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За Земята е независима неправителствена организация, 
обединяваща усилията на хора, решени да работят за 
създаване на природосъобразен и равнопоставен живот 
на нашата планета, който изключва експлоатацията 
на хората и природата. ЗА ЗЕМЯТА работи в 
сътрудничество с екологични организации на национално 
и международно равнище. Сдружението е член на 
международните организации “Приятели на Земята” 
(Friends of the Earth), CEE Bankwatch Network (Мрежа за 
наблюдение на Международните финансови институции 
за Централна и Източна Европа), ZWE (Нулеви 
отпадъци – Европа), GAIA (Глобално обединение срещу 
инсинераторите), както и на националните Коалиция „За 
да остане природа в България“, Българска антиядрена 
коалиция, България без цианиди, Коалиция за устойчиво 
ползване на фондовете на Европейския съюз и Коалиция 
за климата - България.  ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ

ВТОРИ КАЗУС ОТ ГЕРМАНИЯ: Ще успее ли 
демократичното решение на Германия да преустанови 
използването на ядрена енергия, да устои на силата на 
чстните арбитри?

РЕЗЮМЕ 

ВЪВЕДЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ

ОБЩИ ТЕНДЕНЦИИ В ИСКОВЕТЕ ПО УСИД СРЕЩУ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ  
НА РАВНИЩЕ ЕС 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ИСКОВЕТЕ ПО УСИД, ЗАВЕДЕНИ 
СРЕЩУ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС

АТАКА СРЕЩУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
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Механизмът за уреждане на спорове между 
инвеститор и държава (УСИД) не е нeщо 
ново, но както текущите, така и скорошните 
търговски преговори между ЕС и САЩ 
(за Трансатлантическото търговско и 
инвестиционно партньорство - ТТИП) и ЕС 
и Канада (за Всеобхватното икономическо 
и търговско споразумение - ВИТС), 
предизвикват нарастваща обществена 
критика на механизма. Арбитражът между 
инвеститор и държава предоставя на 
чуждестранните инвеститори привилегирован 
механизъм, който е недостъпен за местните 
инвеститори и другите обществени сектори. 
Чуждестранните инвеститори могат да 
заобикалят вътрешните съдебни системи 
и да предявяват искове за финансово 
обезщетение в тайни, благоразположени 
към бизнеса международни трибунали, ако 
смятат, че техния инвестиционен потенциал 
(включително и печалбите) са засегнати от 
въвеждането на регулаторни промени или 
промени в политиките на страната-домакин. 
Тези частни съдилища се състоят от трима 
арбитри, работещи със стопанска цел, които 
издават своите решения зад закрити врата и 
често имат конфликт на интереси, тъй като 
имат комерсиален интерес от поддържане 
на системата, и тъй като те често работят за 
същите компании, които водят съдебни дела.

Исковете за обезщетение са от порядъка на 
милиарди евро. Въпреки това, самите дела по 
УСИД, както и присъдите и други документи, 
свързани с тези дела, не биват изцяло разкрити 
пред обществото, дори и в случаите, когато 
спорът засяга въпроси от обществен интерес, 
какъвто например е околната среда.

Приятели на Земята Европа събра наличните 
данни за дела по УСИД, заведени срещу 
страните-членки на ЕС от 1994 г. насам, 
за които има налична документация в 
общественото пространство. Предвид 
огромната липса на прозрачност около 
арбитражите между инвеститори и държави, 
това изследване може да осигури само един 
поглед върху мащаба на явлението. Въпреки 
това, изследването безспорно изтъква натиска 
върху новоприсъединилите се държави-
членки на ЕС, върху околната среда, както и 
цената на тази система за данъкоплатците в ЕС 
и за европейската демокрация.

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ
 
 
Известни са 127 дела по УСИД, повдигнати срещу 20 
държави-членки на ЕС от 1994 г. насам. Подробности 
относно исканите от чуждестранните инвеститори 
обезщетения са обществено достъпни за 62 от общо 127 
случая (48%). Поисканото обезщетение в тези 62 случая е 
в размер на близо 30 милиарда евро.1 

Общата сума на обезщетенията, изплатени на 
чуждестранни инвеститори известна за едва 14 от общо 
127 случая (11%) и е в размер на 3,5 милиарда евро. 
Тази сума включва известните лихви, арбитражни 
такси и други разходи и такси, както и единствения 
известен случай на договорено обезщетение, изплатено от 
държава-членка на ЕС.2 

Най-голямата известна сума, присъдена от съда срещу 
държава-членка на ЕС, е 553 милиона евро3  по делото на 
Československá obchodní Banka (CSOB) срещу Словашката 
република през 1997 г.

Седемдесет и шест процента (76%) от известните дела (97 
от 127) са били загубени от новите страни-членки, които 
се присъединиха към ЕС в периода между 2004 и 2007.

Двадесет и шест (26) иска за УСИД са заведени срещу 
Чешката република (20% от общия брой), което я прави 
държавата-членка на ЕС с най-много заведени срещу нея 
дела.

Почти 60% от случаите (75 от 127) се отнасят до сектори, 
свързани с околната среда.

Четиридесет и четири процента от приключените 
дела (44% или 28 от 63 дела), за които резултатите са 
обществено достъпни (63 от 127 случая), представляват 
пълен или частичен успех за инвеститорите – 15 
дела в полза на инвеститорите и 13 дела с постигнато 
споразумение.

Въпреки че на споразуменията обичайно се отдава 
положително значение, защото и двете страни постигат 
споразумение, което слага край на спора без едната да е 
“печеливша” над другата, те често излизат много скъпи 
за данъкоплатците. Например, най-голямата известна 
сума, изплатена от страна-членка на ЕС в резултат на 
споразумение се отнася за уреждане на спор относно 
застрахователно предприятие (делото Eureko срещу 
Полша от август 2005), при което Полша изпаща над 2 
милиарда евро.4

1 29 777 141 904 евро
2 3 502 207 134 евро
3 553 122 703,29 евро
4 2 201 530 937 евро. Това плащане е изплатено като междинен 

дивидент чрез PZU SA (полска застрахователна компания с 
мажоритарна държавна собственост), вместо пряко изплащане 
чрез официалния държавен бюджет.

РЕЗЮМЕ

127ДЕЛА СРЕЩУ  20  СТРАНИ ОТ ЕС
НАЙ-ПОРАЗЕНА
ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА
26 ДЕЛА ПО УСИД1994-2014 r.

 

НАЙ-ВИСОКО 
ПРИСЪДЕНО 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА 
553 МИЛИОНА ЕВРО

ИСК ЗА 4,7 МИЛИАРДА 
ЕВРО ОТ ГЕРМАНИЯ 
ВСЛЕДСТВИЕ НА 
ДЕМОКРАТИЧНО РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ 
НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ

НАЙ-ГОЛЯМО 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 
ЗА УРЕЖДАНЕ 
НА СПОРА
ОТ ПОЛША НА EUREKO
2 МИЛИАРДА ЕВРО

НАЙ-МНОГО ДЕЛА
В НОВИТЕ СТРАНИ ОТ ЕС 
76% ОТ ДЕЛАТА
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ФИРМИТЕ МОГАТ ДА СЪДЯТ ДЪРЖАВИТЕ В ТАЙНИ КОРПОРАТИВНИ СЪДИЛИЩА, АКО  ПОЯВАТА 
НА НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ЗАЩИТА НА ХОРАТА ИЛИ ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЧИ НА 
ПЕЧАЛБИТЕ ИМ

ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ЗАПЛАХИ Е
ПРОЦЕДУРАТА ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ ИНВЕСТИТОР И ДЪРЖАВА
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Този кратък доклад представя ръчно събрани данни за правни 
спорове между инвеститор и държава, загубени от страните-
членки на ЕС от 1994 г. насам, използвайки обществено достъпна 
информация. Докладът се опитва да осигури цялостен преглед 
на всички известни случаи, за които са налични съответните 
документи. Въпреки това, при наличието на съгласие от двете 
страни, някои дела по УСИД остават изцяло поверителни, 
дори и в случаите, когато спорът засяга въпрос от обществен 
интерес.11 Поради ограничените задължения за прозрачност 
на арбитражните производства12, възможно е представените 
тук казуси да не обхващат всички случаи на спорове между 
инвеститори и държава, загубени от страните-членки на ЕС. Не 
всички дела са публикувани и още по-малко дела са напълно 
документирани.

Когато е възможно, информацията по казусите е набавяна 
от бази данни от Международния център за уреждане на 
инвестиционни спорове (ICSID)13, Комисията на Организацията 
на обединените нации (ООН) по международно търговско 
право (UNCITRAL)14, и на Конференцията на ООН за търговия 
и развитие (UNCTAD)15. Други дела са открити чрез интернет 
сайтовете на арбитражни съдилища, например Международния 
арбитражен съд към Международната търговска камара (МАС 
/ ICC ICA)16, Стокхолмската търговска камара (СТК / SCC)17 
и Постоянния арбитражен съд (ПАС / PCA)18. В допълнение, 
документите относно решенията по делата бяха набавени от 
интернет сайта на Договора за енергийната харта19, Арбитража 
за международни споразумения (АМС / ITA)20 като в някои 
случаи са допълнени с информация от интернет страниците 
на съответните правни кантори. При липса на информация в 
горепосочените източници, данните са събирани от тематични 
новинарски услуги относно инвестиционни арбитражи (напр. IA 
Reporter)21 и други материали в тематични издания.22 

11 Това се отнася за делата, образувани съгласно арбитражните правила, различни от тези 
на ICSID. Например, едва 18 от общо 85 известни случаи по правилата на UNCITRAL, 
заведени към Постоянния арбитражен съд (PCA), са публично достояние (до 2012 г.). За 
повече информация вижте: UNCTAD, “Прозрачност: продължението, Поредица за въпроси 
относно международните инвеститорски споразумения - II (Ню Йорк и Женева, 2012 г.)”, 
на разположение на http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctaddiaeia2011d6_en.pdf. 
През 2013 г. е приет нов член на UNCITRAL, който влиза в сила от 1-ви април 2014 г., 
относно “Правила за прозрачност в арбитражи въз основа на договори между инвеститор и 
държава”. Наличен тук: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-2013/
UNCITRAL-Arbitration-Rules-2013-e.pdf 

12 Един от проблемите, признат от мнозина, включително UNCTAD. Виж например:  http://
unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d4_en.pdf

13 https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet 
14 http://www.uncitral.org/ 
15 www.unctad.org/iia 
16 http://www.iccwbo.org 
17 http://www.sccinstitute.com/ 
18 http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=363 
19 http://www.encharter.org/index.php?id=213 
20 http://www.italaw.com/ 
21 http://www.iareporter.com/ 
22 Чешки годишник за международно право, Преглед на ICSID: Журнал за закони за 

чуждестранни инвестиции.
23 http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm 
24 http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
25 http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/1998/html/pr981231_2.en.html 
26 Средната брутна минимална заплата се различава от общите разходи за труд 

на един работодател. Средната брутна минимална заплата изключва данъци / 
социалноосигурителни вноски, платени почивни дни, официални празници, платен 
отпуск по болест и годишен отпуск. Точната сума зависи от различни фактори, 
включително дали и колко деца има служителят.

МЕТОДОЛОГИЯ ЗАБЕЛЕЖКА ОТНОСНО 
ЦИТИРАНИТЕ СУМИ:
• Всички цитирани 

присъдени суми включват 
обезщетенията и 
арбитражните такси, както 
и съдебните разноски и 
лихвите върху присъдените 
щети, в случаите, когато 
такива са известни.  

ЗАБЕЛЕЖКА ОТНОСНО 
ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОБМЕННИ 
КУРСОВЕ И ПРЕВРЪЩАНЕТО: 
• Всички общи суми, с 

изключение на тези 
за Полша и Словакия, 
са преобразувани с 
помощта на инструмента 
за преобразуване на 
Европейската комисия 
(06/2014).23 

• Сумите, касаещи 
Словашката република, 
са изчислени с помощта 
на инструмента на 
Европейската комисия за 
преобразуване в щатски 
долари, използвайки 
06/1997 (година на делото), 
тъй като по това време 
еврото не е съществувало. 
Накрая, сумите са 
превърнати от щатски 
долари в евро на 06 / 201424 

• Сумите, касаещи Полша, 
са изчислени, използвайки 
обменния курс на 
Европейската централна 
банка.25 

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ 
СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ:
Пример: Словашката 
република

Средната брутна минимална 
заплата в Словашката 
република за един човек за 
една година възлиза на 4 224 
евро.26 

Общата присъдена сума, 
изплатена от Словашката 
република е в размер на 
578 348 827 евро (2 от 13 
случая).

Общата изплатени сума 
(578 348 827 евро), разделена 
на брутната средна годишна 
минималната заплата възлиза 
на брутна средна минимална 
работна заплата за 136 920 
души за една година в 
Словашката република.

1) ОБЩИ ТЕНДЕНЦИИ В ИСКОВЕТЕ ПО УСИД 
СРЕЩУ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА РАВНИЩЕ ЕС 
• Това изследване констатира, че:
• Страни-членки на ЕС са били ответници в 127 известни дела от 1994 

г насам.
• Към днешна дата са били заведени дела срещу 20 държави-членки 

на ЕС чрез механизма за уреждане на спорове между инвеститор и 
държава (УСИД). Размерът на известните искове за обезщетения, 
предявени към страни-членки на ЕС по отделни дела варира от 
65 000 евро (Чехия)27 до над 10 милиарда евро (Полша)28.

• Размерът на исканото обезщетение е обществено известен за 62 от 
общо 127 случая (48%) и възлиза на близо 30 милиарда евро.29

• Информация относно общата сума, изплатена на чуждестранните 
инвеститори от държави-членки на ЕС, включително на лихви, 
арбитражни такси, други разходи и такси, както и единствения 
известен случай на договорено обезщетение, е обществено достъпна 
за 14 от общо 127 дела (11%) и възлиза на 3,5 милиарда евро.30  

• Разбивка на общата присъдена сума:
◊ 1 261 767 547 евро са присъдени само за обезщетения на 

чуждестранни инвеститори, като част от съдебното решение;
◊ Допълнително са известни разходи от 44 097 915 евро, изплатени 

от държавите за арбитражни такси, лихви и други разходи, 
свързани със спора;31 

◊ И още 2 196 341 672 евро, изплатени от Полша в споразумение за 
уреждане с Eureko от август 2005.32

• 76% от известните дела (97 от 127) са били загубени от новите 
страни-членки, които се присъединиха към ЕС между 2004 и 2007.33 

• Срещу Чехия са образувани 26 дела, което я прави държавата-
членка на ЕС с най-много дела за УСИД (20% от делата).

• Почти 60% от случаите (75 от 127) се отнасят до сектори, свързани с 
околната среда.

• Най-голямата известна сума, присъдена от съда срещу държава-
членка на ЕС, е 553 милиона евро34 по делото на Československá 
obchodní Banka (CSOB) срещу Словашката република през 1997 г

• Към днешна дата, американски инвеститори са завели десет 
дела срещу пет страни-членки на ЕС (Полша, Румъния, Чешката 
република, Словашката република и Естония)35.  

• От 127 известни дела, 15 са отсъдени в полза на инвеститора; 
14 дела са отсъдени в полза на държавата; 13 приключват със 
споразумения; резултатите от 18 дела остават неизвестни (или не са 
публично оповестени); 21 случая са били отхвърлени, прекратени 
или производството е спряно36 и 46 дела остават висящи. 

• Докато споразуменията обичайно се тълкуват като положителен 
резултат за държавата, те всъщност могат да струват на 
данъкоплатците много пари. Например, най-голямата известна 
сума, изплатени от страна-членка на ЕС е в резултат на 
споразумение за уреждане. След постигането на споразумение с 
Eureko, Полша се съгласява да плати над 2 милиарда евро заради 
спор относно застрахователно предприятие през м. август 2005 г.37 
Точните условия на споразуменията при спорове между инвеститор 
и държава са все още обградени от липса на прозрачност, поради 
което остава неясно какви други отстъпки са направили държавите, 
в допълнение към сумите, за които е известно, че са били платени.

• Наблюдава се значително увеличаване на броя на делата, в които 
(същите) инвеститори използват механизма за УСИД. Седем 
инвеститора са започнали най-малко две дела и два инвеститора са 
започнали най-малко три дела. Тази тенденция съвпада с бързото 
нарастване на общия брой дела, образувани през последните 
години38.

27 65 614,4 евро (ECE Projeckt-
management срещу Чешката 
република)

28 10 265 434 814,5 евро (Eureko 
срещу Полша) 

29 29 777 141 904 евро
30 3 502 207 134 евро
31 Тази сума включва само 

известните такси, лихви и други 
разходи във връзка със спора, 
платени от държавата в 14 
случая, за които има обществено 
достъпно присъждане на 
обезщетение. Това не отразява 
пълния размер, платен от 
държави за правни и арбитражни 
разноски и други за други дела, 
включително и такива, които са 
били отхвърлени, прекратени, 
уредени, или които все още са 
висящи. 

32 Това плащане е изплатено като 
междинен дивидент чрез PZU 
SA (полска застрахователна 
компания с мажоритарна 
държавна собственост), 
вместо пряко изплащане чрез 
официалния държавен бюджет.

33 В Чешката република, Полша, 
Словашката република, Унгария, 
Румъния, Литва, Естония, 
Латвия, Словения и Кипър.

34 553 122 703,29 евро
35 Ameritech  срещу Полша (1996), 

Alex Genin, Eastern Credit Limited, 
Inc. & A.S. Baltoil  срещу Естония 
(1999),  Ronald Lauder срещу 
Чешката република (1999), Noble 
Ventures  срещу Румъния (2001), 
Cargill, Incorporated   срещу 
Полша (2004), S&T Oil Equipment 
& Machinery Ltd. срещу Румъния 
(2007), Minnotte and Lewis срещу 
Полша (2010), Mr. Hassan Awdi, 
Enterprise Business Consultants, 
Inc. and Alfa El Corporation срещу 
Румъния (2010), Vincent J. Ryan, 
Schooner Capital LLC, and Atlantic 
Investment Partners LLC срещу 
Полша (2011), EuroGas Inc and 
Belmont Resources Inc срещу 
Словашката република (2014)

36 Обикновено, решенията по 
делата по УСИД попадат в 
следните категории: 1) в полза 
на инвеститора, 2) в полза на 
държавата, или 3) уреждане 
на спора. Трудността при 
групирането на делата в три 
категории е, че то не отразява 
сложните нюанси на съдебните 
решения. Делата, които не са 
решени в полза на инвеститора, 
не се отсъждат по подразбиране 
в полза на държавата. В някои 
дела искът се отхвърля и 
всяка от двете страни трябва 
да заплати половината от 
арбитражните разноски или 
други юридически разходи. 
Тази практика се различава 
от случаите, в които ищецът 
поема на пълните разходи за 
арбитража или е осъден да 
обезщети държавата, които 
действително може да се 
разглеждат като резултат в 
полза на държавата. 

37 2 201 530 937 евро. Това 
обезщетение е изплатено като 
междинен дивидент чрез PZU 
SA (полска застрахователна 
компания с мажоритарна 
държавна собственост), 
вместо пряко изплащане чрез 
официалния държавен бюджет. 

38 http://unctad.org/en/Publication-
sLibrary/webdiaepcb2014d3_en.pdf 



8   9 Скритата цена на търговските споразумения на ЕС: 
Заведени дела срещу страни-членки на ЕС по механизма за уреждане на спорове между инвеститор и държава

Скритата цена на търговските споразумения на ЕС: 
Заведени дела срещу страни-членки на ЕС по механизма за уреждане на спорове между инвеститор и държава

2) ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ 
ОСОБЕНОСТИ НА ИСКОВЕТЕ 
ПО УСИД, ЗАВЕДЕНИ  
СРЕЩУ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ  
НА ЕС MEDLEMSSTATER

VATTENFALL I СРЕЩУ ГЕРМАНИЯ

ФИРМА: 
Vattenfall AB, Vattenfall 
Europe AG, Vattenfall 
Europe Generation AG 
(Швеция).

ДЪРЖАВА: Германия

ГОДИНА: 2009

ДЕЛО: ICSID номер 
ARB/09/6

РАЗПОРЕДБА, НА КОЯТО 
СЕ ПОЗОВАВА ДЕЛОТО:
Договор за енергийната харта

ГЕРМАНИЯ

ОПИСАНИЕ:
През 2009 г. шведската енергийна компания Vattenfall 
завежда международна арбитражно дело срещу Германия41. 
Делото се съсредоточава върху изграждането на 
електроцентрала, работеща на въглища на река Елба. През 
2007 г. град Хамбург сключва условен договор за 
изграждане на инсталацията, в който се посочват редица 
екологични ограничения с цел защита на водите на река 
Елба. Преди окончателното одобрение през 2008 г.42, с цел 
изпълнение Рамковата директива за водите на ЕС, са 
добавени допълнителни екологични ограничения по 
отношение на преработването на отпадъчните води от 
завода, за които Vattenfall твърди, че ще направят проекта 
неосъществим43. Vattenfall предявява иск за обезщетение в 
размер на 1,4 милиарда евро, плюс разходи, плюс лихвата 
по Договора за енергийната харта. В крайна сметка през 
2011 г. е постигнато споразумение, след като град Хамбург 
се съгласява да смекчи изискванията за разрешението за 
водоползване на централата. Резултатът е намаляване на 
екологичните стандарти спрямо първоначалното 
разрешение, оспорено чрез делото.

КАЗУС: 
ЕДНО „УРЕДЕНО“ СПОРАЗУМЕНИЕ, 
КОЕТО ВОДИ ДО ПО-НИСКИ 
ЕКОЛОГИЧНИ СТАНДАРТИ

РАЗМЕР НА ИСКАНОТО 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:
1,4 милиарда евро

ОТРАСЪЛ / СЕКТОР: 
Строителство на въглищна 
електроцентрала и мерки за 
опазване на околната среда

РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЛОТО:
на 11 март 2011 е оповестено 
постигане на споразумение

VATTENFALL II VS. ГЕРМАНИЯ

ФИРМА: 
Vattenfall AB и други

ДЪРЖАВА: Германия

ГОДИНА: 2012

ДЕЛО: ICSID номер 
ARB/12/12

РАЗПОРЕДБА, НА КОЯТО 
СЕ ПОЗОВАВА ДЕЛОТО:
Договор за енергийната харта

ОПИСАНИЕ:
През 2012 г. Vattenfall завежда второ дело след решението 
на Германия за постепенно премахване на ядрената 
енергия44. Решението е породено от общественото 
безпокойство, предизвикано от ядрената авария във 
Фукушима, Япония. Съгласно Договора за енергийната 
харта, Vattenfall претендира за обезщетение в размер на 
4,7 милиарда евро45, поради затварянето на атомните 
централи в Крумел и Брунсбутел. Делото още не е 
приключило.46.

ЩЕ УСПЕЕ ЛИ ДЕМОКРАТИЧНОТО РЕШЕНИЕ 
НА ГЕРМАНИЯ ДА ПРЕУСТАНОВИ 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ ДА 
УСТОИ НА СИЛАТА НА ЧАСТНИ АРБИТРИ?

РАЗМЕР НА ИСКАНОТО 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:
4,7 милиарда евро

ОТРАСЪЛ / СЕКТОР: 
прекратяване 
експлоатацията на 
атомни електроцентрали

РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЛОТО:
Висящо

41  Искане за арбитраж: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0889.pdf 
42  http://www.iisd.org/pdf/2009/background_vattenfall_vs_germany.pdf
43  Съдебно решение: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0890.pdf 
44  http://www.tni.org/briefing/nuclear-phase-out-put-test   
45  Германският министър на икономиката заяви на заседание на парламентарна комисия, че Vattenfall е подала иск за обезщетение от 4,7 милиарда евро. 
       Вижте тук:  https://www.deutschland.de/en/news/vattenfall-sues-germany-over-nuclear-phaseout
46  http://www.encharter.org/index.php?id=213&L=0#Vattenfall2 

КАЗУС: 
А. АТАКА СРЕЩУ ОКОЛНАТА СРЕДА
ИЗВЕСТНИТЕ СПОРОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЧНИ 
ТЕМИ, ВКЛЮЧВАТ СЛЕДНИТЕ СЕКТОРИ: 

НЕФТ

ГАЗ

ВЪГЛИЩА

АТОМНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ

МИННО ДЕЛО

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ГОРСКО СТОПАНСТВО

СТРОИТЕЛСТВО 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  

75 ОТ 127 ДЕЛА ЗАСЯГАТ ОКОЛНАТА СРЕДА
37 ОТ 75 ДЕЛА 
ИСКОВЕ ЗА 
ПОЧТИ 12 
МИЛИАРДА 
ЕВРО39

ПЛАТЕНИ СА ПОЧТИ 300 МИЛИОНА ЕВРО

7 ОТ 75 ДЕЛА

40

39 11 825 468 006 евро
40 275 245 147 евро
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ПОГЛЕД ВЪРХУ

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

ПОЛША

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА

РУМЪНИЯ

 
                    

53

CME (ХОЛАНДИЯ) СРЕЩУ ЧЕХИЯ

 

 

 

РОНАЛД ЛАУДЕР (САЩ) СРЕЩУ ЧЕХИЯ

 

 

 

ОПИСАНИЕ:

- ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
- СТОМАНОДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
- МЕТАЛУРГИЯ
- РИБАРСТВО
- ГОРСКО СТОПАНСТВО
- ТРАНСПОРТ
- СТРОИТЕЛСТВО
- УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
- МЕДИИТЕ
- БАНКОВ СЕКТОР
- ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР

ЧЕШКАТА 
РЕПУБЛИКА

52

26
ДЕЛА
1994-2014 г СПОРОВЕ ОТНОСНО:

КАЗУС:  

460 370 618 ЕВРО
КАТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ

=

ЗАПЛАТИТЕ ЗА 56 805 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В ЧЕХИЯ 57

52 Общата сума на исканите обезщетения възлиза на 2 872 236 029 евро (за 15 от 26-те дела, заведени срещу Чешката република).
53 Общата сума на изплатените обезщетения възлиза на 521 842 092 евро  (за 3 от 26-те дела, заведени срещу Чешката република).
54 http://natialaw.blogspot.be/2011/03/ronald-lauder-vs-czech-republic.html 
55 Съдебно решение: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0451.pdf
56 Съдебно решение: http://www.italaw.com/documents/CME-2003-Final_001.pdf
57 Приложение 1: Сравнителни данни за заплатата на медицинските сестри в Чешката република 

НЕПОНОСИМАТА ЦЕНА НА НЕПРЕДСКАЗУЕМАТА АРБИТРАЖНА СИСТЕМА

ЧЕХИЯ ВЕЧЕ Е ПЛАТИЛА

ФИРМА: CME

ДЪРЖАВА: Чехия

ГОДИНА: 2000

ДЕЛО: UNCITRAL

РАЗПОРЕДБА, НА КОЯТО 
СЕ ПОЗОВАВА ДЕЛОТО: 
Двустранното инвестиционно 
споразумение (ДИС) между 
Холандия и Чехия

РАЗМЕР НА ИСКАНОТО 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ: 
500 милиона щатски 
долара (366 622 671,94 евро)

ОТРАСЪЛ / СЕКТОР: 
Медиен инвеститор

РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЛОТО: 
Отсъждане в полза на
инвеститора: държавата е 
отговорна за изплащането на 
271 165 203 щатски долара 
(198 830 622 евро), 
включително 1 351 203 
щатски долара за такси.

ФИРМА: Роналд Лаудер

ДЪРЖАВА: Чехия

ГОДИНА: 1999

ДЕЛО: UNCITRAL

РАЗПОРЕДБА, НА КОЯТО 
СЕ ПОЗОВАВА ДЕЛОТО: 
Двустранното инвестиционно 
споразумение между САЩ 
и Чехия

РАЗМЕР НА ИСКАНОТО 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ: 
Неизвестен

ОТРАСЪЛ / СЕКТОР: 
Предприятие за радио/
телевизионно предаване

РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЛОТО: 
Трибуналът се установява, 
че държавата е нарушила 
задълженията си още в 
началото на споразумението, 
но заключава, че това не 
представлява нарушение на 
задълженията по Договора. 
Разходите се поделят поравно 
между страните.

В началото на 90-те Роналд Лаудер инвестира в 
TV Nova, частна чешка телевизионна компания, 
чрез своята немска компания, чийто приемник 
впоследствие става холандската компания 
Central European Media Enterprises (CME). Както 
Лаудер, така и CME искат да започнат арбитраж 
срещу Чехия, търсейки обезщетение за вреди, 
вследствие предполагаема намеса на Чешкия 
медиен съвет в търговски договорености, които 
поред Лаудер са допринесли за пропуснати печалби54 

Делата на CME и Лаудер се случват едновременно. 
Въпреки че разглеждат подобни факти в двете дела, 
трибуналите отсъждат две противоположни решения. 
Искът на Лаудер е отхвърлен, тъй като не 
представлява нарушение на договорни задължения55, 
а вторият случай е решен в полза на CME, като е 
присъдено обезщетение от 269 814 000 щатски 
долара с такси от 1 351 203,44 щатски долара, 
в общ размер на 271 165 203 щатски долара 
(198 830 622 евро)56.  

Делата на Роналд Лаудер и CME убедително изтъкват 
непредвидимостта и нередностите на системата за 
арбитраж. Въпреки липсата на последователност в 
процеса на вземане на решения в международните 
арбитражни съдилища, последиците от обезщетенията 
са необратими за осъдените държави, като възлизат 
на стотици милиони евро, изплатени с 
обществени средства.

ИСКОВЕ ЗА 
ПОЧТИ 3 
МИЛИАРДА ЕВРО

ПЛАТЕНИ НАД 
460 МИЛИОНА ЕВРО

Б. НАТИСК ВЪРХУ ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Чешката 
република
Полша
Унгария
Словашката 
република
Румъния

77 ОТ 127  
ДЕЛА,  
ЗАВЕДЕНИ СРЕЩУ:

ОТ ИСКОВЕ ЗА ОБЩО  
30 МИЛИАРДА ЕВРО47  
21 МИЛИАРДА ЕВРО48 
КЪМ ИЗТОЧНИТЕ 
СТРАНИ-ЧЛЕНКИ  
НА ЕС49

3,5 МИЛИАРДА ЕВРО50  
СА ИЗПЛАТЕНИ 

В 13 ОТ 14 ИЗВЕСТНИ51 

ПРИСЪДЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

47 29 777 141 904 евро
48 20 955 266 337 евро
49 Чешката република, Полша, Словашката република, Унгария, Румъния, Литва, Естония, Латвия, Словения и Кипър.
50 3 501 860 703 евро. Тази сума включва обезщетението, платено по делото Eureko срещу Полша от август 2005 г.
51 Единственото дело с участието на западноевропейска държава, за което размерът на обезщетението е известен, е 

срещу Испания (Emilio Agustin Maffezini срещу Испания)
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Скритата цена на търговските споразумения на ЕС: 
Заведени дела срещу страни-членки на ЕС по механизма за уреждане на спорове между инвеститор и държава

EUREKO B.V. СРЕЩУ ПОЛША

 

ОПИСАНИЕ:

- УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
- ДОБИВ НА СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ
- РЕЗЕРВИ НА ГОРИВА
- ЦИМЕНТ
- ПРОИЗВОДСТВО / 
  ОБРАБОТКА НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА
- СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА 
  ЗДРАВНИ ДАННИ
- ЗАСТРАХОВАНЕ
- ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗОГЛЮКОЗА
- ЗАХАРНО ПРЕДПРИЯТИЕ
- МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ КОМПАНИИ
 

ПОЛША
58

16
ДЕЛА
1994-2014 r

  
59

КАЗУС:  

58   12 029 847 397 евро
59   2 201 530 937 евро. Тази цифра включва платеното 
        обезщетение по делото Eureko срещу. Полша от август 2005 г.

60   http://uk.practicallaw.com/6-500-6640?service=arbitration
61   Документ за частична присъда: стр. 39 и 43 http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0308_0.pdf
62   https://www.achmea.com/SitecollectionDocuments/2009-10-02_1.pdf 
63   http://uk.practicallaw.com/6-500-6640?service=arbitration

ВИСОКИТЕ РАЗХОДИ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ ИНВЕСТИТОР И ДЪРЖАВА. 
НАЙ-ГОЛЯМОТО ИЗВЕСТНО ДОГОВОРЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ ДЕЛО ПО УСИД, 
ЗАВЕДЕНО СРЕЩУ СТРАНА-ЧЛЕНКА НА ЕС 

Спорът между Eureko и Полша касае приватизацията на бившата държавна 
застрахователна компания Powszechnylaklad Ubezpieczeń SA (PZU) и се превръща 
в най-голямото известно договорено обезщетение, изплатено от страна-членка на ЕС. 
Полското правителство публикува покана да продаде 30% от дяловете от капитала 
на PZU и след разглеждане на подадените оферти избира Eureko и Big Bank Gdanski 
SA (BBD) бяха избрани за купувачи. Eureko планира да увеличи своето акционерно 
участие с помощта на първично публично предлагане (ППП) между 30% и 51% с 
цел да гарантира, че консорциума Eureko са контролиращите акционери на PZU. 
Спорът възниква след отказа на Полша да завърши приватизацията на PZU, което 
би позволило на Eureko да получи този мажоритарен дял в компанията.
Ищецът твърди, че Полша се отклонява от поетите по-рано ангажименти, 
като това нарушение предотвратява възможността за Eureko да станат 
мажоритарен акционер. Според Полша претенциите на Eureko се основават 
на договорни вземания по споразумението за покупка на дялове, което ги 
прави недопустимо. Трибуналът отхвърля възражението на Полша за 
недопустимост61  и заключава, че действията и бездействията, на правителството 
на Полша са в нарушение на задълженията на Полша в рамките на ДИС между 
Холандия и Полша.
В крайна сметка делото приключва със споразумение. Съгласно съвместно 
прес-съобщение относно споразумението, на Eureko се изплащат 2 196 341 672,17 евро 
(които могат да бъдат разпределени, както следва: 33% от 12,75 милиона PLN 
/ 3,04 милиона евро, плюс 3,55 милиарда полски злоти / 848 милиона евро, плюс 
1,224 милиарда полски злоти / 292,3 милиона евро)62. Вместо това плащане, 
споразумението начертава държавно-контролиран процес на намаляване на 
акциите на Eureko в PZU до 2011 г. Сделката включва и условие, че Eureko няма 
да може да се конкурира с PZU за срок от 3 години, нито да закупува акции в PZU 
по време на или след първичното публично предлагане в срок до 16 години 
(освен ако не попаднат под 5%, в който момент те могат да купуват акции, 
но не повече от 5%). В допълнение, Eureko е принудена да се откаже от претенциите 
си пред арбитражния съд, от момента на изплащане на дивидентите63.  

Този потресаващ случай води до заплащане на 2 милиарда евро, което 
подчертава огромните разходи при споразуменията за уреждане на спорове. 
Когато Полша решава да отмени приватизацията на застрахователни услуги 
(в обществен интерес), механизмът УСИД дава възможност на инвеститора да 
се възползва от специални привилегии, за да предяви иск за обезщетение от 
порядъка на милиарди евро. Този казус също предизвиква допълнително 
безпокойство относно останалите 12 дела, които са довели до споразумения 
и резултатите от които все още остават неизвестни.

ИСКОВЕ ЗА 
НАД 12 
МИЛИАРДА 
ЕВРО

2 МИЛ
ИАРДА

 ЕВРО
 

ПЛАТЕ
НИ ЗА

 

ОБЕЗЩ
ЕТЕНИ

Я

СПОРОВЕ ОТНОСНО:

ГОДИНА НА ЗАВЕЖДАНЕ: 2003

ДЕЛО: Арбитражни правила 
на UNCITRAL

СТРАНА: Полша

ФИРМА: Eureko B.V. (Холандия) 
или Achmea B.V.

РАЗПОРЕДБА, НА КОЯТО 
СЕ ПОЗОВАВА ДЕЛОТО: 
Предполагаемо нарушение на 
Двустранното инвестиционно 
споразумение между Холандия 
и Полша

РАЗМЕР НА ИСКАНОТО 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ: 
Прибл. 14 милиарда щатски 
долара (UNCTAD)

ОТРАСЪЛ / СЕКТОР: 
застрахователна компания

РЕШЕНИЕ: 
частично отсъждане в полза на 
инвеститора, което в последствие 
води до постигане на споразумение 
между страните (2005 г.).60 
За Eureko е известно, че са 
получили 2 196 341 672,17 евро 
(които могат да бъдат разпределени, 
както следва: 33% от 12,75 милиона 
полски злоти / 3,04 милиона евро, 
плюс 3,55 милиарда полски злоти 
/ 848 милиона евро, плюс 1,224 
милиарда полски злоти / 292,3 
милиона евро)

ПОЛША

КАЗУС:

 
ОПИСАНИЕ:

ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ВИЖДАТ САМО СМЕТКАТА, 
КОЯТО ТРЯБВА ДА ПЛАТЯТ

LES LABORATOIRES SERVIER, 
S.AA, BIOFARMA, S.A.S. ARTS 
ET TECHNIQUES DU PROGRES 
S.A.S СРЕЩУ ПОЛША

ПОЛША ВЕЧЕ Е ПЛАТИЛА

2 201 530 937 ЕВРО 
КАТО ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ

=

ЗАПЛАТИТЕ ЗА 230 045 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В ПОЛША67

64  http://icsidreview.oxfordjournals.org/content/early/2014/06/06/icsidreview.siu009.extract
65  Редактирана версия на съдебното решение: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw3005pdf
66  http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita1270.pdf
67  Приложение 1: Сравнителни данни за заплатата на медицинските сестри в Полша

През 2010 г. Servier, водещата френска независима фармацевтична 
компания, завежда спор по процедурата УСИД срещу Полша. Делото е 
заведено по двустранното инвестиционно споразумение между Франция 
и Полша. Ищците искат обезщетение  от 300 милиона щатски долара.
След приемането на закон за фармацевтичните продукти през 2001 г. 
и преди присъединяването й към ЕС през 2004 г., Полша е приела редица 
законодателни и административни реформи в съответствие с регламент на 
ЕС за фармацевтичните продукти рамките на Европейското споразумение 
от 1991 г. между Полша и Европейските общности. Като следствие от тези 
реформи е отказано одобрение на редица продукти, произведени от ищеца64. 
И двете страни не постигат съгласие относно коя правна рамка е приложима 
към процеса на хармонизация. В крайна сметка, арбитражният съд решава, 
че Полша „не се занимава с недобросъвестно поведение по начин, който би 
изисквал щети извън обичайното според договора, Трибуналът трябва 
просто да приложи стандартното обезщетение за оттегляне на всякакви 
инвестиции по смисъла на член 5 (2) от ДИС“65”. 

Полша е длъжна да заплати на ищците обезщетение в размер на 4 милиона евро.66

ФИРМА: Les Laboratoires Servier, 
S.AA, Biofarma, S.A.S. Arts et 
techniques du progres S.A.S (Франция)

СТРАНА: Полша

ГОДИНА: 2010

ФИРМА: UNCITRAL

РАЗПОРЕДБА, НА КОЯТО 
СЕ ПОЗОВАВА ДЕЛОТО: 
Двустранно инвестиционно 
споразумение между Франция 
и Полша

РАЗМЕР НА ИСКАНОТО 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ: 
300 милиона щатски долара 
(219 973 603,16 евро)

ОТРАСЪЛ / СЕКТОР: 
фармацевтична промишленост

РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЛОТО: 
В полза на инвеститорите, Полша 
е длъжна да плати 4 милиона евро.
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Скритата цена на търговските споразумения на ЕС: 
Заведени дела срещу страни-членки на ЕС по механизма за уреждане на спорове между инвеститор и държава

ACHMEA BV СРЕЩУ 
СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА
ГОДИНА ИНИЦИИРАНА: 2008

ДЕЛО: UNCITRAL

ДЪРЖАВА: Словакия

ФИРМА: Achmea BV (по-рано 
- Eureko, Холандия)

РАЗПОРЕДБА, НА КОЯТО 
СЕ ПОЗОВАВА ДЕЛОТО: 
Двустранно инвестиционно 
споразумение между Словакия 
и Холандия

ИСКАНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ: 
прибл. 100 милиона евро70

ОТРАСЪЛ / СЕКТОР: 
застрахователна компания

ПРИСЪДА: 22 100 000 евор за 
щети и 220 772,74, плюс 2 905 350,94 
евро за разходи (7 декември 2012 г.) 
Общо: 25 226 123,68 евро

ОПИСАНИЕ:

- ПРИРОДЕН ГАЗ
- СТОМАНА
- ДОБИВ НА ТАЛК
- БАНКОВИ УСЛУГИ
- ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
- ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ
- ПРОИЗВОДСТВО ПО 
  НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

СЛОВАШКАТА 
РЕПУБЛИКА

6813
ДЕЛА
1994-2014 r.

СПОРОВЕ ОТНОСНО:

   
69

69

КАЗУС:  

КАТО ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ
=

73

68  2 614 575 742 евро (за 6 от 13 дела)
69  Обща стойност на присъдените суми, платени от Словашката република е 578 348 827 евро (за 2 от 13 дела)
70  Съдебно решение, стр. 40  http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw3206.pdf
71  http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0309.pdf
72  Съдебно решение, : стр. 46 и стр. 147 http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw3206.pdf 
73  Приложение 1: Сравнителни данни за заплатата на медицинските сестри в Словашката република

ВИСОКАТА ЦЕНА НА ДОСТЪПНА ЗДРАВНА 
ЗАСТРАХОВКА ЗА ВСИЧКИ

ЗАПЛАТИТЕ ЗА 96 391 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА
СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА ВЕЧЕ Е ПЛАТИЛА

578 348 827 ЕВРО

от които 553 милиона евро платени на Československá obchodní Banka

През 2008 г. Achmea (бивша Eureko) завежда арбитражно дело срещу 
Словашката република в рамките на двустранното инвестиционно споразумение 
между Словакия и Холандия, твърдейки, че е нарушено споразумението за 
насърчаване и взаимна защита на инвестициите от 1992.

По-рано Achmea основава и финансира Union zdravotná poist’ovňa (Съюз за здравно 
осигуряване) в Словашката република. След смяната на правителството през 2006 
г. Са въведени множество законодателни мерки, които обръщат либерализацията 
на Словашкия здравноосигурителен пазар от 2004 г, които подтикнали Eureko да 
инвестира в сектора на здравното осигуряване на Словашката република“71. 
Жалбоподателите твърдят, че въвеждането на тези мерки унищожава 
стойността на техните инвестиции и представляват незаконна непряко 
отчуждаване на инвестицията им в Съюза за здравно осигуряване.
Achmea потърси компенсация от около 100 милиона евро за възникналите 
щети. Един от основните въпроси в този случай се отнася до юрисдикцията 
на трибуналите по спора и върховенството на договора за Европейската общност 
над ДИС, с което правят ДИС неприложими. Словашката република възразява 
срещу компетентността на трибунала, въз основа на взаимодействието на ДИС 
със съществени законови разпоредби на ЕС72. Съдът постанови, че ДИС не е 
прекратено с присъединяването на Словашката република към Европейския съюз.

Трибуналът в крайна сметка отсъжда в полза на Achmea щети в размер на 
22,1 милиона евро, както и 2 905 350,94 евро за хонорари за правни услуги и 
помощ, и допълнителни 220 772,74 евро за възстановяване на разходите за 
отсъждане по същество в рамките на арбитражния процес.

ИСКОВЕ ЗА 
2 МИЛИАРДА 
ЕВРО

ПЛАТЕНИ СА 
НАД 570 
МИЛИОНА ЕВРО

MICULA СРЕЩУ РУМЪНИЯ
ФИРМА: 
Ioan Micula, Viorel Micula 
и други (Швеция)

ДЪРЖАВА: Румъния

ГОДИНА: 2005

ДЕЛО: ICSID номер ARB/05/20 

РАЗПОРЕДБА, НА КОЯТО 
СЕ ПОЗОВАВА ДЕЛОТО: 
Двустранно инвестиционно 
споразумение между 
Румъния и Швеция

РАЗМЕР НА ИСКАНОТО 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ: 
450 милиона евро

ОТРАСЪЛ / СЕКТОР: 
предприятие за хранителни продукти  

РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЛОТО: 
Решение в полза на инвеститора 
250 милиона щатски долара 
(183 311 335 евро)

ОПИСАНИЕ:

- ПРИРОДЕН ГАЗ
- СТОМАНА
- ДОБИВ НА ТАЛК
- БАНКОВИ УСЛУГИ
- ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
- ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ
- ПРОИЗВОДСТВО ПО 
  НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

РУМЪНИЯ
75

10
ДЕЛА
1994-2014 r.

СПОРОВЕ ОТНОСНО: 

 74

74   183 311 336 евро (за 1 от 10 дела)
75   1 007 972 137 евро (за 7 от 10 дела)
76   Чехия, Полша, Словакия, Унгария, Румъния, Литва, Естония, Латвия, Словения и Кипър - страни, които се присъединиха към ЕС между 2004-2007.
77   IA Reporter. 2013. „След осем години маратон в ICSID, чуждестранен инвеститор печели $ 250 милиона обезщетение и лихви в спор с Румъния, произтичащи от 
        изтеглените стимули'', достъпен на адрес: http://www.iareporter.com/articles/20131212_4
78   IA Reporter. 2009. „Европейската комисия се намесва в пореден арбитраж в ICSID, Micula срещу Румъния - спор относно оттегляне на стимулите за инвестиции от 
        страна на Румъния". На разположение на адрес: http://www.iareporter.com/downloads/20100107 
79   IA Reporter. 2014. „ЕK забранява на Румъния да заплати обезщетението, присъдено от ICSID, като по този начин изопачава изпълнението на решение по ДИС в рамките на ЕС". 
        На разположение на адрес: http://www.iareporter.com/categories/PDF2014 
80   IA Reporter. 2014. "Отменено е спряното изпълнение на решение на ICSID за US$ 250,00 милиона обезщетение, след като Румъния не успя да даде гаранции, че наградата 
        ще бъде изплатена в случай на неспазване на отмяна" на разположение на адрес:  http://www.iareporter.com/articles/20141002_1 

ВИСОКАТА ЦЕНА НА ДОСТЪПНА ЗДРАВНА 
ЗАСТРАХОВКА ЗА ВСИЧКИКАЗУС:  

Случаят Micula е един от все по-често срщаните дела, заведени от чуждестранни 
инвеститори срещу новите държави-членки на Европейския съюз76, 
в последствие на политики и регулаторни промени, въведени, за да се спазят 
законовите изисквания за присъединяване към ЕС.
Братята Micula инвестират в Северозападна Румъния за създаване на 
множество мелници и предприятия за производство и преработка на храна77. 
През 2005 г. ищците завеждат дело срещу Румъния, искайки обезщетение в 
размер на 450 милиона евро. Случаят възниква вследствие на поредица 
от решения, взети от Румъния, с които тя променя или оттегля редица 
инвестиционни стимули (т.е.: освобождаване от мита и определени данъци), 
които преди това са предложени на братята Micula в подкрепа на 
инвестициите им в един изоставащ регион на страната. Румъния твърди, 
че направените регулаторни промени са оправдани, тъй като са били 
осъществени като част от подготовката за присъединяване към ЕС през 200778. 
През декември 2013 г трибуналът признава Румъния за виновна в нарушение 
на Двустранното инвестиционно споразумение между Швеция и Румъния и я 
задължава да плати над 250 милиона щатски долара (183 311 335 евро) 
като обезщетение.

Това дело повдига редица въпроси:

Делото Micula срещу Румъния предизвиква голям интерес, особено по 
отношение на суверенитета на правото на ЕС. Европейската комисия се намесва 
и да се опитва да убеди трибунала че дейностите, изпълнени от Румъния, са 
взети в усилията й да изпълни задълженията на законодателството на ЕС за 
премахване на държавните помощи (т.е. субсидии и стимули).79 Комисията 
твърди, че ако трибуналът нареди на Румъния да плати обезщетение, това би 
било сметнато за държавна помощ под различен предлог. Арбитрите не се 
повлияват от аргументите на Комисията и по отношение на приложимостта 
на крайното решение изтъкват „задълженията на Румъния по Конвенцията 
ICSID да се съобрази с окончателните присъди по ICSID80. 

ПЛАТЕ
НИ СА

 

НАД 1
80 МИ

ЛИОНА
 

ЕВРО

ИСКОВЕ ЗА 
1 МИЛИАРД 
ЕВРО
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Настоящото изследване на дела по УСИД, заведени срещу 
държави-членки на ЕС, разкрива само върха на айсберга на 
частния арбитраж. И все пак, противно на доводите, представени 
от Европейската комисия, изследването ясно показва 
неприемливите разходи, които данъкоплатците и обществото 
поемат, когато на чуждестранните инвеститори се предоставя 
привилегировано отношение.

Може би някои от най-забележителните изводи на настоящия 
доклад касаят подробностите относно различните резултати от 
делата, които ясно показват, че без значение кой „побеждава“ 
в делото, правните и арбитражни такси, които държавите са 
принудени да покриват в своя защита, представляват огромен 
разход на обществени средства, които в последствие не могат 
да бъдат инвестирани за обществото. По същия начин, докато 
споразуменията за уреждане на спора обикновено се представят 
като положителна стъпка към разрешаване на делото, те 
често предполагат голяма финансова тежест (както се вижда 
от случая на Eureko срещу Полша, в който Полша плаща над 
2 милиарда евро) и налагат опасни промени в политиките за 
защита на гражданите и околната среда.86 

През март 2014 г., в отговор на нарастващата обществена 
загриженост и засилените критики относно уреждането на 
спорове между инвеститор и държава87, Европейската комисия 
започна обществена консултация относно включването на 
УСИД в търговското споразумение между ЕС и САЩ (ТТИП). 
Въпросникът за консултации се основава на проекта на глава 
за инвестициите от споразумението между ЕС и Канада. В 
консултацията са участвали изключителният брой от 149 000 
души, от които поне 131 000 са казали „не“ на УСИД. През 
септември 2014 г., въпреки безпрецедентния обществен контрол 
и ангажираност, Европейската комисия сключи търговско 
споразумение между ЕС и Канада с включени специални 
привилегии за чуждестранните инвеститори. Споразумението 
е сключено преди публикуването на крайния качествен и 
количествен доклад за общественото обсъждане на УСИД в 
ТТИИП - ясен знак за това, че Комисията не зачита широкото 
обществено неодобрение относно механизма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ПРИЯТЕЛИ НА ЗЕМЯТА-
ЕВРОПА Е УБЕДЕНА, ЧЕ 
НИТО ЕДНО ТЪРГОВСКО 
СПОРАЗУМЕНИЕ, КОЕТО 
ВКЛЮЧВА УСИД НЕ МОЖЕ 
ДА БЪДЕ ПРИЕМЛИВО ЗА 
ХОРАТА И ПЛАНЕТАТА. 
ПРИЗОВАВАМЕ 
НАЦИОНАЛНИТЕ 
ПАРЛАМЕНТИ 
ДА ОТХВЪРЛЯТ 
РАТИФИКАЦИЯТА НА 
СПОРАЗУМЕНИЕТО 
МЕЖДУ ЕС И КАНАДА И 
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 
ДА СПРЕ ПРЕГОВОРИТЕ 
ЗА ТЪРГОВСКО 
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ 
ЕС И САЩ.

РУМЪНИЯ ВЕЧЕ Е ПЛАТИЛА

183 311 336 ЕВРО
КАТО ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ

=

ЗАПЛАТИТЕ ЗА 38 491 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В РУМЪНИЯ85

КАЗУС ОР РУМЪНИЯ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

81    http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38517
82    IA Reporter, 2014L  http://www.iareporter.com
83    IA Reporter. (Vol. 1 № 11, 2008 г.). Анализ „Арбитрите по румънското дело отхвърлят аргументите на правителството, че шведските граждани са били ефективно 
         румънци и по този начин неквалифицирани да съдят Румъния в ICSID. На разположение на адрес: http://www.iareporter.com/categories/20100326 
84    Например AES срещу Унгария I (2001), AES срещу Унгария  II (2007), Electrabel срещу Унгария (2007)
85    Приложение 1: Сравнителни данни за заплатата на медицинските сестри в Румъния

Румъния се оказва в противоречива ситуация, уловена между 
ЕС и ангажиментите си към Международния център за уреждане 
на инвестиционни спорове (ICSID) като държава-членка. На 26 май 
2014 г. ЕК издава разпореждане за преустановяване към Румъния 
като израз на опасенията на Комисията, че решението може да 
представлява форма на незаконна държавна помощ81. През август 2014 г. 
временната анкетна комисия на ICSID, назначена по случая на Румъния 
да отмени огромните обезщетения, предлага на Румъния да се спре 
изпълнението на арбитражното решение, докато продължава 
производството по отмяна, при условие, че Румъния се съгласи 
в писмена форма да заплати пълния размер от 250 милиона щатски 
долара (183 311 335 евро), ако производството по отмяна е неуспешно, 
дори ако това от своя страна е в разрез с законодателството на ЕС.

След като Румъния отказва предложението, през м. септември 
2014 г. трибуналът отменя спряното производство. Заради отказа на 
Румъния да се ангажира с предложението, срещу държавата може да 
бъде заведен спор в американски съдилища, където инвеститорите 
могат да се опитат да принудят държавата да плати чрез изземване 
на имущество82. 

Потенциалните печалби могат да бъдат експроприирани: 
Трибуналът отхвърля другите възражения, направени от 
ответника, особено тези, с които Румъния заявява, че 
стимулите за инвестиции трябва да се разглеждат като 
"потенциални права", за разлика от имуществото, което 
може да бъде отчуждено. Съдът посочва, че 
„инвестициите включват очаквания за доходи, а такива 
доходи неизбежно ще бъдат по-малко, ако инвеститорът 
е лишен от стимули.„83

Страните, наскоро присъединили се към ЕС, са обект на многократни 
атаки от чуждестранни инвеститори, заради осъществяването на промени 
в политиката и регламентите, в съответствие със стандартите на ЕС, в 
резултат на което ЕК се намесва в множество дела84.

86 „ISDS не ограничава правото на ЕС или на държава-членка да регулира. Една държава 
не може да бъде принудена да отмени мярка: тя винаги има възможността да изплати 
обезщетение“‘; http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/october/tradoc_151791.pdf

87 http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 
СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ, 
ИЗПОЛЗВАНИ ЗА 
ИНФОГРАФИКИТЕ И 
ИЛЮСТРАЦИИТЕ
Всички данни са коригирани спрямо паритета на покупателната 
способност.

Всички валутни превръщания са направени с помощта на 
инструмента за конвертиране на валута на Европейската 
комисия.88

ЧЕХИЯ
• Заплата на медицинска сестрата (нето): 890 щатски долара 

(675,36 евро) на месец - приблизително 8 04,32 евро годишно.89

• Чехия вече е платила около 460 370 618 евро като обезщетение 
на чуждестранни инвеститори. Това се равнява на:

• Средната заплата за 56 805 медицински сестри за една година 
в Чехия

ПОЛША
• Заплата за медицинска сестра (нето): 1 051 щатски долара 

(797,54 евро) на месец – около 9 570 годишно.90

• Полша вече е изплатила 2 201 530 937 евро като обезщетение 
за чуждестранни инвеститори. Това се равнява на:

• Средната заплата за 230 045 медицински сестри за една 
година в Полша.

РУМЪНИЯ
• Заплата за медицинска сестра (нето): 523 щатски долара 

(396,87 евро) на месец - около 4 762.44 годишно.91

• Румъния вече е изплатила 183 311 336 евро като обезщетение 
на чуждестранни инвеститори. Това се равнява на:

• Средната заплата за 38 491 медицински сестри за една година 
в Румъния

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА
• Заплата за медицинска сестра (нето): 659 щатски долара (ППС 

500 евро) на месец – около 6 000 евро годишно.92

• Словашката република вече е изплатила 578 348 827 евро 
като обезщетение на чуждестранни инвеститори.

• Това се равнява на:
• Средната заплата за 96 391 медицински сестри за една година 

в Словашката република; или

88  На разположение на адрес: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm  (09/2014) 
89  http://www.worldsalaries.org/czechrepublic.shtml
90  http://www.worldsalaries.org/poland.shtml
91  http://www.worldsalaries.org/romania.shtml
92  http://www.worldsalaries.org/slovakia.shtml

Лицата, вземащи решения на национално и европейско ниво, 
се позовават на съществуващите инвестиционни споразумения, 
които държавите-членки на ЕС вече са подписали, в 
многократни опити да приглушават нарастващите опасения, 
че включването на УСИД в търговските споразумения на 
Европейския съюз с Канада (ВИТС) и със САЩ (ТТИП) драстично 
ще увеличи броя на делата, започнати от чуждестранни 
инвеститори. Това твърдение не разкрива основната причина, 
поради която повечето европейски страни не са били осъждани 
чрез УСИД, а именно, това, че те не са се съгласили на арбитраж 
между инвеститор и държава с други страни с висок износ на 
капитал. Това ще се промени драстично, ако споразуменията на 
ЕС с Канада и със САЩ бъдат приети, включвайки механизма 
за уреждане на спорове между инвеститор и държава. Скрит 
остава и фактът, че девет страни от Източна Европа, които са 
подписали ДИС със САЩ преди присъединяването им към ЕС, са 
били атакувани чрез УСИД.

Включването на арбитража между инвеститор и държава в 
преговорите за търговско споразумение между Европейския 
съюз и Канада (ВИТС) и между ЕС и САЩ (ТТИП) разширява 
обхвата на властта на частните арбитри до безпрецедентен 
мащаб. Това поставя въпроса за отговорността на 
правителствата, които блокират възможностите си за въвеждане 
на бъдещи регламенти в обществен интерес, спрямо техните 
граждани - самите данъкоплатци, които ще трябва да плащат 
сметката за рисковете, предприети от частни инвеститори.
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