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Придобиването на Skype от Microsoft е съвместимо с вътрешния пазар 

Сливането не ограничава конкуренцията нито на пазара на видеокомуникациите за 
широкия кръг потребители, нито на пазара на търговските комуникации 

Дружеството Skype предоставя услуги и софтуер за комуникация през интернет, даващи 
възможност за обмен на мигновени съобщения и за осъществяване на гласови и 
видеокомуникации. 

Microsoft е американско дружество, чиято дейност е насочена основно към разработване, 
развиване и продажба на компютърен софтуер, както и предоставяне на свързани с него 
услуги, включващи софтуер и услуги за комуникация през интернет, предлагани както на 
широкия кръг потребители, така и на ползвателите търговци. 

През септември 2011 г. Microsoft уведомява Комисията за концентрацията, чрез която смята 
да придобие контрола върху Skype. Cisco и Messagenet — дружества, предоставящи услуги 
и софтуер за комуникация през интернет съответно на предприятията и на широкия кръг 
ползватели — представят становища на Комисията, с които целят да докажат 
антиконкурентните последици, които ще възникнат от предвиденото сливане. Въпреки това 
през октомври 2011 г. Комисията обявява концентрацията1 за съвместима с вътрешния 
пазар. 

Впоследствие Cisco и Messagenet подават жалба до Общия съд за отмяна на решението на 
Комисията. 

В постановеното днес решение Общият съд най-напред констатира, че в решението си 
Комисията е извършила единствено разграничение между комуникациите през интернет за 
широкия кръг потребители („комуникациите за широкия кръг потребители“) и комуникациите 
за предприятията („търговските комуникации“) без да се произнася по въпроса дали вътре в 
категорията на комуникациите за широкия кръг потребители трябва да се идентифицира 
наличието на по-ограничени референтни пазари. Всъщност тя констатира, че 
концентрацията не поражда проблеми за конкуренцията дори и на най-тесните пазари. 

В този контекст Общият съд приема, че дори ако придобиването на Skype осигури на 
Microsoft дял между 80 и 90 % от сегмент от комуникациите за широкия кръг 
потребители, съответстващ на видеокомуникациите, осъществявани чрез PC, 
функциониращи с развитата от Microsoft операционна система Windows, големите пазарни 
дялове и голямата степен на концентрация на този сегмент от пазара не са показателни за 
наличието на пазарна мощ, позволяваща на Microsoft да възпрепятства в значителна степен 
ефективната конкуренция на вътрешния пазар. 

Всъщност секторът на комуникациите за широкия кръг потребители е нов бързо развиващ 
се сектор, който се характеризира с кратки цикли на нововъведенията и на който наличието 
на големи пазарни дялове може да се окаже краткотрайно. Освен това дружеството 
                                                 
1 Решение C (2011) 7279 за обявяване за съвместима с вътрешния пазар и със Споразумението за Европейското 
икономическо пространство (ЕИП) на концентрацията на предприятия, чрез която Microsoft придобива Skype 
(дело COMP/M.6281—Microsoft/Skype). 
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Microsoft, притежаващо традиционно много голям пазарен дял на пазарите на софтуер за 
PC, е по-слабо представено при новите компютърни платформи като например таблетите и 
смартфоните, чието значение на пазара на комуникациите за широкия кръг потребители не 
спира да нараства. Всеки опит за увеличаване на цените на комуникациите по отношение на 
ползвателите на PC би могъл да ги накара да се пренасочат към алтернативни платформи. 
Освен това, тъй като услугите на посочения пазар обикновено са безплатни, търговска 
политика, целяща да накара ползвателите да заплащат, може да ги пренасочи към други 
доставчици, които биха продължили да предлагат услугите си безплатно. 

Общият съд констатира също, че при платформите, различни от функциониращите с 
Windows PC, конкурентните на Microsoft оператори имат достатъчно големи пазарни дялове 
за създаването на комуникационни мрежи, чиято степен на използване и привлекателност 
за потребителите са най-малкото сравними с тези на Skype и Microsoft, взети заедно. 

При това положение и като взема предвид, че Cisco и Messagenet не са успели да докажат, 
че концентрацията може да увреди конкуренцията на пазара на комуникациите за широкия 
кръг потребители, Общият съд стига до заключението, че по отношение на този пазар 
разглежданото сливане е съвместимо с правилата на Съюза в областта на 
конкуренцията. 

По-нататък Общият съд отхвърля довода на Cisco и Messagenet, че в ущърб на 
конкурентите си чрез тази концентрация Microsoft би могъл да осигури на своя продукт 
на пазара на търговските комуникации — Lync — преференциална оперативна 
съвместимост със софтуера Skype и с голямата потребителска база на последния. 

В това отношение Общият съд припомня, на първо място, че концентрация може да бъде 
обявена за несъвместима с вътрешния пазар само ако възпрепятства конкуренцията пряко и 
непосредствено. Реализирането на оперативната съвместимост на Lync със софтуера Skype 
и произтичащото от това успешно предлагане на новия продукт на пазара — което 
теоретично би могло да позволи на Microsoft да ограничи конкуренцията — все още зависят 
от поредица фактори като вероятността за настъпването на всички от тях в относително 
близко бъдеще е несигурна. 

На второ място Общият съд констатира, че точните преимущества и реалното търсене на 
този продукт остават неясни. В това отношение Общият съд отбелязва, че предприятията, 
които евентуално биха били заинтересовани от интегрирано средство за комуникация, искат 
преди всичко да комуникират с потребителите на своите стоки и услуги, а не с ползвателите 
на софтуера Skype, които не са непременно техни настоящи или бъдещи клиенти. Освен 
това софтуерът Skype не позволява на предприятията да отправят активно предложения до 
ползвателите му, които по принцип използват псевдоним и свързването с тях е възможно 
само с предварително разрешение от тяхна страна. Освен това клиентите винаги могат 
свободно да се свържат чрез софтуера Skype — продължаващ да бъде продукт, който може 
да се изтегли безплатно както от частните лица, така и от ползвателите търговци — с 
предприятията, които им продават стоки и услуги, без тези предприятия да трябва да се 
снабдяват с продукта, получен в резултат на интеграцията от софтуера Lync и софтуера 
Skype. 

На трето място Общият съд подчертава, че Lync е изправен пред конкуренцията от страна 
на други големи участници на пазара на комуникации за предприятията, какъвто например е 
Cisco, като само неговият дял е по-голям от този на Microsoft. Това обстоятелство обаче 
значително намалява възможността за Microsoft да възпрепятства конкуренцията на този 
пазар. 

При това положение Общият съд отхвърля изцяло жалбата на Cisco и Messagenet. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Решението на Общия съд може да се обжалва само по правните въпроси пред Съда в 
срок от два месеца, считано от съобщаването му. 
 



ЗАБЕЛЕЖКА: Жалбата за отмяна цели да бъдат отменени актове на институциите на Съюза, които 
противоречат на правото на Съюза. При определени условия държавите членки, европейските 
институции и частноправните субекти могат да сезират Съда или Общия съд с жалба за отмяна. Ако 
жалбата е основателна, актът се отменя. Съответната институция трябва да отстрани евентуалната 
празнота в правото, създадена с отмяната на акта. 

 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Общия съд. 

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 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-79/12
http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm
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Служба „Преса и 
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Съд на Европейския съюз 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 159/13 
Люксембург, 12 декември 2013 г. 

Решение по дело C-267/12 
Frédéric Hay/Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et 

des Deux-Sèvres 
 

Служител, който сключва граждански пакт за солидарност с партньор от 
същия пол, трябва да има право на същите предимства като предоставяните 

на колегите му при встъпването им в брак, когато сключването на брак е 
забранено за двойките с хомосексуална ориентация 

Отказът да му се признае право на тези предимства представлява пряка 
дискриминация, основана на сексуалната ориентация 

Съгласно действащото към момента на настъпване на фактите по делото френско 
законодателство1 брак могат да сключват само лица от различен пол. 

Г-н Hay е служител в Crédit agricole mutuel, като съгласно колективния трудов договор на 
това предприятие2 служителите имат право на някои предимства при встъпване в брак, а 
именно специален отпуск и премия. На г-н Hay, който е сключил граждански пакт за 
солидарност с партньора си от същия пол, не е признато право на тези предимства с 
мотива, че в съответствие с колективния трудов договор те се предоставят само при 
встъпване в брак. 

Г-н Hay оспорва този отказ пред френските съдилища. Cour de cassation [Върховен 
касационен съд] (Франция), сезиран като последна инстанция, отправя запитване до Съда 
дали разликата в третирането на лицата, сключили граждански пакт за солидарност с 
партньор от същия пол, представлява основана на сексуалната ориентация дискриминация, 
забранена от правото на Съюза в трудовите правоотношения3. 

В постановеното на днешна дата решение Съдът проверява, на първо място, дали с оглед 
на разглежданите предимства положението на сключващите брак лица е сравнимо с това на 
лицата, които поради невъзможност да встъпят в брак с лице от същия пол сключват 
граждански пакт за солидарност. В това отношение Съдът констатира, че правата и 
задълженията на последните лица, както тези на съпрузите, са точно определени и че те се 
задължават да живеят съвместно и си дължат взаимно помощ и материална подкрепа. 
Освен това Съдът припомня, че към момента на настъпване на фактите по това дело 
гражданският пакт за солидарност е единствената предвидена във френското право 
възможност за двойките от един и същи пол да уредят партньорството си, като му придадат 
сигурен и противопоставим на трети лица правен статут. 

Вследствие на това Съдът постановява, че положението на сключващите брак лица и това 
на лицата от един и същи пол, които поради невъзможността да встъпят в брак сключват 

                                                 
1 Сключването на брак между лица от един и същи пол е разрешено във Франция със Закон № 2013-404 от 
17 май 2013 г. 
2 Колективният трудов договор на Crédit agricole mutuel е изменен на 10 юли 2008 г., за да имат право на 
разглежданите предимства и сключващите граждански пакт за солидарност лица. Тъй като обаче това изменение 
не поражда обратно действие, то не се прилага за положението на г-н Hay, който е сключил граждански пакт за 
солидарност с партньора си на 11 юли 2007 г. 
3 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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граждански пакт за солидарност, е сравнимо за целите на предоставянето на 
въпросните предимства. 

На следващо място Съдът постановява, че колективен трудов договор, съгласно който 
служителите имат право на платен отпуск и на премия при встъпване в брак, при положение 
че лицата от един и същи пол нямат право да сключват брак, създава пряка 
дискриминация, основана на сексуалната ориентация, спрямо сключилите граждански 
пакт за солидарност служители с хомосексуална ориентация. В това отношение 
обстоятелството, че гражданският пакт за солидарност не е предвиден само за 
хомосексуалните двойки, не променя естеството на дискриминацията спрямо тези двойки, 
които, за разлика от хетеросексуалните двойки, не са имали право към онзи момент законно 
да сключат брак. 

На последно място, след като по-неблагоприятното третиране на сключилите граждански 
пакт за солидарност двойки не е обосновано с едно от предвидените в директивата 
императивни основания от общ интерес, Съдът отговаря, че правото на Съюза не допуска 
оспорваната разпоредба от колективния трудов договор. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в 
рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на 
правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. 
Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. 
Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с 
подобен въпрос. 

 

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 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-267/12
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Служба „Преса и 
информация“ 

   Общ съд на Европейския съюз 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 160/13 
Люксембург, 13 декември 2013 г. 

Решение по дело T-240/10 
Унгария/Комисия 

 

Общият съд отменя решенията, с които Комисията разрешава пускането на 
генетично модифицирания картоф „Amflora“ на пазара 

Комисията е нарушила процесуалните правила на режимите за разрешаване на ГМО в 
Съюза 

На територията на Европейския съюз генетично модифицираните организми (ГМО) могат да 
бъдат освобождавани в околната среда или пускани на пазара само ако е налице 
разрешение, което се предоставя за специфична употреба, при определени условия и след 
научна оценка на рисковете. 

Разрешителният режим обхваща две различни процедури, приложими в зависимост от 
планираната употреба на ГМО. Първата, чиито правила се установени в Директива 
2001/18/ЕО1, е процедура за разрешаване на ГМО с оглед на съзнателното им 
освобождаване в околната среда. При тази процедура разрешението по принцип се издава 
от държавата членка, в която предприятието е подало съответното заявление. Другите 
държави членки и Комисията обаче могат да изложат своите възражения във връзка с 
евентуалното разрешение. 

Втората разрешителна процедура, въведена с Регламент 1829/20032, се отнася до 
генетично модифицираните храни и фуражи. В този случай заявлението за разрешение се 
оценява на равнището на Съюза. 

Когато е повдигнато възражение в рамките на първата процедура или е подадено заявление 
за разрешение в рамките на втората процедура, окончателното решение относно 
разрешението се взема от Комисията или Съвета въз основа на научните становища на 
Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). 

В тези случаи Комисията се подпомага от два комитета3, които са съставени от 
представители на държавите членки и дават становище след като се запознаят със 
становищата на ЕОБХ. Ако становището на компетентния комитет е положително, 
Комисията издава разрешение за съответното ГМО. Ако пък липсва становище или то е 
отрицателно, Комисията изпраща предложение за разрешение на Съвета, който може да 
приеме или да се противопостави на предложението. Ако Съветът не приеме решение, 
Комисията издава разрешението. 

Чрез свое дъщерно дружество дружеството BASF Plant Science GmbH иска, от една страна, 
от шведските органи да разрешат пускането на генетично модифицирания картоф „Amflora“ 
на пазара с оглед на отглеждането и използването му за промишлени цели. Тъй като 
                                                 
1 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 (OВ L 106, стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 7, стр. 75). 
2 Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно 
генетично модифицираните храни и фуражи (OВ L 268, стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., 
глава 13, том 41, стр. 3). 
3 В случая става въпрос за Регулаторния комитет за съзнателното освобождаване на генетично модифицирани 
организми в околната среда, създаден с Директива 2001/18/ЕО, и за Постоянния комитет по хранителната верига 
и здравето на животните, предвиден в Регламент (ЕО) № 1829/2003. 

http://www.curia.europa.eu/


коментари по това заявление представят редица държави членки, вземането на 
окончателно решение е поверено на органите на Съюза. 

От друга страна, дружеството BASF инициира пряко пред органите на Съюза разрешителна 
процедура с цел този картоф да може да се използва за производството на фураж. 
Съответното заявление обхваща и хипотезата на случайно наличие на следи от ГМО в 
хранителните продукти и фуражите. 

След като през 2005 г. получава положителни становища от ЕОБХ, Комисията представя на 
комитетите предложения за издаване на разрешение, а след това, при липсата на 
становище от тяхна страна, на Съвета, който не приема решение. Следователно на този 
етап Комисията е могла да издаде исканите разрешения. След като обаче получава в хода 
на разрешителните процедури данни за несъответствия между отделните научни становища 
на ЕОБХ, Комисията не издава разрешения, а решава да се консултира отново с този орган, 
за да получи разяснения по въпросните становища. През юни 2009 г. ЕОБХ издава 
консолидирано научно становище (подписано от някои от членовете му с особено мнение 
поради несъгласие с направените заключения), в което потвърждава, че картофът „Amflora“ 
не създава риск нито за здравето на човека, нито за околната среда. След това становище 
Комисията не сезира компетентните комитети с нови проекти на решения за издаване на 
разрешения, а с решения от 2 март 2010 г.4 издава двете искани разрешения. 

Тъй като обаче счита, че картофът „Amflora“ създава риск за здравето на човека и 
животните, както и за околната среда, Унгария подава жалба за отмяна на приетите от 
Комисията решения за издаване на разрешения. Франция, Люксембург, Австрия и Полша 
встъпват в производството в подкрепа на исканията на Унгария. 

С постановеното днес решение Общият съд установява най-напред, че преди да приеме 
оспорените решения, Комисията не е представила на компетентните комитети изменените 
проекти на тези решения, заедно с консолидираното становище от 2009 г. и особените 
мнения. Макар разпоредителните части на обжалваните решения да са идентични с тези от 
проектите на решения, първоначално представени на компетентните комитети и на Съвета, 
то случаят не е такъв що се отнася до възприетата от Комисията научна основа за приемане 
на тези решения. Поради това Общият съд отбелязва, че като е решила да поиска 
консолидирано становище от ЕОБХ и като е основала обжалваните решения именно на това 
становище, без да даде възможност на компетентните комитети да заемат позиция нито по 
становището, нито по изменените проекти на решения, Комисията се е отклонила от 
правилата на разрешителните процедури. 

В този контекст Общият съд счита, че ако Комисията беше спазила тези правила, 
резултатът от процедурата или съдържанието на обжалваните решения са могли да 
бъдат съществено различни. Всъщност доколкото гласовете за предходните проекти в 
рамките на комитетите са много разделени, а заключенията от консолидираното становище 
на ЕОБХ от 2009 г., съдържащо особени мнения, изразяват повече несигурност, отколкото 
предходните становища на ЕОБХ, не е била изключена възможността членовете на 
комитетите да преразгледат позицията си и да се произнесат за или против исканите 
разрешения. Освен това, когато комитетите не дадат становище или то е отрицателно, 
Комисията би следвало да представи предложенията за разрешение на Съвета, който би 
могъл да се произнесе за или против въпросните разрешения. Едва след тази процедура, 
ако няма решение от страна на Съвета, Комисията би могла да приеме решенията си. 

                                                 
4 Решение 2010/135/ЕС на Комисията от 2 март 2010 година за пускането на пазара, в съответствие с Директива 
2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на продукта картофи (Solanum tuberosum L. линия EH92-527-
1), генетично модифицирани за повишено съдържание на компонента на скорбялата амилопектин (OВ L 53, 
стp. 11) и на Решение 2010/136/ЕС на Комисията от 2 март 2010 година за разрешаване на пускането на пазара 
на фураж, произведен от генетично модифицирания картоф EH92-527-1 (BPS-25271-9), и случайното или 
технически неизбежното наличие на картофа в хранителни и фуражни продукти съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 53, стp. 15). 



В това отношение Общият съд констатира, че добавянето в проектите на обжалваните 
решения на мотиви, в които като научна основа се посочва едно ново становище на ЕОБХ, 
представлява съществено изменение на тези проекти спрямо предходния им вариант. 
Поради това тези решения не могат да се считат за идентични на предходните проекти 
и предложения. Освен това консолидираното становище от 2009 г., в което има големи 
различия с предходните становища на ЕОБХ, трябва да се приеме за нова оценка по 
същество, а не за чисто формално потвърждение на съдържащите се в предходните 
становища оценки на рисковете. 

При това положение, доколкото Комисията съществено е нарушила процесуалните си 
задължения, Общият съд отменя оспорените решения. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Решението на Общия съд може да се обжалва само по правните въпроси пред Съда в 
срок от два месеца, считано от съобщаването му. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Жалбата за отмяна цели да бъдат отменени актове на институциите на Съюза, които 
противоречат на правото на Съюза. При определени условия държавите членки, европейските 
институции и частноправните субекти могат да сезират Съда или Общия съд с жалба за отмяна. Ако 
жалбата е основателна, актът се отменя. Съответната институция трябва да отстрани евентуалната 
празнота в правото, създадена с отмяната на акта. 

 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Общия съд. 

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 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-240/10
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