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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Въведение

На 11 октомври 2011 г .  Европейската комисия представи предложението си за 
регламент за общо европейско право за продажбите. С него се цели консолидирането 
на вътрешния пазар и повишаването на неговата ефективност чрез насърчаване на 
трансграничната търговия между предприятия и потребители. Тази цел се преследва 
чрез едно общо европейско право за продажбите, т.е. самостоятелен и единен набор от 
договорни правила, който съдържа както договорноправни разпоредби, така и 
разпоредби за защита на потребителите във връзка с продажбата на стоки и цифрово 
съдържание и който може да се разглежда като втори незадължителен набор от 
договорни правила наред с вътрешнодържавното договорно право на държавите 
членки.

С оглед на значението на законодателното предложение за защитата на потребителите 
на вътрешния пазар комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите играе 
особено важна роля. Поради това комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите не само предоставя становище на водещата комисия по правни въпроси 
съгласно разпоредбите на член 50 от Правилника за процедура с асоциирани комисии, 
но и в много области разполага с изключителни компетенции. 

И за комисията IMCO бяха номинирани двама съдокладчици по подобие на водещата 
комисия, които са си сътрудничили тясно при изготвянето на становището (наред с 
другото чрез обществено допитване и възлагане на изпълнението на проверка на 
качеството на изготвената от европейската комисия оценка на въздействието). Поради 
различните подходи на двамата съдокладчици настоящото проектостановище съдържа 
два документа: (1) общите изменения и (2) отделните изменения, предложени 
съответно от всеки съдокладчик. По-долу се представят кратки обяснения за 
съвместните изменения. След това двамата съдокладчици представят своите обосновки 
за избрания от тях подход.

2. Обосновка на съвместните изменения

Даден правен текст, който урежда правата и задълженията на двама партньори по даден 
договор, следва да бъде максимално ясен и точен. Това важи в особена степен за 
случаите, когато този текст се отнася до потребителите; доколкото е възможно, следва 
да бъде избягвана всяка възможност за различно тълкуване. Трябва също така да бъде 
гарантирана съгласуваност със съществуващите разпоредби, по-конкретно с 
директивата за правата на потребителите. В този контекст съдокладчиците предлагат 
поредица от изменения, с които се уточняват допълнително използваните понятия и те 
се приспособяват към съществуващи определения. Съвместни изменения са 
предложени също така във връзка с договорното съответствие на цифровото 
съдържание, на понятието "безплатно", както и във връзка с предложението за 
поправяне при прекратяване на договора.

3. Обосновка на отделно предложените изменения:
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a) Evelyne Gebhardt

Неуместност на незадължителните инструменти в потребителското право

Съдокладчикът храни огромни съмнения по отношение на уместността на 
предложението на Комисията. В областта на потребителското договорно право 
потребителят се нуждае от особено високо равнище на защита поради асиметричното 
разпределение на информацията и при сключването на договорите той трябва да бъде в 
състояние да разчита на високо равнище на защита на потребителите. Задължение на 
законодателя от ЕС, особено в областта на трансграничната електронна търговия, е 
създаването на надеждна регулаторна уредба чрез хармонизация на националното 
право. В миналото това е било осъществявано в значителна степен, наред с другото, 
чрез Директива 2011/83/EС. Един допълнителен незадължителен инструмент, при 
който решението за избора относно прилагането би принадлежало фактически на 
търговеца, би създало правни усложнения и би довело по-конкретно до влошаване на 
положението на потребителя. Въвеждането на незадължително право за продажбите би 
довело до възникване на правна несигурност и до абсолютно предотвратим риск за 
функционирането на вътрешния пазар. Съдокладчикът споделя съмненията на 
множество експерти, че поради липса на съдебна практика на Съда на Европейския 
съюз би отнело много години представянето на задължителни решения във връзка с 
тълкуването на въпроси, свързани с европейското право за продажби. Освен това един 
евентуален незадължителен инструмент би попречил на досегашния успешен процес на 
хармонизация. 

Критики по отношение на оценката на въздействието, изготвена от Комисията

Съдокладчикът счита, че изчисляването на разходите по сделките и възгледите относно 
доверието на потребителите са изложени неубедително в оценката на въздействието, 
изготвена от Комисията. Например не са отчетени нито въздействието върху 
хармонизацията на неотдавна приетата Директива 2011/83/EС, нито законодателството 
в областта на алтернативните механизми за разрешаване на спорове (ADR и ОРС). 
Поради това по предложение на съдокладчика двете комисии JURI и IMCO връчиха на 
отдела на Европейския парламент за оценка на въздействието списък с въпроси, с което 
се цели подлагането на проверка на качеството на изготвената от Комисията оценка на 
въздействието. Резултатите бяха представени на 22 януари в комисията по правни 
въпроси и те до голяма степен потвърждават изразените от съдокладчика притеснения 
и съмнения. Установените в анализа системни слабости накърняват убедителността на 
оценката на въздействието до такава степен, че това не може да се компенсира дори с 
факта, че до настоящия момент не съществува всеобщо признат модел за изчисляване 
на разходите по сделките. 

Минимално хармонизиране на аспекти на гаранциите, свързаните услуги и 
цифровото съдържание

Поради горепосочените причини съдокладчикът не може да подкрепи предложението 
на Комисията за незадължително право за продажбите. Но въпреки всичко тя е убедена 
в необходимостта от обща нормативна уредба на ЕС в областта на потребителското 
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договорно право. Като алтернатива на незадължителното право за продажбите тя 
предлага по-нататъшното разработване и усъвършенстване на успешния процес на 
хармонизиране на потребителското договорно право на ЕС. След приемането на 
Директива 2011/83/ЕС остават съвсем малко на брой области от потребителското 
договорно право, които се модернизират с настоящото предложение за директива. 
Освен това следва да се отчитат промените в електронната търговия с включването на 
договори относно цифрово съдържание. В допълнение към това, съдокладчикът счита, 
че следва да бъдат включени и свързаните услуги поради тяхната тясна връзка с 
договора за продажба.

б) Hans-Peter Mayer

Избор на инструмент и необходимост от този инструмент

На 8 ноември 2011 г. в своя доклад по собствена инициатива относно въвеждането на 
европейско право за продажбите за потребители и предприятия (P7_TA(2011)062) в 
параграф 5 Европейският парламент се застъпи недвусмислено за възможността за 
факултативен инструмент посредством регламент. При това беше подчертано, че 
единствено един регламент за създаване на незадължителен инструмент поради своето 
непосредствено въздействие би донесъл ползи за предприятията (намаляване на 
разходите чрез предотвратяване на стълкновителни норми) и за потребителите (правна 
сигурност, доверие, високо равнище на защита на потребителите). До този резултат 
достига и изготвената от Комисията оценка на въздействието от 11 октомври 2011 г., 
чието качество и надеждност, както това показва и извършената от Европейския 
парламент оценка на въздействието, не могат да бъдат оспорвани.
За съдокладчика е важен фактът, че в електронната търговия потребителят не може да 
закупува във всички държави членки , тъй като предприятията не предлагат във всички 
държави членки или предлагат само в определени държави членки.
Едва след осъществяване на електронна търговия могат да бъдат прилагани 
намиращите се надолу по веригата механизми, като например ОРС и ADR, за 
разрешаване на спорове. Съдокладчикът се интересува преди всичко от отварянето на 
пазари. Данните и фактите сочат, че това е голям проблем на общия вътрешен пазар.
Поради това съдокладчикът счита, че подходът трябва да се изразява в отварянето на 
нови пазари с помощта на един нов инструмент на вътрешния пазар и в предоставянето 
на възможност както на потребителите, така и на предприятията да купуват и продават 
в трансграничен контекст лесно, бързо и изгодно.

Съдържание на инструмента
Със своите предложения съдокладчикът има за цел изготвянето на лесноразбираем и 
обозрим текст. За него преди всичко е важно текстът да гарантира баланс между 
правата на потребителите и правата на предприятията. 
Предложението предлага високо равнище на защита на потребителите, което в 
множество случаи надхвърля защитата на потребителите в отделните държави членки. 
Поради това то предлага не само предимства за предприятията, които могат с негова 
помощ да извършват по-лесно дейност на различни европейски пазари, но и за 
потребителите, тъй като те ще разполагат с едно по-високо равнище на защита. 
Съдокладчикът изразява убеждението, че в факултативният инструмент ще се наложи в 
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дългосрочен план и ще доведе да едно положително съживяване на вътрешния пазар в 
полза и на предприятията, и на потребителите.

Освен това съдокладчикът счита, че не следва да бъде поставян прекомерен акцент 
върху задълженията за предоставяне на информация. Препращането към вече 
съществуващи разпоредби води до объркване и следва да бъде формулирано по по-
добър начин. За целите на опростяването на предложението докладчикът възнамерява 
да предложи заличаването на понятията доставчик, ползвател, доставчик на услуги и 
клиент. Той счита за достатъчно наименуването на страните като „купувач” и 
„продавач” както за продажбата на стоки, така и за предоставянето на цифрово 
съдържание от какъвто и да било вид, а също така и за предоставянето на свързани 
услуги. Това изменение може да доведе до опростяването на приблизително 40 
разпоредби.

Докладчикът се стреми към придаване на по-конкретен вид на предложението на 
Комисията. За него е особено важно уточняването на разпоредбите, избягването на 
неопределени правни понятия, тъй като те водят до правна несигурност. И не е
необичайно в отделни случаи в крайна сметка да се прибягва до услугите на Съда на 
Европейския съюз. Докладчикът обаче счита, че предложените подобрения ще намалят 
значително тази възможност. 

Съдокладчикът счита предложението на комисията по правни въпроси за ограничаване 
на приложното поле до договорите, които се сключват онлайн, и до договорите от 
разстояние за добър компромис, който следва да бъде допълнително проучен в 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Дадено лице следва да бъде 
считано за потребител дори тогава, 
когато договорът се сключва отчасти 
с търговска и отчасти с нетърговска 
цел (договори с двойна цел) и когато 
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търговската цел не преобладава в 
общия контекст на договора.

Or. de

Обосновка

Използване на съображение 17 от директивата за правата на потребителите.

Изменение 2
Предложение за регламент
Член 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „търговец“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, което
осъществява дейност с предмет, 
свързан с неговата търговска или 
стопанска дейност, занятие или 
професия;

д) „търговец“ означава всяко физическо
лице или юридическо лице, независимо 
дали е частна или държавна 
собственост, което действа, 
включително чрез посредничеството 
на друго лице, действащо от негово 
име или за негова сметка, за цели, 
които влизат в рамките на неговата 
търговска или стопанска дейност, 
занятие или професия по отношение на 
договори, попадащи в приложното 
поле на настоящата директива;

Or. de

Изменение 3
Предложение за регламент
Член 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което осъществява 
дейност с предмет извън неговата
търговска или стопанска дейност,
занятие или професия;

е) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което осъществява 
дейност с предмет извън неговото 
занятие, търговска дейност, занаят
или професия;

Or. de
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Обосновка

Определението следва да гласи по същия начин, както и определението от 
директивата за правата на потребителите.

Изменение 4
Предложение за регламент
Член 2 – буква з) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „стоки“ означава всякакви движими 
материални вещи, с изключение на:

з) „стоки“ означава всички движими 
материални вещи, с изключение на 
вещите, продавани при принудително 
изпълнение или чрез други мерки от 
оправомощен от закона орган; вода, 
газ и електрическа енергия се считат 
за стоки, когато се предлагат за 
продажба, опаковани в ограничен обем 
или определено количество;

Or. de

Обосновка

Определението следва да гласи по същия начин, както и определението от 
директивата за правата на потребителите, по-специално с оглед на 
последователността на изброените стоки.

Изменение 5
Предложение за регламент
Член 2 – буква з) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) електричеството и природния газ заличава се

Or. de

Изменение 6
Предложение за регламент
Член 2 – буква з) – подточка ii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) водата и другите видове газ, освен 
ако се предлагат за продажба в 
ограничен обем или определено 
количество;

заличава се

Or. de

Изменение 7
Предложение за регламент
Член 2 – буква м) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) „свързана услуга“ означава всяка 
свързана със стоки или цифрово 
съдържание услуга, като например 
монтаж, поддръжка, ремонт или всяка 
друга обработка, която се предоставя от 
продавача на стоките или доставчика на 
цифровото съдържание по договора за 
продажба, по договора за предоставяне 
на цифрово съдържание или по отделен 
договор за свързани услуги, сключен 
едновременно с договора за продажба 
или с договора за предоставяне на 
цифрово съдържание;

м) „свързана услуга“ означава всяка 
свързана със стоки или цифрово 
съдържание услуга, като например 
монтаж, поддръжка, ремонт или всяка 
друга обработка, която се предоставя от 
продавача на стоките или доставчика на 
цифровото съдържание по договора за 
продажба, по договора за предоставяне 
на цифрово съдържание или по отделен 
договор за свързани услуги, сключен 
едновременно или във връзка с 
договора за продажба или с договора за 
предоставяне на цифрово съдържание;

Or. de

Изменение 8
Предложение за регламент
Член 2 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) „доставчик на услуги“ означава
продавач на стоки или доставчик на 
цифрово съдържание, който се 
задължава да предостави на клиент
свързана с тези стоки или това 
цифрово съдържание услуга;

н) „доставчик на услуги“ означава
предприемач, който се задължава да 
предостави свързана услуга;
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Or. de

Изменение 9
Предложение за регламент
Член 2 – буква т)

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) „търговска гаранция“ означава всяко 
задължаване от страна на търговеца 
или производителя към потребителя, в 
допълнение към своите правни 
задължения по член 106, в случай на 
неточно изпълнение да върне 
платената цена или да замени или
ремонтира стоки или цифрово 
съдържание, или да предостави 
сервизно обслужване за тях по всеки 
друг начин, ако те не отговарят на 
спецификациите или на каквито и да 
било други несвързани с точното 
изпълнение изисквания, посочени в 
заявлението за предоставяне на
търговска гаранция или в съответната 
реклама, съществуваща към или преди 
момента на сключване на договора;

т) „търговска гаранция“ означава всеки 
ангажимент от страна на търговец 
или производител („гарант“) към 
потребителя, в допълнение към
неговите правни задължения, 
произтичащи от гаранцията за 
съответствие, да възстанови 
заплатената цена или да замени или
поправи стоката или цифрово 
съдържание, или да предостави 
сервизно обслужване за стоката, по 
какъвто и да било начин, ако тя не 
отговаря на спецификациите или
евентуално на други изисквания,
несвързани със съответствието, 
посочени в заявлението за предоставяне 
на гаранция или в съответната реклама,
съществуваща към или преди момента 
на сключване на договора;

Or. de

Обосновка

Определението следва да гласи по същия начин, както и определението от 
директивата за правата на потребителите.

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 2 – буква т а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

та) „ремонт” означава 
възстановяването или привеждането 
на стоката или на цифровото 
съдържание в съответствие със 
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състоянието, посочено в договора, в 
случай на несъответствие; 

Or. de

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 2 – буква т б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

тб) „производител” означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
което произвежда стоки или цифрово 
съдържание или което възлага 
производството на тези продукти, 
всеки вносител на стоки или цифрово 
съдържание на територията на 
Европейския съюз или всяко лице, 
което претендира да бъде 
производител чрез поставяне на 
своето име, търговска марка или друг 
отличителен знак върху стоката или 
цифровото съдържание;

Or. de

Обосновка

Определението е заето от Директива 1999/44 EО за продажбата на потребителски 
стоки.

Изменение 12
Предложение за регламент
Параграф 2 – буква у)

Текст, предложен от Комисията Изменение

у) „траен носител“ означава всеки
носител, който позволява на страна да 
съхранява отправената лично до нея 
информация, по начин, който я прави 
достъпна за последваща справка за
период от време, съобразен с 
предназначението на информацията и 

у) „траен носител“ означава всеки
инструмент, който позволява на
потребителя или на търговеца да 
съхранява информация, отправена до 
него, по начин, който позволява 
използваното й за период от време,
съответстващ на целите, за които е 
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който позволява съхраняваната 
информация да бъде възпроизвеждана 
без промени;

предназначена информацията, и който 
позволява съхраняваната информация да 
бъде възпроизвеждана без промени;

Or. de

Обосновка

Определението следва да гласи по същия начин, както и определението от 
директивата за правата на потребителите. Все пак думата „лично” следва да бъде 
заличена, тъй като в противен случай може да се достигне до заключението, че 
постоянно става въпрос за информация, изпращана на една от страните.

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 2 – буква ш а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ша) „безплатно привеждане в 
съответствие” означава 
необходимите разходи, направени за 
възстановяване или привеждане на 
стоката в съответствие с договора, и 
по-специално разходите за пощенски 
услуги, труд и материали.

Or. de

Изменение 14
Предложение за регламент
Приложение 1 – Член 105 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато цифровото съдържание 
впоследствие трябва да бъде 
актуализирано от търговеца, търговецът 
трябва да гарантира, че цифровото 
съдържание продължава да съответства 
на договора през целия срок на 
договора.

4. Когато цифровото съдържание 
впоследствие трябва да бъде 
актуализирано от търговеца или ако 
търговецът доставя неговите части 
отделно, търговецът трябва да 
гарантира, че цифровото съдържание 
продължава да съответства на договора 
през целия срок на договора.

Or. de
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Изменение 15
Предложение за регламент
Приложение 1 – Член 109 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Уведомяване за прекратяване на 
договора не обезсилва предложението 
за поправяне.

заличава се

Or. de


