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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Сената на Френската република относно 

предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание 

 (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)) 

 

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 

осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 

председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 

становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 

съобразен с принципа на субсидиарност. 

Сенатът на Френската република изпрати мотивирано становище, което е приложено 

към настоящия документ, относно горепосоченото предложение за директива. 

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 

въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 

субсидиарност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Европейска резолюция 

относно мотивирано становище 

относно съответствието на предложението за директива относно някои аспекти на 

договорите за предоставяне на цифрово съдържание, COM(2015)634 final, и 

предложението за директива относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби 

и другите продажби на стоки от разстояние, COM(2015)635 final, с принципа на 

субсидиарност. 

С решение на Сената съгласно член 73ж, параграфи 4 и 5 от Правилника на Сената се 

одобрява решението на комисията по правни въпроси със следното съдържание: 

Предложението за директива относно някои аспекти на договорите за предоставяне на 

цифрово съдържание, COM(2015)634 final, и предложението за директива относно 

някои аспекти на договорите за онлайн продажби и другите продажби на стоки от 

разстояние, COM(2015)635 final, имат за цел прилагането на първия стълб на цифровата 

стратегия на Европейския съюз. Тяхното предназначение е: 

- да се създаде единна европейска правна рамка за улесняване на дейността на 

предприятията, желаещи да предоставят цифрово съдържание и да продават стоки от 

разстояние на единния европейски пазар; 

- да се осигури високо равнище на защита на европейските потребители и да се 

облагодетелства техният достъп до единния цифров пазар чрез пълно хармонизиране на 

някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и за закупуване 

на стоки от разстояние; 

Като взе предвид член 88-6 от Конституцията, 

Сенатът представя следните съображения: 

- осигуряването на високо равнище на защита е условие за присъединяването на 

потребителите към единния цифров пазар и за успеха на цифровата стратегия на 

Европейския съюз; 

- въвеждането на хармонизация на защитата на потребителите, които осъществяват 

онлайн покупки в европейски мащаб, не следва да възпрепятства отделна държава 

членка от това да предложи по-високо равнище на защита на своите граждани; 

- разпоредбите на член 4 от предложението за директива относно някои аспекти на 

договорите за предоставяне на цифрово съдържание и член 3 от предложението за 

директива относно някои аспекти на договорите за онлайн продажбите и другите 

продажби на стоки от разстояние, формулирани по един и същи начин и въвеждащи 

пълна хармонизация, противоречат на запазването и развитието на по-високо равнище 

на защита на потребителите от страна на държавите членки; 

По тази причина Сенатът счита, че предложенията за директиви COM(2015)634 final и 

COM(2015)635 final не спазват принципа на субсидиарност. 
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Прието решение на Сената от 7 март 2016 г. 

 


