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Правото на Съюза допуска държава членка да отпусне семейни обезщетения 
на командировани или сезонни работници, по отношение на които по принцип 

тя не е компетентна 

Когато тази възможност е използвана обаче, националната норма, която не допуска 
изплащането на такива обезщетения, ако в друга държава трябва да бъде изплатено 
сходно обезщетение, представлява пречка за свободното движение на работници 

Според Регламент № 1408/711 за прилагането на схеми за социална сигурност на 
работниците мигранти работниците по принцип са подчинени на законодателството на 
държавата членка, в която са наети на работа. Тези, които са командировани в друга 
държава членка за извършване на определена работа („командировани работници“), или 
които работят при условията на временна заетост в друга държава членка („временно наети 
работници“), остават подчинени на законодателството за социалната сигурност на страната, 
в която обикновено работят, а не на това на държавата членка, в която фактически работят. 

Полските граждани г-н Waldemar Hudziński (C-611/10) и г-н Jarosław Wawrzyniak (C-612/10) са 
установени в Полша и са осигурени по схемата за социална сигурност на тази страна. 
Г-н Hudzinski, който е баща на две деца и самонает земеделски производител, е нает като 
сезонен работник в градинарско предприятие в Германия от 20 август до 7 декември 2007 г. 
Г-н Wawrzyniak, който има една дъщеря, също работи в Германия като командирован 
работник от февруари до декември 2006 г. 

Според германското право лице, което не е установено в Германия или не пребивава там 
обичайно, има право на семейни обезщетения, ако е изцяло данъчно задължено за данъка 
върху дохода в тази държава. Семейните обезщетения обаче не се изплащат, ако в друга 
държава членка могат да се получават сходни семейни обезщетения. След като поискали да 
бъдат изцяло данъчно задължени за данъка върху дохода в Германия, тези двама 
работници поискали за времето, през което са работили в Германия, да им бъдат изплатени 
обезщетения в размер на 154 EUR месечно за дете. 

Молбите и на двамата са отхвърлени с мотива, че според регламента би трябвало да се 
прилага полското, а не германското право. 

При това положение Bundesfinanzhof (Федерален финансов съд, Германия) пита Съда на ЕС 
дали, когато Германия не е компетентната държава членка според разпоредбите на 
Регламент № 1408/71 и следователно германското законодателство не е приложимо, 
правото на Съюза не позволява Германия да отпуска семейни обезщетения. Германската 
юрисдикция пита освен това дали държава членка може да изключи възможността за 

                                                 
1 Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност 
на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на 
Общността (OВ L 149, стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 26), в 
редакцията, установена с Регламент (ЕО) № 118/97 на Съвета от 2 декември 1996 година (ОВ L 28, 1997 г., 
стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 4, стр. 35), изменен с Регламент (ЕО) 
№ 647/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2005 г. (ОВ L 117, стр. 1; Специално издание на 
български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 211). 

www.curia.europa.eu 



получаване на семейни обезщетения, когато в друга държава членка могат да бъдат 
получени сходни обезщетения. 

Съдът припомня, че правото на Съюза цели именно заинтересованите лица по принцип да 
бъдат подчинени на схема за социална сигурност само в една държава членка, така че 
натрупването на приложимите национални законодателства и усложненията, до които то 
може да доведе, трябва да се избягват. Освен това всяка държава членка си запазва 
правото да определи в законодателството си, при спазване на правото на Съюза, условията 
за отпускане на обезщетенията по схема за социална сигурност. 

Съдът смята, че обстоятелството, че г-н Hudziński и г-н Wawrzyniak нито са загубили правата 
си на социалноосигурителни обезщетения, нито са понесли намаляване на техния размер, 
поради това че са упражнили правото си на свободно движение, тъй като са запазили 
правото си на семейни обезщетения в Полша, не лишава държавата членка, която не е 
компетентна, от възможността да отпусне такива обезщетения.  

Освен това фактът, че в случая нито работникът, нито детето, за което се иска това 
обезщетение, пребивават обичайно на територията на държавата членка, където е 
извършвана работата при условията на временна заетост, не би могъл да постави под 
съмнение наличието на тази възможност. Наистина по разглежданите дела връзката на 
положението на г-н Hudziński и на г-н Wawrzyniak с германската територия, където се 
претендират семейните обезщетения, се състои в пълното им данъчно облагане с данъка 
върху дохода, получен от работата в Германия при условията на временна заетост. Такава 
връзка се основава на точен критерий и може да се счита за достатъчно тясна, с оглед 
именно на факта, че претендираното семейно обезщетение се финансира от данъчните 
постъпления.  

Да се приеме тълкуване на регламента в смисъл, че той не допуска в случаи като 
разглежданите държава членка да осигури на работниците и на членовете на техните 
семейства по-широка социална защита от тази, която получават въз основа на този 
регламент, би означавало да се излезе извън неговите цели и извън целите и обхвата на 
Договора.  

Съдът прави извода, че не може да се изключи тълкуване на регламента, според което 
държава членка може да отпуска семейни обезщетения в положения като разглежданите 
в случая, тъй като такова тълкуване може да допринесе за повишаването на жизненото 
равнище и условията на заетост на работниците мигранти, като им осигури по-широка 
социална защита от тази, която следва да получат въз основа на посочения регламент. По 
този начин това тълкуване допринася за постигане на целта на тези разпоредби, която 
се състои в улесняването на свободното движение на работниците. 

Във втората част на решението си Съдът разглежда положение, при което държава членка 
използва правото си да отпусне семейни обезщетения на работници, по отношение на които 
по принцип не е компетентна, като същевременно изключва това право, когато работникът 
получава сходно обезщетение в друга държава членка. Съдът смята, че норма от 
националното право за избягване на натрупването на обезщетения, доколкото се оказва, 
че тя води не до намаляване на размера на обезщетението за дете поради наличието 
на сходно обезщетение в друга държава, а до неговото премахване, може да 
представлява съществена неблагоприятна последица, която фактически засяга много 
по-голям брой работници мигранти отколкото уседнали работници — обстоятелство, 
което националната юрисдикция следва да провери. 

Такава неблагоприятна последица се оказва още по неоправдана, тъй като претендираното 
обезщетение се финансира от данъчните постъпления и според германското 
законодателство г-н Hudziński и г-н Wawrzyniak имат право на това обезщетение поради 
факта, че са били изцяло данъчно задължени за данъка върху дохода в Германия. Поради 
това, такава неблагоприятна последица, дори да може да се обясни с различията в 
националните законодателства на държавите членки относно социалното осигуряване, 



които продължават да съществуват въпреки нормите за координиране, предвидени в 
правото на Съюза, противоречи на изискванията на правото на Съюза относно свободното 
движение на работници.  

 
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-611/10
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Заключение на генералния адвокат по дело C-283/11
Sky Österreich GmbH/Österreichischer Rundfunk (ORF)

 

Генералният адвокат Bot намира за обосновано ограничението на 
компенсацията, която телевизиите трябва да плащат, за да могат да използват 
кратки откъси от предаванията на събития от значителен обществен интерес 

като футболните мачове 

Ограничението създава справедливо равновесие между различните основни права 

Директивата за аудиовизуалните медийни услуги1 признава възможността на телевизиите 
да придобиват изключителни права за излъчване на събития от значителен обществен 
интерес, каквито са например футболните мачове2. Телевизията, която разполага с такива 
права, обаче е длъжна да позволи на останалите телевизии в Европейския съюз да 
използват кратки откъси, за да могат да предават кратки новинарски репортажи за тези 
събития. За целта телевизията трябва да даде на другите телевизии достъп до своя сигнал 
и да им позволи свободно да изберат кратки откъси от него. Съгласно Директивата 
компенсацията за използването на откъсите не може да надхвърля преките допълнителни 
разходи за осигуряването на достъп. 

Sky излъчва по сателит в Австрия кодирания цифров телевизионен канал „Sky Sport Austria“. 
То придобива изключителните права за излъчване на австрийска територия на някои мачове 
от Лига Европа за сезони 2009—2010 г. до 2011—2012 г. Според твърденията на Sky 
лицензионната такса и продуцентските му разходи възлизат на „милиони евро“ годишно. 

По искане на ORF (австрийският обществен радиотелевизионен оператор) австрийският 
регулаторен орган в областта на съобщенията KommAustria с решение от декември 2010 г. 
определя, че Sky трябва да предостави на ORF правото да излъчва кратки новинарски 
репортажи за мачовете от Лига Европа, в които участват австрийски отбори. За това ORF 
трябва да плати на Sky само компенсация за разходите за достъп до сателитния сигнал, 
които в случая са нулеви. 

Sky смята, че е несправедливо систематично да се забранява плащането на обезщетение 
на притежателите на изключителните права за използването на кратки откъси. 
Bundeskommunikationssenat (Федералният съвет по съобщенията, Австрия), до който е 
отнесен спорът, пита Съда дали Директивата, която ограничава компенсацията до преките 
допълнителни разходи за осигуряването на достъп до тези откъси, представлява 
обосновано посегателство върху свободата на стопанска инициатива и правото на 
собственост на притежателите на изключителните права. 

В представеното си днес заключение генералният адвокат Yves Bot посочва, че свободата 
на стопанска инициатива и правото на собственост са гарантирани с Хартата на основните 
права на Европейския съюз. Според него спорната разпоредба на Директивата накърнява 

                                                 
1 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на 
някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи 
се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (ОВ L 95, стр. 1). 
2 Същевременно Директивата позволява на държавите членки да гарантират, че събитията, които считат, че са 
от голямо значение за обществото, няма да бъдат излъчвани по такъв начин, че да лишат значителна част от 
обществеността от възможността да проследи тези събития посредством предаване на живо или на запис по 
безплатна телевизия. 
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тези основни права на притежателите на изключителни права за излъчване, тъй като те не 
могат свободно да изберат на каква цена да осигурят достъпа до кратките откъси от 
събитията. 

Това посегателство обаче е обосновано, а съответно и спорната разпоредба на Директивата 
не е в противоречие с Хартата на основните права. Всъщност с тази разпоредба 
законодателят на Съюза установява справедливо равновесие между правото на 
собственост и свободата на стопанска инициатива на притежателите на изключителни права 
за излъчване, от една страна, и свободата на осведомяване и медийния плурализъм, от 
друга. Нещо повече, с оглед на установяването на европейско пространство на мнения и 
информация ограничаването на компенсацията до преките допълнителни разходи за 
осигуряването на достъп е най-ефикасното средство за предотвратяване на 
разпространението на информация изолирано в отделните държави членки и в зависимост 
от икономическата значимост на съответната телевизия. 

Генералният адвокат подчертава, че за правото на кратки новинарски репортажи са 
предвидени редица условия и ограничения, които до голяма степен смекчават 
посегателството върху свободата на стопанска инициатива и правото на собственост на 
притежателите на изключителни права. Това право например е въведено само за събития, 
които са от значителен обществен интерес. Освен това предоставяните откъси могат да се 
използват единствено за „общи новинарски предавания“ и само за целите на „кратките 
новинарски репортажи“. Също така продължителността на кратките откъси не следва да 
надвишава деветдесет секунди. Накрая, задължението на вторичните телевизионни 
оператори да посочват източника на откъсите осигурява реклама на притежателите на 
изключителни права. 

Наред с това генералният адвокат отбелязва, че становищата на Verfassungsgerichtshof 
(австрийският Конституционен съд) и на Bundesverfassungsgericht (германският Федерален 
конституционен съд) не променят извода му. Според тези съдилища правото на кратки 
новинарски репортажи не би трябвало да се предоставя безвъзмездно и съответно би 
трябвало да предполага заплащането на подходящо възнаграждение или друга подходяща 
насрещна престация. За целта би могло да се вземат предвид разходите за придобиване на 
изключителните права. Според генералния адвокат обаче необходимото претегляне на 
различните разглеждани основни права не води непременно до един и същ резултат както 
на национално равнище, така и на равнището на Съюза. В случая изискванията, свързани 
със завършването на вътрешния пазар и с установяването на единно информационно 
пространство, са дали основание на законодателя на Съюза да приеме компромисна 
разпоредба между безвъзмездното предоставяне на право на кратки откъси и финансовото 
участие на вторичните телевизионни оператори в разходите за придобиване на 
изключителни права на излъчване. 

 
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: 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 заключението е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването 

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

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

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-283/11
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