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Генералният адвокат г-н Jääskinen предлага на Съда да отхвърли жалбите, 
подадени от FIFA и UEFA срещу решенията на Общия съд относно 

телевизионното излъчване на Световното първенство по футбол и на 
Европейското първенство 

Когато тези първенства се считат от държавите членки за събития от голямо 
значение за обществата в тези държави, с цел гарантиране на достъп на широката 
общественост до тях те могат да изискват излъчването им по безплатна телевизия 

Директивата относно упражняването на телевизионна дейност1 позволява на държавите 
членки да забранят изключителното излъчване на събития, които те считат, че са от голямо 
значение за тяхното общество, когато такова излъчване би лишило голяма част от 
обществеността от възможността да следи тези събития по безплатна телевизия. 

Международна футболна федерация (FIFA) организира финала на Световното първенство 
по футбол („Световното първенство“), а Съюзът на европейските футболни асоциации 
(UEFA) организира Европейското футболно първенство („Европейското първенство“). 
Продажбата на правата за телевизионно излъчване на тези първенства представлява 
значителен източник на приходи за тях. 

Белгия и Обединеното кралство съответно изготвят списъци на събитията, които се считат 
за имащи голямо значение за обществата в тези държави. Тези списъци включват по-
специално за Белгия всички мачове от финала на Световното първенство по футбол, а за 
Обединеното кралство — всички мачове от финала на Световното първенство по футбол и 
на Европейското първенство. Тези списъци са изпратени на Комисията, която решава, че те 
са съвместими с правото на Съюза. 

FIFA и UEFA обаче обжалват тези решения пред Общия съд, оспорвайки заключението, че 
всички тези мачове могат да бъдат събития от голямо значение за обществата в тези 
държави. Тъй като Общият съд отхвърля2 техните жалби, те обжалват пред Съда на 
Европейския съюз. 

В заключението си, съставено на днешния ден, генералният адвокат Niilo Jääskinen 
разглежда на първо място разпределянето на правомощията между държавите членки и 
Комисията, що се отнася до забраната на изключителното излъчване на събития, които 
имат голямо значение за обществото. Така той заключава, че съгласно Директивата 
единствено държавите членки са компетентни да съставят национални списъци, чиято цел е 
да гарантират излъчването на събития с голямо значение за обществото по безплатна 
телевизия. В този смисъл те разполагат с определена свобода на преценката, за да изберат 
мерките, които според тях са най-подходящи за постигането, в контекста на националните 

                                                 
1 Директива 89/552/ЕИО на Съвета от 3 октомври 1989 година относно координирането на някои разпоредби, 
формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до 
упражняване на телевизионна дейност (ОВ L 298, стp. 23; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, 
том 1, стр. 215), съответно изменена с Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 
1997 г. (ОВ L 202, стp. 60). 
2 Решения на Общия съд от 17 февруари 2011 г. по дела FIFA и UEFA/Комисия, (T-385/07, T-55/08 и T-68/08), вж. 
също CP 9/11. 
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http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-385/07
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-55/08
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-68/08
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-02/cp110009bg.pdf


културни и социални особености, на целта на Директивата, състояща се в свободното 
излъчване на телевизионни предавания. 

Ето защо г-н Jääskinen счита, че контролът, който Комисията е оправомощена да упражнява 
по отношение прилагането на правомощието за преценка на държавата членка при 
определяне на националните списъци, е ограничен до проверката дали е налице явна 
грешка в преценката. Така, от Комисията се изисква преди всичко да проверява 
процедурата по изготвяне на национални списъци с оглед на критериите за прозрачност и 
яснота и да гарантира, че избраните от държавите членки събития действително могат да се 
считат за имащи голямо значение за обществото. Нещо повече, Комисията трябва да 
гарантира, че националните списъци не предвиждат дерогация от основните свободи, която 
има по-широк обхват от тази, предвидена в Директивата. Също така Комисията следва да 
проверява националните списъци от гледна точка на общите принципи, какъвто е забраната 
на дискриминацията, основана на националност. Въпреки това генералният адвокат счита, 
че контролът от страна на Комисията трябва да бъде обективен по характер и ограничен по 
обхват. 

В своя процес на вземане на решения обаче Комисията не трябва да се ограничава до 
автоматична проверка на националните списъци. Тя, напротив, е задължена в рамките на 
своето правомощие да съблюдава по-специално принципа на доброто управление, който е 
свързан със задължението да проверява внимателно и безпристрастно всички релевантни 
аспекти на конкретния случай. Такава проверка обаче не изключва повтарянето на 
идентични формулировки, съдържащи се в нейните решения, в случай че критериите, в 
светлината на които Комисията проверява явната грешка в преценката на държавите 
членки, останат непроменени. 

В този контекст генералният адвокат заявява, че проверката, която Общият съд трябва да 
упражнява относно прилагането от страна на Комисията на правомощието ѝ за контрол, 
трябва също да се ограничи до проверяване дали Комисията с основание е установила или 
отхвърлила наличието на явна грешка, допусната от съответната държава членка. 

По-нататък генералният адвокат заявява, че запазвайки за държавите членки правото да 
изготвят списъци със събития от голямо значение за техните общества, законодателят на 
Съюза е искал да обедини целта за свободно предоставяне на услуги в областта на 
радиотелевизионното излъчване с тази за гарантиране на правото на информация в 
контекста на културните различия на държавите членки (29). Така, ограничаването на тази 
основна свобода е било съзнателно предвидено от законодателя на Съюза като 
необходимо за гарантиране на достъп на широката общественост до събития от голямо 
значение за обществото. Като такова то трябва да се счита за обосновано и следователно 
пропорционално. 

По отношение на довода на FIFA и на UEFA, според който ограничаването на 
изключителното излъчване на организирани от тях спортни събития би засегнало правото 
им на собственост генерален адвокат Jääskinen уточнява, че доколкото правото на 
собственост е свързано с излъчването на спортни събития, които не са определени нито в 
националното право, нито в правото на Съюза, то приложното му поле зависи в съществена 
степен от разпоредбите, регламентиращи неговите граници, подобно на Директивата (43). 
Поради това въпросната мярка не представлява пречка за правото на собственост по 
смисъла на Хартата на основните права. 

Накрая, генералният адвокат Jääskinen предлага на Съда да потвърди, че въпреки че 
Световното първенство по футбол и Европейското първенство се споменават в Директивата 
като примери за събития от голямо значение за обществото, това не означава, че при 
всички положения всички спортни събития могат да бъдат включени в националния списък, 
независимо от интереса, който предизвикват в съответната държава членка. Споменаването 
на Световното първенство по футбол и на Европейското първенство в Директивата 
напротив означава, че когато държавата членка включи мачовете от тези турнири в 



националния списък, тя не е задължена да излага в своето известие до Комисията 
специални мотиви относно характера им „на събития от голямо значение за обществото“. 

При тези обстоятелства генерален адвокат Jääskinen счита, че Общият съд е упражнил 
правилно съдебната си проверка и следователно предлага на Съда да отхвърли жалбите 
в тяхната цялост. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Заключението на генералния адвокат не обвързва Съда. Задачата на генералните 
адвокати е да предложат на Съда, при пълна независимост, правно разрешение на делото, което им 
е поверено. Съдиите от Съда пристъпват към разисквания по делото. Съдебното решение ще бъде 
постановено на по-късна дата. 
 
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 заключенията C-201/11 P, C-204/11 P et C-205/11 P 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/liste.jsf?language=bg&num=C-201/11
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&num=C-204/11
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&num=C-205/11
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Правото на Съюза урежда изчерпателно изискванията, на които трябва да 
отговарят молбите за издаване на европейска заповед за плащане 

Длъжникът трябва да има възможност да претендира пълния размер на лихвите, 
начислени до датата на плащането на главницата по вземането 

С цел да се опростят, ускорят и намалят разходите за съдебни спорове по трансгранични 
дела, свързани с безспорни парични вземания, Регламент № 1896/20061 въвежда 
процедура за европейска заповед за плащане. С него се определят по-конкретно 
реквизитите на всяка молба за издаване на европейска заповед за плащане, между които е 
и размерът на вземането. Формулярът, който позволява да бъде издадена европейска 
заповед за плащане, се съдържа в приложение към регламента (Приложение V). 

Полският Граждански процесуален кодекс предвижда, че по имуществени дела, с цел да 
бъдат определени разноските, свързани с производството, в молбата трябва да се посочи 
стойността на вземането, извън случаите, в които това вземане съответства на размера на 
посочената парична сума. Ако тези данни не бъдат посочени, молителят следва да поправи 
молбата си, да я допълни или да заплати разноските за това в едноседмичен срок. 

През 2011 г. г-жа Szyrocka, с постоянно местожителство в Пола, подава до полски съд 
молба за издаване на европейска заповед за плащане юрисдикция срещу SiGer Technologie 
GmbH със седалище в Германия. Тази молба обаче не отговаря на някои изисквания за 
форма, предвидени в полския закон, по-конкретно на изискването за посочване на 
стойността на вземането в полска парична единица, като главницата е посочена в евро. 
Освен това г-жа Szyrocka иска да й бъдат платени лихви, считано от определена дата до 
плащането на главницата по нейното вземане. 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Вроцлавският окръжен съд, Полша) отправя запитване до Съда 
във връзка с тълкуването на този регламент. 

Съдът припомня, че регламентът, макар и нито да заменя, нито да хармонизира 
националните механизми за събиране на безспорни вземания, има за цел да въведе 
унифициран механизъм за събиране на такива вземания. Тази цел би била поставена под 
съмнение, ако държавите членки биха могли в своето национално законодателство да 
предвиждат по принцип допълнителни изисквания, на които трябва да отговаря молбата за 
издаване на европейска заповед за плащане. Всъщност такива изисквания биха довели не 
само до въвеждането в различните държави членки на разнородни изисквания по 
отношение на такава молба, но биха довели и до увеличаване на сложността, на 
продължителността и на разходите, свързани с производството по издаване на европейска 
заповед за плащане. От това Съдът прави извода, че регламентът урежда изчерпателно 
изискванията, на които трябва да отговаря молбата за издаване на европейска заповед за 
плащане. 

                                                 
1 Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване 
на процедура за европейска заповед за плащане (OB L 399, стр. 1; Специално издание на български език, 
2007 г., глава 19, том 9, стр. 108). 
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Съдът обсъжда по-нататък възможността за националната юрисдикция при обстоятелства 
като тези в главното производство да изисква молителят да допълни своята молба за 
издаване на европейска заповед за плащане, като посочи стойността на вземането в полска 
парична единица, за да могат да бъдат определени разходите, свързани с производството. 
Съдът отбелязва, че в отсъствието на хармонизация на националните механизми за 
събиране на безспорни вземания процесуалните правила за определяне на разходите, 
свързани с производството, се уреждат от правния ред на държавите членки. Следователно 
националната юрисдикция е свободна да определя размера на разходите, свързани с 
производството, при условия и ред, предвидени в нейното национално законодателство, 
като обаче условията и редът, предвидени в това законодателство, не трябва да бъдат по-
неблагоприятни от предвидените за сходни положения по вътрешното право и те не трябва 
да препятстват упражняването на правата, произтичащи от правото на Съюза. 

Що се отнася, освен това, до въпроса дали молителят има възможност да претендира и 
лихвите за времето до плащането на главницата, Съдът решава, че регламентът относно 
заповедта допуска тази възможност. Съдът подчертава в това отношение, че едно различно 
тълкуване не би съответствало на неговата цел, като се има пред вид, че то би могло да 
увеличи продължителността и сложността на производството по издаване на европейска 
заповед за плащане, да увеличи разходите за него и да възпира молителите от подаването 
на молба за започване на такова производство, като ги подтикне да прибягват по-скоро към 
националните производства, които им позволяват да получат пълния размер на лихвите. 
Съдът изтъква също така, че всеки въпрос, попадащ в обхвата на материалното право, 
включително и този за вида лихви, които могат да бъдат претендирани в рамките на това 
производство, по принцип се урежда от правната уредба, приложима към правоотношението 
между страните, от което произтича съответното вземане. 

И накрая, Съдът обсъжда начина, по който националната юрисдикция следва да попълни 
формуляра на европейската заповед за плащане, който не предвижда изрично 
възможността да се посочи, че на длъжника е разпоредено да плати лихвите, начислени до 
плащането на главницата. Той преценява в това отношение, че при обстоятелства като тези 
в главното производство, съдържанието на този формуляр трябва да бъде адаптирано към 
конкретните обстоятелства по делото, така че юрисдикцията да може да вземе решение в 
това отношение. Затова в случаите, в които на длъжника се разпорежда да плати лихвите, 
начислени до плащането на главницата, националната юрисдикция може да определи 
конкретния начин на попълване на този формуляр, така че попълненият по този начин 
формуляр да позволи на длъжника да възприеме недвусмислено съдебния акт, на 
основание на който той трябва да плати на молителя лихвите, начислени до плащането на 
главницата и ясно да установи лихвения процент, както и датата, считано от която се 
претендират тези лихви. 

 
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-215/11


Съд на Европейския съюз
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 168/12
Люксембург, 13 декември 2012 г.

Служба „Преса и 
информация“ 

Решение по съединени дела C-237/11 и C-238/11
Франция/Парламент

 

Съдът отменя решенията на Европейския парламент относно графика на 
парламентарните сесии за 2012 г. и 2013 г. 

Пленарните сесии през октомври 2012 г. и 2013 г., разделени на две от Парламента, не 
могат да бъдат квалифицирани самостоятелно като месечни пленарни сесии 

Договорите задължават Европейския парламент, чието седалище е в Страсбург, да се 
събира на дванадесет месечни пленарни сесии годишно, включително сесията относно 
бюджета, като продължителността на тези пленарни сесии не е уточнена. Обикновено през 
октомври в Страсбург се провеждат две пленарни сесии, за да се компенсира липсата на 
пленарна сесия през август. Съгласно парламентарната практика редовните пленарни 
сесии, които са с продължителност четири дни, се провеждат в Страсбург, а 
допълнителните сесии се провеждат в Брюксел. 

Вследствие на две изменения, предложени от члена на Европейския парламент г-н Fox, 
Парламентът променя графика на сесиите за 2012 г. и 2013 г. с две решения, приети на 
9 март 2011 г. От една страна, едната от двете пленарни сесии от четири дни, чието 
провеждане е предвидено съответно за октомври 2012 г. и октомври 2013 г. в Страсбург, е 
премахната. От друга страна, другата пленарна сесия съответно за октомври 2012 г. и 
октомври 2013 г. е разделена на две: по този начин са предвидени две отделни пленарни 
сесии от по два дни всяка от тях за седмицата 22—25 октомври 2012 г. и две за седмицата 
21—24 октомври 2013 г., които трябва да се проведат в Страсбург. 

Франция сезира Съда с искане да отмени тези две решения на Парламента. Подкрепяна от 
Люксембург, тя твърди, че решенията нарушават Договорите и практиката на Съда. Франция 
упреква Парламента по-специално, че е нарушил редовния ритъм на провеждане на 
пленарните сесии, тъй като е насрочил допълнителни сесии в Брюксел, при положение че е 
предвидено провеждането само на единадесет пленарни сесии в Страсбург. 

С решението си от днес, Съдът отменя решенията на Европейския парламент от 9 март 
2011 г. 

Той напомня практиката си по тълкуването на решението от Единбург1, тъй като последното 
е възпроизведено идентично в протоколите относно седалищата на институциите. В 
решение, постановено през 1997 г.2, Съдът уточнява съчетаването на компетентността на 
държавите членки да определят седалището на Парламента и правомощието на 
Парламента да определя вътрешната си организация. Така Съдът е приел, че държавите 
членки са имали за цел да предвидят, че седалището на Парламента, което е в Страсбург, 

                                                 
1 През 1992 г. на срещата на върха в Единбург правителствата на държавите членки приемат „решението от 
Единбург“ за местоположението на седалищата на институциите и някои служби и агенции на Европейските 
общности. На междуправителствената конференция, на която е приет Договорът от Амстердам, е взето решение 
към Договорите да се приложи и решението от Единбург. Понастоящем Протокол № 6, приложен към Договора 
за ЕС и Договора за функционирането на ЕС, както и Протокол № 3, приложен към Договора за Евратом, 
възпроизвеждат текста на решението от Единбург (член 1, буква а). 
2 Решение от на Съда от 1 октомври 1997 г. по дело Франция/Парламент (C-345/95). С това решение Съдът 
отменя решението на Европейския парламент от 20 септември 1995 г. с мотива, че последното не предвижда 
дванадесет редовни пленарни сесии в Страсбург за 1996 г.
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представлява мястото, където трябва да се провеждат в редовен ритъм дванадесет 
редовни пленарни сесии, включително тези, в които Парламентът упражнява бюджетните 
правомощия, които са му предоставени с Договора. Съдът е приел също така, че могат да 
бъдат предвидени допълнителни пленарни сесии на друго място на работа само ако 
Парламентът провежда дванадесетте редовни пленарни сесии в Страсбург. Като са 
определили по този начин седалището на Парламента в Страсбург, държавите членки не са 
накърнили правомощието му да определя вътрешната си организация. 

Безспорно е, че със своите решения от март 2011 г. Парламентът се е отклонил от 
проектите на Председателския съвет, що се отнася до месечните пленарни сесии, 
предвидени за месец октомври през 2012 г. и 2013 г. От тези решения следва, че 
предвидените за октомври 2012 г. и 2013 г. месечни пленарни сесии от по четири дни всяка 
от тях, са заместени от две пленарни сесии, всяка от които се провежда в рамките на два 
дни. Следва да се приеме, че така предвидените в тези решения сесии за октомври 
2012 г. и 2013 г. не отговарят на предвидените в Договорите изисквания относно 
седалищата на институциите. 

На първо място Съдът отбелязва, че с оглед на приемането на обжалваните решения, 
текста на измененията, които са в основата на тези решения, и практиката на Парламента 
съобразно с дневния ред на пленарните сесии за месец октомври 2012 г., обжалваните 
решения водят обективно до значително намаление на времето, което Парламентът може 
да посвети на разискванията и гласуванията в него през октомври 2012 г. и 2013 г. Всъщност 
в сравнение с редовните пленарни сесии действителното налично време за сесиите през 
тези месеци е намалено с повече от половината. 

Съдът уточнява, на второ място, че за да могат да се предвиждат допълнителни пленарни 
сесии, действително трябва да се провеждат в редовен ритъм дванадесет редовни 
пленарни сесии в Страсбург. За да може една пленарна сесия да попада в категорията на 
„редовните пленарни сесии“, тя трябва да е равна на останалите редовни месечни сесии, 
определени съгласно Договорите, по-специално що се отнася до продължителността на 
самите сесии. Съдът установява, че предвид продължителността на определените с 
обжалваните решения сесии през октомври 2012 г. и 2013 г., те не са равни на останалите 
редовни месечни сесии, определени със същите решения. 

На трето място Съдът отбелязва, че Парламентът не е посочил причини, изведени от 
упражняването на правомощието му да определя вътрешната си организация, позволяващи 
да обоснове, въпреки постоянното разширяване на правомощията му, значителното 
намаление на продължителността на двете пленарни сесии през октомври 2012 г. и 2013 г. 
В това отношение Съдът счита по-специално, че съображението, че бюджетната сесия би 
могла на практика да приключва за кратко време, не може да обоснове намаляването на 
продължителността на пленарна сесия, предвид голямото значение, което има бюджетната 
сесия. Съдът подчертава, че упражняването от Парламента на бюджетното му правомощие 
в рамките на пленарна сесия представлява основен момент в демократичния живот на 
Европейския съюз и следователно трябва да се осъществява с цялото необходимо 
внимание и строгост и с всички задължения, полагащи се за такава отговорност. 
Упражняването на това правомощие налага по-специално публично обсъждане в рамките на 
пленарно заседание, което да позволява на гражданите на Съюза да се запознаят с 
изразените различни политически насоки и по този начин да си изградят политическо 
мнение за дейността на Съюза. 

Накрая Съдът посочва, че дори да се допусне наличието на описаните от Парламента 
неудобства и разходи, произтичащи от няколкото негови места на работа, този въпрос не 
може да се разреши нито от Парламента, нито от Съда, а евентуално само от държавите 
членки, като упражнят компетентността си да определят седалищата на институциите. 

Ето защо решенията от 9 март 2011 г. трябва да бъдат отменени, доколкото не 
определят дванадесет месечни пленарни сесии в Страсбург за 2012 г. и 2013 г. 



 
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 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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Съд на Европейския съюз
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 169/12
Люксембург,13 декември 2012 г.

Служба „Преса и 
информация“ 

Заключение на генералния адвокат по делa C-512/10, C-545/10, 
C-625/10, C-627/10, C-412/11

Комисия/Полша, Чешка република, Франция, Словения, Люксембург
 

Според генералния адвокат г-н Jääskinen пет държави членки не са изпълнили 
задълженията си, произтичащи от директивите за железопътния транспорт 

Той предлага на Съда да постанови, че Полша, Чешката република, Франция, Словения и 
Люксембург са нарушили правото на Европейския съюз в тази област 

Вследствие на либерализирането на железопътния сектор в Европейския съюз държавите 
членки са длъжни да осигурят на предприятията от този сектор справедлив и 
недискриминационен достъп до железопътната мрежа. В този контекст упражняването на 
някои „съществени функции“ вече не може да се осигурява от традиционните железопътни 
предприятия в държавите членки, а трябва да се предостави на независими управители. 
Тези функции включват по-специално издаването на лицензи на железопътните 
предприятия, осигуряващи достъп на последните до железопътната мрежа, разпределянето 
на инфраструктурния капацитет и определянето на таксата, която трябва да се заплаща от 
транспортните предприятия за ползването на мрежата. 

Настоящите дела са част от поредица искове за установяване на неизпълнение на 
задължения1, предявени от Комисията срещу няколко държави членки поради неспазването 
на задълженията им по директивите, които уреждат функционирането на железопътния 
сектор и чиято основна цел е осигуряването на справедлив и недискриминационен достъп 
на железопътните предприятия до железопътната мрежа2. Понастоящем Съдът трябва да 
разгледа исковете, предявени срещу Полша, Чешката република, Франция, Словения и 
Люксембург3. 

C-512/10 Комисия/Полша 

Според Комисията Полша не е въвела система за стимулиране, която може да насърчи 
управителя да намалява разходите и таксите за ползване на  инфраструктурата или 
размера на таксите за достъп. В това отношение генералният адвокат г-н Niilo Jääskinen 
счита, че предвиденият в полското право механизъм за стимулиране, — определящ 
причинно-следствената връзка между икономическите цели, които управителят на 
инфраструктурата трябва да постигне и приеманите от министъра на транспорта мерки, 
свързани с финансирането на разходите за подновяване и поддържане на железопътната 
инфраструктура, — не е уреден там. 

                                                 
1 Това са делата C-483/10, Комисия/Испания; C-512/10, Комисия/Полша; C-528/10, Комисия/Гърция; C-545/10, 
Комисия/Чешка република; C-555/10, Комисия/Австрия; C-556/10, Комисия/Германия; C-557/10, 
Комисия/Португалия; C-625/10, Комисия/Франция; C-627/10, Комисия/Словения; C-369/11, Комисия/Италия; и C-
412/11, Комисия/Люксембург. 
2 Директива 91/440/ЕИО на Съвета от 29 юли 1991 година относно развитието на железниците в Общността (ОВ 
L 237, стр. 25; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 2, стр. 86), изменена с Директива 
2001/12, и Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 година относно 
разпределянето на капацитета на железопътната инфраструктура и събирането на такси за ползване на 
железопътната инфраструктура (ОВ L 75, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 8, 
стр. 66), изменена с Директиви 2004/49/ЕО и 2007/58/ЕО.   
3 Заключенията по тези дела, свързани с Унгария, Испания, Австрия, Германия и Португалия, бяха представени 
на 6 септември 2012 г. (вж. ПС № 109/12). 
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Правото на Съюза предвижда таксите, събирани за минималния пакет достъп и релсов 
достъп до обслужващите инфраструктури, се определят от размера на разходите, свързани 
пряко с извършването на железопътната услуга. Комисията твърди, че понятието за тези 
разходи препраща към това за „пределните разходи“. Според нея последното понятие 
съответства единствено на разходите, направени във връзка с реалното движение на 
влаковете, а не на фиксираните разходи, които освен разходите, свързани с експлоатацията 
на железопътната инфраструктура, включват и общите разходи по функционирането на 
инфраструктурата, които трябва да се направят, дори ако няма движение на влакове.  

Според генералния адвокат при определянето на таксата, събирана за минималния пакет 
достъп и релсов достъп до инфраструктурите, съгласно полската правна уредба се вземат 
предвид разходи, които явно не могат да се считат за разходи, свързани пряко с 
извършването на железопътната услуга. 

От друга страна обаче г-н Jääskinen счита, че искът на Комисията трябва да се отхвърли в 
частта относно твърденията за нарушения, изведени от липсата на независимост на 
управителя на инфраструктурата и твърдяната липса на подходящи мерки за своевременно 
осигуряване на финансовата стабилност на управителя на инфраструктурата. 

C-545/10 Комисия/Чешка република 

Комисията твърди, че Чешката република е нарушила правото на Съюза, тъй като е 
определила максимален размер на таксите за ползване на железопътната инфраструктура. 
Генералният адвокат подчертава, че макар държавите членки да са оправомощени да 
определят нормативната рамка на таксуването, те все пак трябва да предоставят на 
управителя на инфраструктурата изпълнението на задачата по определяне на таксата, 
която трябва да се заплаща за ползването на железопътната мрежа. Ето защо генералният 
адвокат счита, че Чешката република не се е съобразила с Директива 2001/14. 

По-нататък г-н Jääskinen предлага на Съда да уважи твърдението за нарушение на 
Комисията, изведено от липсата на мерки, насърчаващи управителите да намаляват 
разходите за предоставяне на инфраструктурата и размера на таксите за достъп. Той обаче 
предлага да се отхвърли твърдението за нарушение, изведено от обстоятелството, че 
таксите, събирани за минималния пакет достъп и релсов достъп до обслужващите 
инфраструктури, не се определят от размера на разходите, свързани пряко с извършването 
на железопътната услуга. 

Генералният адвокат предлага на Съда да приеме, че Чешката република не е изпълнила 
задълженията си, тъй като не е въвела система за подобряване на ефективността, която 
може да стимулира железопътните предприятия и управителя на инфраструктурата да 
минимизират неизправностите и да подобрят ефективността на железопътната мрежа. 

Комисията твърди, че съгласно чешкото право Министерството на транспорта е органът по 
обжалване на решенията на регулаторния орган, а именно Службата за железопътен 
транспорт. Според Комисията наличието на възможност за предварително обжалване по 
административен ред противоречи на Директива 2001/14, тъй като тя не допуска наличието 
на административен контрол върху решенията на регулаторния орган. В това отношение 
генералният адвокат подчертава, че в основата на посочената директива стои виждането, 
че взетото от регулаторния орган административно решение подлежи единствено на 
съдебен контрол, а не на предварителен административен контрол, въпреки че тази 
възможност не се изключвала изрично. Ето защо Република Чехия нарушила правото на 
Съюза, тъй като въвела административен контрол върху решенията на регулаторния орган, 
които могат да се обжалват пред Министерството на транспорта. 
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C-625/10 Комисия/Франция, C-627/10 Комисия/Словения  
и C-412/11 Комисия/Люксембург 
 
Директива 91/440 предвижда, че образувание, което предоставя услуги за железопътен 
транспорт, не може да изпълнява съществени функции. Такива са по-специално функциите 
по предоставяне на влакови маршрути и разпределяне на капацитета на инфраструктурата. 
Комисията упреква Франция, Словения и Люксембург за това, че са нарушили изискването 
за независимост на образувание, което предоставя услуги за железопътен транспорт. 

По отношение на Франция, според генералния адвокат обстоятелството, че определена 
служба на традиционния оператор Société nationale des chemins de fer français (SNCF), а 
именно Direction des Circulations Ferroviaires (DCF), действа от името на Réseau ferré de 
France (RFF), — която си запазва всички правомощия, свързани с приемането на плана за 
разписанията и предоставянето на индивидуалните влакови маршрути — не е достатъчно, 
за да бъде френската система законосъобразна. По този начин системата не отговаря на 
условието за независимост от правна страна. Освен това, що се отнася до Словения, 
генералният адвокат констатира, че обстоятелството, че Словенските железници действат 
от името съответно на Агенцията за железопътен транспорт, — която си запазва всички 
правомощия, свързани с приемането на плана за разписанията и предоставянето на 
индивидуалните влакови маршрути, — не е достатъчно, за да се осигури съвместимостта на 
тази система с изискванията на правото на Съюза. Що се отнася до иска срещу Люксембург, 
генералният адвокат посочва, че при смущения в движението установеното от Administration 
des Chemins de Fer (ACF) редовно разписание вече не може да се спазва, тъй като по 
отношение на посочените в разписанието часове вече е налице закъснение и е необходимо 
железопътното предприятие на Chemins de fer luxembourgeois (CFL) да извърши 
преразпределяне в разписанията за операторите, чакащи реда си. 

По-нататък генералният адвокат анализира твърдението за нарушение на Комисията 
относно таксуването на достъпа до железопътната инфраструктура. В това отношение той 
отбелязва, че Франция и Словения не са въвели система за подобряване на ефективността 
на железопътните предприятия и управителите на инфраструктурата, отговарящи на 
изискванията на Съюза. Освен това г-н Jääskinen счита, че Словения не е предвидила  
мерки, насърчаващи управителите на инфраструктурата да намаляват разходите за 
предоставяне на инфраструктурата и размера на таксите за достъп. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Заключението на генералния адвокат не обвързва Съда. Задачата на генералните 
адвокати е да предложат на Съда, при пълна независимост, правно разрешение на делото, което им 
е поверено. Съдиите от Съда пристъпват към разисквания по делото. Съдебното решение ще бъде 
постановено на по-късна дата. 
 
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 заключенията (C-512/10, C-545/10, C-625/10, C-627/10 и C-412/11) е публикуван 
на уебсайта CURIA в деня на обявяването. 
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