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Служба „Преса и 
информация“ 

Съд на Европейския съюз 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 24/14 

Люксембург, 27 февруари 2014 г. 

Решение по дело C-79/13 
Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri и др. 

 

Финансовата помощ, предоставена на търсещите убежище лица, трябва да им 
позволи да намерят жилище, при необходимост, и на свободния пазар на 

наемите  

Финансовата помощ може да се изплати от органи, които са част от системата за 
обществено подпомагане, при условие че последните спазват минималните стандарти 

на правото на Съюза в областта на материалните условия на приемане  

На 11 октомври 2010 г. семейство Saciri подава молба за убежище в Белгия. Същия ден 
Федералната агенция за бежанците („Fedasil“) уведомява семейство Saciri, че не може да му 
предостави структура за приемане и го насочва към центъра за социално подпомагане в гр. 
Дийст („OCMW“). След като не може да бъде настанено, семейство Saciri се насочва към 
свободния пазар на наемите. Тъй като не може да плаща наема си, то подава до OCMW 
молба за финансова помощ, която е отхвърлена, тъй като семейството е от компетентността 
на структурите за приемане, управлявани от Fedasil. 

Белгийското правосъдие осъжда Fedasil да приеме семейство Saciri (което става на 21 
януари 2011 г.) и да му заплати сумата от около 3 000 EUR за трите месеца, през които не е 
било настанено от Fedasil. Всъщност според директива на Съюза1, когато жилището (наред 
с други материални условия на приемане) не е предоставено в натура, то трябва да се 
предостави под формата на финансови помощи или бонове. По отношение на периода, през 
който семейство Saciri не се е ползвало от жилище в натура, нито от финансова помощ, 
която да е достатъчна, за да плаща наема си (от октомври 2010 г. до януари 2011 г.), Fedasil, 
както и семейство Saciri, подават въззивна жалба пред Arbeidshof te Brussel (съд по трудови 
спорове за град Брюксел, Белгия). Последният поставя няколко въпроса на Съда.  

На първо място, запитващата юрисдикция иска да се установи: (a) дали държава членка, 
която предоставя материалните условия на приемане под формата на финансови помощи 
(а не в натура), е длъжна да ги предостави от подаването на молбата за убежище, и (б) дали 
трябва да се увери, че размерът на помощите е от естество да позволи на лицата, търсещи 
убежище, да получат жилище. В това отношение Съдът припомня, че периодът, през който 
трябва да се предоставят материалните условия на приемане, започва от подаването на 
молбата за убежище, както става ясно от текста, общата структура и целта на директивата.  

От друга страна, Съдът прави извода, отново от директивата, че предоставената финансова 
помощ трябва да бъде достатъчна, за да се гарантира подходящо за здравето достойно 
жизнено равнище, както и да се осигури прехраната на лицата, търсещи убежище, като се 
има предвид че държавата членка трябва да приспособи условията на приемане към 
особените потребности на лицето, по-специално тя трябва да запази семейното единство и 
да вземе предвид благополучието на детето (по този начин размерът на помощта трябва да 
позволи малолетните деца да бъдат настанени с родителите им). Когато жилището не е 
предоставено в натура, финансовата помощ трябва, при необходимост, да бъде 
достатъчна, за да позволи на лицето, търсещо убежище, да разполага с жилище на 

                                                 
1 Директива 2003/9/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 година за определяне на минимални стандарти относно 
приемането на лица, търсещи убежище (ОВ L 31, стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 
19, том 6, стр. 48). 
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свободния пазар на наемите, като това жилище не може да бъде избрано според личните 
предпочитания на лицето. 

Запитващата юрисдикция пита също дали при натоварване на структурите за настаняване 
държавите членки могат да препращат лицата, търсещи убежище, към органите, които са 
част от общата система за обществено подпомагане. По този въпрос Съдът посочва, че 
финансовите помощи могат да се изплащат от подобни органи, доколкото те осигуряват на 
лицата, търсещи убежище, спазването на минималните стандарти, предвидени в 
директивата. Казано по друг начин, натоварването на мрежите за приемане не може да 
обоснове каквото и е да изключение от спазването на тези стандарти.  

 
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 

 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-79/13
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Служба „Преса и 
информация“ 

Съд на Европейския съюз 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 28/14 

Люксембург, 27 февруари 2014 г. 

Решение по дело C-588/12 
Lyreco Belgium NV/Sophie Rogiers 

 

При незаконно уволнение, извършено по време на родителски отпуск при 
непълно работно време, защитното обезщетение в твърд размер, на което има 

право работник, нает на работа на пълно работно време, трябва да се 
изчислява въз основа на трудовото възнаграждение за работа на пълно 

работно време 

Определянето на размера въз основа на трудовото възнаграждение при непълно 
работно време, би изпразнило в значителна степен от съдържание режима на защита, 

въведен от правото на Съюза и би оспорило придобитите от работника права 

Правото на Съюза1 предвижда, че работниците трябва да бъдат защитени срещу всяко 
незаконно уволнение в резултат на подаването на молба или ползването на родителски 
отпуск и че те имат право да се върнат на работа на същата длъжност или при липса на 
такава на равностойна или сходна работа. Белгийският закон за транспониране уточнява, че 
всеки работодател, който прекрати трудов договор без сериозно или достатъчно основание, 
е длъжен да заплати на работника защитно обезщетение в твърд размер, равняващ се на 
шестмесечното трудово възнаграждение. 

Наета на работа на пълно работно време, г-жа Rogiers е работила в Белгия за дружеството 
Lyreco по трудов договор за неопределено време. След като забременява, г-жа Rogiers 
ползва през 2009 г. отпуск по майчинство, последван от родителски отпуск при работа на 
половин ден за четири месеца. След началото на родителския отпуск Lyreco прекратява 
трудовия договор на г-жа Rogiers с петмесечно предизвестие. Белгийското правосъдие 
осъжда Lyreco да заплати защитното обезщетение в твърд размер, поради факта че не е 
било налице сериозно или достатъчно основание, оправдаващо едностранното 
прекратяване на трудовия договор по време на родителски отпуск. 

Сезиран с въззивна жалба, Arbeidshof te Antwerpen (трудов съд в Антверпен, Белгия) пита 
Съда дали в такъв случай обезщетението в твърд размер трябва да се определи въз основа 
на намаленото трудово възнаграждение, получавано от работника към датата на 
уволнението му. Lyreco поддържа в действителност, че обезщетението трябва да се 
изчисли въз основа на трудовото възнаграждение, плащано на г-жа Rogiers към датата на 
уволнението, а именно заплатата за работа на половин работен ден в рамките на 
родителски отпуск при непълно работно време. 

В постановеното на днешния ден решение Съдът приема, че белгийското защитно 
обезщетение в твърд размер съставлява мярка, която може да защити работниците срещу 
незаконно уволнение, дължащо се на подаването на молба или ползването на родителски 
отпуск. Той подчертава все пак, че тази защитна мярка би била лишена в значителна степен 
от своя полезен ефект, ако обезщетението се определяше въз основа не на трудовото 
възнаграждение при пълно работно време, а въз основа на намаленото трудово 
                                                 
1 Директива 96/34/ЕО на Съвета от 3 юни 1996 година относно рамковото споразумение за родителския отпуск, 
сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), 
Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на 
профсъюзите (EКП) (ОВ L 145, стр. 4; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 3, стр. 160), 
изменена с Директива 97/75/ЕО на Съвета от 15 декември 1997 г. (ОВ L 10, 1998 г., стр. 24; Специално издание 
на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 31). 
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възнаграждение, плащано по време на родителския отпуск при непълно работно време. 
Както Съдът е имал повод да подчертае в решението си по предходно дело2, възможно е 
такъв начин на определяне на размера да няма достатъчен възпиращ ефект, така че да 
осуети незаконното уволнение на работниците и би изпразнил от съдържание режима на 
защита, въведен от правото на Съюза. 

Съдът декларира, че тази преценка се подкрепя от факта, че в съответствие с правото на 
Съюза придобитите от работника към началния момент на родителския отпуск права (тоест 
съвкупността от права и предимства, произтичащи от трудовото правоотношение) трябва да 
бъдат запазени в същото положение до края на отпуска. Съдът счита, че правото на 
защитно обезщетение в твърд размер при едностранно прекратяване на договора без 
сериозно или достатъчно основание, е част от придобитите права, доколкото 
обезщетението се дължи заради длъжността, която работникът е заемал и която би 
продължил да заема, ако не беше уволнен незаконно. 

 
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 

 

                                                 
2 Решение от 22 октомври 2009 г. по дело Meerts (C-116/08, прессъобщение № 93/09). 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-588/12
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-116/08
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-10/cp090093en.pdf
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Служба „Преса и 
информация“ 

Общ съд на Европейския съюз 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 29/14 

Люксембург, 27 февруари 2014 г. 

Решения по дело T-91/11, InnoLux Corp./Комисия 
и дело T-128/11, LG Display Co. Ltd и LG Display Taiwan/Комисия 

 

Общият съд намалява наложените на InnoLux и LG Display глоби за участието 
им в картел на пазара на екраните с течни кристали 

Размерът на глобата се намалява от 300 на 288 милиона евро за InnoLux и от 215 на 210 
милиона евро за LG Display 

С решение от 8 декември 2010 г.1 Комисията налага глоби в общ размер от 648,925 милиона 
евро на шест корейски и тайвански производители на екрани с течни кристали (наричани по-
нататък „LCD“). Тя ги упреква, че са образували картел в периода от октомври 2001 г. до 
февруари 2006 г. Екраните LCD са основният елемент на плоските монитори, използвани 
при телевизорите и компактните преносими компютри. 

На InnoLux и LG Display са наложени най-големите глоби, съответно от 300 милиона евро и 
215 милиона евро. 

Двете дружества подават жалби пред Общия съд с искане за отмяна на решението на 
Комисията или евентуално намаляване на наложените глоби2. 

С произнесеното днес решение Общият съд отхвърля повечето доводи на InnoLux и на LG 
Display и като цяло потвърждава решението на Комисията. Въпреки това той постановява 
известно намаляване на наложените на всяко от двете дружества глоби. 

За дружеството InnoLux Общият съд посочва, че е допуснало грешки при предоставянето 
на Комисията на данните, необходими за изчисляването на стойността на относимите 
продажби: всъщност то е включило в тях продажбите, които се отнасят до изделия, 
различни от обхванатите от картела LCD. Пред Общия съд Комисията потвърди, че тези 
изделия не е трябвало да бъдат включвани в изчисляването. Тези грешки са следствие от 
неуточняването от InnoLux на специфичните характеристики на някои LCD пред 
специализираните външни консултанти, които са били избрани от него във връзка с 
изчисляването на предназначените за Комисията данни. Оттук следва, че стойността на 
продажбите, използвани от Комисията за изчисляване на глобата, е твърде висока. Поради 
това, упражнявайки компетентността си за осъществяване на пълен съдебен контрол, 
Общият съд счита, че размерът на глобата следва да се изчисли въз основа на 
коригираната към понижение стойност на продажбите, въпреки допуснатата от InnoLux 
небрежност да предостави неточни данни на Комисията. В действителност тази небрежност 
не позволява да се приеме, че InnoLux не е изпълнило задължението си за сътрудничество 
дотолкова, че това да се вземе предвид в негов ущърб при определянето на размера на 
глобата. Чрез прилагане на метода, който е следван от Комисията в решението, 
определеният по този начин нов размер на глобата вместо на 300 милиона евро възлиза 
на 288 милиона евро. 

                                                 
1 Решение C (2010) 8761, окончателен, относно производство по член 101 [ДФЕС] и член 53 от Споразумението 
за ЕИП (преписка COMP/39.309 — LCD), чието резюме е публикувано в Официален вестник на Европейския 
съюз на 7 октомври 2011 г. (OВ L 295, стр. 8). 
2 Едно от другите засегнати дружества, AU Optronics, също подава жалба пред Общия съд (дело T-94/11), която 
поради оттеглянето ѝ от това дружество е заличена от регистъра с определение от 13 юни 2013 г. 

http://www.curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-94/11


По отношение на LG Display Комисията е допуснала само една грешка при определянето на 
глобата, като при изчисляването на средната стойност на продажбите е взела под внимание 
януари 2006 г. След като е освободила от глоба LG частично съгласно Известието относно 
освобождаването от глоби3 за януари 2006 г. за предоставянето на информация за картела, 
този период е трябвало да бъде изключен от всички етапи на изчисляване на размера на 
глобата. По този начин, като се изключи януари 2006 г. не само от коефициента за 
продължителност на нарушението, но и от изчисляването на средната стойност на 
относимите продажби, размерът на наложената на LG Display глоба трябва да се намали 
от 215 милиона на 210 милиона евро. 

 
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 съдебните решения (T-91/11 и T-128/11) е публикуван на уебсайта CURIA в деня 
на обявяването 

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

                                                 
3 Известие на Комисията относно освобождаването от глоби и намаляването на техния размер по делата за 
картели (ОВ C 45, 2002 г., стр. 3). 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-91/11
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-128/11
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