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Съдът отхвърля жалбата на Съвета по дело за антидъмпинг на китайското 
дружество Xinanchem, специализирано в производството на глифозат 

Контролът на китайската държава върху общото събрание на акционерите на 
Xinanchem не изключва автоматично възможността това дружество да се ползва от 

статута на предприятие, функциониращо в условията на пазарна икономика 

Европейският съюз защитава вътрешния си пазар от дъмпингов внос на стоки от страни, 
които не са членки на Съюза, тоест от вноса на стоки с изкуствено ниски цени. Съгласно 
„основния антидъмпингов“ регламент1, тези стоки са предмет на процедура, която има за 
цел да установи тяхната нормална стойност. В действителност разликата между 
нормалната и декларираната стойност служи за установяване на размера на 
антидъмпинговото мито, което трябва да се наложи на вносителя, за да се лиши последния 
от конкурентното предимство, с което разполага благодарение на дъмпинга. 

При дъмпингов внос на стоки с произход от страна без пазарна икономика нормалната 
стойност по правило се определя въз основата на цената или изградената стойност в трета 
аналогична страна с пазарна икономика. Ако обаче се установи — по искане на 
производител, който е субект на антидъмпингово разследване и е от определени трети 
страни без пазарна икономика, сред които и Китай — че за този производител преобладават 
условия на пазарна икономика, той се третира като производител от трета страна с пазарна 
икономика. За да може да се ползва от статута на предприятие, функциониращо в условията 
на пазарна икономика („СПИ“), производителят трябва да представи доказателства за това, 
че решенията му относно цените и разходите за вложените материали се взимат в отговор 
на сигнали от пазара, които отразяват предлагането и търсенето, и без значителна намеса 
на държавата в това отношение. Предоставянето на „СПИ“ изисква антидъмпинговият марж 
да се изчислява въз основа на индивидуални данни за производителя, което по правило 
води до по-малък или дори до никакъв антидъмпингов марж. 

През 1998 г. Съветът установява антидъмпингово мито върху вноса на глифозат с произход 
от Китай — основен химически хербицид, широко използван от земеделските производители 
в целия свят. 

При преразглеждането на тези антидъпмингови мерки през 2003 г., Zhejiang Xinan Chemical 
Industrial Group („Xinanchem“) — дружество, учредено по китайското право, което 
произвежда и продава глифозат на китайския и световния пазар, иска статута на 
предприятие, функциониращо в условията на пазарна икономика. 

                                                 
1 Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 година за защита срещу дъмпингов внос на стоки от 
страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 56, 1996 г., стр. 1; Специално издание на български 
език, 2007 г., глава 11, том 12, стр. 223), изменен с Регламент (ЕО) № 461/2004 на Съвета от 8 март 2004 година 
(OВ L 77, стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 34, стр. 171). 
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През 2004 г. по предложение на Комисията Съветът приема регламент2 за удължаване на 
тези антидъмпингови мерки. С този регламент искането на Xinanchem е отхвърлено по-
специално с мотива, че в качеството си на акционер китайската държава упражнява 
значителен контрол върху това дружество и се намесва при определянето на експортните 
цени посредством система за потвърждаване, управлявана от Китайската търговска палата. 
Така на Xinanchem се налага общо антидъмпингово мито в размер на 29,9 % въз основа на 
данните получени от производители от трета страна с пазарна икономика, в случая 
Бразилия. 

Xinanchem подава жалба срещу този регламент пред Общия съд, който с решението си от 
17 юни 2009 г.3 отменя този регламент, доколкото се отнася до това дружество. 

Общият съд констатира, че в качеството си на миноритарен акционер в това дружество и 
поради широкото разпределение на акции, които не са собственост на държавата, 
китайската държава контролира общото събрание на това дружество, което избира 
членовете на управителния съвет. Общият съд приема обаче, че държавният контрол от 
страна на китайската държава по принцип не може да се приравни на значителна намеса на 
държавата в решенията на производителя относно цените и разходите за вложените 
материали4. Ето защо Съветът и Комисията не могат да откажат автоматично да признаят 
на Xinanchem статута на предприятие, функциониращо в условията на пазарна икономика, 
без да вземат предвид предоставените от това дружество доказателства. 

От друга страна, Общият съд посочва, че представените от Xinanchem доказателства могат 
да удостоверят, че механизмът за потвърждаване на договорите за износ, управляван от 
Китайската търговска палата, не е наложен от китайската държава и че Xinanchem е било 
свободно да определя експортните си цени. От това Общият съд достига до извода, че без 
да се поставя под съмнение доказателствената стойност на тези доказателства или 
обстоятелството, че те са достатъчни, институциите не са могли да заключат, че 
посредством посочения механизъм държавата упражнява значителен контрол върху тези 
цени. 

Съветът обжалва решението на Общия съд пред Съда. 

В постановеното днес съдебно решение, Съдът констатира, че основният „антидъмпингов 
регламент“ не забранява всяка намеса на държавата в предприятията на производителите, 
а само значителната намеса в решенията относно цените и разходите за вложените 
материали на тези предприятия. Доколкото този регламент има за цел да гарантира, че 
посочените решения се приемат съгласно приложимите в пазарна икономика условия, 
държавна намеса, която нито по естеството си, нито по последиците си може да направи 
тези решения несъвместими с условията на пазарна икономика, не може да се счита за 
значителна. 

При тези обстоятелства Съдът потвърждава констатацията на Общия съд, че контролът, 
който упражнява в случая китайската държава, в качеството си на миноритарен 
акционер, върху Xinanchem не може да се приравни автоматично на значителна 
намеса на държавата в решенията на това дружество относно цените и разходите за 
вложените материали. 

                                                 
2 Регламент (ЕО) № 1683/2004 на Съвета от 24 септември 2004 година за въвеждане на окончателно 
антидъмпингово мито върху внос на глифозат с произход Китайската народна република (ОВ L 303, стр. 1; 
Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 36, стр. 144). На 13 декември 2010 г. Съветът 
приема Регламент за изпълнение (ЕС) № 1187/2010 за прекратяване на антидъмпинговата процедура във връзка 
с вноса на глифозат с произход от Китайската народна република (OВ L 332, стр. 31). Този регламент отменя, с 
влизането си в сила на 17 декември 2010 г., антидъмпинговите мерки относно този внос и прекратява свързаната 
с тях процедура. Все пак тъй като в настоящия случай фактите са настъпили преди тази дата, Регламент 
1683/2004 е приложим. 
3 Решение на Общия съд от 17 юни 2009 г. по дело Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group/Съвет (T-498/04). 
4 Разходите за вложените материали включват по-специално суровините, разходите за технологии и труд, 
продукция, продажби и инвестиции. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-498/04


В това отношение Съдът подчертава, че такъв контрол не е несъвместим по естеството си с 
правилата на пазарната икономика и не означава непременно, че китайската държава 
действително се е намесвала значително в решенията на Xinanchem относно цените и 
разходите за вложените материали. Съдът заключава, че Съветът и Комисията трябва да 
преценят дали предоставените от това дружество доказателства са достатъчни, за да се 
установи че то приема решенията си относно цените и разходите за вложените материали 
като взема предвид сигналите от пазара и без значителна намеса на държавата, което 
обаче не е направено от тези институции. 

Съдът все пак уточнява, че в контекста на държава без пазарна икономика, обстоятелството 
че установено в тази държава дружество се контролира de facto от публични акционери 
обосновава наличието на сериозни сменения относно това дали управителният съвет на 
това дружество е достатъчно независим от държавата, за да може да приема решенията 
относно цените и разходите за вложените материали самостоятелно в отговор на сигналите 
от пазара. Така при преценката на предоставените от Xinanchem доказателства Съветът и 
Комисията са могли да вземат предвид това обстоятелство. 

По-нататък, що се отнася до механизма за потвърждаване на договорите за износ, Съдът 
отхвърля довода, съгласно който обстоятелството, че китайската търговска палата е имала 
възможност да откаже да потвърди договорите за износ в случай на неспазване на 
референтната цена представлява на пръв поглед достатъчно доказателство за намеса при 
определянето на цените. В това отношение Съдът констатира, че институциите не могат да 
ограничат преценката си до анализ на положението, такова каквото е „на пръв поглед“, 
когато производителят предоставя доказателства, които могат да опровергаят това 
положение. Всъщност широката свобода на преценка, с която разполагат Съвета и 
Комисията в областта на търговските мерки за защита, не ги освобождава от задължението 
да отчетат надлежно тези доказателства. 

Предвид това, че не може дa се уважи нито един от доводите на Съвета и Комисията, 
Съдът отхвърля изцяло жалбата. 

 
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 

 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-337/09
http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm?
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Чужда държава не може да противопостави своя имунитет на трудовоправен 
иск от служител в нейно посолство, осъществяващ функции, които не се 

отнасят до упражняването на публична власт 

Поради това такъв служител може да сезира съдилищата на държавата членка, в която 
се намира съответното посолство 

Г-н Mahamdia, който има алжирско и германско гражданство, работи за алжирската държава 
като шофьор към нейното посолство в Берлин (Германия). Той оспорва своето уволнение 
пред германските юрисдикции като претендира обезщетение. Алжир обаче твърди, че като 
чужда държава се ползва с признат от международното право съдебен имунитет в 
Германия, съгласно който държава не може да бъде подчинена на юрисдикцията на друга 
държава. Освен това Алжир се позовава на клауза от трудовия договор, който я обвързва с 
г-н Mahamdia, съгласно която в случай на спор компетентност за разглеждане имат само 
алжирските съдилища. 

При тези обстоятелства Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Върховен трудов съд на 
региона Берлин-Бранденбург) отправя запитване до Съда за тълкуване на Регламент 
№ 44/20011, с който по-специално се установяват правила относно съдебната 
компетентност в областта на индивидуалните трудови договори. Правилата имат за цел да 
се осигури адекватна защита на работника или служителя, в качеството му на по-слаба 
договаряща страна. По тази начин, когато работодателят е с местоживеене извън 
територията на Европейския съюз, работникът или служителят може да предяви иск пред 
юрисдикция на държавата членка по местонахождение на „представителството“ на 
работодателя, в което полага своя труд. 

Предоставеният от Съда отговор в решението му от днес е, че посолство на трета държава 
в държава членка представлява „представителство“ по смисъла на регламента в спор 
относно трудов договор, сключен от посолството от името на изпращащата държава, когато 
осъществените от работника или служителя функции не се отнасят до упражняването на 
публична власт. 

В действителност, като всяка друга обществена институция, посолството може да бъде 
носител на права и задължения с гражданскоправен характер. Такъв е случаят, когато то 
сключва трудови договори с лица, изпълняващи функции, които не се отнасят до 
упражняването на публична власт. Освен това дадено посолство може да се приравни на 
център на стопанска дейност, който се проявява трайно пред външния свят. Също така 
наличието на спор в областта на трудовите отношения, какъвто е разглежданият случай, 
показва съществуването на достатъчна връзка с функционирането на посолството предвид 
управлението на неговия персонал. 

Що се отнася до позоваването на имунитета на Алжир, Съдът уточнява, че този имунитет 
няма абсолютна стойност. Той е общо признат, когато спорът се отнася до действия, които 

                                                 
1 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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изразяват суверенитет. От друга страна той може да бъде изключен, когато искът се отнася 
до действия, които не се отнасят до упражняването на публична власт. 

Поради това принципът на международното право относно съдебния имунитет на 
държавите допуска приложението на Регламент № 44/2001 в спор, в който работникът или 
служителят оспорва прекратяването на трудовия договор, който той е сключил с дадена 
държава, когато сезираната юрисдикция установи, че осъществените от работника или 
служителя функции не се отнасят до упражняването на публична власт. 

По отношение на включената в трудовия договор на г-н Mahamdia клауза, съгласно която 
при спор компетентност имат само алжирските съдилища, Съдът припомня, че Регламент 
№ 44/2001 ограничава възможността за дерогиране на въведените от него правила относно 
компетентността. Съдът уточнява, че сключено преди възникването на спора споразумение 
за предоставяне на компетентност не препятства работника или служителя да сезира 
компетентните съгласно специалните правила на регламента съдилища в областта на 
индивидуалните трудови договори. Всъщност, в противен случай не би могла да се постигне 
целта за защита на работника или служителя в качеството му на по-слаба договаряща 
страна. 

Следователно споразумение за предоставяне на компетентност, сключено преди 
възникването на спора, само би предоставило възможност на работника или служителя да 
сезира освен обикновено компетентните съгласно Регламент № 44/2001 съдилища и други, 
включително евентуално намиращи се извън Съюза, юрисдикции. 

 
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-154/11
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Лице, на което е разрешено единствено да регистрира име на домейн .eu за 
притежателя на марка, не е „лицензиант на предходни права“ 

Всъщност лицензиантите, които могат да предлагат регистрацията на марка като 
име на домейн .eu по време на т.нар. „Sunrise Period “, не включват лицата, които нямат 
разрешение да използват тази марка за търговски цели в съответствие с присъщите ѝ 

функции 

Регистрацията на имена на домейн от най-високо ниво .eu1 започва на 7 декември 2005 г. Тя 
се извършва на принципа „първи дошъл — първи обслужен“, а именно, че приоритет има 
първият заявител. През първите четири месеца обаче, така нареченият „Sunrise Period“, 
само притежателите на предходни права и официалните органи имат право да искат 
регистрация. От друга страна се прави разграничение между притежателите на предходни 
права. Така, през първите два месеца право да искат регистрация имат само притежателите 
на национални търговски марки и търговски марки на Общността, както и на географски 
означения. Техните лицензианти обаче могат да използват това преференциално 
третиране. Съгласно приложимата правна уредба EURid2, органът, на който е възложена 
тази регистрация, извършва регистриране на имената на домейн, заявени от предприятие, 
установено в държава от Съюза. 

Американското дружество Walsh Optical предлага на своя уебсайт в Интернет контактни 
лещи и други свързани с очила артикули. Няколко седмици преди началото на „Sunrise 
Period“, то регистрира марката на Бенелюкс „Lensworld“. Освен това то сключва 
„лицензионен договор“ с Bureau Gevers, белгийско дружество, което извършва 
консултантска дейност в областта на интелектуалната собственост. Съгласно този договор 
Bureau Gevers трябва да регистрира име на домейн .eu на свое име, но за сметка на Walsh 
Optical. В резултат на това на 7 декември 2005 г., в първия ден от „Sunrise Period“, Bureau 
Gevers подава пред EURid заявка за името на домейн „lensworld.eu“. На 10 юли 2006 г. това 
име на домейн е регистрирано в полза на Bureau Gevers. 

На 17 януари 2006 г. белгийското дружество Pie Optiek, което извършва дейност в областта 
на продажбата по Интернет на контактни лещи, очила и други продукти за очите, също 
заявява пред EURid името на домейн „lensworld.eu“. Малко преди това то заявява и 
регистрацията на фигуративната марка на Бенелюкс, съдържаща словния знак „Lensworld“. 
EURid обаче отхвърля това искане поради предходността на подадената от Bureau Gevers 
заявка. Понастоящем Pie Optiek твърди, че Bureau Gevers е действало спекулативно и е 
извършило злоупотреба. 

                                                 
1 На основание Регламент (ЕО) № 733/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 22 април 2002 година 
относно въвеждането на .eu домейн от най-високо ниво (ОВ L 113, стр. 1; Специално издание на български език, 
2007 г., глава 13, том 35, стр. 240) и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията от 28 април 2004 година относно 
определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на .eu домейн от най-високо 
ниво и принципите, които ръководят регистрирането (ОВ L 162, стр. 40; Специално издание на български език, 
2007 г., глава 13, том 45, стр. 71). 
2 European Registry for Internet Domains ASBL. 
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При тези обстоятелства Сour d'appel de Bruxelles (Белгия), сезиран с въвзивна жалба по този 
спор, иска от Съда да уточни понятието „лицензиант“, който има право да иска регистрация 
по време на първата фаза на „Sunrise Period“. 

Съдът преди всичко констатира, че правото на Съюза не дефинира термина „лицензиант“. 
При това положение Съдът напомня, че домейнът от най-високо ниво .eu е създаден за да 
увеличи видимостта на вътрешния пазар във виртуалния пазар, който се намира в 
Интернет, като установи ясно идентифицирана връзка със Съюза, както и да даде 
възможност на предприятия, организации и физически лица в Съюза да се регистрират в 
специален домейн, което ще направи тази връзка видима.  

Предвид тази цел в домейна от най-високо ниво .eu трябва да бъдат регистрирани имената 
на домейн, заявени от всяко предприятие, което има седалище, централно управление или 
основно място на дейност в Съюза, от всяка установена в него организация, без да се 
засяга прилагането на националното законодателство, както и от всяко физическо лице, 
пребиваващо в рамките на Съюза. Такива предприятия, организации и физически лица 
представляват лица, които могат да подават заявка за да регистрират едно или няколко 
имена на домейни в домейна .eu. 

Що се отнася до притежателите на предходни права само онези, които имат седалище, 
централно управление, основно място на дейност или пребивават в Съюза могат през 
„Sunrise Period“ да подават заявки за регистрация на едно или повече имена на домейн в 
домейна .eu. Също така лицензиантите на предходни права могат да подават заявки за 
регистрация само ако отговарят на критерия за присъствие на територията на Съюза и 
разполагат, поне частично и/или временно, със съответното предходно право вместо 
притежателя. 

Всъщност би било в противоречие с целите на съответната правна уредба, ако на 
притежател на предходно право, който не отговаря на критерия за присъствие на 
територията на Съюза, се даде възможност да получи име на домейн .eu посредством лице, 
което изпълнява този критерий за присъствие, но не разполага, нито дори отчасти или 
временно, с посоченото право.  

По-нататък Съдът приема, че договор, с който съдоговорителят, наречен „лицензиант“, се 
задължава срещу възнаграждение да положи разумни усилия за да подаде заявка и да 
получи регистрация на име на домейн .eu за притежателя на марка, прилича повече на 
договор за услуга, отколкото на лицензионен договор. Това е така, още повече ако такъв 
договор не предоставя на този лицензиант никакво право да използва с търговска цел 
посочената марка.  

Следователно такъв договор не може да се счита за лицензионен договор в правото на 
марките. При това положение съдоговорител, чиято задача е да регистрира име на домейн 
.eu за притежателя на въпросната марка не може да бъде квалифициран като „лицензиант 
на предходни права“ по смисъла на приложимата правна уредба. 

 
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 
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Лице, което осъществява продажби на самолетни пътувания, няма право да 
включва по подразбиране застраховката при отказ от полет при продажбата на 

самолетни билети по интернет 

Като „незадължителна добавка“ застраховката за отказ от полет може да се предлага 
само с приемане на „възможност за избор“ („opt-in“) 

Регламент № 1008/20081 има за цел по-специално да осигури по-голяма прозрачност на 
тарифите за заминаващи от Европейския съюз полети. Продавачите на самолетни билети 
са задължени по всяко време да посочват „крайната цена“, т.е. тарифата за полета, както и 
всички данъци, такси и допълнителни такси, които с оглед на нуждите на полета няма как да 
бъдат избегнати. „Незадължителните ценови добавки“ за незадължителни допълнителни 
услуги от своя страна трябва да се съобщават по ясен начин в началото на всеки процес на 
резервация, като приемането им от страна на потребителя се основава на приета 
„възможност за избор“. 

Дружеството еbookers.com Deutschland управлява интернет портал, чрез който продава 
самолетни пътувания. Когато потребителят е избрал определен полет в рамките на процеса 
на резервация, в горната дясна част на страницата в интернет се появява разбивка на 
разходите, озаглавена „Вашите реални разходи за пътуването“. Освен тарифата на полета, 
разбивката посочва сума за „данъци и такси“, както и начислявани по подразбиране разходи 
за „застраховка при отказ“. Сумата на тези разходи представлява „общата цена на 
пътуването“. В долната част на страницата в интернет потребителят получава информация 
относно процедурата, която да спази, за да откаже включената по подразбиране 
застраховка при отказ. Тази процедура се състои в изрично заявен отказ („opt-out“). При 
плащане от клиента след приключване на резервацията, ebookers.com заплаща на 
въздушния превозвач цената на полета, данъците и таксите — на компетентните органи, а 
застрахователната премия — на застрахователното дружество, което е юридически и 
икономически независимо от въздушния превозвач. 

Германско сдружение за защита на потребителите призовава ebookers.com на съд в 
Германия с искане за преустановяване на тази практика, изразяваща се във включването по 
подразбиране на застраховка при отказ в тарифата на полета. При тези обстоятелства 
Oberlandesgericht Köln (Апелативен съд, Кьолн) иска от Съда да установи дали цените на 
такива услуги, предоставяни от трети лица и фактурирани на потребителя от дружеството, 
което предлага полета, едновременно с тарифата за него под формата на обща цена, 
представляват „незадължителни ценови добавки“, поради което разглежданите услуги 
трябва да се предлагат въз основа на приета „възможност за избор“. 

Съдът напомня най-напред, че правото на Съюза има за цел да гарантира информирането и 
прозрачността в цените на въздухоплавателните услуги, поради което допринася за 
осигуряването на защита за потребителите. Той отбелязва, че „незадължителните ценови 
добавки“ са свързани с услуги, които допълват самата въздухоплавателна услуга. Те не са 
нито задължителни, нито абсолютно необходими за нуждите на полета, поради което 

                                                 
1 Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно 
общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, стр. 3). 
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потребителят може да избира да ги приеме или да ги откаже. Именно понеже потребителят 
има възможност да упражни този избор, правото на Съюза изисква подобни ценови добавки 
да се съобщават по ясен, прозрачен и недвусмислен начин в началото на всеки процес на 
резервация, като приемането им се основава на „възможност за избор“. Това изискване 
цели да попречи потребителят да бъде насърчаван да закупува допълнителни услуги, които 
не са абсолютно необходими за самия полет, освен ако избере изрично да ги закупи и да 
заплати свързаната с тях ценова добавка. 

По-нататък Съдът приема, че би било в противоречие с целта за защита на потребителя 
тази защита да зависи от това дали незадължителната услуга се предоставя от въздушен 
превозвач или от друго, юридически самостоятелно дружество. Обратно, важното е 
незадължителната допълнителна услуга и нейната цена да са във връзка със самия полет в 
рамките на процеса на неговата резервация. 

Съдът отговаря, че понятието „незадължителни ценови добавки“обхваща свързаните 
със самолетното пътуване цени на услуги, например за застраховка при отказ от 
полет, предоставяни от лице, различно от въздушния превозвач, и фактурирани на 
потребителите от продавача на пътуването заедно с въздухоплавателната тарифа 
под формата на обща цена. 

 
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 

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