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Хартата на основните права допуска Комисията да предяви пред национална 
юрисдикция от името на Съюза иск за поправяне на вредите, претърпени от 

Съюза вследствие на картел или практика, който/която противоречи на 
правото на Съюза 

 

Когато с решение на Европейската комисия се установява съществуването на 
антиконкурентно споразумение, това решение обвързва публичните органи, включително 
националните юрисдикции.  

През февруари 2007 г.1 Комисията налага глоби с общ размер над 992 милиона евро на 
групите Otis, Kone, Schindler и ThyssenKrupp за участието им в картели на пазара на 
продажбата, инсталирането, поддръжката и модернизирането на асансьори и ескалатори в 
Белгия, Германия, Люксембург и Нидерландия.  

Засегнатите дружества подават жалба за отмяна на решението пред Общия съд на 
Европейския съюз. С решения от 13 юли 2011 г.2 Общият съд отхвърля жалбите на Otis, 
Kone и Schindler. Що се отнася до дружествата от групата ThyssenKrupp, Общият съд 
решава да намали наложените им глоби.  

Някои дружества от четирите групи пред Съда подават жалби за отмяна на решенията на 
Общия съд3.  

Същевременно през юни 2008 г. Комисията, в качеството на представител на Европейския 
съюз (наричан към онзи момент Европейска общност), предявява пред tribunal de commerce 
de Bruxelles (Белгия) иск, с който претендира от Otis, Kone, Schindler и ThyssenKrupp сумата 
7 061 688 EUR. Комисията поддържа, че Европейският съюз е претърпял в Белгия и 
Люксембург имуществена вреда от картела, в който са участвали тези предприятия. 
Всъщност Европейският съюз е сключил няколко договора за обществени поръчки за 
инсталиране, поддръжка и реновиране на асансьори и ескалатори в различни сгради на 

                                                 
1 Решение C(2007) 512 окончателен на Комисията от 21 февруари 2007 г. относно производство по член 81 [ЕО] 
(дело COMP/E-1/38.823 — Асансьори и ескалатори), резюме на което е публикувано в Официален вестник на 
Европейския съюз (ОВ 2008 г., C 75, стр. 19).  
2 Решение по дело Schindler Holding Ltd и др./Комисия (T-138/07) ; Решение по съединени дела General Technic-
Otis Sàrl/ Комисия (T-141/07), General Technic Sàrl/ Комисия (T-142/07), Otis SA и др./ Комисия (T-145/07) и United 
Technologies Corp./ Комисия (T-146/07); Решение по съединени дела ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV/Комисия 
(T-144/07), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH и др./Комисия (T-147/07), ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg 
Sàrl/Комисия (T-154/07), ThyssenKrupp Liften BV/Комисия (T-148/07), ThyssenKrupp Elevador AG/Комисия 
(T-149/07) и ThyssenKrupp AG/Комисия (T-150/07) и Решение по дело Kone Oyj и др./Комисия (T-151/07) (вж. също 
Прессъобщение № 72/11).  
3 Висящи дела: Schindler Holding Ltd и др./ Комисия (C-501/11 P) и Kone и др./ Комисия (C-510/11 P). 
Дела, заличени от регистъра с определения: Определение от 24 април 2012 г. по дело ThyssenKrupp Liften 
Ascenseurs/Комисия (C-516/11 P) и Определение от 24 април 2012 г. по дело ThyssenKrupp Liften /Комисия 
(C-519/11 P); Определение от 8 май 2012 г. по дело ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg/Комисия (C-504/11 P), 
ThyssenKrupp Elevator/Комисия (C-505/11 P) и Определение от 8 май 2012 г. по дело ThyssenKrupp/Комисия 
(C-506/11 P). 
Приключили дела: Определение от 15 юни 2012 г. по дело United Techologies (C-493/11 P) и Определение от 
15 юни 2012 г. по дело Otis Luxembourg и др./Комисия (C-494/11 P). 
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европейските институции със седалище в двете държави на цени, за които се твърди, че са 
по-високи от пазарните заради картела, обявен от Комисията за незаконен.  

При тези обстоятелства tribunal de commerce de Bruxelles решава да отправи към Съда 
няколко преюдициални въпроса. На първо място, той пита дали Комисията е овластена да 
представлява Съюза пред национална юрисдикция с оглед на обстоятелствата по 
конкретното дело.  

В това отношение Съдът счита, че тъй като делото е образувано преди влизането в сила  на 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), представителството на Съюза 
се урежда от Договора за създаване на Европейската общност (ЕО). Следователно 
Комисията е овластена да представлява Общността пред националната юрисдикция без да 
е необходимо да разполага със специално пълномощно за това. 

На второ място, националната юрисдикция пита дали Хартата на основните права на 
Европейския съюз допуска Комисията като представител на Съюза да предяви иск за 
поправяне на вредите, претърпени от Съюза вследствие на нарушаващо конкуренцията 
поведение, чиято противоправност е установена с решение на тази институция. 

Съдът напомня най-напред, че всеки има право да иска да бъдат поправени претърпените 
от него вреди, когато съществува причинно-следствена връзка между тези вреди и забранен 
картел или забранена практика и че такова право следователно има и Съюзът.  

Това право обаче трябва да се упражнява при спазване на основните права на страните, 
гарантирани по-специално от Хартата. Що се отнася в частност до правото на ефективна 
съдебна защита, Съдът напомня, че то включва различни аспекти като по-конкретно правото 
на достъп до съд и принципа на равни процесуални възможности. 

Що се отнася до правото на достъп до съд, Съдът посочва, че правилото, според което 
националните юрисдикции са обвързани от направените в решение на Комисията 
констатации за наличие на противоправно поведение, не предполага лишаване на страните 
от достъп до съд. В това отношение Съдът подчертава, че правото на Съюза предвижда 
система за съдебен контрол по отношение на решенията на Комисията в областта на 
конкуренцията, която система предоставя всички гаранции, изисквани от Хартата на 
основните права.  

Съдът отбелязва също така, че макар да е вярно, че националните съдилища са обвързани 
от констатациите на Комисията за наличие на нарушаващо конкуренцията поведение, това 
не променя обстоятелството, че само те са компетентни да преценят дали е настъпила 
вреда и дали съществува пряка причинно-следствена връзка между това поведение и 
претърпяната вреда. Дори когато в решението си Комисията е трябвало да определи 
конкретните последици от нарушението, пак националните съдилища са тези, които трябва 
да установят отделната вреда, причинена на всяко лице, което е предявило иск за 
поправянето ѝ. Ето защо Комисията не е съдия и страна по делото.  

Накрая, що се отнася до принципа на равните процесуални възможности, Съдът напомня, 
че целта на този принцип е да се осигури равновесие между страните в производството като 
се гарантира, че всеки представен пред юрисдикция документ може да бъде преценен и 
оспорен от всяка от страните в производството. Съдът обаче отбелязва, че в конкретния 
случай информацията, която Комисията е събрала по време на образуваното във връзка с 
нарушението производство и с която дружествата твърдят, че не са запознати, не е 
предоставена от Комисията на националната юрисдикция. При всяко положение правото на 
Съюза забранява на Комисията да използва събраната при разследване в областта на 
конкуренцията информация за цели, различни от тези на разследването. 

По тези съображения Съдът заключава, че Хартата допуска Комисията да предяви пред 
национална юрисдикция от името на Съюза иск за поправяне на вредите, претърпени от 
Съюза вследствие на картел или практика, който/която противоречи на правото на Съюза. 



 
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-199/11
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Радикалното намаляване на пенсионната възраст на унгарските съдии 
представлява основана на възраст неоправдана дискриминация 

Тази мярка не е пропорционална по отношение на преследваните от унгарския 
законодател цели, които са насочени към уеднаквяването на възрастта за пенсиониране 

при професиите от обществения сектор и установяването на по-уравновесена 
възрастова структура в правосъдието 

До 31 декември 2011 г. в Унгария съдиите, прокурорите и нотариусите са могли да 
упражняват професията си до навършване на 70-годишна възраст. Въпреки това 
измененото през 2011 г. унгарско законодателство предвижда от 1 януари 2012 г. съдиите и 
прокурорите, които са навършили общата възраст за пенсиониране, тоест 62 години, да 
прекратят упражняването на своята длъжност. За съдиите и прокурорите, които са 
достигнали тази възраст преди 1 януари 2012 г. унгарското законодателство уточнява, че 
служебното им правоотношение се прекратява на 30 юни 2012 г. За тези от тях, които 
достигнат тази възраст между 1 януари 2012 г. и 31 декември 2012 г., служебното 
правоотношение се прекратява на 31 декември 2012 г. От 1 януари 2014 г. служебното 
правоотношение на нотариусите също се прекратява в деня, в който навършат общата 
възраст за пенсиониране. 

Комисията предявява иск срещу Унгария за неизпълнение на задължения от държава 
членка, считайки, че едно толкова бързо и радикално намаляване на задължителната 
възраст за пенсиониране представлява основана на възраст дискриминация, недопустима 
от Директивата относно равното третиране в областта на заетостта и професиите1, което е 
във вреда на достигналите тази възраст съдии, прокурори и нотариуси спрямо тези от тях, 
които могат да продължат да работят. 

Съдът уважи искането на Комисията за разглеждане на делото по реда на бързото 
производство, което позволи да се намали времето за разглеждане на пет месеца. 

Най-напред Съдът установи, че достигналите 62-годишна възраст съдии, прокурори и 
нотариуси се намират в сравнимо положение с това на упражняващите същите професии 
лица, които не са достигнали тази възраст. Въпреки това първите, поради своята възраст, 
са принудени да прекратят своето служебно правоотношение, при което са подложени на 
по-малко благоприятно третиране от това, което е приложимо към оставащите да работят 
лица. Поради това Съдът приема, че това положение представлява пряко основана на 
възраст разлика в третирането. 

Въпреки това Съдът припомня, че законосъобразни цели на социалната политика като тези, 
които са свързани с политиката по заетостта, трудовия пазар или професионалното 
обучение, са годни да оправдаят изключението от принципа за забрана на 
дискриминацията, основана на възраст. В това отношение Съдът приема, че действително 
се отнасят към социалната политика целите, на които Унгария се позовава, а именно 

                                                 
1 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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необходимостта да се уеднакви пределната възраст за пенсиониране при професиите от 
обществения сектор и установяването на по-уравновесена възрастова структура, 
улесняваща достъпа на младите юристи до разглежданите професии. 

Въпреки това, по отношение на целта за уеднаквяване, Съдът подчертава, че преди 
1 януари 2012 г. засегнатите от спорното законодателство лица са могли да останат да 
изпълняват своята длъжност до навършване на 70 годишна възраст, което е породило по 
отношение на тях обоснованата надежда, че ще запазят служебното си положение до 
навършването на тази възраст. Разглежданото законодателство обаче е въвело рязък и 
значителен спад на пределната възраст за задължително прекратяване на дейността без да 
предвиди преходни мерки, които да са от естество да защитят оправданите правни 
очаквания на тези лица. Така те са задължени да напускат служебно и окончателно пазара 
на труда без да са имали време да предприемат мерки по-специално от икономически и 
финансов характер, каквито подобно положение предполага. Във връзка с това Съдът 
посочва, че от една страна пенсията на тези лица е по-ниска поне с 30 % от тяхното 
възнаграждение и, от друга страна, че при прекратяването на дейността не се отчитат 
периодите, за които са правени вноски, което поради това не гарантира правото на 
получаване на пълна пенсия. 

По-нататък Съдът посочва наличието на противоречие между незабавното намаляване с 
8 години на възрастта за пенсиониране при тези професии без да се предвиди постепенно 
налагане на тази промяна и повишаването с 3 години на пенсионната възраст при общия 
пенсионен режим (тоест преминаването от 62 към 65 години), което трябва да започне да се 
осъществява през 2014 г. за период от осем години. Това противоречие обаче подсказва, че 
интересите на засегнатите от намаляването на пределната възраст лица не са били взети 
предвид по същия начин както са били тези на другите служители в обществения сектор, за 
които пределната възраст е била повишена. 

При тези обстоятелства Съдът заключва, че радикалното намаляване с 8 години на 
възрастта за пенсиониране при разглежданите професии не е необходима мярка за 
постигането на целта за уеднаквяване на пенсионната възраст при професиите от 
обществения сектор. 

Накрая Съдът разглежда целта, на която се позовава Унгария и която е насочена към 
въвеждането на по-уравновесена възрастова структура. В това отношение, като признава 
възможността националната правна уредба да улесни в краткосрочен план достъпа на 
младите юристи до съответните професии, Съдът подчертава все пак, че очакваните явно 
положителни непосредствени последици биха могли да поставят под съмнение 
възможността да се създаде „възрастова структура“,която действително да е уравновесена 
в средносрочен и дългосрочен план. Всъщност, ако през 2012 г. подновяването на 
персонала в съответните професии бъде подложен на много съществено ускоряване, 
поради това, че осем възрастови класа бъдат заменени само от един клас (този за 2012 г.), 
този ритъм на ротация ще се забави също толкова коренно през 2013 г., когато само един 
възрастов клас ще трябва да бъде заменен. Освен това този ритъм на ротация ще се забавя 
все повече в зависимост от прогресивното покачване на пределната възраст за 
задължително прекратяване на дейността от 62 години на 65 години, довеждайки до 
влошаване на самата възможност младите юристи да получат достъп до свързаните с 
правосъдието професии. Следователно спорната национална правна уредба не е 
подходяща за постигането на целта да се въведе по-уравновесена „възрастова 
структура“. 

Като установява, че националната правна уредба въвежда разлика в третирането, 
което не е нито подходящо, нито необходимо за постигането на преследваните цели и 
следователно не зачита принципа на пропорционалност, Съдът заключва, че Унгария 
не е изпълнила своите задължения по директивата. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Искът за установяване на неизпълнение на задължения, насочен срещу държава 



членка, която не е изпълнила задълженията си, произтичащи от правото на Съюза, може да бъде 
предявен от Комисията или от друга държава членка. Ако Съдът установи неизпълнението, 
съответната държава членка трябва да се съобрази с решението във възможно най-кратък срок.  
 
Когато Комисията прецени, че държавата членка не се е съобразила със съдебното решение, тя 
може да предяви нов иск, като поиска налагане на имуществени санкции. В случай обаче, че 
Комисията не е уведомена за мерките по транспониране на дадена директива, по нейно предложение 
от Съда могат да бъдат наложени санкции на етапа на първото съдебно решение. 

 

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-286/12
http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm?


Съд на Европейския съюз
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 142/12

Люксембург, 8 ноември 2012 г.

Служба „Преса и 
информация“ 

Решение по съединени дела C-229/11 и C-230/11
Alexander Heimann и Konstantin Toltschin/Kaiser GmbH

 

Правото на платен годишен отпуск може да бъде намалено пропорционално на 
намаляването на работното време съгласно договореното в социален план 

Правото на Съюза допуска дадено предприятие и неговият работнически съвет да 
приемат социален план, в който се предвижда пропорционално намаляване на правото на 

платен годишен отпуск на работник, чието работно време е намалено 

Правото на Съюза1 гарантира на всеки работник платен годишен отпуск в размер на най-
малко четири седмици. При прекратяване на трудовото правоотношение този минимален 
период на платен годишен отпуск може да бъде заместен с финансово обезщетение. 

Arbeitsgericht Passau (Съд по трудовоправни спорове на Passau, Германия) отправя 
запитване до Съда на Европейския съюз дали правото на Съюза допуска национална 
правна уредба или практика като например социален план, приет от предприятието и 
неговия работнически съвет, по силата на които правото на платен годишен отпуск се 
намалява пропорционално на намаляването на работното време на работниците или 
служителите през период, свързан с икономически затруднения за предприятието. 

Тази юрисдикция е сезирана със спорове между г-н Heimann и г-н Toltschin и бившия им 
работодател, дружеството Kaiser GmbH, подизпълнител в областта на автомобилната 
промишленост, относно искане за финансово обезщетение, дължимо за дните от годишния 
отпуск, който тези работници не са могли да използват през 2009 г. и 2010 г. Поради 
икономически затруднения Kaiser уволнява г-н Heimann и г-н Toltschin, считано съответно от 
края на м. юни и края на м.август 2009 г. Все пак по силата на приет от Kaiser и неговия 
работнически съвет социален план договорите им са били формално продължени с една 
година. През този период г-н Heimann и г-н Toltschin не са били задължени да полагат труд 
(„намалено до нула работно време“ [„Kurzarbeit Null“]), а Kaiser не е било задължено да им 
изплаща възнаграждение. За сметка на това г-н Heimann и г-н Toltschin са получавали чрез 
Kaiser сума, наречена „Kurzarbeitergeld“, от Федералната агенция по заетостта. Kaiser 
поддържа, че през този период на „намалено до нула работно време“ г-н Heimann и 
г-н Toltschin не са можели да придобият права на платен годишен отпуск. 

С постановеното си днес решение Съдът отговаря, че правото на Съюза допуска 
национални правни разпоредби или практики, какъвто е социален план, договорен между 
предприятие и неговия работнически съвет, съгласно които се предвижда намаляване на 
правото на платен годишен отпуск на работник пропорционално на намаляването на 
работното време (правило pro rata temporis). 

Съдът заключава, че положението на работник на намалено работно време в рамките на 
социален план се различава основно от това на работник, който е нетрудоспособен поради 
болест, като съгласно съдебната практика последният има право на платен годишен отпуск 
на същото основание както и работник на активна служба. 

                                                 
1 Хартата на основните права на Европейския съюз, тълкувана във връзка с 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, стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 3). 

www.curia.europa.eu 



Всъщност в рамките на намаляване на работното време както задълженията на работника, 
така и тези на работодателя се преустановяват в съответствие със споразумение с 
персонала. Нещо повече, за разлика от нетрудоспособен работник, който има физически 
или психически страдания, причинени от неговото заболяване, работникът на намалено 
работно време може да използва свободното си време, за да почива или да се посвети на 
дейности за отмора и възстановяване. Освен това в случай че работодателят бъде 
задължен да плаща за платения годишен отпуск през периода на намаляване на работното 
време, това би могло да предизвика нежелание у работодателя да постигне съгласие по 
социален план, съгласно който трудовият договор се продължава по чисто социални 
съображения и следователно, в интерес на работника. 

От друга страна, положението на работник на намалено работно време е сравнимо с това на 
работник на непълно работно време. Така, съгласно съдебната си практика2 Съдът 
припомня, че за период на заетост на непълно работно време правото на платен годишен 
отпуск може да бъде намалено пропорционално на намаляването на работното време. 

 
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 

                                                 
2 Решение от 22 април 2010 г. по дело Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C-486/08. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-229/11
http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm?
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-486/08


Общ съд на Европейския съюз
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 143/12

Люксембург, 8 ноември 2012 г.

Служба „Преса и 
информация“ 

Решение по дело T-194/10
Унгария/Комисия

 

Общият съд отхвърля жалбата на Унгария срещу вписването за Словакия на 
означението „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ в базата данни E-Bacchus 

Вписването не може да бъде поставено под въпрос, тъй като то е извършено 
автоматично въз основа на защитата, с която това означениe се е ползвало в Съюза 

още преди въвеждането на базата данни 

Лозарският район Токай е разположен на територията на Унгария и на Словакия. 

По искане на Словакия Комисията вписва защитеното наименование за произход 
„Vinohradnícka oblasť Tokaj“ в списъците на качествените вина, произведени в определени 
райони, които тя публикува в Официален вестник на Европейския съюз на 17 февруари 
2006 г. и на 10 май 2007 г. 

На 31 юли 2009 г., един ден преди въвеждането на електронния регистър на защитените 
наименования за произход и на защитените географски указания за вината (база данни, 
наречена E-Bacchus1), е публикуван нов списък на качествените вина, произведени в 
определени райони. Той включва едно изменение, поискано от Словакия, на защитеното 
наименование за произход, публикувано в предходните списъци. Така в този нов списък е 
вписано защитеното наименование за произход „Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka 
oblast’“. 

Базата данни E-Bacchus заменя публикуването на списъци на качествените вина, 
произведени в определени райони. Въз основа на новия списък в базата данни E-Bacchus 
защитеното наименование за произход „Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast’“ е 
вписано за частта на лозарския район Tokaj, намираща се в Словакия. 

На 30 ноември 2009 г. Словакия изпраща писмо до Комисията, с което иска от последната 
да замени в базата данни E-Bacchus защитеното наименование за произход 
„Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť“ със защитеното наименование за произход 
„Vinohradnícka oblasť Tokaj“. В това отношение тази държава членка посочва, че 
наименованието „Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť“ е фигурирало погрешно в 
списъка на качествените вина, произведени в определени райони и че именно означението 
„Vinohradnícka oblasť Tokaj“, реално фигуриращо в нейното национално законодателство, е 
това, въз основа на което е трябвало да бъде извършено вписването. 

След като се уверява, че към деня на въвеждането на базата данни E-Bacchus съответното 
словашко законодателство е съдържало действително означението „Vinohradnícka oblasť 
Tokaj“, Комисията, в съответствие с искането на Словакия, изменя информацията, 
съдържаща се в тази база данни. 

Унгария обаче оспорва тази промяна, като се позовава на новата словашка правна уредба в 
областта на вината, приета на 30 юни 2009 г. (влязла в сила на 1 септември 2009 г.), в която 
се съдържал изразът „Tokajská vinohradnícka oblasť“. Така Унгария подава жалба пред 
Общия съд с искането за отмяна на извършеното от Комисията вписване в базата данни 
                                                 
1 http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus.  

www.curia.europa.eu 

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus


E-Bacchus на защитеното наименование за произход „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ за 
Словакия. 

В своето решение Общият съд установява най-напред, че обозначенията на вина, които 
вече се ползват със защита на основание на правната уредба на Съюза, действаща преди 
въвеждането на базата данни E-Bacchus, са защитени автоматично по силата на правната 
уредба, която е в сила след въвеждането на тази база данни. Следователно въвеждането 
на последната не е променило естеството на защитата на тези обозначения на вина, така че 
тази защита не е зависела в никакво отношение от вписването им в базата данни. Всъщност 
това вписване е само последица от автоматичното преминаване от една вече 
съществуваща защита по силата на една правна уредба към друга, а не е условие за 
ползването на тази защита. 

По-нататък Общият съд изтъква, че защитата, която правото на Съюза е давало на 
означенията на вината на основание на действащата правна уредба на Съюза преди 
въвеждането на базата данни E-Bacchus, се е основавала на означенията на вината така 
както те са били определени от държавите членки. Следователно тази защита не е 
предоставена в резултат на самостоятелна общностна процедура, нито дори по механизъм, 
чрез който географските указания, признати от държавите членки, се потвърждават с 
приемането на общностен акт със задължителен характер. В това отношение Общият съд 
установява, че словашкото законодателство, което е в сила от 1 август 2009 г. — денят на 
въвеждане на базата данни E-Bacchus — на което се е основавала общностната закрила на 
означенията на вината за лозарския район Tokaj в Словакия, е предвиждало само 
означението „Vinohradnícka oblasť Tokaj“, като по този начин то е било единственото 
защитено към онзи момент в рамките на Съюза. 

В този контекст Общият съд уточнява, че погрешното публикуване на защитеното 
наименование за произход „Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast’“ в Официален 
вестник с нищо не е променило обстоятелството, че по силата на словашката правна 
уредба, която в случая е единствената релевантна правна уредба, към 1 август 2009 г. 
именно означението „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ се е ползвало със защита. Също така, 
обстоятелството, че новият словашки закон в областта на вината, приет на 30 юни 2009 г., е 
съдържал наименованието „Tokajská vinohradnícka oblasť“, не може да постави под 
съмнение факта, че означението „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ се е ползвало със закрила към 
1 август 2009 г., тъй като новата правна уредба е влязла в сила едва на 1 септември 2009 г. 

В този контекст Общият съд преценява, че след като означението „Vinohradnícka oblasť 
Tokaj“ вече е било защитено от правната уредба на Съюза преди неговото вписване в 
базата данни E-Bacchus, вписването не е било в състояние да породи правни 
последици. Като се има предвид, че въз основа на договора Общият съд осъществява 
контрол относно законосъобразността единствено на предназначените да произвеждат 
правно действие актове, издадени от органите на Съюза, Общият съд отхвърля 
подадената от Унгария жалба като недопустима. 

 
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-194/10
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