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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

А. 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;

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;                                                                    

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;

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;

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; 

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

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;

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;

4. изразява увереност, че едно общо Европейско договорно право ще подобри 
                                               
1 COM(2010) 0348.
2 COM(2008) 0614.
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функционирането на вътрешния пазар без да засяга националното договорно 
право на държавите-членки;

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); 

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;

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; 

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;

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.

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;

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;

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

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).  


