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Решение по дело C-360/14 P 
Германия/Комисия 

 

След Общия съд, Съдът на ЕС също потвърждава решението на Комисията, с 
което забранява на Германия да запази граничните си стойности за арсена, 

антимона и живака в детските играчки 

Съдът отхвърля подадената от Германия жалба срещу решението на Общия съд и 
приема, че като отхвърля жалбата на тази държава членка, той не допуска грешка при 

прилагане на правото 

През 2009 г. Европейският съюз приема нова директива „детски играчки“1, в която определя 
нови гранични стойности за някои химични вещества в детските играчки. Германия смята, че 
приложимите в нейната страна гранични стойности за оловото, бария, антимона, арсена и 
живака, които отговарят на стария стандарт на ЕС2, осигуряват по-добра защита. Затова 
Германия иска от Комисията разрешение да запази тези стари стойности. С решение от 
1 март 2012 г. Комисията отхвърля това искане по отношение на антимона, арсена и живака 
и разрешава запазването на германските гранични стойности за оловото и бария само до 
21 юли 2013 г. най-късно. 

Сезиран от Германия, Общият съд на Европейския съюз в решение от 2014 г.3, потвърждава 
решението на Комисията, като приема, че по отношение на арсена, антимона и живака 
Германия не е доказала, че германските гранични стойности гарантират по-високо равнище 
на защита от новите европейски гранични стойности. Общият съд обаче отменя решението 
на Комисията за оловото, тъй като смята, че то е противоречиво в това отношение. По 
отношение на бария Общият съд констатира, че вече няма основание за постановяване на 
решение по същество, тъй като междувременно Комисията е изменила граничните 
стойности за този тежък метал (затова жалбата остава без предмет). 

Германия подава жалба срещу решението на Общия съд до Съда на ЕС. 

С решението си от днес Съдът на ЕС отхвърля изцяло жалбата на Германия. 

Съдът припомня, че за да обоснове запазването на съществуващи от по-рано национални 
разпоредби, държава членка може да се позове на факта, че оценката ѝ на риска за 
общественото здраве е различна от тази на законодателя на Съюза, направена в мярката за 
хармонизация. Законосъобразно е да могат да бъдат направени различни оценки на тези 
рискове, без непременно да се основават на различни или нови научни данни. Държавата 
членка обаче трябва да докаже, че нейните национални разпоредби гарантират по-високо 
равнище на защита на общественото здраве от мярката за хармонизация на Съюза4. 

Според Съда Общият съд не допуска грешка при прилагане на правото като приема, че 
Германия не е доказала това по отношение на арсена, антимона и живака. 

                                                 
1 Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно безопасността на 
детските играчки (ОВ L 170, стр. 1). 
2 Директива 88/378/EИО на Съвета от 3 май 1988 година относно сближаване на законодателствата на 
държавите членки във връзка с безопасността на детските играчки (ОВ L 187, стр. 1; Специално издание на 
български език, 2007 г., глава 13, том 8, стр. 231). 
3 Решение на Общия съд от 14 май 2014 г., Германия/Комисия (T-198/12, вж. също ПС № 72/14). 
4 Решение на Съда от 20 март 2003 г., Дания/Комисия (C-3/00, вж. също ПС № 20/03). 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Решенията или определенията на Общия съд подлежат на обжалване пред Съда, 
което се ограничава само до правни въпроси. По принцип обжалването няма суспензивно действие. 
Ако жалбата е допустима и основателна, Съдът отменя решението на Общия съд. Когато фазата на 
производството позволява това, Съдът може сам да постанови окончателно решение по делото. В 
противен случай той връща делото на Общия съд, който е обвързан с решението, постановено от 
Съда в рамките на обжалването. 

 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда. 

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването. 

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова  (+352) 4303 3708 

Кадри от обявяването на решението са достъпни на „Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106 
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