната служба от‑
белязва, че от член 1а, параграф 1 от Правилника във връзка с членове 2—5 от Условията за
работа на другите служители (по‑нататък „УРДС“) следва, че постоянните длъжности в инсти‑
туциите по принцип са предназначени да се заемат от длъжностни лица и само по изключе‑
ние такива длъжности могат да се заемат от наети по договор служители. Поради това, макар
да предвижда изрично, че на постоянна длъжност могат да се назначават такива служители,
член 2, буква б) от УРДС съдържа уточнението, че това е възможно само временно. Освен
това съгласно член 8, втора алинея от УРДС договорът за наемане като срочно нает служител
не може да надвишава четири години и може да се подновява само веднъж за максимален
срок от две години. След това срочно наетият служител губи това си качество, било поради
прекратяване на служебното му правоотношение, било поради назначаването му като длъж‑
ностно лице при определените в Правилника условия.

Състав

Съд на публичната служба на Европейския съюз

Б — Състав на Съда на публичната служба

(Протоколен ред към 1 януари 2012 г.)
Отляво надясно:
г‑н R. Barents, съдия; г‑жа I. Boruta, съдия; 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, съдия; г‑н K. Bradley, съдия; г‑жа W. Hakenberg, секретар.
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Членове

1.

Съд на публичната служба на Европейския съюз

Членове на Съда на публичната служба

(по реда на встъпване в длъжност)
Sean Van Raepenbusch
Роден през 1956 г.; бакалавърска степен по право (Свободен уни‑
верситет 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 de Bruxelles (1979—1984); длъжностно лице в Комиси‑
ята на Европейските общности (генерална дирекция „Социал‑
ни въпроси“, 1984—1988); член на правната служба на Комисия‑
та на Европейските общности (1988—1994); съдебен помощник
в Съда на Европейските общности (1994—2005); лектор в Уни‑
верситета 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 европей‑
ската публична служба, 1989—1991 г.; институционално право на
Европейския съюз, 1995—2005 г.; европейско социално право,
2004—2005 г.); многобройни публикации в областта на европей‑
ското социално право и институционалното 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.
Horstpeter Kreppel
Роден през 1945 г.; следва в университетите в Берлин, Мюн‑
хен 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 държа‑
вен 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.); препода‑
вател във Fachhochschule für Sozialarbeit във Франкфурт на Майн
и във Verwaltungsfachhochschule във Висбаден (1979—1990); нацио‑
нален експерт в правната служба на Комисията на Европейските
общности (1993—1996 г. и 2001—2005 г.); аташе по социалните въ‑
проси към посолството на Федерална република Германия в Мад‑
рид (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.
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Irena Boruta
Родена през 1950 г.; магистър по право от Университета във Вро‑
цлав (1972), доктор по право (Лодз, 1982 г.); адвокат към адвока‑
турата на Република Полша (от 1977 г.); гостуващ научен сътруд‑
ник (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 Университе‑
та 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 Европей‑
ския 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 евро‑
пейското социално право; съдия в Съда на публичната служба от
6 октомври 2005 г.
Maria Isabel Rofes i Pujol
Родена през 1956 г.; юридическо образование (licenciatura en
derecho, Universidad de Barcelona, 1981 г.); специализация по меж‑
дународно търговско право (Мексико, 1983 г.); обучение по ев‑
ропейска 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 служ‑
ба на Министерството на промишлеността и енергетиката от април
1984 г. до август 1986 г.); член на адвокатската колегия в Барсело‑
на (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 общностно процесуално право, юри‑
дически факултет, Universitat Autònoma de Barcelona (1993—2000);
голям брой публикации в областта на европейското социално
право; член на отделението по жалбите в Службата на Общността
за сортовете растения (2006—2009); съдия в Съда на публичната
служба от 7 октомври 2009 г.
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Ezio Perillo
Роден през 1950 г.; доктор по право и адвокат в Адвокатската ко‑
легия на Падуа; асистент, а впоследствие старши научен сътруд‑
ник по гражданско и сравнително право в Юридическия факултет
на Университета в Падуа (1977—1982); лектор по общностно пра‑
во в Европейския колеж в Парма (1990—1998) и в юридически‑
те факултети на Университета в Падуа (1985—1987), в Мачерата
(1991—1994), в Неапол (1995) и в Университета за изследвания в Ми‑
лано (2000—2001); член на научния комитет на „Master in European
integration“ в Университета в Падуа; длъжностно лице в Съда на Ев‑
ропейските общности, дирекция „Библиотека, изследвания и доку‑
ментация“ (1982—1984); съдебен помощник на генералния адвокат
M. Mancini (1984—1988); правен съветник на генералния секретар
Европейския парламент Enrico Vinci (1988—1993); също така в рам‑
ките на тази институция: началник на отдел в правната служба
(1995—1999); директор на дирекция „Законодателни и помирител‑
ни процедури, междуинституционални отношения и отношения
с националните парламенти“ (1999—2004); директор на дирекция
„Външни отношения“ (2004—2006); директор на дирекция „Законо‑
дателство“ в правната служба (2006—2011); автор на многобройни
публикации в областта на италианското гражданско право и пра‑
вото на Европейския съюз; съдия в Съда на публичната служба от
6 октомври 2011 г.
René Barents
Роден през 1951 г.; диплома по право, диплома по икономика (Уни‑
верситета „Еразъм Ротердамски“, 1973 г.); доктор по право (Универ‑
ситета в Утрехт, 1981 г.); научен сътрудник по европейско право
и международно икономическо право (1973—1974) и доцент по ев‑
ропейско и икономическо право в Institut Europa на Университета
в Утрехт (1974—1979) и Университета в Лайден (1979—1981); съде‑
бен помощник в Съда на Европейските общности (1981—1986), впо‑
следствие началник на отдел „Права съгласно Правилника за длъж‑
ностните лица“ в Съда на Европейските общности (1986—1987);
член на правната служба на Европейската комисия (1987—1991);
съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1991—2000);
началник на отдел (2000—2009), а впоследствие директор на ди‑
рекция „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; съ‑
ветник в Апелативен съд, с‘Хертогенбос (1993—2011); член на Крал‑
ската академия на науките на Нидерландия (от 1993 г.); многоброй‑
ни публикации в областта на европейското право; съдия в Съда на
публичната служба от 6 октомври 2011 г.
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Членове

Kieran Bradley
Роден през 1957 г.; диплома по право (Trinity College, Дъблин,
1975—1979 г.); сътрудник на сенатор Mary Robinson в сферата на из‑
следванията (1978—1979 г. и 1980 г.); стипендия „Pádraig Pearse“ за
обучение в Колежа на Европа (1979); следдипломно обучение по ев‑
ропейско право в Колежа на Европа (1979—1980); магистратура по
право в Университета в Кеймбридж (1980—1981); стаж в Европей‑
ския парламент (Люксембург, 1981 г.); администратор в секретари‑
ата 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 Европейски‑
те общности (1995—2000); доцент по европейско право в Harvard
Law School (2000); член на правната служба на Европейския парла‑
мент (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 спе‑
циализация по право на Общността в Колежа на Европа, Брюж
(1979—1980); стажант‑магистрат в Регенсбург (1980—1983); док‑
тор по право (1982); втори държавен изпит (1983); адвокат в Мюн‑
хен и Париж (1983—1989); длъжностно лице в Съда на Евро‑
пейските 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, асо‑
циации и комисии; многобройни публикации в областта на общ‑
ностното право и процес; секретар на Съда на публичната служ‑
ба от 30 ноември 2005 г.
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Промени в състава на Съда на публичната служба през
2012 г.

През 2012 г. в състава на Съда на публичната служба не са настъпили промени.
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Протоколен ред

от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г.
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
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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)
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В — Съдебна статистика на Съда на публичната служба
Обща дейност на Съда на публичната служба
1.

Образувани, приключени и висящи дела (2008—2012)

Образувани дела
2.
3.

Процент на делата според институцията ответник (2008—2012)
Език на производството (2008—2012)

Приключени дела
4.
5.
6.
7.

Съдебни решения и определения — Съдебен състав (2012)
Взето решение (2012)
Обезпечителни производства (2008—2012)
Продължителност на производствата в месеци (2012)

Висящи дела към 31 декември
8.
9.

Съдебен състав (2008—2012)
Брой на ищците и жалбоподателите (2012)

Други
10.	Съдебни актове на Съда на публичната служба, обжалвани пред Общия съд
(2008—2012)
11. Изход на производствата по обжалване пред Общия съд (2008—2012)
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Обща дейност на Съда на публичната служба —
Образувани, приключени и висящи дела (2008—2012)

250
200
150
100
50
0
2008 г.

2009 г.

 Образувани дела

Образувани дела
Приключени дела
Висящи дела

2010 г.

2011 г.

 Приключени дела

2008 г.
111
129
217

2009 г.
113
155
175

2012 г.

 Висящи дела

2010 г.
139
129
185

2011 г.
159
166
178

2012 г.
178
121
235¹

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

1

Включително 25 спрени дела.
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Образувани дела — Процент от броя на делата, разпреде‑
лени по институция основен ответник (2008—2012)
Процент от броя на образуваните дела през 2012 г.

Европейски
парламент
6,11 %

Съвет
3,89 %

Други страни
23,89 %

Европейска
инвестиционна
банка (ЕИБ)
4,44 %
Сметна палата
2,22 %

Европейски парламент
Съвет
Европейска комисия
Съд на Европейския съюз
Европейска централна банка
Сметна палата
Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)
Други страни
Общо

240

Европейска
комисия
58,33 %

Европейска
централна банка
1,11 %

2008 г.
14,41 %
4,50 %
54,95 %
2,70 %
5,41 %
1,80 %
16,21 %
100 %

2009 г.
8,85 %
11,50 %
47,79 %
2,65 %
4,42 %
0,88 %
0,88 %
23,01 %
100 %

2010 г.
9,35 %
6,47 %
58,99 %
5,04 %
2,88 %
5,76 %
11,51 %
100 %

2011 г.
6,29 %
6,92 %
66,67 %
1,26 %
2,52 %
0,63 %
4,32 %
11,40 %
100 %

2012 г.
6,11 %
3,89 %
58,33 %
1,11 %
2,22 %
4,44 %
23,89 %
100 %
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бразувани дела — Език на производството (2008—2012)
Разпределение за 2012 г.
италиански
19,66 %
нидерландски
3,37 %
полски
1,12 %
румънски
1,12 %
български
1,12 %
испански
1,69 %
немски
2,80 %
гръцки
0,53 %
английски
7,87 %

френски
60,67 %

Език на производството
български
испански
чешки
немски
гръцки
английски
френски
италиански
литовски
унгарски
нидерландски
полски
португалски
румънски
словашки
Общо

2008 г.

2009 г.
1
10
3
5
73
6
2
1
8
1
1

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1
1
9
3
8
63
13

2

2

2
3

6
2
9
105
13

10
4
23
87
29

5
1
14
108
35

15

2

1
1
1

6
2
2

111

113

139

1
159

178

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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Приключени дела — Решения и определения — Съдебен
състав (2012)

Състави от
трима съдии
93,39 %

Състав от един
съдия
1,65 %

Председател
4,96 %

Определения за
заличаване
Други
вследствие на
определения,
уреждане на
които слагат
спора по
край на
взаимно
производството
съгласие1

Решения

Пленум
Състави от трима съдии
Състав от един съдия
Председател
Общо

1

62

4

62

4

6
47
2
55

Общо

6
113
2
121

През 2012 г. по инициатива на Съда на публичната служба бяха направени 18 други опита за уреждане на
споровете по взаимно съгласие, които останаха без резултат.
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Приключени дела — Взето решение (2012)

Годишен доклад за 2012 г.

Уреждане на споровете по взаимно
съгласие по инициатива на съдебния
състав

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

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
Социално осигуряване/
професионално заболяване/
злополуки
Прекратяване или неподновяване
на договора на служител
Други
Общо

Определения

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

Изцяло уважени искове или жалби

Частично уважени искове или жалби

Решения

2
13

3

1

1
5

Изцяло или частично уважени искания
(особени производства)

5.

Съд на публичната служба на Европейския съюз

4
22
1
20
4
4

1

2
1

5

Общо

1
1

5
1
4

4
1

2

8
1

1

4
5

1
2

1

1
2

10
10

1

5

2

4

12

2
1
7

4
7
50

7
20

1
7
30

4

5
5

7
27
121
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Обезпечителни производства (2008—2012)

Взето решение
Приключени дела
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Общо

7.

Пълно или частично
допускане
4
1
6
7
11
29

Отхвърляне

Заличаване
4

1

1

4
4
10
22

2
3
1
6

Приключени дела — Продължителност на производството
в месеци (2012)

Образувани дела

Решения
Определения
Общо

62
59
121

Средна продължителност
Продължителност на
производството, без да
Продължителност на
се взема предвид
цялото производство
срокът на евентуално
спиране
19,4
19,3
12,3
10,1
15,9
14,8

Продължителността е изразена в месеци с десетично число.
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Висящи дела към 31 декември — Съдебен състав
(2008—2012)
Разпределение за 2012 г.

Състав от
един съдия
3,40 %

Състави от
трима съдии
87,23 %

Все още
неразпределени
дела
8,94 %

Пленум
0,43 %

2008 г.
Пленум
Председател
Състави от трима съдии
Състав от един съдия
Все още неразпределени дела
Общо
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2009 г.

2010 г.

5
2
199

6
1
160

1
1
179

11
217

8
175

4
185

2011 г.

2012 г.
1

1
156
2
19
178

205
8
21
235
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Висящи дела към 31 декември — Брой на ищците или
жалбодателите
Висящите дела с най‑голям брой ищци или жалбоподатели през 2012 г.
Брой на ищците или
жалбоподателите
535 (2 дела)
169
37 (26 дела)
33
25
19
16 (3 дела)
13
10
10 (2 дела)
10 (10 дела)

Области
Правилник — Възнаграждение — Годишно адаптиране на възнагражде‑
нията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители — Членове
64, 65, 65а и приложение XI към Правилника — Регламент (ЕС) № 1239/2010
на Съвета от 20 декември 2010 година — Корекционен коефициент —
Длъжностни лица, работещи в Испра
Правилник — Персонал на ЕЦБ — Реформа на пенсионната схема
Правилник — Пенсии — Член 11, параграфи 2 и 3 от приложение VIIІ към
Правилника относно прехвърлянето на пенсионни права
Правилник — ЕИБ — Пенсии — Реформа на пенсионната схема
Правилник — Повишаване — Процедури по повишаване за 2010 г. и 2011 г. —
Определяне на праговете за повишаване
Правилник — Комитет по персонала на Парламента — Избори —
Нарушения в изборния процес
Правилник — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за обра‑
зование — Условия за предоставяне
Правилник — Служител със спомагателни функции — Срочно нает служи‑
тел — Условия за наемане на работа — Продължителност на договора
Правилник — Договорно нает служител — Срочно нает служител —
Условия за наемане на работа — Продължителност на договора
Правилник — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EPSO/
AD/204/10 — Недопускане до следващия етап на конкурса вследствие на
получения резултат при подбора по документи
Правилник — Производства — Определяне на съдебните разноски

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 (2008—2012)
Общ брой на ищците
и жалбоподателите
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.

246

Общ брой на висящите дела
1 161
461
812
1 006
1 086

217
175
185
178
235
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10.

Съд на публичната служба на Европейския съюз

Разни — Съдебни актове на Съда на публичната служба,
които са обжалвани пред Общия съд (2008—2012)

140
120
100
80
60
40
20
0
2008 г.

2009 г.

2010 г.

 Брой на обжалваните
съдебни актове

Брой на обжалваните
съдебни актове
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.

37
30
24
44
11

2011 г.

2012 г.

 Общ брой на подлежащите на
обжалване съдебни актове1

Общ брой на подлежащите
на обжалване съдебни
актове1
99
95
99
126
87

Процент на обжалваните
съдебни актове2
37,37 %
31,58 %
24,24 %
34,92 %
12,64 %

1

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.

2

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.
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Разни — Резултати от обжалването пред Общия съд
(2008—2012)

30
25
20
15
10
5
0
2008 г.

 Отхвърлени
жалби

2009 г.

2011 г.

2012 г.

П
 ълна или частична
отмяна и връщане на
делото

 Пълна или частична
отмяна без връщане
на делото

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.

2008 г.
14
4

2009 г.
21
9

2010 г.
27
4

2011 г.
23
3

2012 г.
29
2

3

1

6

4

2

21

31

37

30

33
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Глава IV
Срещи и посещения

Официални посещения

Срещи и посещения

A — Официални посещения и прояви в Съда, Общия съд на
Европейския съюз и Съда на публичната служба на Европейския
съюз през 2012 г.
Съд
12 януари

г‑жа R.D. Iftimie, посланик на Румъния в Люксембург

31 януари

г‑н J. Peumans, председател на фламандския парламент, и делегация от
членове на фламандския парламент

6 февруари

г‑н R. Montgomery,
в Европейския съюз

9 февруари

посещение по повод регионалното събрание на посланиците на
Френската република в зона Европа

9 февруари

г‑н H. M. Szpunar, помощник държавен секретар в Министерството на
външните работи на Република Полша

9 февруари

г‑н D. Reynders, вицепремиер и министър на външните работи,
външната търговия и европейските въпроси на Кралство Белгия

12—14 февруари

делегации на висшите германофонски съдилища („срещи на
шесторката“)

16 февруари

г‑жа M. Nĕmcová, председател на Камарата на депутатите в парламента
на Чешката република

16 февруари

г‑н M. Schulz, председател на Европейския парламент

27 февруари

г‑н В. А. Чижов, посланик на Руската федерация в Европейския съюз

1 март

г‑н D. Christofias, председател на Република Кипър

5 март

г‑н A. Dastis Quecedo, постоянен представител на Кралство Испания
в Европейския съюз

7 март

г‑н A. Avello Díez del Corral, посланик на Кралство Испания
в Люксембург

14 март

г‑жа P. Kaukoranta, генерален директор на правната служба на
Министерството на външните работи на Република Финландия

22 и 23 март

делегация на Върховния административен съд на Кралство Швеция

29 март

г‑н L. Teirlinck, посланик на Кралство Белгия в Люксембург, и г‑н J.-F.
Terral, посланик на Френската република в Люксембург

23 и 24 април

делегация на Върховния съд на Чешката република

23—25 април

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

27 април

г‑н D. Teixeira de Abreu Fezas Vital, постоянен представител на
Португалската република в Европейския съюз

3 май

г‑н К. Масимов, министър‑председател на Република Казахстан

3 май

г‑н X. Bettel, кмет на град Люксембург
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14 май

г‑н W. Hoyer, президент на Европейската инвестиционна банка

30 май

г‑жа S. Day O'Connor, бивш съдия във Върховния съд на САЩ

6 юни

г‑н D. Gros, кмет на град Мец

11 юни

г‑н D. Vaughan, докладчик на бюджетната комисия на Европейския
парламент

15 и 16 юни

конференция на сдружението на съдебните помощници и бившите
съдебни помощници в Съда на Европейския съюз

25 юни

церемония по официалното връчване на картина на Й. Биркемозе,
предоставена на Съда от Кралство Дания, в присъствието на г‑н N.
Wammen, министър на европейските въпроси на Кралство Дания

25—27 юни

делегация на Съда на Икономическата общност на страните от Западна
Африка

11 юли

г‑н J.-U. Hahn, вицепремиер и министър на правосъдието, интеграцията
и европейските въпроси на провинция Хесен (Германия)

16 юли

г‑н O. Miljenić, министър на правосъдието на Република Хърватия,
г‑н B. Hrvatin, председател на Върховния съд на Република Хърватия,
и г‑н S. Petrović, професор в Юридическия факултет на Загребския
университет

14 септември

кипърски членове на Европейския парламент

24 и 25 септември

посещение на магистрати и университетски преподаватели от
Обединеното кралство и Ирландия

25 септември

г‑н A. Seban, председател на центъра „Помпиду“

2 октомври

г‑жа C. Gläser, посланик на Федерална република Германия
в Люксембург

8 октомври

връчване на г‑жа P. Lindh, бивш член на Съда, на издадения в нейна
чест сборник

25 октомври

г‑н F. Mulholland, главен прокурор на Шотландия

7 ноември

делегация на висши магистрати от Югоизточна Европа

12 и 13 ноември

Шести люксембургски експертен форум по въпросите на развитието
на правото на Съюза

26 ноември

делегация на Европейския съд по правата на човека

30 ноември

г‑н N. Stefanovic, председател на Народното събрание на Република
Сърбия

3 и 4 декември

форум на магистрати

4 декември

връчване на възпоменателната пощенска марка за 60-ата годишнина
на Съда от люксембургското предприятие „Пощи и далекосъобщения“

12 декември

г‑н M. Ентин, посланик на Руската федерация в Люксембург
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Общ съд
24 януари

посещение на белгийска делегация по въпросите на съдебната
ефективност

3 февруари

посещение на делегация на Министерството на външните работи на
Великото херцогство Люксембург

11 май

посещение на делегация на Министерството на правосъдието на
Република Хърватия

6 юни

посещение на делегация на „Дискусионния форум по въпроси на
публичното право“

23 октомври

посещение на работната група на съветниците по външни отношения
(Санкции), съставена от представители на държавите членки, на
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и на правните служби
на Комисията и Съвета

Съд на публичната служба
12 септември
26 септември

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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Б — Посещения с образователна цел
1.

Разпределение по вид групи (2012)
Брой групи
Други
11,68 %

Национални
държавни служители
9,45 %

Национални
магистрати
18,21 %

Адвокати/
Юридически
съветници
12,54 %

Брой
групи

106
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73

25

10

245

55

Общо

Други

Студенти/
Стажанти

Дипломати/
Членове на
парламенти

Преподаватели
по право

Адвокати/
Юридически
съветници

Национални
магистрати

Студенти/Стажанти
42,10 %

Национални
държавни
служители

Преподаватели
по право
4,30 %
Дипломати/
Членове на парламенти
1,72 %

68

582
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Посещения с образователна цел — Разпределение по държави членки (2012)

HU

LU

LT
 Брой групи

SK

SI
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PT
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NL

MT

LV

CY

IT

FR

ES

EL

IE

EE

DE

DK

CZ

BG

BE
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Смесени групи (ЕС)

Трети страни

UK

SE

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
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6
20
32
73
434
1 173

24
85
36
436
246
1 538
182

79

221

33

48
21

10

52

40
48

24
17

34

25

19

5

18

15

3

20

95

8
14

6

4
10
25
186

12
28
4
75
295

Национални
магистрати

49
46
1 169
1 556
6 566

145
10
128
45

109
207

45
28
132
743
390
16
15
8
55
44

96
793
1 231

16

11

49

Брой посетители
Национални
Дипломати/
Адвокати/
Студенти/
Преподаватели
държавни
Членове на
Юридически
Стажанти
по право
служители
парламенти
съветници
72
28
628
52
18
86
60
50
13
51
16
191
43
861
172

9
98
89
1 718

20

32

24

12

10
275

23
1 037

84
5

Други
25
7
8
10
97
4
3
18
54
32
4
6
8
6
1
8
14
8
9
9
3
3
8
12
122
103
582

49
38
262
1 278
428
22
18
16
115
44
184
330
193
57
165
45
50
206
123
815
3 118
12 629

Брой групи

824
103
150
228
2 599

Общо

Посещения с образователна цел
Срещи и посещения
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3.

Посещения с образователна цел

Форум на магистратите (2012)

BE
BG
CZ

6
2
2

4.

DK
DE
EE

3
8
1

IE
EL
ES

FR
IT
CY

2
5
5

LV
LT
LU

3
3
2

Общо

95

8
3
2

HU
MT
NL

3
1
7

AT
PL
PT

3
5
4

RO
SI
SK

4
2
3

FI
SE
UK

3
0
5

Промени във връзка с броя и вида посетители (2009—2012)

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

 Национални магистрати

 Адвокати/Юридическисъветници

 Преподаватели по право

 Дипломати/Членове
на парламенти

 Студенти/Стажанти

 Национални държавни
служители

 Други

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
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2 463
2 037
2 087
1 538

1 219
1 586
1 288
1 173

156
84
47
182

262
193
146
221

7 053
6 867
6 607
6 566

1 016
870
830
1 231

1 854
2 078
1 507
1 718

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
12 629
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Срещи и посещения

В — Тържествени заседания

14 май

тържествено заседание по повод частичното обновяване на състава на
Европейската сметна палата

17 септември

тържествено заседание по повод встъпването в длъжност на г‑н G.
Berardis като съдия в Общия съд

8 октомври

тържествено заседание по повод частичното обновяване на състава на
Съда и съответно напускането на съдия J. N. Cunha Rodrigues, на първия
генерален адвокат г‑н J. Mazák и на съдиите K. Schiemann и Ena Cremona
и встъпването в длъжност на г‑н J. L. da Cruz Vilaça като съдия, на г‑н M.
Wathelet като генерален адвокат и на г‑н C. Vajda като съдия, както и на
г‑н E. Buttigieg като съдия в Общия съд

28 ноември

тържествено заседание по повод напускането на генералния адвокат
г‑жа V. Trstenjak и встъпването в длъжност на г‑н N. Wahl като генерален
адвокат в Съда

4 декември

тържествено заседание по повод 60-та годишнина на Съда
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Г — Посещения или участия в официални прояви
Съд
1 януари

представляване на Съда на новогодишното тържество във Валета по
покана на президента на Република Малта

3 януари

представляване на Съда на новогодишния прием в Брюксел,
организиран от Касационния съд на Белгия

9 януари

представляване на Съда на тържественото заседание на Касационния
съд на Френската република в Париж

11 януари

представляване на Съда на новогодишния прием в двора на Н.К.В.
Великия херцог на Люксембург

12 януари

представляване на Съда на новогодишния прием на президента на
Федерална република Германия в Берлин

19 януари

представляване на Съда на новогодишния прием, организиран
в Брюксел от постоянното представителство на Кралство Белгия
в Европейския съюз

20 януари

представляване на Съда на официалната церемония по повод
встъпването в длъжност на г‑н R. Mellinghoff като председател на
Федералния финансов съд в Мюнхен

24 януари

представляване на Съда на вечерята, организирана в Брюксел от
датското председателство на Европейския съюз

26 януари

представляване на Съда на церемонията по откриването на съдебната
година във Върховния касационен съд в Рим

27 януари

участие на делегация на Съда в тържественото заседание и в семинар
на тема „Как да се осигури по‑голямо участие на националните
съдилища в системата на Конвенцията?“, организирани от
Европейския съд по правата на човека в Страсбург

30 януари

представляване на Съда по покана на Болонския университет на
церемонията в Болоня по връчването на титлата „доктор хонорис
кауза“ по международни отношения на г‑н G. Napolitano, президент на
Италианската република

8 февруари

представляване на Съда на приема в Берлин по случай новата съдебна
и политическа година по покана на министъра на правосъдието на
Федерална република Германия

1 март

представляване на Съда на церемонията по встъпването в длъжност
на новия президент на Република Финландия г‑н S. Niinistö в Хелзинки

15 и 16 март

представляване на Съда на семинар на тема „Практическо прилагане
на Хартата на основните права на Европейския съюз“, организиран
в Копенхаген от датското министерство на правосъдието по повод
началото на датското председателство

22 март

участие на председателя на Съда на кръгла маса на тема „Европа
след кризата“, организирана в Люксембургския университет по повод
държавното посещение на кралицата на Кралство Нидерландия

2—6 април

официално посещение на делегация на Съда в Руската федерация
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4 април

представляване на Съда на Общото събрание на Конституционния
съд във Варшава и лекция на тема „Преюдициалните въпроси на
Конституционния съд“

16—19 май

представляване на Съда на Втория международен правен форум
в Санкт Петербург

16—20 май

официално посещение на делегация на Съда в Румъния

17—19 май

представляване на Съда на Деветата иберо‑американска
конференция по конституционно правосъдие в Кадис

22 и 23 май

представляване на Съда и изказване на тема „Новите моменти
в практиката на Съда в областта на прякото данъчно облагане на
гражданите“ в рамките на програмата „Фискалис“, организирана
в Никозия от генерална дирекция „Данъчни въпроси и митнически
съюз“ на Европейската комисия съвместно с Министерството на
финансите на Кипър

30 май—2 юни

участие на делегация на Съда на 25-я конгрес на Международната
федерация по европейско право в Талин

1 юни

представляване на Съда на тържествата в Рим по повод националния
празник на Италианската република по покана на президента на
страната

25 и 26 юни

представляване на Съда на състоялия се в Мадрид 23-и колоквиум
на Сдружението на държавните съвети и на върховните
административни съдилища в Европейския съюз

5 юли

представляване на Съда на тържествата в Лимасол по повод началото
на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз по
покана на президента на Република Кипър

24 юли

участие на председателя на Съда на приема на президента на
Република Гърция в Атина по повод годишнината от възстановяването
на републиката

1—4 септември

официално посещение на делегация на Съда в Република Кипър

4—7 септември

представляване на Съда на 16-я симпозиум на европейските съдии по
патентни спорове в Дъблин

21 септември

участие на делегация на Съда на 69-я ден на германските юристи
в Мюнхен

28 септември

участие на председателя на Съда на конференцията на Европейския
правен институт в Брюксел и произнасяне на заключителната реч

1 октомври

представляване на Съда на откриването на съдебната година
в Лондон

1 октомври

представляване на Съда на тържествата във Виена за Деня на
конституцията

2 октомври

представляване на Съда на конференция на тема „Ефективно
прилагане на правилата на конкуренция в ЕС“, организирана
в Никозия от Комисията за защита на конкуренцията на Република
Кипър

3 октомври

представляване на Съда на тържествата в Мюнхен по повод Деня на
германското единство
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26 октомври

представляване на Съда на 5-я колоквиум на Мрежата на
председателите на върховните съдилища в Европейския съюз,
организиран в Париж на тема „Назначаването на съдиите във
върховния съд, в Съда на Европейския съюз и в Съда по правата на
човека“

9 ноември

представляване на Съда на кръглата маса за водещите дела в областта
на убежището, организирана в Страсбург от Съда по правата на
човека

15 и 16 ноември

представляване на Съда на симпозиума „Основните права в ЕС — три
години след Лисабон“ по покана на кипърското председателство на
Съвета на Европейския съюз и реч на тема „Основните права в ЕС —
люксембургската гледна точка“ в Европейския колеж в Брюж

23 ноември

представляване на Съда на семинара, организиран в Брюксел
от Сдружението на държавните съвети и на върховните
административни съдилища в Европейския съюз на тема „Достъпът
на гражданите до правосъдие и организацията на правораздаването
в областта на околната среда — националните особености
и влиянието на правото на Европейския съюз“

29 ноември

представляване на Съда на тържество в Брюксел по повод румънския
национален празник

6 декември

представляване на Съда на годишния прием на президента
на Република Финландия в Хелзинки по повод празника на
независимостта на страната

20 декември

представляване на Съда на приема в Любляна по повод националния
празник на Република Словения по покана на председателя на
Конституционния съд на страната

Общ съд
8 февруари

представляване на Общия съд на приема в Берлин по случай новата
съдебна и политическа 2012 година по покана на федералния
министър на правосъдието

8 март

представляване на Общия съд на прием в посолството на
Обединеното кралство в Люксембург по повод посещението на
държавния секретар на правосъдието

22 май

представляване на Общия съд на Кралското градинско парти
в Бъкингамския дворец

27—29 май

представляване на Общия съд при официалното посещение във
Вилнюс по покана на президента на Република Литва

30 май—2 юни

представляване на Общия съд на 25-я конгрес на Международната
федерация по европейско право в Талин (Естония)

23 юни

представляване на Общия съд на празничната меса и приема на
Великия херцог по повод националния празник на Люксембург

8—10 юли

представляване на Общия съд на посещение за обмяна на опит във
френския Държавен съвет в Париж

1 октомври

представляване на Общия съд на тържествата във Виена по повод 92ата годишнина на Конституцията на Република Австрия

Годишен доклад за 2012 г.

263

Срещи и посещения

Участие в официални прояви

1 октомври

представляване на Общия съд на церемонията по откриването на
съдебната година в Уестминстърското абатство в Лондон

3 октомври

представляване на Общия съд на приема на президента на Федерална
република Германия по повод националния празник на страната

29—31 октомври

представляване на Общия съд при официалното посещение в София
по покана на вицепрезидента на Република България

6 декември

представляване на Общия съд на официалния прием на президента
на Република Финландия в Хелзинки по повод празника на
независимостта на страната

20 декември

представляване на Общия съд на тържествата за Деня на
конституцията по покана на председателя на Конституционния съд
на Република Словения

Съд на публичната служба
29 и 30 октомври
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посещение в Държавния съвет на Италианската република в Рим
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