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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

14.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(100/2011)

Относно: Мотивирано становище на Камарата на общините на Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия относно предложението за регламент 
на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за 
продажбите
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(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.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Камарата на Общините на 
Обединеното Кралство относно горепосоченото предложение.
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Мотивирано становище на Камарата на общините

представено на председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 

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

субсидиарност и на пропорционалност,

относно проект на Регламент за общо европейско право за продажбите в 
Европейския съюз1

Рамка на договорите за оценка на съответствието с принципа на субсидиарност

1. Принципът на субсидиарност произхожда от желанието да се гарантира вземането на 

решения възможно най-близо до гражданите на ЕС. Той е определен в член 5, параграф 

2 от ДЕС:

„По силата на принципа на субсидиарност, в областите, които не попадат в 

неговата изключителна компетентност, Съюзът действа само в случай и 

доколкото целите на предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в 

достатъчна степен от държавите-членки, както на централно, така и на регионално 

и местно равнище, а поради обхвата или последиците от предвиденото действие 

могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза.“

2. Институциите на ЕС трябва да следят „постоянно за спазването“2 на принципа на 

субсидиарност, определен в Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност.

3. Съобразно с това преди да предложи законодателен акт, Комисията провежда 

широки консултации. Когато е уместно, тези консултации трябва да отчитат 

регионалното и местното измерение на предвижданите действия.3

4. По силата на член 5 от Протокол (№ 2) всеки проект на законодателен акт следва да 

съдържа „подробно становище“ с описание на елементи, които позволяват да се оцени

                                               
1 15429/11, COM(11)635
2 Член 1 от Протокол (№ 2)
3 Член 2 от Протокол (№ 2)
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спазването на принципите на субсидиарност и на пропорционалност. Това становище 

следва да съдържа:

— елементи, които позволяват да се оцени финансовият ефект на предложението;

— когато става въпрос за директива, нейните последици от гледна точка на 

законодателните действия, които държавите-членки трябва да предприемат, 

включително и последиците върху регионалното законодателство, когато е уместно;

както и

— основанията „да се направи заключението, че определена цел на Съюза може да 

бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, се подкрепят с качествени, а 

когато това е възможно, и с количествени показатели“.

Подробното становище следва да отчита необходимостта всяко финансово или 

административно задължение, възложено на Съюза, националните правителства, 

регионалните или местните власти, стопанските субекти и гражданите, да бъде 

възможно най-малко натоварващо и да бъде съобразено с поставената цел.

5. По силата на член 5, параграф 2 и член 12, буква б) от ДЕС националните 

парламенти следят за спазването на принципа на субсидиарност в съответствие с 

процедурата, предвидена в Протокол (№ 2), а именно процедурата за предоставяне на 

мотивирано становище.

Предишният Протокол относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност

6. В предишния Протокол относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 

пропорционалност, приложен към Договора от Амстердам, се предоставят полезни 

насоки относно начина за прилагане на принципа на субсидиарност. Тези насоки 

продължават да бъдат показател за спазването на субсидиарността:
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„Двата аспекта на принципа на субсидиарността трябва да бъдат спазени, за да 

бъде счетено за обосновано дадено действие на Общността: целите на 

предложеното действие да не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 

действие на държавите-членки в рамките на тяхната конституционна система и 

следователно могат да бъдат постигнати в по-голяма степен чрез действие от 

страна на Общността.

„За да се прецени дали споменатото по-горе условие е изпълнено, следва да се 

спазват следните основни насоки:

дали разглежданият въпрос има транснационални аспекти, които не могат да 

бъдат задоволително регулирани посредством действията на държавите-

членки;

• действия само на национално ниво или липсата на действие от страна на 

Общността биха противоречали на изискванията на Договора (например 

необходимостта да се внесе корекция при нарушаване на конкуренцията, 

да се избегнат скрити ограничения пред търговията или да се укрепи 

икономическото и социално сближаване) или биха увредили значително по 

друг начин интересите на държавите-членки;

• действие, провеждано на ниво Общност, би създало очевидни ползи, 

поради неговия обхват или поради последиците от него, в сравнение с 

действие, провеждано на равнище държави-членки.“1

Предложение за законодателство

7. Съдържанието на предложението за регламент е изложено подробно в доклада на 

Контролната комисия по европейски въпроси, към който е приложено настоящото 

мотивирано становище. За тези цели излагаме само заявената цел на предложението и 

обосновката за действия на равнище ЕС, а не на национално равнище.

                                               
1 Член 5
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Цел

8. В обяснителния си меморандум Комисията описва целта на предложението по 

следния начин:

„Главната цел на предложението е да се подобри изграждането и 

функционирането на вътрешния пазар, като се улесни разширяването на 

трансграничната търговия за стопанските субекти и пазаруването през граница за 

потребителите. Тази цел може да бъде постигната чрез предоставянето на 

самостоятелен и единен набор от норми на договорното право, в които се 

съдържат разпоредби за защита на потребителите — общото европейско право за 

продажбите, което следва да се счита за втори режим на договорно право в 

рамките на националното право на всяка държава-членка.“1

Субсидиарност

9. Обяснителният меморандум на Комисията разглежда субсидиарността със следната 

формулировка: „Целта на предложението, а именно да допринесе за правилното 

функциониране на вътрешния пазар като предостави единен набор от норми на 

договорното право на доброволна основа, има ясно трансгранично измерение и не 

може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки в рамките на 

националните им системи.“

„Докато различията в националните системи на договорно право продължават да 

създават значителни допълнителни разходи по сделките в трансграничната 

търговия, целта за изграждането на вътрешния пазар чрез улесняване на 

разширяването на трансграничната търговия за търговците и на пазаруването през 

граница за потребителите не може да бъде постигната в пълна степен.“

„С приемането на несъгласувани мерки на национално равнище държавите-

членки няма да могат да премахнат допълнителните разходи по сделките и 
                                               
1 Стр. 4 от обяснителния меморандум на Комисията
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правните усложнения, които произтичат за търговците от различията в 

националните системи на договорно право при трансграничната търговия в ЕС. 

Потребителите ще продължат да имат по-малък избор и ограничен достъп до 

продукти от други държави-членки. Също така на тях ще им липсва увереност, 

която създава у тях познаването на правата им.“

„Следователно целта на предложението може по-успешно да бъде постигната чрез 

действия на равнище Европейски съюз, в съответствие с принципа на 

субсидиарност. Съюзът е в най-подходяща позиция да се справи с проблемите на 

правната разпокъсаност посредством мерки в областта на договорното право, 

които сближават нормите, приложими при трансгранични сделки. Освен това, с 

развитието на тенденциите на пазара и необходимостта от незабавни 

самостоятелни действия на държавите-членки, например за регулиране на 

възникващия пазар на цифрово съдържание, законодателните различия, които 

водят до по-високи разходи по сделките и празноти в защитата на потребителите, 

вероятно ще се увеличават.“1

10. Оценката на въздействието на Комисията разглежда субсидиарността по следния 
начин:

„Инициативата е в съответствие с принципа на субсидиарност. Целта за 

улесняване на увеличаването на обема на трансграничната търговия за 

стопанските субекти и на пазаруването на вътрешния пазар от потребителите не 

може да бъде постигната в пълна степен, докато продължават да съществуват 

различия в националните системи на договорно право. Действащата правна рамка 

не е достатъчна, тъй като тя няма единен набор от единни материалноправни 

норми, които да обхващат изцяло цикъла на съществуване на трансграничен 

договор. Освен това, с развитието на тенденциите на пазара и необходимостта от 

незабавни самостоятелни действия на държавите-членки, например за регулиране 

на възникващия пазар на цифрово съдържание, законодателните различия ще се 
                                               
1 Стр. 9
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увеличават. Те водят до по-високи разходи по сделките и правни усложнения за 

стопанските субекти, како и до несигурност за стопанските субекти и 

потребителите, участващи в трансгранични сделки.“

„Редица заинтересовани лица признават, че съществуването на различия в 

договорно право е довело до правна фрагментация, която може да повлияе на 

функционирането на вътрешния пазар; това може да доведе до допълнителни 

разходи по сделките и до правна несигурност за стопанските субекти, како и до 

липсата на доверие на потребителите. Съюзът е в най-подходяща позиция да се 

справи с пречките пред функционирането на вътрешния пазар, тъй като те имат 

ясно изразено трансгранично измерение. По-конкретно, Съюзът е в най-

подходяща позиция да се справи с пречките, свързани с договорното право, чрез 

разработване на единен набор от единни материалноправни норми на 

договорното право. Това ще добави стойност към съществуващата правна рамка 

чрез създаването на такива правила за потребителите и стопанските субекти, 

които участват в трансгранични сделки.“1

Аспекти на регламента, които не съответстват на принципа на субсидиарност

11. Камарата на общините счита, че проектът на Регламент относно общо европейско 

право за продажбите в ЕС не съответства нито на процесуалните задължения, наложени 

на Комисията съгласно Протокол № 2, нито на принципа на субсидиарност в следните 

аспекти:

i) Съществено процесуално нарушение

12. Нито обяснителният меморандум, нито оценката на въздействието не съдържа 

„подробно становище с описание на елементи, които позволяват да се оцени спазването 

на принципа на субсидиарност“ (и на пропорционалност), както се изисква по силата на 

                                               
1 Стр. 22
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член 5 от Протокол № 2 към ДФЕС, съдържанието на който е посочено в точка 4 от 

настоящото мотивирано становище.

13. Презумпцията в член 5 от ДЕС е, че решенията следва да се вземат възможно най-

близо до гражданите на ЕС. Всяко отклонение от тази презумпция не следва да се 

взема за дадено, а да се обосновава достатъчно подробно и ясно, така че гражданите на 

ЕС да могат да разберат причините в количествено и качествено отношение, които 

водят до заключението, че „определена цел на Съюза може да бъде по-добре 

постигната на равнището на Съюза“.1

14. Доказателствата, получени от Контролната комисия по европейски въпроси, 

показват, че предложението вероятно ще има значителни последици, наред с другото, 

за националните правила на договорното право, независимо дали по пряк или косвен 

начин; за националните режими за защита на правата на потребителите; за правната 

яснота и сигурност в трансграничните договори за продажба на стоки; както и за 

разходите, които се поемат от стопанските субекти. Извадките в точки 9 и 10 от 

настоящото мотивирано становище показват, че в нито една от тях Комисията не е 

разгледала в своята оценка въпроса за това, дали предложението е съобразено с 

принципа на субсидиарност, като по този начин националните парламенти срещат 

големи трудности в оценяването на съответствието с принципа на субсидиарност в 

срока от осем седмици за представяне на мотивирано становище. (В това отношение 

Камарата на общините беше подпомогната значително от предложенията, получени от 

представителни организации в Обединеното кралство.) Непредоставянето от страна на 

Комисията на подробно становище се равнява, според на Камарата на общините, на 

съществено процесуално нарушение на Протокол № 2.

16.Подходът на Комисията към разглеждането на субсидиарността не безпокои 

единствено Камарата на общините, но и всички национални парламенти на 

държавите-членки на ЕС. Камарата на общините обръща внимание на параграф 2.3 

от Приноса на XLVI заседание на КОСАК:
                                               
1 Член 5 от Протокол (№ 2)
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„В съответствие с член 5 от Протокол 2, КОСАК подчертава, че за да могат 

националните парламенти да упражняват отредените им правомощия, е 

необходимо да се позволи финансовите последици от проектите на 

законодателните актове на ЕС да подлежат на оценка, както и, в случая на 

директивите, последиците за националните правни системи. Освен това КОСАК 

припомня, че проектите на законодателни актове следва да бъдат обосновани въз 

основа на качествени и количествени показатели. КОСАК отбелязва, че анализите 

за субсидиарност в обяснителните меморандуми на Комисията до момента не 

отговарят на изискванията на член 5.“

ii) Неспазване на принципа на субсидиарност

17. Съответствието на тази цел със субсидиарността се оценява в контекста на 

насоките, посочени в параграф 6 по-горе.

18. Ясно е, че факултативно право за продажбите, което да е общо за всички държави-

членки, може да се постигне по-добре на равнището на ЕС отколкото на национално 

равнище. Но това означава да се приеме, че предложеното общо европейско право за 

продажбите а)е необходимо и б)ще донесе явни ползи поради своя мащаб и 

въздействие, в сравнение с действия на държавите-членки. Това са две изисквания, 

които трябва да се изпълнят с цел постигане на съответствие с принципа на 

субсидиарност. Въз основа на прегледаните данни Камарата на общините има 

съмнения относно тяхното изпълнение.

Необходимост

19. Нито проучването, направено от „Which?”, нито това на „Consumer Focus” показват, 

че разликите в договорното право възпират в значителна степен потребителите или 

стопанските субекти по отношение на трансграничната търговия. Техните заключения 

също така се основават на анализ на статистиката, използвана от Комисията.1

                                               
1 Подробните изявления на представителните организации, както и на правителството до Парламента под 
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20. „Which?” докладва, че според неотдавнашно проучване на „Евробарометър” 80% от 

дружествата заявяват, че никога не са били възпирани от пречки, свързани с правото по 

отношение на договорите с потребители, или че това се е случвало не много често. 72% 

от дружествата заявяват, че необходимостта от адаптиране и спазване на различните 

правила за защита на потребителите в чуждестранното договорно право няма 

въздействие или има само минимално въздействие върху решението им за 

трансгранични продажби на потребители от други държави на ЕС. Наред с това, 79% от 

дружествата заявяват, че едно единствено европейско право по отношение на 

договорите с потребители не би променило или ще увеличи само малко 

трансграничните им операции. Същевременно други проучвания на Комисията 

показват, че най-големи притеснения сред потребителите при трансграничното 

пазаруване предизвикват измамите (62%) и действията, които следва да се 

предприемат, ако възникне проблем (59%). Ново проучване на „Which?” потвърждава 

това; повече от половината от анкетираните потребители посочват притесненията си 

относно това, какви действия да предприемат при възникване на проблем, като основна 

причина да не купуват стоки от търговци извън Обединеното кралство.

21. „Consumer Focus” докладва, че:

• според Индекса на Комисията за развитие на пазарите на дребно (март 

2011 г.) основните причини за липсата на трансгранична търговия са с 

практически характер. 62 процента от потребители посочват страх от 

измама, 59 процента са притеснени във връзка с това, какви действия да 

предприемат при възникване на проблем, а 49 процента имат притеснения 

във връзка с доставките;

• в качественото проучване „Евробарометър” на Комисията относно 

пречките пред гражданите на вътрешния пазар (септември 2011 г.), най-

                                                                                                                                                  
формата на обяснителен меморандум са представени в тяхната цялост в доклада на Контролната 
комисия по европейски въпроси от 23 ноември 2011 г., към който е приложено настоящото мотивирано 
становище.
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важната причина, поради която потребителите не правят трансгранични 

покупки, е предпочитанието да пазаруват на място; и

• съобразно доклад на Комисията относно трансграничната електронна 

търговия 71 процента от потребителите считат, че е по-трудно да се решат 

проблемите при пазаруване от доставчици в други държави на ЕС.

22. Тези констатации са потвърдени от проучването на „Consumer Focus”. В 

проучването му относно „привидното пазаруване”, осъществено с потребителски 

организации от 11 държави, във връзка с опита на потребителите при закупуването на 

стоки и услуги с помощта на мобилен телефон са посочени пропуски по отношение на 

представянето на информация. Сред тях е разграничаването на отговорността на 

търговците във веригите на транзакции; незадоволително разглеждане на оплаквания и 

обезщетения; проблеми с плащанията.

23. Въздействието на различията в правото по отношение на договорите с потребители 

върху стопанските решения при трансграничната търговия също изглежда 

преувеличено. Според оценката на въздействието, направена от Комисията1, само 7% 

от дружествата считат, че необходимостта от адаптиране и спазване на различните 

правила за защита на потребителите в чуждестранното договорно право имат  голямо 

въздействие върху решението им за трансгранични продажби на потребители от други 

държави на ЕС. Изненадващо е, че тази важна статистическа информация не се намира 

в съответния параграф на оценката на въздействието, а в бележка под линия.

Изречението в параграфа гласи, подвеждащо:

„38% от дружествата с опит или интерес в областта на трансграничната търговия 

считат необходимостта от адаптиране и спазване на различните правила за 

защита на потребителите в чуждестранното право по отношение на договорите с 

потребители за бариера."

                                               
1 Страница 13, бележка под линия 55
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24. В неотдавнашно издание на „Флаш Евробарометър” (бр. 300) почти 80% от 

търговците заявяват, че хармонизираното потребителско право в ЕС ще окаже малко 

или няма да окаже въздействие върху трансграничната им търговия. Според „Флаш 

Евробарометър” 321 почти 90% от търговците никога не са отказвали или са отказвали 

рядко да продават на чуждестранни потребители поради различия  в правилата за 

защита на потребителите в законите за договорите в тяхната държава.

25. „Consumer Focus” заключава, че Комисията не е предоставила убедителни 

доказателства в подкрепа на позицията си, че новият инструмент на ЕС в областта на 

договорното право ще изпълни целта на Комисията за насърчаване на трансграничната 

търговия. Проучването му предполага, че други бариери пред потребителите и 

стопанските субекти, които осъществяват трансгранична търговия, са много по-

значими от различията в договорното право.

26. Проучването на Федерацията на малките предприятия, която подкрепя 

предложението, стига до извода, че само 18% от стопанските субекти заявяват, че 

предложението би им помогнало. Една четвърт от членовете на Федерацията търгуват с 

отвъдморските територии, 87% от тях с други държави на ЕС – само 14% от тях 

заявяват, че правните бариери са демотивиращ фактор за трансграничната търговия.

Ясни ползи във връзка с мащаба и въздействието

27. Съществуват редица притеснения, изразени от представителни организации в 

Обединеното кралство и от правителството в обяснителния му меморандум до 

Парламента от 31 октомври, които се припокриват. Те хвърлят значителни съмнения 

относно това, дали законодателното намерение за улесняване на „разширяването на 

трансграничната търговия за стопанските субекти и пазаруването през граница за 

потребителите” може да се постигне, и следователно, че действия от страна на ЕС ще 

бъдат по-ефективни от действия на държавите-членки.

- Сложност от правна гледна точка
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28. Първо, общото европейско право за продажбите би могло да доведе до по-високи 

равнище на правна сложност. Фактът, че голям брой въпроси, съобразно съображение 

27, във връзка с правните отношения между страните не са обхванати от този свободен 

режим, е вероятно да накърни целта за премахване на необходимостта за стопанските 

субекти да поемат разходи за транзакции във връзка с правни консултации в областта 

на правото на друга държава. Съществува основателна тревога сред практикуващите 

юридическата професия в Обединеното кралство, че предложенията във вида, в който 

са изготвени, могат да доведат до объркване, а не да намалят сложността.

Изключенията в съображение 27 гласят:

„Всички въпроси от договорен или извъндоговорен характер, които не са уредени в 

общото европейско право за продажбите, се ръководят от вече съществуващите 

норми на националното право извън общото европейско право за продажбите, което 

национално право се прилага съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008 и Регламент 

(ЕО) № 864/2007 или съгласно всяка друга релевантна стълкновителна норма. Тези 

въпроси включват правосубектност, недействителността на договора поради 

недееспособност, незаконност или неморалност, определянето на езика на договора, 

въпроси, свързани с недискриминацията, представителство, множество длъжници и 

кредитори, промяна на страните по договора, включително прехвърлянето на 

вземане, прихващане и сливане, вещно право, включително прехвърлянето на 

собственост, интелектуална собственост и непозволено увреждане. Освен това 

въпросът дали конкурентни искове за договорна и извъндоговорна отговорност 

могат да се упражняват едновременно остава извън приложното поле на общото 

европейско право за продажбите.”

- Правна сигурност

29. За да може един правен кодекс да се прилага по единен начин в целия ЕС, той 

трябва да се тълкува по единен начин. В предложението, обаче, не е посочен 

механизъм за това. В член 14 се установява изискването държавите-членки да 

уведомяват за окончателните съдебни решения на своите съдилища, в които се 
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тълкуват разпоредбите на общото европейско право за продажбите или всяка друга 

разпоредба на регламента; Комисията ще създаде база данни за тези съдебни решения.

База данни на съдебните решения, обаче, няма да установи правен прецедент за 

националните съдилища, които носят отговорност за тълкуването и прилагането на 

общото европейско право за продажбите. При липсата на един източник на съдебна 

практика, практикуващите юридическата професия в Обединеното кралство мислят, че 

е вероятно различно тълкуване и прилагане в държавите-членки. Това ще доведе до 

несигурност, а не яснота, по отношение на трансграничните продажби, осъществявани 

съобразно новия инструмент, ще наложи необходимост от юридически експертен опит 

и познания и ще накърни съществената цел на предложението.

-Права на потребителите

30. Въвеждането на "факултативно” европейско договорно право би повишило 

правната несигурност и би причинило объркване на потребителите. Те ще бъдат 

изправени пред ситуация, при която различни правила се прилагат за еднакви продукти 

в зависимост от кого ги закупуват и къде се намира доставчикът.

31. Понастоящем потребителите, които пазаруват трансгранично в ЕС, могат да бъдат 

изправени пред различни правила, но Регламент „Рим I” (член 6) предвижда защита, а 

именно потребителите като цяло се ползват от по-високо равнище на защита съобразно 

националното им право. Въпреки че проектът на регламент предвижда, че двете страни 

по договора трябва да се договорят относно неговото прилагане, и че от потребителите 

трябва да се изисква изричното им съгласие, в действителност изборът на 

потребителите ще се ограничава до приемане на договора, предложен от доставчика, 

или до незакупуване на продукта. Като въвежда европейско право, което стопанските 

субекти на практика могат да избират, националното право за защита на потребителите 

също става факултативно.

32. Съобразно член 114, параграф 3 Комисията е длъжна да гарантира високо равнище 

на защита на потребителите, когато прави предложения относно вътрешния пазар като 

настоящото. Още веднъж, въз основа на прегледаните от нея данни, Камарата на 
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общините счита, че има съществени съмнения относно това, дали предложението ще 

постигне това, и следователно дали действия на равнището на ЕС, а не на държавите-

членки, ще донесе по-големите ползи, за които говори Комисията.

- Прилагане от държавите-членки

33. Член 13 предвижда това, държава-членка да може да реши да прилага общото 

европейско право за продажбите за изцяло вътрешни условия и за договори между 

търговци, нито един от които е МСП.

34. Камарата на общините има сериозни резерви относно целесъобразността на 

включването на разрешителна разпоредба относно вътрешни договори в предложение 

за законодателство на ЕС, чиято основа е по-доброто функциониране на вътрешния 

пазар. Няма доказателства във връзка с необходимостта от този член за постигане на 

целите на предложението; не може и да има, предвид на това, че разпоредбата не е 

задължителна. Следователно проблемът е, че основната законодателна цел е косвеният 

й ефект.

35.„Which?” формулира въпроса много точно в своите данни:

„Съществува реална опасност общото европейско право за продажбите да 

замести националните закони за потребителите, тъй като предложението на 

Комисията предоставя на държавите-членки възможността да го прилагат по 

отношение на вътрешни договори. Наред с това, ако търговците го използват 

при трансграничните продажби, би било разумно да започнат да го прилагат по 

отношение на вътрешните договори, съобразно проекта на регламент, с цел да се 

избегне прилагането на два различни правни режима. Нещо повече, ако 

търгуващите трансгранично дружества имат конкретно предимство (защото 

използват общото европейско право за продажбите) спрямо дружества, които 

търгуват само в рамките на националния пазар, то е вероятно вторите дружества 

да се принудят да започнат също да прилагат общото право за продажбите.

Всеки от тези резултати на практика ще доведе до прикрито хармонизиране на 

договорното право."
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Заключение
36.Поради гореизложените причини Камарата на общините прави заключението, че 
посоченото предложение не зачита принципа на субсидиарност.


