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Изменение 1
Ashley Fox

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че договорното 
право е в основата на всички 
национални правила, които 
определят поведението на 
предприятията и потребителите на 
техните пазари; като има предвид, че 
вътрешният пазар остава разпокъсан 
поради съществуването на 27 
различни правни системи и поради 
рисковете и разходите при 
трансграничните сделки;

A. като има предвид, че единният 
пазар остава разпокъсан поради много 
фактори, включително неприлагане 
на съществуващото законодателство 
в областта на единния пазар,

Or. en

Изменение 2
Emma McClarkin

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че договорното 
право е в основата на всички 
национални правила, които 
определят поведението на 
предприятията и потребителите на 
техните пазари; като има предвид, че 
вътрешният пазар остава разпокъсан 
поради съществуването на 27 
различни правни системи и поради 
рисковете и разходите при 
трансграничните сделки;

A. като има предвид, че единният 
пазар остава разпокъсан поради много 
фактори, включително неприлагане 
на съществуващото законодателство 
в областта на единния пазар,

Or. en



PE460.655v02-00 4/51 AM\859295XM.doc

XM

Изменение 3
Heide Rühle

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че договорното 
право е в основата на всички 
национални правила, които 
определят поведението на 
предприятията и потребителите на 
техните пазари; като има предвид, че 
вътрешният пазар остава разпокъсан
поради съществуването на 27 
различни правни системи и поради 
рисковете и разходите при 
трансграничните сделки;

A. като има предвид, че е необходимо 
по-голямо проучване, за да се разбере 
още повече защо вътрешният пазар 
остава разпокъсан и как по най-добрия
начин да се разрешат тези проблеми, 
включително как да се гарантира
прилагане на съществуващото 
законодателство,

Or. en

Изменение 4
Catherine Stihler

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че договорното 
право е в основата на всички 
национални правила, които 
определят поведението на 
предприятията и потребителите на 
техните пазари; като има предвид, че 
вътрешният пазар остава разпокъсан
поради съществуването на 27 
различни правни системи и поради 
рисковете и разходите при 
трансграничните сделки;

A. като има предвид, че е необходимо 
по-голямо проучване, за да се разбере 
още повече защо вътрешният пазар 
остава разпокъсан и как по най-добрия
начин да се вземат мерки срещу тези 
проблеми, включително как да се 
гарантира прилагане на
съществуващото законодателство
като Директивата относно услугите 
на вътрешния пазар (2006/123/ЕО),

Or. en
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Изменение 5
Louis Grech

Проектостановище
Съображение Aa (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че някои от 
най-очевидните пречки, срещани от 
потребителите и малките и 
средните предприятия по отношение 
на единния европейски пазар са 
сложността на договорните 
отношения, несправедливите условия 
на договорите, неадекватната и 
недостатъчна информация и 
неефективната и отнемаща време 
процедура,

Or. en

Изменение 6
Catherine Stihler

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че от едно общо 
европейско договорно право ще 
спечелят най-вече потребителите, 
които ще могат да се възползват 
напълно от предимствата на 
вътрешния пазар;

заличава се

Or. en

Изменение 7
Emma McClarkin

Проектостановище
Съображение Б
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Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че от едно общо 
европейско договорно право ще 
спечелят най-вече потребителите, 
които ще могат да се възползват 
напълно от предимствата на 
вътрешния пазар;

заличава се

Or. en

Изменение 8
Ashley Fox

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че от едно общо 
европейско договорно право ще 
спечелят най-вече потребителите, които 
ще могат да се възползват напълно от 
предимствата на вътрешния пазар;

Б. като има предвид, че от един набор 
от инструменти за създаване на по-
съгласувано и последователно 
законодателство и стандартни 
условия, ще спечелят най-вече 
предприятията и потребителите, 
които ще могат да се възползват в по-
голяма степен от единния пазар,

Or. en

Изменение 9
Olle Schmidt

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че от едно общо 
европейско договорно право ще
спечелят най-вече потребителите, 
които ще могат да се възползват 
напълно от предимствата на 

Б. като има предвид, че едно общо 
европейско договорно право ще донесе 
ползи за потребителите и по-специално, 
ще допринесе за по-голяма и лесно 
достъпна трансгранична търговия в 
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вътрешния пазар; рамките на вътрешния пазар,

Or. en

Изменение 10
Heide Rühle

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че от едно общо 
европейско договорно право ще 
спечелят най-вече потребителите, които 
ще могат да се възползват напълно от 
предимствата на вътрешния пазар;

Б. като има предвид, че от един набор 
от инструменти за създаване на по-
съгласувано и последователно 
законодателство и стандартни 
условия, ще спечелят най-вече 
предприятията и потребителите, 
които ще могат да се възползват в по-
голяма степен от единния пазар,

Or. en

Изменение 11
Toine Manders

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че от едно общо 
европейско договорно право ще 
спечелят най-вече потребителите, които 
ще могат да се възползват напълно от 
предимствата на вътрешния пазар;

Б. като има предвид, че от едно общо 
европейско договорно право ще могат 
да спечелят най-вече потребителите, 
които ще могат да се възползват 
напълно от предимствата на вътрешния 
пазар,

Or. nl
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Изменение 12
Ashley Fox

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че в своята Зелена 
книга1 Комисията предлага редица 
варианти за инструмента на 
европейското договорно право, който би 
могъл да помогне на ЕС да преодолее 
икономическата криза, да развие 
предприемачеството и да укрепи 
общественото доверие във вътрешния 
пазар;

В. като има предвид, че в своята Зелена 
книга1 Комисията предлага редица 
варианти за инструмента на 
европейското договорно право, който би 
могъл да развие предприемачеството и 
да укрепи общественото доверие в
единния пазар,

Or. en

Изменение 13
Heide Rühle

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че в своята Зелена 
книга1 Комисията предлага редица 
варианти за инструмента на 
европейското договорно право, който би 
могъл да помогне на ЕС да преодолее 
икономическата криза, да развие 
предприемачеството и да укрепи 
общественото доверие във вътрешния 
пазар;

В. като има предвид, че в своята Зелена 
книга1 Комисията предлага редица 
варианти за инструмента на 
европейското договорно право, който би 
могъл да помогне да се развие 
предприемачеството и да се укрепи 
общественото доверие във вътрешния 
пазар,

Or. en
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Изменение 14
Catherine Stihler

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че в своята Зелена 
книга1 Комисията предлага редица 
варианти за инструмента на 
европейското договорно право, който би 
могъл да помогне на ЕС да преодолее 
икономическата криза, да развие 
предприемачеството и да укрепи 
общественото доверие във вътрешния
пазар;

В. като има предвид, че в своята Зелена 
книга1 Комисията предлага редица 
варианти за инструмента на 
европейското договорно право, който би 
могъл да помогне да се развие 
предприемачеството и да се укрепи 
общественото доверие в единния пазар,

Or. en

Изменение 15
Ashley Fox

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че преговорите по 
директивата относно правата на 
потребителите2 показаха колко е трудно 
да се хармонизира договорно право без 
да се подкопае общия ангажимент за 
високо равнище на защита на 
потребителите в Европа;

Г. като има предвид, че преговорите по 
директивата относно правата на 
потребителите2 показаха колко е трудно 
да се хармонизира изцяло договорното
право в областта на защитата на 
потребителите поради неговата 
сложност, без да се подкопае общия 
ангажимент за високо равнище на 
защита на потребителите в Европа и 
какви ограничения налага това на 
процеса,

Or. en
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Изменение 16
Heide Rühle

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че преговорите по 
директивата относно правата на 
потребителите2 показаха колко е трудно 
да се хармонизира договорно право без 
да се подкопае общия ангажимент за 
високо равнище на защита на 
потребителите в Европа;

Г. като има предвид, че преговорите по 
директивата относно правата на 
потребителите показаха колко е трудно
да се хармонизира потребителското
право, прилагано спрямо договори, без 
да се подкопае общия ангажимент за 
високо равнище на защита на 
потребителите в Европа и какви 
ограничения налага това на процеса,

Or. en

Изменение 17
Catherine Stihler

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че преговорите по 
директивата относно правата на 
потребителите2 показаха колко е трудно 
да се хармонизира договорно право без 
да се подкопае общия ангажимент за 
високо равнище на защита на 
потребителите в Европа;

Г. като има предвид, че преговорите по 
директивата относно правата на 
потребителите2 показаха колко е трудно 
да се хармонизира изцяло 
потребителското право, прилагано 
спрямо договори, поради неговата 
сложност, без да се подкопае общия 
ангажимент за високо равнище на 
защита на потребителите в Европа и 
какви ограничения налага това на 
процеса,

Or. en
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Изменение18
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че преговорите 
по директивата относно правата на 
потребителите2 показаха колко е 
трудно да се хармонизира договорно 
право, без да се подкопае общият
ангажимент за високо равнище на 
защита на потребителите в Европа;

Г. като има предвид, че преговорите 
по директивата относно правата на 
потребителите2 показаха колко е 
трудно да се хармонизира договорно 
право, без да се подкопае общият
ангажимент за високо равнище на 
защита на потребителите в Европа, и 
какви ограничения налага това на 
процеса,

Or. de

Изменение 19
Toine Manders

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че преговорите 
по директивата относно правата на 
потребителите1 показаха колко е 
трудно да се хармонизира договорно 
право без да се подкопае общият 
ангажимент за високо равнище на 
защита на потребителите в Европа2;

Г. като има предвид, че преговорите 
по директивата относно правата на 
потребителите1 показаха ползите, но 
и колко е трудно да се хармонизира 
договорно право без да се подкопае 
общият ангажимент за високо 
равнище на защита на потребителите в 
Европа2 и какви ограничения налага 
това на процеса,

Or. nl

                                               
1 COM(2008) 0614.
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Изменение 20
Ashley Fox

Проектостановище
Съображение Д

Проектостановище Изменение

Д. като има предвид, че за да бъде 
настоящият процес политически 
легитимен и за да има политическа 
подкрепа, неговият краен продукт –
европейско договорно право, трябва да 
бъде добре обмислен преди да бъде 
изменен, ако е необходимо, и 
официално приет от европейския
законодателен орган;

Д. като има предвид, че крайният
продукт трябва да бъде реалистичен, 
осъществим, съразмерен и добре 
обмислен, преди да бъде изменен и 
официално приет от европейските 
съзаконодатели,

Or. en

Изменение 21
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Проектостановище
Съображение Д

Проектостановище Изменение

Д. като има предвид, че за да бъде 
настоящият процес политически 
легитимен и за да има политическа 
подкрепа, неговият краен продукт –
европейско договорно право, трябва да
бъде добре обмислен преди да бъде 
изменен, ако е необходимо, и 
официално приет от европейския 
законодателен орган;

Д. като има предвид, че за да бъде 
настоящият процес ефективен, както и 
политически легитимен и за да има 
политическа подкрепа, неговият краен 
продукт – европейско договорно право, 
трябва да бъде добре обмислен и 
подложен на задълбочена оценка на 
въздействието преди да бъде изменен, 
ако е необходимо, и официално приет от 
европейския законодателен орган,

Or. en
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Изменение 22
Catherine Stihler

Проектостановище
Съображение Д

Проектостановище Изменение

Д. като има предвид, че за да бъде 
настоящият процес политически 
легитимен и за да има политическа 
подкрепа, неговият краен продукт –
европейско договорно право, трябва да 
бъде добре обмислен преди да бъде 
изменен, ако е необходимо, и 
официално приет от европейския 
законодателен орган;

Д. като има предвид, че който и да 
било краен продукт в областта на 
европейското договорно право трябва 
да бъде реалистичен, възможен, 
съразмерен и добре обмислен преди да 
бъде изменен, ако е необходимо, и 
официално приет от европейските 
съзаконодатели,

Or. en

Изменение 23
Toine Manders

Проектостановище
Съображение Д

Проектостановище Изменение

Д. като има предвид, че за да бъде 
настоящият процес политически 
легитимен и за да има политическа 
подкрепа, неговият краен продукт –
европейско договорно право, трябва да 
бъде добре обмислен преди да бъде 
изменен, ако е необходимо, и 
официално приет от европейския 
законодателен орган;

Д. като има предвид, че за да бъде 
настоящият процес политически
легитимен и за да има политическа 
подкрепа, неговият краен продукт –
европейско договорно право, трябва да 
бъде добре обмислен и ползите от него 
трябва да бъдат съобщени на 
гражданите по положителен начин,

Or. nl
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Изменение 24
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства открития дебат относно 
Зелената книга и призовава съответните 
отдели на Комисията да направят 
задълбочен анализ на резултатите от 
процеса на консултации;

1. приветства открития дебат относно 
Зелената книга и призовава съответните 
отдели на Комисията да направят 
задълбочен анализ на резултатите от 
процеса на консултации; призовава 
Европейската комисия да предостави 
задълбочена оценка на въздействието 
на всички предложени възможности, 
като вземе под внимание по-
специално оценка на действителните 
нужди на икономическите действащи 
лица, понесените разходи, както и 
добавената стойност на всяка 
възможност;

Or. en

Изменение 25
Catherine Stihler, Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства открития дебат 
относно Зелената книга и призовава 
съответните отдели на Комисията да 
направят задълбочен анализ на 
резултатите от процеса на консултации;

1. подчертава необходимостта от 
открит дебат относно всички
възможни политики, включени в 
Зелената книга, и призовава съответните 
отдели на Комисията да направят 
задълбочен анализ на резултатите от 
процеса на консултации; освен това 
подчертава необходимостта от 
задълбочена оценка на въздействието 
за определяне на това как всички 
страни, включително малките и 
средните предприятия, ще бъдат 
засегнати и подробни прогнози за 
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разходите за прилагане на всяко 
предложение на Комисията;

Or. en

Изменение 26
Emma McClarkin, Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че една задълбочена
оценка на въздействието, която 
проучва всички възможни политики в 
Зелената книга в равна степен, 
включително възможността да не се 
предприемат действия, трябва бъде 
подложена на задълбочен контрол от 
европейския парламент и всички 
свързани комисии, преди да бъде 
окончателно избрана препоръка и 
преди да започне работа по 
възможната политика;

Or. en

Изменение 27
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. настоятелно призовава 
Комисията да предприеме цялостна 
оценка на въздействието на 
възможността, която се счита за 
най-подходяща; тази оценка на 
въздействието следва да включва, 
наред с другото, установяване на най-
подходящото правно основание, на
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социалните и икономическите 
въздействия, съгласуваност със 
съществуващото международно и 
частно право на ЕС, възможни 
системи за арбитраж в случаи на 
конфликт относно избора и 
приложението на незадължителния 
инструмент между потребителите и 
предприятията и равнището на 
добавена стойност за потребителите 
и предприятията от този 
незадължителен инструмент; че 
тази оценка на въздействието следва 
да бъде завършена и съображенията 
да бъдат разгледани, преди да започне 
работа по възможната политика;

Or. en

Изменение 28
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава икономическото 
значение на малките и средните 
предприятия и занаятчийските 
производствени предприятия за 
европейската икономика; 
следователно настоява относно
необходимостта да се гарантира, че 
принципът „мисли първо за 
малките“, насърчаван от „Small 
Business Act“, е добре прилаган и 
разглеждан като приоритет в дебата
за инициативите на ЕС във връзка с 
договорното право;

Or. en



AM\859295XM.doc 17/51 PE460.655v02-00

XM

Изменение 29
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че една цялостна 
оценка на въздействието, която 
изследва всички възможни политики в 
Зелената книга в еднаква степен, 
включително възможността да не се 
предприемат действия, трябва бъде 
подложена на задълбочен контрол от 
европейския парламент и всички 
свързани комисии, преди да бъде 
окончателно избрана препоръка и 
преди да започне работа по 
възможната политика;

Or. en

Изменение 30
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че създаването на 
незадължително европейско 
договорно право би могло значително
да подобри функционирането на 
вътрешния пазар и че Парламентът и 
Съветът следва да носят крайната 
отговорност  за определяне на 
неговата правна форма и приложно 
поле;

2. счита, че създаването на набор от 
инструменти за създаване на по-
съгласувано и последователно 
законодателство и стандартни 
условия би могло да бъде един 
съразмерен и реалистичен метод за 
подобряване на функционирането на 
единния пазар; подчертава, че не 
следва да бъде подкрепена 
възможност, която надхвърля
създаването на набор от 
инструменти; припомня, че има 
много други практически бариери пред 
трансграничната търговия, 
включително език, доставка, разходи,
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предпочитания на клиентите и 
култура, които не могат да бъдат 
разрешени чрез договорното право;

Or. en

Изменение 31
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че създаването на 
незадължително европейско 
договорно право би могло значително 
да подобри функционирането на 
вътрешния пазар и че Парламентът 
и Съветът следва да носят крайната 
отговорност  за определяне на 
неговата правна форма и приложно 
поле;

заличава се

Or. en

Изменение 32
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че създаването на 
незадължително европейско договорно 
право би могло значително да подобри 
функционирането на вътрешния пазар и 
че Парламентът и Съветът следва да 
носят крайната отговорност  за 
определяне на неговата правна форма и 
приложно поле;

2. счита, че създаването на 
незадължително европейско договорно 
право или разработен впоследствие 
„набор от инструменти“ би могло 
значително да подобри 
функционирането на вътрешния пазар и 
че Парламентът и Съветът следва да 
носят крайната отговорност  за 
определяне на неговата правна форма и 
приложно поле;
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Or. en

Изменение 33
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че създаването на 
незадължително европейско 
договорно право би могло значително
да подобри функционирането на 
вътрешния пазар и че Парламентът и 
Съветът следва да носят крайната 
отговорност за определяне на неговата 
правна форма и приложно поле;

2. счита, че би могло да бъде обмислено 
създаването на незадължителен
правен инструмент на договорното 
право на равнище ЕС („28-ия режим“), 
което да подобри функционирането на 
вътрешния пазар и че Европейският
парламент и Съветът следва да носят 
крайната отговорност за определяне на 
неговата правна форма и приложно 
поле; подчертава обаче, че тази 
възможност трябва първо да бъде 
внимателно преценена, за да се 
гарантира, че тя ще донесе добавена 
стойност за предприятията и 
клиентите и да се определят и 
изяснят евентуалните 
взаимодействия със съществуващото 
законодателство на ЕС;

Or. en

Изменение 34
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че създаването на 
незадължително европейско 
договорно право би могло значително 
да подобри функционирането на 
вътрешния пазар и че Парламентът и 
Съветът следва да носят крайната 

2. счита, че 
междуинституционалното създаване 
на „набор от инструменти“ би могло 
значително да подобри 
функционирането на вътрешния пазар 
чрез създаването на условия за по-
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отговорност  за определяне на неговата 
правна форма и приложно поле;

голяма последователност в новото 
законодателство и че Парламентът и 
Съветът следва да носят крайната 
отговорност  за определяне на неговата 
правна форма и приложно поле; сред 
допълнителните инициативи за 
подпомагането на малките и 
средните предприятия при 
навлизането в трансграничната 
търговия би могло да бъде 
разработването на някои 
стандартни условия, които да се 
използват съгласно приложимото 
право на съществуващите системи.

Or. en

Изменение 35
Catherine Stihler

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че създаването на 
незадължително европейско 
договорно право би могло значително
да подобри функционирането на 
вътрешния пазар и че Парламентът и 
Съветът следва да носят крайната 
отговорност за определяне на 
неговата правна форма и приложно 
поле;

2. счита, че създаването на  набор от 
инструменти за създаване на по-
съгласувано и последователно 
законодателство и стандартни 
условия би могло да бъде един 
съразмерен и реалистичен метод за 
подобряване на функционирането на 
единния пазар; припомня, че има 
много други практически бариери пред 
трансграничната търговия, 
включително език, доставка, разходи, 
предпочитания на клиентите и 
култура, които не могат да бъдат 
разрешени чрез договорното право;

Or. en
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Изменение 36
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че създаването на 
незадължително европейско 
договорно право би могло
значително да подобри 
функционирането на вътрешния 
пазар и че Парламентът и Съветът 
следва да носят крайната 
отговорност  за определяне на 
неговата правна форма и приложно 
поле;

2. счита, че създаването на 
регламент за незадължително 
европейско договорно право 
значително би подобрило 
функционирането на вътрешния 
пазар с ползи за предприятията
(понижаване на разходите чрез 
избягване на стълкновителни 
норми), потребителите (правна 
сигурност, доверие, висока степен 
на защита на потребителите) и
съдебните системи в държавите-
членки (отпада необходимостта 
от изучаване на чуждестранното 
право) и че Парламентът и Съветът 
следва да носят крайната 
отговорност  за определяне на 
неговата правна форма и приложно 
поле;

Or. nl

Изменение 37
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. настоятелно призовава 
Комисията, в сътрудничество с 
държавите-членки, да осъществи 
проверки на качеството, за да 
удостовери дали предложените 
инструменти на европейското 
договорно право са достъпни за 
потребители, изцяло обхващат
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тревогите на гражданите, 
предоставят в процеса добавена 
стройност за потребителите и 
предприятията, укрепват единния 
пазар и улесняват трансграничната 
търговия;

Or. en

Изменение 38
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. призовава Комисията, във връзка с 
инициативата за европейско 
договорно право, да проучи определени 
трудности, които потребителите и 
предприятията срещат в 
трансграничната търговия, по-
специално свързаните с инвестиции, 
плащане, доставка, езикови бариери, 
обезщетяване и различия в правните, 
административните и културните 
традиции;

Or. en

Изменение 39
Catherine Stihler

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. разглежда европейското договорно 
право като допълнителна отделна 
система, регулираща трансгранични 
сделки, макар че на държавите-
членки следва да бъде дадена 

заличава се
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възможност да го прилагат и за 
сделки на национално равнище;

Or. en

Изменение 40
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. разглежда европейското договорно 
право като допълнителна отделна 
система, регулираща трансгранични 
сделки, макар че на държавите-
членки следва да бъде дадена 
възможност да го прилагат и за 
сделки на национално равнище;

3. счита, че създаването на 
европейското договорно право ще 
представлява допълнителна и 
извънредно скъпа отделна правна 
система, регулираща трансгранични 
сделки, която ще прибави 
допълнително ниво на сложност и за 
използването на която 
потребителите трудно биха могли да 
дадат информирано съгласие, като 
същевременно при един набор от 
инструменти за създаване на по-
съгласувано и последователно 
законодателство и стандартни 
договорни условия нещата не биха 
стояли по този начин и поради това 
той е много по-реалистично, 
съразмерно и осъществимо решение;

Or. en

Изменение 41
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. разглежда европейското договорно 
право като допълнителна отделна 

3. счита, че не следва да бъде 
подкрепено създаването на 
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система, регулираща трансгранични 
сделки, макар че на държавите-
членки следва да бъде дадена 
възможност да го прилагат и за 
сделки на национално равнище;

европейското договорно право, тъй 
като то би представлявало 
допълнителна, отделна, изключително 
скъпа и много сложна правна система, 
регулираща трансгранични сделки;

Or. en

Изменение 42
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. разглежда европейското договорно 
право като допълнителна отделна 
система, регулираща трансгранични 
сделки, макар че на държавите-членки 
следва да бъде дадена възможност да го 
прилагат и за сделки на национално 
равнище;

3. счита, че ако бъде създаден такъв 
незадължителен инструмент на 
договорното право на равнище ЕС, 
той следва да представлява 
допълнителна, алтернативна, отделна 
система, регулираща трансгранични 
сделки, която би могла да бъде 
избрана от потребителите и 
предприятията вместо 
приложимото национално 
законодателство; на държавите-
членки би могла да бъде дадена 
възможност да го прилагат и за сделки 
на национално равнище;

Or. en

Изменение 43
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. разглежда европейското договорно 
право като допълнителна отделна 
система, регулираща трансгранични 

3. счита, че европейското договорно 
право би могло да представлява 
допълнителна отделна система, 
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сделки, макар че на държавите-
членки следва да бъде дадена 
възможност да го прилагат и за
сделки на национално равнище;

регулираща трансгранични сделки и 
електронна търговия

Or. en

Изменение 44
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява увереност, че едно общо 
европейско договорно право ще 
подобри функционирането на 
вътрешния пазар без да засяга 
националното договорно право на 
държавите-членки;

4. изразява увереност, че един набор от 
инструменти за създаване на по-
съгласувано и последователно 
законодателство и стандартни 
договорни условия, ще подобри 
функционирането на единния пазар без 
да засяга сложното национално
договорно право на държавите-членки и 
функционирането на други области 
на националното право, включително 
законодателството за непозволено 
увреждане, вещното право и правото 
на интелектуална собственост;

Or. en

Изменение 45
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява увереност, че едно общо 
европейско договорно право ще 
подобри функционирането на 
вътрешния пазар без да засяга 
националното договорно право на 

заличава се
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държавите-членки;

Or. en

Изменение 46
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява увереност, че едно общо 
европейско договорно право ще 
подобри функционирането на 
вътрешния пазар без да засяга 
националното договорно право на 
държавите-членки;

4. счита, че инициативите на ЕС във 
връзка с договорното право трябва да 
имат двупосочна цел: ефективност на 
вътрешния пазар, без да се засяга 
националното договорно право на 
държавите-членки, и високо равнище 
на защита на потребителите;

Or. en

Изменение 47
Catherine Stihler

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява увереност, че едно общо
европейско договорно право ще 
подобри функционирането на 
вътрешния пазар без да засяга 
националното договорно право на 
държавите-членки;

4. очаква доказателства, които да 
потвърдят, че една инициатива за 
европейско договорно право ще 
подобри функционирането на 
вътрешния пазар, без да засяга 
националното договорно право на 
държавите-членки;

Or. en
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Изменение 48
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява увереност, че едно общо 
европейско договорно право ще 
подобри функционирането на 
вътрешния пазар без да засяга 
националното договорно право на 
държавите-членки;

4. изразява увереност, че едно общо 
европейско договорно право ще 
подобри функционирането на 
вътрешния пазар, като няма да 
доведе до накърняване на високата 
степен на защита на 
потребителите;

Or. nl

Изменение 49
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. приканва Комисията, при 
въвеждането на инструмента за 
европейско договорно право, да вземе 
предвид постоянните изменения на 
вътрешния пазар и съществените 
нужди на европейските граждани, 
като ежегодно установява 
евентуални случаи на неправилно 
функциониране, недостатъци и 
сривове на пазара в държавите-членки 
в отговор на нови икономически, 
социални, институционални и 
технологични събития;

Or. en
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Изменение 50
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че членове 114 и 169 или 352 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз предлагат 
подходящо правно основание за 
инструмент за договори между 
предприятия (B2B) и между 
професионалисти и потребители 
(B2C);

5. счита, че въпросът дали има правно 
основание за незадължителен
инструмент на европейското договорно 
право е неясен и че едно по-ранно 
разрешаване на този въпрос е от 
съществено значение за това, да се 
установи дали ЕС има правомощия да 
създаде такъв инструмент и за да се 
избегне несигурност за договарящите 
страни, рискът от оспорване от Съда 
на ЕС или от националните 
конституционни съдилища;

Or. en

Изменение 51
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че членове 114 и 169 или 352 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз предлагат 
подходящо правно основание за 
инструмент за договори между 
предприятия (B2B) и между 
професионалисти и потребители 
(B2C);

заличава се

Or. en
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Изменение 52
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че членове 114 и 169 или 352 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз предлагат подходящо 
правно основание за инструмент за 
договори между предприятия (B2B) и 
между професионалисти и потребители 
(B2C);

5. счита, че трябва допълнително да се 
разгледа въпросът, дали членове 114 и 
169 или 352 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
предлагат подходящо правно основание 
за инструмент за договори между 
предприятия (B2B) и между 
предприятия и потребители (B2C);

Or. en

Изменение 53
Catherine Stihler

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че членове 114 и 169 или 352 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз предлагат подходящо 
правно основание за инструмент за 
договори между предприятия (B2B) и 
между професионалисти и потребители 
(B2C);

5. счита, че трябва допълнително да се 
разгледа въпросът, дали членове 114 и 
169 или 352 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз
предлагат подходящо правно основание 
за инструмент за договори между 
предприятия (B2B) и между 
предприятия и потребители (B2C);

Or. en

Изменение 54
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. отбелязва необходимостта от
диференциране между договорното 
право, отнасящо се за договори между 
предприятия и договорното право, 
отнасящо се за договори между 
професионалисти и потребители, с 
оглед зачитане на общите традиции на 
националните правни системи и 
поставяне на специално ударение върху 
защитата на по-слабата страна в 
договора, т.е. потребителя;

6. подчертава необходимостта от
зачитане на традициите на 
националните правни системи и 
поставяне на специално ударение върху 
защитата и необходимостта от 
информирано съгласие на по-слабата 
страна в договора, т.е. потребителя;
въпреки това подчертава, че всяка 
нова инициатива трябва да 
предвижда добавена стойност за 
предприятията, за да изберат да я 
използват;

Or. en

Изменение 55
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва необходимостта от 
диференциране между договорното 
право, отнасящо се за договори между 
предприятия и договорното право, 
отнасящо се за договори между 
професионалисти и потребители, с 
оглед зачитане на общите традиции 
на националните правни системи и 
поставяне на специално ударение 
върху защитата на по-слабата 
страна в договора, т.е. потребителя;

6. подчертава, че трябва да бъдат 
зачитани традициите на 
националните правни системи;

Or. en
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Изменение 56
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. припомня, че все още има много 
въпроси, които очакват своя отговор 
и много проблеми, които да бъдат 
разрешени във връзка с европейското 
договорно право; призовава 
Комисията да вземе предвид 
съдебната практика, 
международните конвенции за 
продажба на стоки като КМПС и 
въздействието на Директивата 
относно правата на потребителите; 
подчертава важността на 
хармонизирането на договорното 
право в границите на ЕС, като 
същевременно отчита съответните 
национални нормативни актове, 
предвиждащи високо равнище на 
защита в договорите между 
предприятия и потребители (B2C);

Or. en

Изменение 57
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава особеното значение на 
улесняването на електронната търговия 
в рамките на ЕС, която остава 
недоразвита поради разликите между 
националните договорноправни 
системи, и която с основание се 
посочва от търговци и потребители 
като потенциален двигател за бъдещ 

7. подчертава особеното значение на 
улесняването на електронната търговия 
в рамките на ЕС и подчертава, че е 
необходимо да се прецени дали 
разликите между националните 
договорноправни системи биха могли 
да представляват пречка за бъдещ 
растеж;
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растеж;

Or. en

Изменение 58
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава особеното значение на 
улесняването на електронната търговия 
в рамките на ЕС, която остава 
недоразвита поради разликите между 
националните договорноправни 
системи, и която с основание се 
посочва от търговци и потребители като 
потенциален двигател за бъдещ растеж;

7. подчертава особеното значение на 
улесняването на електронната търговия 
в рамките на ЕС, която остава 
недоразвита и която с основание се 
посочва от предприятия и потребители 
като потенциален двигател за бъдещ 
растеж;

Or. en

Изменение 59
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава особеното значение на 
улесняването на електронната търговия 
в рамките на ЕС, която остава 
недоразвита поради разликите между 
националните договорноправни 
системи, и която с основание се 
посочва от търговци и потребители като 
потенциален двигател за бъдещ растеж;

7. подчертава особеното значение на 
улесняването на електронната търговия 
в рамките на ЕС, която остава 
недоразвита и е важно да се прецени 
дали разликите между националните 
договорноправни системи биха могли 
да представляват пречка за 
развитието на този сектор, който с 
основание се посочва от търговци и 
потребители като потенциален двигател 
за бъдещ растеж;

Or. en
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Изменение 60
Catherine Stihler

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава особеното значение на 
улесняването на електронната търговия 
в рамките на ЕС, която остава 
недоразвита поради разликите между 
националните договорноправни 
системи, и която с основание се 
посочва от търговци и потребители 
като потенциален двигател за бъдещ 
растеж;

7. подчертава особеното значение на 
улесняването на електронната търговия 
в рамките на ЕС и подчертава, че е 
необходимо да се прецени дали 
разликите между националните 
договорноправни системи биха могли 
да представляват пречка за бъдещ 
растеж;

Or. en

Изменение 61
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. посочва, че вече съществуват 
отделни елементи на потребителско 
договорно право разпръснати в 
различни европейски набори от правила 
и че би било целесъобразно те да бъдат
събрани в едно единно европейско 
договорно право; отбелязва освен това, 
че тези вече съществуващи набори от 
правила показват необходимостта  
от ясно структурирана и лесно 
разпознаваема за потребителите 
съвкупност от правни норми;

8. посочва, че вече съществуват 
съществени елементи на потребителско 
договорно право, прилагано спрямо 
договори, разпръснати в различни 
европейски набори от правила и че е 
вероятно важни части от 
потребителското право да бъдат 
събрани в Директивата относно 
правата на потребителите; 
отбелязва, че горепосочената 
директива би осигурила лесно 
разпознаваема за потребителите и 
предприятията съвкупност от правни 
норми; поради това подчертава колко 
е важно да се изчакат резултатите 
от преговорите относно правата на 
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потребителите, преди да се отправи 
каквато и да било препоръка;

Or. en

Изменение 62
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. посочва, че вече 
съществуват отделни 
елементи на потребителско 
договорно право разпръснати 
в различни европейски набори 
от правила и че би било 
целесъобразно те да бъдат 
събрани в едно единно 
европейско договорно право;  
отбелязва освен това, че тези 
вече съществуващи набори от 
правила показват 
необходимостта  от ясно 
структурирана и лесно 
разпознаваема за 
потребителите съвкупност от 
правни норми;

8. посочва, че вече съществуват 
отделни елементи на 
потребителско договорно право,
разпръснати в различни 
европейски набори от правила и 
че би било целесъобразно те да 
бъдат събрани в едно единно 
европейско договорно право; 
подчертава, че в областта на 
правните норми, регулиращи 
застрахователните договори, 
вече са осъществени
подготвителни работи с 
Принципите на европейското 
застрахователно договорно 
право (PEICL), които би 
трябвало да се интегрират в 
едно европейско договорно 
право и които следва да се 
преработят и форсират; 
отбелязва освен това, че тези 
вече съществуващи набори от 
правила показват 
необходимостта от ясно 
структурирана и лесно 
разпознаваема за потребителите 
съвкупност от правни норми;

Or. de
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Изменение 63
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. посочва, че вече съществуват 
отделни елементи на потребителско 
договорно право разпръснати в 
различни европейски набори от правила 
и че би било целесъобразно те да 
бъдат събрани в едно единно 
европейско договорно право; отбелязва 
освен това, че тези вече 
съществуващи набори от правила 
показват необходимостта  от ясно 
структурирана и лесно разпознаваема 
за потребителите съвкупност от 
правни норми;

8. посочва, че вече съществуват 
елементи на потребителско право, 
прилагано спрямо договори,
разпръснати в различни европейски 
набори от правила;

Or. en

Изменение 64
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. посочва, че вече съществуват отделни 
елементи на потребителско договорно 
право разпръснати в различни 
европейски набори от правила и че би 
било целесъобразно те да бъдат събрани 
в едно единно европейско договорно 
право; отбелязва освен това, че тези 
вече съществуващи набори от правила 
показват необходимостта  от ясно 
структурирана и лесно разпознаваема за 
потребителите съвкупност от правни 
норми;

8. посочва, че вече съществуват отделни 
елементи на потребителско договорно 
право разпръснати в различни 
европейски набори от правила, 
подчертава, че би било целесъобразно 
те да бъдат събрани в едно единно 
европейско договорно право; отбелязва 
освен това, че тези вече съществуващи 
набори от правила показват 
необходимостта  от ясно структурирана 
и лесно разпознаваема за потребителите 
съвкупност от правни норми;

Or. en
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Изменение 65
Catherine Stihler

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. посочва, че вече съществуват 
отделни елементи на потребителско 
договорно право разпръснати в 
различни европейски набори от правила 
и че би било целесъобразно те да бъдат
събрани в едно единно европейско 
договорно право; отбелязва освен 
това, че тези вече съществуващи 
набори от правила показват 
необходимостта  от ясно 
структурирана и лесно разпознаваема 
за потребителите съвкупност от правни 
норми;

8. посочва, че вече съществуват 
съществени елементи на потребителско 
договорно право, прилагано спрямо 
договори, разпръснати в различни 
европейски набори от правила и че е 
вероятно важни части от 
потребителското право да бъдат 
събрани в Директивата относно 
правата на потребителите; 
отбелязва, че горепосочената 
директива би осигурила лесно 
разпознаваема за потребителите и 
предприятията съвкупност от правни 
норми; поради това подчертава колко 
е важно да се изчакат резултатите 
от преговорите относно правата на 
потребителите, преди да се отправи 
каквато и да било препоръка;

Or. en

Изменение 66
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. посочва, че вече съществуват 
отделни елементи на потребителско 
договорно право, разпръснати в 
различни европейски набори от 
правила и че би било целесъобразно 
те да бъдат събрани в едно единно 
европейско договорно право;  

8. посочва, че вече съществуват 
отделни елементи на потребителско 
договорно право, разпръснати в 
различни европейски набори от 
правила и че би било 
целесъобразно те да бъдат събрани 
в едно единно европейско 
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отбелязва освен това, че тези вече 
съществуващи набори от правила 
показват необходимостта  от ясно 
структурирана и лесно 
разпознаваема за потребителите 
съвкупност от правни норми;

договорно право чрез регламент за 
незадължителен инструмент; 
отбелязва освен това, че тези вече 
съществуващи набори от правила 
показват, че за въвеждането на 
този незадължителен 
инструмент е необходима ясно 
структурирана и лесно 
разпознаваема за потребителите 
съвкупност от правни норми, при 
което да не бъдат застрашени
правата на потребителите, 
така че те да имат доверие в 
този незадължителен 
инструмент, както и да се 
направи връзка с разпоредбите на 
Регламент Рим I, така че този 
незадължителен инструмент в 
действителност да има добавена 
стойност;

Or. nl

Изменение 67
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита, че европейското договорно 
право следва да бъде съсредоточено 
върху принципите в основата на 
договорите, като при 
потребителските договори 
ударението следва да пада върху 
правните норми, регулиращи 
договорите за продажба, за услуги и за 
извършване на строителни работи, а 
общите разпоредби следва да 
съдържат правила за определяне на 
вида на договора, преддоговорните 
задължения, процедурите по 
сключване на договори, 
представителството, основанията за 

заличава се
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нищожност или изтичането на 
срока, тълкуването на договорите, 
изпълнението на договори, правата и 
задълженията и в частност 
гаранционните права според договора, 
правото на отказ, на прекратяване, 
давност и др.;

Or. en

Изменение 68
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита, че европейското договорно 
право следва да бъде съсредоточено
върху принципите в основата на 
договорите, като при 
потребителските договори 
ударението следва да пада върху
правните норми, регулиращи 
договорите за продажба, за услуги и за 
извършване на строителни работи, а 
общите разпоредби следва да
съдържат правила за определяне на 
вида на договора, преддоговорните 
задължения, процедурите по 
сключване на договори, 
представителството, основанията за 
нищожност или изтичането на 
срока, тълкуването на договорите, 
изпълнението на договори, правата и
задълженията и в частност 
гаранционните права според договора, 
правото на отказ, на прекратяване, 
давност и др.;

9. счита, че стандартните договорни 
условия следва да бъдат 
съсредоточени върху правните норми, 
регулиращи договорите за продажба, за 
услуги и за извършване на строителни 
работи и че един набор от 
инструменти следва да не лишава 
потребителите от защитата, 
предоставена от съществуващите 
правила на международното частно 
право (регламенти Рим I и Рим II);

Or. en
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Изменение 69
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита, че европейското 
договорно право следва да бъде 
съсредоточено върху 
принципите в основата на 
договорите, като при 
потребителските договори 
ударението следва да пада 
върху правните норми, 
регулиращи договорите за 
продажба, за услуги и за 
извършване на строителни 
работи, а общите разпоредби 
следва да съдържат правила за 
определяне на вида на 
договора, преддоговорните 
задължения, процедурите по 
сключване на договори, 
представителството, 
основанията за нищожност или 
изтичането на срока, 
тълкуването на договорите, 
изпълнението на договори, 
правата и задълженията и в 
частност гаранционните права 
според договора, правото на 
отказ, на прекратяване, давност 
и др.;

9. счита, че европейското 
договорно право следва да бъде 
съсредоточено върху 
принципите в основата на 
договорите, като при 
потребителските договори 
ударението следва да пада 
върху правните норми, 
регулиращи договорите за 
продажба, за услуги и за 
извършване на строителни 
работи, както и 
застрахователните договори, 
а общите разпоредби следва да 
съдържат правила за 
определяне на вида на 
договора, преддоговорните 
задължения, процедурите по 
сключване на договори, 
представителството, 
основанията за нищожност или 
изтичането на срока, 
тълкуването на договорите, 
изпълнението на договори, 
правата и задълженията и в 
частност гаранционните права 
според договора, правото на 
отказ, на прекратяване, давност 
и др.;

Or. de

Изменение 70
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 9
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Проектостановище Изменение

9. счита, че европейското договорно 
право следва да бъде съсредоточено 
върху принципите в основата на 
договорите, като при 
потребителските договори 
ударението следва да пада върху 
правните норми, регулиращи 
договорите за продажба, за услуги и за 
извършване на строителни работи, а 
общите разпоредби следва да 
съдържат правила за определяне на 
вида на договора, преддоговорните 
задължения, процедурите по 
сключване на договори, 
представителството, основанията за 
нищожност или изтичането на 
срока, тълкуването на договорите, 
изпълнението на договори, правата и 
задълженията и в частност 
гаранционните права според договора, 
правото на отказ, на прекратяване, 
давност и др.;

заличава се

Or. en

Изменение 71
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита, че европейското договорно 
право следва да бъде съсредоточено 
върху принципите в основата на 
договорите, като при потребителските 
договори ударението следва да пада 
върху правните норми, регулиращи 
договорите за продажба за услуги и за 
извършване на строителни работи, а
общите разпоредби следва да
съдържат правила за определяне на 

9. счита, че европейското договорно 
право следва да бъде съсредоточено 
върху принципите в основата на 
договорите, като при потребителските 
договори ударението следва да пада 
върху правните норми, регулиращи 
договорите за продажба, за услуги и за 
извършване на строителни работи и че 
един такъв инструмент следва да не 
лишава потребителите от 
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вида на договора, преддоговорните 
задължения, процедурите по 
сключване на договори, 
представителството, основанията за 
нищожност или изтичането на 
срока, тълкуването на договорите, 
изпълнението на договори, правата и
задълженията и в частност 
гаранционните права според договора, 
правото на отказ, на прекратяване, 
давност и др.;

защитата, предоставена от 
съществуващите правила на 
международното частно право 
(регламенти Рим I и Рим II).

Or. en

Изменение 72
Catherine Stihler

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита, че европейското договорно 
право следва да бъде съсредоточено
върху принципите в основата на 
договорите, като при потребителските 
договори ударението следва да пада 
върху правните норми, регулиращи 
договорите за продажба, за услуги и за 
извършване на строителни работи, а 
общите разпоредби следва да
съдържат правила за определяне на 
вида на договора, преддоговорните 
задължения, процедурите по 
сключване на договори, 
представителството, основанията за 
нищожност или изтичането на 
срока, тълкуването на договорите, 
изпълнението на договори, правата и
задълженията и в частност 
гаранционните права според договора, 
правото на отказ, на прекратяване, 
давност и др.;

9. счита, че потенциалната 
инициатива за европейско договорно 
право следва да бъде съсредоточено
върху принципите в основата на 
договорите, като при потребителските 
договори ударението следва да пада 
върху правните норми, регулиращи 
договорите за продажба, за услуги и за 
извършване на строителни работи и че 
един такъв инструмент следва да не 
лишава потребителите от 
защитата, предоставена от 
съществуващите правила на 
международното частно право 
(регламенти Рим I и Рим II).

Or. en
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Изменение 73
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. като отчита специалния 
характер на различните договори и 
водещите национални и 
международни принципи на 
договорното право, призовава 
Комисията да подчертае различни 
аспекти при разглеждането на
договорите между предприятия и 
потребители (B2C) и договорите 
между предприятия (B2B); като 
отчита основния принцип на висока 
степен на защита на 
потребителите, счита освен това, че 
трябва да бъдат запазени 
съществуващите практики в 
отрасъла и принципът на договорна 
свобода по отношение на договорите 
между предприятия;

Or. en

Изменение 74
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. изразява увереност, че по своята 
форма законът следва да бъде 
балансиран, прост, ясен, прозрачен и 
удобен за използване и да не включва 
неясни правни термини, така че 
европейските потребители  да могат 
да го разбират, като следва да се 

10. изразява увереност, че по своята 
форма стандартните условия следва 
да бъдат балансирани, прости, ясни, 
прозрачни и удобни за използване и 
следва да не включва неясни правни 
термини, така че потребителите да 
могат да ги разбират и да се гарантира, 
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отчитат възможните интереси и на 
двете (на всички) страни по договора;

че те все пак ще получат защитата 
на задължителните правила за 
защита на потребителите в своите 
държави-членки; подчертава въпреки 
това, че следва да се отчитат 
интересите на всички страни по 
договора;

Or. en

Изменение 75
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. изразява увереност, че по своята 
форма законът следва да бъде 
балансиран, прост, ясен, прозрачен и 
удобен за използване и да не включва 
неясни правни термини, така че 
европейските потребители  да могат 
да го разбират, като следва да се 
отчитат възможните интереси и на 
двете (на всички) страни по договора;

10. изразява увереност, че 
европейските потребители винаги 
предпочитат прости, ясни, прозрачни
и удобни за използвани термини;

Or. en

Изменение 76
Catherine Stihler

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. изразява увереност, че по своята 
форма законът следва да бъде 
балансиран, прост, ясен, прозрачен и 
удобен за използване и да не включва 
неясни правни термини, така че 
европейските потребители да могат да 

10. изразява увереност, че по своята 
форма която и да било инициатива в 
областта на европейското договорно 
право следва да бъде балансирана, 
проста, ясна, прозрачна и удобна за 
използване и да не включва неясни 



PE460.655v02-00 44/51 AM\859295XM.doc

XM

го разбират, като следва да се отчитат 
възможните интереси и на двете (на 
всички) страни по договора;

правни термини, така че европейските 
потребители да могат да я разбират, 
като следва да се отчитат възможните 
интереси и на двете (на всички) страни 
по договора;

Or. en

Изменение 77
Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. изразява увереност, че по своята 
форма законът следва да бъде 
балансиран, прост, ясен, прозрачен и 
удобен за използване и да не включва 
неясни правни термини, така че 
европейските потребители да могат да 
го разбират, като следва да се отчитат 
възможните интереси и на двете (на 
всички) страни по договора;

10. изразява увереност, че ако бъде 
приет такъв незадължителен 
инструмент, по своята форма той 
следва да бъде балансиран, прост, ясен, 
прозрачен и удобен за използване и да 
не включва неясни правни термини, 
така че европейските граждани да 
могат да го разбират, като следва да се 
отчитат възможните интереси и на двете 
(на всички) страни по договора; във 
всеки случай Комисията следва 
надлежно да вземе предвид 
констатациите на експертната 
група;

Or. en

Изменение 78
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 10a (нов)

Проектостановище Изменение

10a. твърди, че на потребителите не 
е предоставена необходимата 
информация във връзка с наличието и 
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прилагането на техните договорни 
права, по-специално в областта на 
трансграничната търговия; 
призовава Комисията да обедини един 
леснодостъпен и лесен за използване 
информационен механизъм, който 
ясно да обяснява как функционира 
договорното право между държавите-
членки и което по-важно, какви ползи 
може да предложи то на 
гражданите, потребителите и 
малките и средните предприятия;

Or. en

Изменение 79
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. посочва, че потребителите трябва да 
изразят ясното си съгласие за 
прилагането на европейското право и 
че то не трябва да се въвежда 
негласно, напр. чрез стандартни 
формуляри за договори;

11. посочва, че потребителите трябва да 
изразят ясното си съгласие за 
прилагането на стандартните условия 
и че те следва да бъдат информирани, 
че ще запазят същото равнище на 
защита на потребителите, както 
осигуреното от тяхната собствена 
държава-членка;

Or. en

Изменение 80
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. посочва, че потребителите трябва да 
изразят ясното си съгласие за 

11. посочва, че потребителите трябва да 
запазят същото равнище на защита 
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прилагането на европейското право и 
че то не трябва да се въвежда 
негласно, напр. чрез стандартни 
формуляри за договори;

на потребителите, както 
осигуреното от собствената им 
държава-членка;

Or. en

Изменение 81
Catherine Stihler

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. посочва, че потребителите трябва 
да изразят ясното си съгласие за 
прилагането на европейското право и 
че то не трябва да се въвежда 
негласно, напр. чрез стандартни 
формуляри за договори;

11. посочва, че за потребителите би 
било допълнително бреме и за да 
направят информиран избор, те би 
трябвало да познават двата набора 
от законови правила за договорите; за 
потребителите не би било възможно 
да направят смислен избор, освен ако 
е обяснено с прости термини, с 
посочване на плюсовете и минусите 
за двете възможности;

Or. en

Изменение 82
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. посочва, че потребителите 
трябва да изразят ясното си 
съгласие за прилагането на 
европейското право и че то не 
трябва да се въвежда негласно, 
напр. чрез стандартни формуляри за 
договори;

11. посочва, че при въвеждането 
на европейска незадължителна 
система потребителите би 
трябвало да получат ясна 
информация, която да им позволи 
да разберат своите права и да 
вземат информирано решение 
относно това, дали желаят да 
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сключат договор на тази 
алтернативна основа; посочва 
освен това, че потребителите
трябва да изразят ясното си 
съгласие за прилагането на 
европейското право и че то не 
трябва да се въвежда негласно, 
напр. чрез стандартни формуляри за 
договори;

Or. nl

Изменение 83
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. счита, че европейското договорно 
право за договори между 
професионалисти и потребители следва 
да установява много високо равнище на 
защита на потребителите, но ако 
държавите-членки предоставят по-
високо равнище на защита, това трябва 
да бъде изрично споменато в 
приложението към закона;

12. счита, че наборът от 
инструменти за договори между 
предприятия и потребители следва да 
установява много високо равнище на 
защита на потребителите, но ако 
държавите-членки предоставят по-
високо равнище на защита, това трябва 
да бъде изрично споменато в 
приложението към закона;

Or. en

Изменение 84
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. счита, че европейското договорно 
право за договори между 
професионалисти и потребители следва 
да установява много високо равнище на 

12. счита, че всяка инициатива за 
европейското договорно право за 
договори между предприятия и 
потребители следва да установява много 
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защита на потребителите, но ако 
държавите-членки предоставят по-
високо равнище на защита, това
трябва да бъде изрично споменато в 
приложението към закона;

високо равнище на защита на 
потребителите, но ако държавите-
членки предоставят по-високо равнище 
на защита, потребителните не следва
да бъдат лишени от достъп до тази 
защита;

Or. en

Изменение 85
Catherine Stihler

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. счита, че европейското договорно 
право за договори между 
професионалисти и потребители следва 
да установява много високо равнище на 
защита на потребителите, но ако 
държавите-членки предоставят по-
високо равнище на защита, това трябва 
да бъде изрично споменато в 
приложението към закона;

12. счита, че всяка инициатива за 
европейското договорно право за 
договори между предприятия и 
потребители следва да установява много 
високо равнище на защита на 
потребителите, но ако държавите-
членки предоставят по-високо равнище 
на защита, потребителните не трябва 
да бъдат лишени от достъп до тази 
защита;

Or. en

Изменение 86
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. подчертава, че окончателният тест за 
ефективността на всеки инструмент е 
самият вътрешен пазар; приканва 
Комисията да обмисли как най-добре да 
насърчава предприятията и 
потребителите доброволно да използват 

13. подчертава, че окончателният тест за 
ефективността на всяка политика е 
самият единен пазар; приканва 
Комисията да обмисли как най-добре да 
насърчава предприятията и 
потребителите доброволно да използват 
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новото право; подчертава 
необходимостта от включване на 
правила относно предоставянето на 
съответната информация относно 
неговото съществуване и начин на 
действие на всички потенциални 
заинтересовани и засегнати страни 
(включително националните съдилища);

набора от инструменти и 
стандартните условия; подчертава 
необходимостта от включване на 
правила относно предоставянето на 
съответната информация относно 
неговото съществуване и начин на 
действие на всички потенциални 
заинтересовани и засегнати страни 
(включително националните съдилища);

Or. en

Изменение 87
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. подчертава, че окончателният тест за 
ефективността на всеки инструмент е 
самият вътрешен пазар; приканва 
Комисията да обмисли как най-добре да 
насърчава предприятията и 
потребителите доброволно да използват 
новото право; подчертава 
необходимостта от включване на 
правила относно предоставянето на 
съответната информация относно 
неговото съществуване и начин на 
действие на всички потенциални 
заинтересовани и засегнати страни 
(включително националните съдилища).

13. подчертава, че окончателният тест за 
ефективността на всеки инструмент е 
гаранцията за защита на 
потребителите и доброто 
функциониране на самия вътрешен 
пазар; приканва Комисията да обмисли 
как най-добре да насърчава 
предприятията и потребителите 
доброволно да използват новото право; 
подчертава необходимостта от 
включване на правила относно 
предоставянето на съответната 
информация относно неговото 
съществуване и начин на действие на 
всички потенциални заинтересовани и 
засегнати страни (включително 
националните съдилища).

Or. en
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Изменение 88
Catherine Stihler

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. подчертава, че окончателният тест за 
ефективността на всеки инструмент е 
самият вътрешен пазар; приканва 
Комисията да обмисли как най-добре 
да насърчава предприятията и 
потребителите доброволно да 
използват новото право; подчертава 
необходимостта от включване на 
правила относно предоставянето на 
съответната информация относно 
неговото съществуване и начин на 
действие на всички потенциални 
заинтересовани и засегнати страни 
(включително националните съдилища).

13. подчертава, че макар окончателният 
тест за ефективността на всеки 
инструмент да е самият вътрешен пазар, 
трябва да бъде предварително 
установено, че инициативата 
представлява добавена стойност за 
потребителите и че няма да усложни 
трансграничните сделки за 
потребителите и предприятията; 
подчертава необходимостта от 
включване на правила относно 
предоставянето на съответната 
информация относно неговото 
съществуване и начин на действие на 
всички потенциални заинтересовани и 
засегнати страни (включително 
националните съдилища).

Or. en

Изменение 89
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 13a (нов)

Проектостановище Изменение

13a. призовава Комисията да извърши 
надлежна оценка на въздействието 
по отношение на различните 
инструменти на европейското 
договорно право, за да бъде по-добре 
изяснена и изследвана връзката с 
националните договорни правни 
системи, националните сделки, 
международните инструменти и 
стандарти и други европейски 
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политически възможности и мерки, 
като Директивата относно правата 
на потребителите, Директивата 
относно услугите; освен това 
Комисията следва да разгледа 
внимателно ролята и значението, 
които ще има един бъдещ 
инструмент на европейското 
договорно право по отношение на 
международната търговия и 
отношенията с трети държави;

Or. en


