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TO 
MR MARTIN SCHULZ 
PRESIDENT OF THE  
EUROPEAN PARLIAMENT 
 

 
 

Subject: Statement of the National Assembly of the Republic of Bulgaria on the Proposal for 
a Regulation of the European Parliament and of the Council on a common European 
Sales Law COM(2011) 635 

 
 
 
DEAR MR SCHULZ, 
 
On a regular sitting held on February 15, 2012, the Committee on European Affairs and 
Oversight of the European Funds (CEAOEF) within the National assembly of the Republic 
of Bulgaria discussed the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council on a common European Sales Law COM(2011) 635., included as item 56 of Annual 
Working Programme of the National assembly on EU Affairs (2011). 
 
In the course of the committee debates, the following accents were brought to the fore: 

- the importance of such act for the further development of the internal market of the 
EU and for the encouragement of the cross-border sales has been pointed out; 

- emphasizing the significance of a number of law institutes mentioned, the need for a 
prolongation of the negotiations has been recognized, so that numerous texts and law 
definitions are further specified and complemented; 

 
In the framework of the intensive political dialogue, between the Bulgarian Parliament and 
the European Institutions on the EU draft acts, enclosed herewith please find the unanimously 
approved CEAOEF report and statement, which also incorporates the vision of the Legal 
Affairs Committee and reflects the Bulgarian Parliament’s position on the issue. 

 
ENCLOSURE: as per text. 
 
 
Yours sincerely, 
 
 
PRESIDENT 
OF THE NATIONAL ASSEMBLY 
 
TSETSKA TSACHEVA 





Регламент за общо европейско право за продажбите и като цяло подкрепя 
приемането му. Създаването на акт, въвеждащ общи норми на договорното 
право, е амбициозен проект и изисква задълбочен анализ на съдържанието и 
бъдещото му приложение. За българските предприятия и потребители е от 
изключителна важност да могат да участват активно и на равни начала в него, 
наред с останалите граждани и юридически лица в ЕС. Изработването на 
качествен общ инструмент значително би улеснило обмена на стоки и услуги, 
тъй като би отпаднала необходимостта от запознаване с различните правни 
системи на държавите-членки.  

Имайки предвид важността и основополагащото за правото значение на 
уредбата на облигационните правоотношения както в национален, така и в 
международен мащаб, в позицията са посочени редица текстове, които са 
дискусионни и следва да бъдат сериозно обсъдени и прецизирани преди да се 
превърнат в действащо европейско законодателство. 

В позицията е отбелязано, че следва да се обезпечи, че евентуалното приемане 
на регламента няма да доведе до понижаване нивото на съществуващото 
европейско и национално законодателство за защита на потребителите.  

 

IV.  Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо 
европейско право за продажбите COM(2011) 635 и рамкова позиция на 
Министерския съвет по т. 56 от Годишната работна програма на Народното 
събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 202-00-4 е разгледано 
от Комисията по правни въпроси на заседание проведено на 26.01.2012 г. като в 
резултат на проведената дискусия, членовете на Комисията единодушно приеха 
доклад отчитащ, че предложението съответства на принципа на субсидиарност, 
но не съответства на принципа на пропорционалност от гледна точка на 
добавената стойност за защитата на правата и интересите на потребителите. 
Комисията по правни въпроси отчита, че е наложително и редица текстове да 
бъдат допълнително уточнени и прецизирани. 

 

V.  След състоялото се обсъждане по предложението за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите COM(2011) 
635, КЕВКЕФ изразява следното становище, което да бъде изпратено до 
европейските институции в рамките на политическия диалог: 

1. Предложението за регламент като цяло съответства на принципа на 
субсидиарност, установен в чл. 5, параграф 3 от ДЕС, тъй като целите на 
предложението могат да бъдат постигнати по-добре на равнище Европейски 
съюз, имайки предвид, че то засяга трансграничната търговия в рамките на 
вътрешния пазар. 

2. Предложението за регламент не съответства на принципа на 
пропорционалност, залегнал в чл. 5, параграф 4 от ДЕС, тъй като не са 
постигнати целите на предложението, поради следните съображения: 
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STATEMENT 
 

OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA 
ON THE PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL ON A COMMON EUROPEAN SALES LAW 
 
On a regular sitting held on February 15, 2012, the Committee on European Affairs and 
Oversight of the European Funds (CEAOEF)  within the National assembly of the Republic of 
Bulgaria discussed the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
on a common European Sales Law COM(2011) 635. included as item 56 of the Bulgarian 
Parliament Annual Working Programme (AWP) on EU Affairs (2011): 
 
 
Having debated on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
on a common European Sales Law COM(2011) 635, CEAOEF expressed its unanimous 
support for the following statement which also reflects the position of the Legal Affairs 
Committee within the Bulgarian Parliament and is to be sent to the EU institutions: 

1. The Proposal for a Regulation follows the principle of subsidiarity, as established in article 
5, para 3 of the Treaty on European Union, as the goals of the Proposal could be reached 
better on EU level, considering the fact that the Proposal refers to cross-border trade within 
the internal market. 

2. The Proposal for a Regulation does not comply with the principle of proportionality, as set 
out in article 5, para 4 of the Treaty on European Union, for of the following reasons: 

2.1. A careful assessment needs to be carried out on the adoption of such comprehensive act, 
as the joint existence of different regulatory systems could provoke legislative 
uncertainty, which on its turn, could rise a risk for greater expenses for the contracting 
parties engaged in such deals. 

2.2. A number of significant and frequently used law institutes associated with Sales 
contracts – such as imputations of payments, renewal of contract, cancellation (release) 
of debts, transfer of property, arrangements of situations with many creditors and 
debtors, etc. are not regulated in the Proposal. In this regard, there are too many 
references to the national legislations, which could threaten the independent existence of 
the regime. 

3. CEAOEF considers that within the framework of the ongoing negotiations on the Proposal 
for a Regulation, some texts need to be further discussed and specified, as an advanced 
clarification on a number of Contract law institutes is imperative.  


