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Изменение 206
Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 207
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. de

Обосновка

Европейският съюз не разполага с правомощия да извърши цялостна хармонизация на 
правото на продажбите. Дори ако се използва по избор, то би отнело силата на 
националното законодателство и би ограничило правомощията на държавите членки. 
Потребителите вече са достатъчно защитени от действащото законодателство, 
следователно няма нужда от европейски регламент. Националното законодателство 
също осигурява висока степен на правна сигурност. От друга страна, няма гаранция, 
че общото европейско право за продажбите (ОЕПП) ще бъде еднакво тълкувано в 
цяла Европа.

Изменение 208
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за общо европейско право за 
продажбите

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно хармонизирането 
на определени аспекти на 
задълженията, произтичащи от 
гаранцията за съответствие, във 
връзка с потребителските договори за 
продажба, свързаните услуги и 
цифровото съдържание

Or. en

Обосновка

Предложение на Комисията следва да бъде преобразувано в директива относно 
минималното хармонизиране на определени аспекти на задълженията, произтичащи 
от гаранцията за съответствие, във връзка с потребителските договори за 
продажба, свързаните услуги и цифровото съдържание. По същността си това е 
разширяване на Директива 2011/83/ЕС. В интерес на правната сигурност въпросите, 
които вече са уредени в Директива 2011/83/ЕС не следва да бъдат разглеждани в този 
текст.

Изменение 209
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Все още съществуват значителни 
пречки пред трансграничната 
икономическа дейност, които не 
позволяват на вътрешния пазар да 
разгърне целия си потенциал за растеж 
и създаване на работни места.
Понастоящем само един от десет 
търговци в Съюза извършва износ на 
стоки в рамките на Съюза, а 
повечето от тези, които го правят, 
изнасят само за малко на брой 
държави членки. От целия набор от
пречки пред трансграничната търговия, 

(1) Все още съществуват значителни 
пречки пред трансграничната 
икономическа дейност, които не 
позволяват на вътрешния пазар да 
разгърне целия си потенциал за растеж 
и създаване на работни места. От 
всички пречки пред трансграничната 
търговия като най-сериозни 
препятствия се определят данъчните 
разпоредби, административните 
изисквания, трудностите в доставките,
езикът и културата. Въпреки 
приемането неотдавна на Директива 
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включително данъчните разпоредби, 
административните изисквания, 
трудностите в доставките, езика и 
културата, търговците смятат 
трудностите при разбирането на 
значението на разпоредбите на 
чуждото договорно право за една от 
най-големите пречки в сделките 
между стопански субекти и между 
стопански субекти и потребители. 
Това води също така до ощетяване на 
потребителите поради ограничения 
достъп до стоките. Различията в 
националното договорно право 
следователно възпрепятстват 
упражняването на основни свободи, 
като свободата на предоставяне на 
стоки и услуги, и представляват 
пречка пред функционирането и 
непрекъснатото изграждане на 
вътрешния пазар. Те също имат като 
последица ограничаването на 
конкуренцията, особено на пазарите 
на по-малките държави членки.

2011/83/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2011 г. 
относно правата на потребителите1,
с която се хармонизират основните 
аспекти на договорите от 
разстояние, все още съществуват 
редица различия между националните 
правни разпоредби в областта на 
потребителските договори. Тези 
различия могат да бъдат разглеждани 
като пречки пред функционирането и 
непрекъснатото изграждане на 
вътрешния пазар.

__________________
1 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64.

Or. en

Обосновка

Предложението за директива следва да бъде структурирано по следния начин: Глава 
1: Обхват и определения Глава 2: Съответствие с договора и средства за правна 
защита на потребителя Глава 3: Търговски гаранции Глава 4: Сврзани услуги Глава 5: 
Общи разпоредби

Изменение 210
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Договорите са крайно необходим (2) Договорите са крайно необходим 
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правен инструмент за всяка 
икономическа сделка.
Необходимостта обаче търговците 
да определят или да договорят 
приложимото право, да схванат 
значението на разпоредбите на 
дадено чуждо приложимо право, 
което често е свързано с превод, да 
ползват правни консултации за 
запознаване с изискванията на това 
право и да адаптират своите 
договори спрямо различните 
национални закони, които се 
прилагат при трансгранични сделки, в 
по-голяма степен усложнява и 
оскъпява трансграничната търговия 
в сравнение с вътрешната търговия. 
Така свързаните с договорното право 
пречки се явяват значителна спънка 
за голям брой ориентирани към износа 
търговци, които се колебаят да 
започнат трансгранична търговска 
дейност или да разширят дейността 
си в повече държави членки. Тяхното 
възпиращо действие е особено силно 
за малките и средните предприятия 
(МСП), за които разходите за 
навлизане на няколко чужди пазара 
често са твърде високи спрямо 
оборота им. Като резултат от това 
търговците пропускат 
възможността да реализират 
икономии, които биха направили, ако 
беше възможно да предлагат на 
пазара стоки и услуги въз основа на 
единно договорно право за всички свои 
трансгранични сделки, а в условията 
на онлайн търговия — на един-
единствен уебсайт.

правен инструмент за всяка 
икономическа сделка. Поради това е 
необходимо да се допълни Директива 
2011/83/ЕС, като се актуализират 
правните разпоредби, уреждащи 
определени аспекти на 
задълженията, произтичащи от 
гаранцията за съответствие, във 
връзка с потребителските договори за 
продажба, свързаните услуги и 
цифровото съдържание. Този процес 
на актуализиране следва да вземе 
предвид потребностите на 
цифровата икономика и съответните 
решения на Съда на ЕС.

Or. en

Изменение 211
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс
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Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Свързаните с договорното право 
разходи по сделките, за които бе 
доказано, че са значителни, и 
правните пречки, които произтичат 
от различията между националните 
повелителни норми за защита на 
потребителите, имат пряко 
въздействие върху функционирането 
на вътрешния пазар по отношение на 
сделките между стопански субекти и 
потребители. По силата на член 6 от 
Регламент (ЕО) № 593/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 юни 2008 г. относно 
приложимото право към договорни 
задължения (Регламент (ЕО) № 
593/2008), когато търговец насочва 
дейността си към потребители в 
друга държава членка, се прилагат 
разпоредбите за защита на 
потребителите на държавата членка 
по обичайното местопребиваване на 
потребителя, които предоставят по-
висока степен на защита, и страните 
не могат да се отклонят от тях чрез 
споразумение съгласно това право, 
дори когато страните са избрали 
различно приложимо право. Поради 
това е необходимо търговците да 
установят предварително дали 
потребителското право предоставя 
по-висока степен на защита и да 
гарантират, че договорът им е 
съобразен с изискванията на това 
право. Освен това, в електронната 
търговия адаптирането на 
уебсайтове, които трябва да бъдат 
съобразени с повелителните 
изисквания на приложимото чуждо 
потребителско договорно право, води 
до допълнителни разходи. 
Съществуващото хармонизиране в 
областта на потребителското право 

заличава се
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на равнище на Съюза доведе до 
известно сближаване на 
законодателствата в някои области. 
Все пак остават съществени 
различия между законодателствата 
на държавите членки. 
Съществуващото хармонизиране дава 
на държавите членки широк диапазон 
от възможности за това как да 
спазят изискванията на 
законодателството на Съюза и каква 
степен на защитата на 
потребителите да определят.

Or. en

Изменение 212
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Използване на съображение 17 от директивата за правата на потребителите.

Изменение 213
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Свързаните с договорното право 
пречки, които не позволяват на 
търговците да се възползват в пълна 
степен от потенциала на вътрешния 
пазар, ощетяват и потребителите. 
Слабата трансгранична търговия 
води до намален обем на вноса и по-
слаба конкуренция. Потребителите 
могат да бъдат ощетени от 
ограничения избор на стоки на по-
високи цени, както поради това, че 
по-малко чужди търговци предлагат 
продуктите и услугите си направо на 
тях, така и косвено в резултат от 
ограничената трансгранична 
търговия между стопанските 
субекти на ниво продажби на едро. 
Въпреки че пазаруването през граница 
може да носи значителна 
икономическа изгода с оглед на по-
големия брой и по-добри предложения, 
много потребители не се решават да 
пазаруват в друга държава поради 
неувереността в правата си. Някои 
от основните притеснения на 
потребителите са свързани с 
договорното право, например доколко 
те биха получили адекватна защита, 
в случай че закупят дефектен 
продукт. Вследствие на това 
значителен брой потребители 
предпочитат да пазаруват в 
страната си, дори това да означава, 
че разполагат с по-ограничен избор 
или че плащат по-високи цени.

(4) Като се актуализира 
съществуващото европейско право за 
защитата на потребителите по 
отношение на правните задължения, 
произтичащи от гаранцията за 
съответствие, във връзка с 
потребителските договори за 
продажба, свързаните услуги и 
цифровото съдържание, ще се 
гарантира високо равнище на защита 
на потребителите.

Or. en

Изменение 214
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Освен това потребителите, които 
желаят да спечелят от разликите в 
цените между различните държави 
членки като пазаруват от търговци 
от друга държава членка, често са 
затруднени поради отказа на 
търговците да продават. Въпреки че 
електронната търговия до голяма 
степен улеснява търсенето на 
пазарни предложения, както и 
сравняването на цените и на други 
условия, независимо от мястото на 
установяване на търговеца, 
търговците много често отказват да 
изпълняват поръчки на потребители 
от чужбина, защото се въздържат 
от трансгранични сделки.

заличава се

Or. en

Изменение 215
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Различията в националните 
системи на договорно право 
представляват пречка, която не 
позволява на потребители и търговци 
да се ползват от предимствата на 
вътрешния пазар. Тези пречки, 
свързани с договорното право, биха 
били значително смекчени, ако 
договорите биха могли да се 
основават на единен набор от норми 
на договорното право, независимо от 
мястото на установяване на 
страните по договора. Такъв единен 
набор от норми на договорното право 
следва да урежда целия цикъл на 

заличава се
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съществуване на даден договор, като 
по този начин обхваща областите, 
които са най-важни при сключването 
на договорите. Той трябва да включва 
също така напълно хармонизирани 
разпоредби за защита на 
потребителите.

Or. en

Изменение 216
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Тези различия между 
националните системи на договорно 
право и тяхното въздействие върху 
трансграничната търговия водят и 
до ограничаване на конкуренцията. 
При ниско равнище на трансгранична 
търговия има по-малко конкуренция и 
следователно по-малко стимули за 
търговците да бъдат по-иновативни 
и да подобрят качеството на своите 
продукти или да намалят цените. По-
специално в по-малките държави 
членки с ограничена вътрешна 
конкуренция, решението на 
чуждестранните търговци да се 
въздържат от навлизане на тези 
пазари поради разходите и 
усложненията може да ограничи 
конкуренцията на тези пазари, което 
ще доведе до значителни последици 
върху възможностите за избор и 
равнището на цените на 
предлаганите продукти. Освен това 
пречките пред трансграничната 
търговия могат да застрашат 
конкуренцията между МСП и по-
големите предприятия. С оглед на 
значително въздействие на разходите 

заличава се
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по сделките спрямо оборота, за едно
МСП е много по-вероятно да се 
въздържи от навлизане на чужд 
пазар, отколкото за едно по-голямо и 
конкурентно предприятие.

Or. en

Изменение 217
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За преодоляването на тези 
свързани с договорното право пречки 
страните следва да разполагат с 
възможността да се договорят, че 
техните договори ще се уреждат от 
единен набор от норми на 
договорното право („общо право за 
продажбите“), които имат същото 
значение и се тълкуват еднакво във 
всички държави членки. Общото 
европейско право за продажбите 
следва да представлява допълнително 
решение, с което се увеличават 
възможностите за избор на 
страните и което може да бъде 
свободно прилагано, когато те 
съвместно счетат това за полезно, с 
цел да бъде улеснена 
трансграничната търговия и да 
бъдат намалени разходите по 
сделките и пропуснатите ползи, 
както и други свързани с договорното 
право пречки пред трансграничната 
търговия. То следва да стане основа 
на договорните взаимоотношения 
само когато страните съвместно 
решат да го прилагат.

заличава се

Or. en
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Изменение 218
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С настоящия регламент се създава 
общо европейско право за 
продажбите. Чрез него се 
хармонизират националните 
системи на договорно право на 
държавите членки, като не се налагат 
изменения във вече съществуващото 
национално договорно право, а се 
създава в рамките на националното 
право на всяка държава членка втори 
режим на договорно право спрямо 
договорите от неговото приложно 
поле. Този втори режим следва да е 
еднакъв за целия Съюз и да 
съществува наред с вече 
съществуващите норми на 
националното договорно право. 
Общото европейско право за 
продажбите следва да се прилага на 
доброволна основа за трансгранични 
договори при наличието на изрично 
споразумение на страните.

(9) С настоящата директива се 
определя минимален набор отправила, 
създаващи правната рамка за 
определени аспекти на продажбата 
на потребителски стоки и цифрово 
съдържание, правните задължения, 
произтичащи от гаранцията за 
съответствие, и договорите за 
свързани услуги. Следователно 
настоящата директива хармонизира 
договорното право на държавите 
членки, без да възпрепятства 
запазването или въвеждането от 
тяхна страна на национални 
разпоредби в областите, 
хармонизирани от директивата, с цел 
да се гарантира високо равнище на 
защита на потребителите.

Or. en

Изменение 219
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съгласието за прилагане на 
общото европейско право за 
продажбите следва да бъде избор, 

заличава се
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направен в рамките на обхвата на 
съответното национално 
законодателство, което се прилага 
съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008 
или по отношение на задълженията 
за предоставяне на преддоговорна 
информация — съгласно Регламент 
(ЕО) № 864/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 юли 
2007 г. относно приложимото право 
към извъндоговорни задължения 
(Регламент (ЕО) № 864/2007), или 
съгласно всяка друга релевантна 
стълкновителна норма. Следователно 
съгласието за прилагане на общото 
европейско право за продажбите не 
следва да е равнозначно на избор на 
приложимо право по смисъла на 
стълкновителните норми и не 
трябва да се бърка с него, нито да 
засяга стълкновителните норми. 
Настоящият регламент 
следователно няма да засегне никоя 
от съществуващите стълкновителни 
норми

Or. en

Изменение 220
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съгласието за прилагане на общото 
европейско право за продажбите следва 
да бъде избор, направен в рамките на 
обхвата на съответното национално 
законодателство, което се прилага 
съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008 
или по отношение на задълженията за 
предоставяне на преддоговорна 
информация — съгласно Регламент 
(ЕО) № 864/2007 на Европейския 

(10) Съгласието за прилагане на общото 
европейско право за продажбите следва 
да бъде избор, направен в рамките на 
обхвата на Регламент (ЕО) № 593/2008 
или по отношение на задълженията за 
предоставяне на преддоговорна 
информация — съгласно Регламент 
(ЕО) № 864/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. 
относно приложимото право към 
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парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. 
относно приложимото право към 
извъндоговорни задължения (Регламент 
(ЕО) № 864/2007)20, или съгласно всяка 
друга релевантна стълкновителна 
норма. Следователно съгласието за 
прилагане на общото европейско право 
за продажбите не следва да е 
равнозначно на избор на приложимо 
право по смисъла на стълкновителните 
норми и не трябва да се бърка с него, 
нито да засяга стълкновителните 
норми. Настоящият регламент 
следователно няма да засегне никоя 
от съществуващите стълкновителни 
норми.

извъндоговорни задължения (Регламент 
(ЕО) № 864/2007), или съгласно всяка 
друга релевантна стълкновителна 
норма. Следователно съгласието за 
прилагане на общото европейско право 
за продажбите представлява избор на 
приложимо право по смисъла на 
стълкновителните норми и не следва да
ги засяга. Във връзка с член 6, параграф 
2 от Регламент (ЕО) № 593/2008 
(Рим І) не може да се прави дерогация 
от защитата, предоставена на 
потребителя от разпоредбите на 
правото на страната на обичайното 
местопребиваване на потребителя, 
чрез споразумението за използване на 
общото европейско право за 
продажбите.

Or. en

Изменение 221
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Общото европейско право за 
продажбите следва да съдържа пълен 
набор от напълно хармонизирани 
повелителни норми за защита на 
потребителите. В съответствие с 
член 114, параграф 3 от Договора тези 
норми следва да гарантират висока 
степен на защита на потребителите с 
оглед увеличаване на доверието на 
потребителите в общото европейско 
право за продажбите и стимулирането 
им по този начин да сключват 
трансгранични договори на това
основание. В тези норми следва да се 
запази или увеличи степента на 
защита, с която се ползват 
потребителите по силата на 

(11) В съответствие с член 114, 
параграф 3 от Договора тези норми 
следва да гарантират висока степен на 
защита на потребителите с оглед 
увеличаване на доверието на 
потребителите и стимулирането им по 
този начин да сключват трансгранични 
договори. В тези норми следва да се 
запази или увеличи съществуващата 
степен на защита, с която се ползват 
потребителите по силата на 
законодателство на Съюза в областта на 
защитата на потребителите.
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законодателство на Съюза в областта на 
защитата на потребителите.

Or. en

Изменение 222
Ева Лихтенбергер

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Общото европейско право за 
продажбите следва да съдържа пълен 
набор от напълно хармонизирани 
повелителни норми за защита на 
потребителите. В съответствие с 
член 114, параграф 3 от Договора тези 
норми следва да гарантират висока 
степен на защита на потребителите с 
оглед увеличаване на доверието на 
потребителите в общото европейско 
право за продажбите и стимулирането 
им по този начин да сключват 
трансгранични договори на това 
основание. В тези норми следва да се 
запази или увеличи степента на защита, 
с която се ползват потребителите по 
силата на законодателство на Съюза в 
областта на защитата на потребителите.

(11) Общото европейско право за 
продажбите следва да съдържа пълен 
набор от напълно хармонизирани 
повелителни норми за защита на 
потребителите. В съответствие с 
член 114, параграф 3 от Договора тези 
норми следва да гарантират висока 
степен на защита на потребителите с 
оглед увеличаване на доверието на 
потребителите в общото европейско 
право за продажбите и стимулирането 
им по този начин да сключват 
трансгранични договори на това 
основание. В тези норми следва да се 
запази или увеличи степента на защита, 
с която се ползват потребителите по 
силата на законодателство на Съюза в 
областта на защитата на потребителите. 
Освен това приемането на 
настоящата директива не следва да 
изключва преразглеждането на 
директивата относно правата на 
потлебителите с цел осигуряване на 
пълна хармонизация на високо 
равнище на защитата на 
потребителите в държавите членки.

Or. en

Обосновка

Както непрекъснато се заявява от асоциациите на потребителите, 
преразглеждането на директивата относно правата на потребителите следва да се 
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запази като безусловна цел, за да може да се осигури възможно най-голяма 
хармонизация на защитата на потребителите въввсички държави членки.

Изменение 223
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Тъй като общото европейско 
право за продажбите съдържа пълен 
набор от напълно хармонизирани 
повелителни норми за защита на 
потребителите, няма да има 
различия между законодателствата 
на държавите членки в тази област, 
когато страните са избрали да 
прилагат това право. Следователно 
член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 593/2008, който се обуславя от 
съществуването на различна степен 
на защита на потребителите в 
държавите членки, няма да има 
практическо значение за въпросите, 
уредени от общото европейско право 
за продажбите.

заличава се

Or. en

Изменение 224
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Общото европейско право за 
продажбите следва да се прилага към 
трансгранични договори, защото 
именно в този контекст 
несъответствията между 

заличава се
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националните законодателства 
водят до усложнения и допълнителни 
разходи и разколебават страните от 
участие в договорни отношения. При 
договори между стопански субекти 
трансграничният характер на даден 
договор следва да се определя въз 
основа на обичайното 
местопребиваване на страните. При 
договор между стопански субект и 
потребител трансграничното 
изискване следва да се счита 
изпълнено, когато или основният 
адрес, посочен от потребителя, 
адресът за доставка на стоките, или 
адресът на фактуриране, посочен от 
потребителя, се намира в държава 
членка, но извън държавата, в която 
се намира обичайното 
местопребиваване на търговеца.

Or. en

Изменение 225
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Прилагането на общото 
европейско право за продажбите не 
следва да бъде ограничено само до 
трансгранични ситуации, включващи 
държави членки, а да може да се 
прилага и за улесняване на 
търговията между държави членки и 
трети държави. Когато участват 
потребители от трети държави, 
съгласието да се прилага общото 
европейско право за продажбите, 
което за тях ще е равнозначно на 
избор на чуждо право, следва да се 
подчинява на приложимите 

заличава се
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стълкновителни норми.

Or. en

Изменение 226
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Търговците, които сключват 
както изцяло вътрешнотърговски, 
така и трансгранични търговски 
сделки, може също така да счетат за 
полезно да прилагат един единствен и 
уеднаквен договор към всички свои 
сделки. Затова държавите членки 
следва да имат свободата да решат 
дали да предоставят общото 
европейско право за продажбите на 
разположение и на страните по 
договори за прилагане във 
вътрешната търговия.

заличава се

Or. en

Изменение 227
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Общото европейско право за 
продажбите следва да може да се 
прилага по-специално при 
продажбата на движими стоки, 
включително при изработката или 
производството на такива стоки, 
тъй като това е единственият 
икономически най-важен вид договор, 

заличава се
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който може да дава конкретни 
възможности за растеж в 
трансграничната търговия, особено в 
електронната търговия.

Or. en

Изменение 228
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да отразява увеличаващото се 
значение на цифровата икономика, 
приложното поле на общото 
европейско право за продажбите
следва да обхваща и договорите за 
предоставяне на цифрово съдържание. 
Преносът на цифрово съдържание с цел 
съхранение, обработка и достъп, както и 
за повторна употреба, като например 
изтеглянето на музика, бързо се 
увеличава и има голям потенциал за 
бъдещ растеж, но все още е свързано с 
твърде много правни различия и 
несигурност. Следователно общото 
европейско право за продажбите
следва да обхваща и предоставянето на 
цифрово съдържание, независимо дали 
това цифрово съдържание се предоставя 
на материален носител или не.

(17) За да отразява увеличаващото се 
значение на цифровата икономика, 
приложното поле на настоящата 
директива следва да обхваща и 
договорите за предоставяне на цифрово 
съдържание. Преносът на цифрово 
съдържание с цел съхранение, 
обработка и достъп, както и за повторна 
употреба, като например изтеглянето на 
музика, бързо се увеличава и има голям 
потенциал за бъдещ растеж, но все още 
е свързано с твърде много правни 
различия и несигурност. Следователно 
настоящата директива следва да 
обхваща и предоставянето на цифрово 
съдържание, независимо дали това 
цифрово съдържание се предоставя на 
материален носител или не.

Or. en

Изменение 229
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Често цифровото съдържание се 
предоставя не срещу заплащане, а 
съчетано с отделни платени стоки или 
услуги, като включва и непарични 
съображения, като например 
предоставянето на достъп до лични 
данни или безплатно в контекста на 
пазарна стратегия, основана на 
очакването на един по-късен етап 
потребителят да закупи продукти с 
допълнително или по-сложно цифрово 
съдържание. Предвид тази специфична 
пазарна структура и факта, че 
недостатъци в предоставеното цифрово 
съдържание може да засегнат 
икономическите интереси на 
потребителите, независимо от 
условията, при които е било 
предоставено, прилагането на общото 
европейско право за продажбите не 
следва да зависи от това дали 
въпросното специфично цифрово 
съдържание е платено.

(18) Често цифровото съдържание се 
предоставя не срещу заплащане, а 
съчетано с отделни платени стоки или 
услуги, като включва и непарични 
съображения, като например 
предоставянето на достъп до лични 
данни или безплатно в контекста на 
пазарна стратегия, основана на 
очакването на един по-късен етап 
потребителят да закупи продукти с 
допълнително или по-сложно цифрово 
съдържание. Предвид тази специфична 
пазарна структура и факта, че 
недостатъци в предоставеното цифрово 
съдържание може да засегнат 
икономическите интереси на 
потребителите, независимо от 
условията, при които е било 
предоставено, защитата на 
потребителите, гарантирана от 
настоящата директива, не следва да 
зависи от това, дали въпросното 
специфично цифрово съдържание е 
платено.

Or. en

Изменение 230
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Макар Директива 2011/83/ЕС да 
определя разпоредби относно 
преминаването на риска по 
отношение на стоки, продължава 
също така да съществува 
необходимостта от допълване на 
тези разпоредби с подобни разпоредби 
относно цифровото съдържание, 
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както и от отчитането в хода на
процеса на специфичните 
характеристики на тези продукти.

Or. en

Изменение 231
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С оглед постигането на максимална 
добавената стойност на общото 
европейско право за продажбите в 
неговото материално приложно поле 
следва да бъдат включени също и 
определени предоставяни от 
продавача услуги, които са в пряка и 
тясна връзка със специфичните стоки 
или цифрово съдържание, които са 
били предоставени на основание 
общото европейско право за 
продажбите, и на практика често се 
предлагат в съчетание едновременно в 
същия или свързан с основния договор, 
като най-често това са ремонта, 
поддръжка и монтаж на стоките 
или цифровото съдържание.

(19) С оглед постигането на максимална 
добавената стойност от 
актуализирането на 
съществуващите разпоредби относно 
правните задължения, произтичащи 
от гаранцията за съответствие, в 
материалното приложно поле на 
настоящата директива следва да 
бъдат включени също и определени 
услуги, които са в пряка и тясна връзка 
със специфичните стоки или цифрово 
съдържание и на практика често се 
предлагат в съчетание едновременно в 
същия или свързан с основния договор.

Or. en

Изменение 232
Александра Тайн

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Общото европейско право за 
продажбите може да се използва 
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също така за договор, свързан с друг 
договор между същите страни, който 
не представлява договор за продажба, 
договор за доставка на цифрово 
съдържание или договор за свързани 
услуги. Свързаният договор се урежда 
от съответното национално право, 
приложимо съгласно Регламент (ЕО) 
№ 593/2008 и Регламент (ЕО) 
№ 864/2007 или съгласно всяка друга 
релевантна стълкновителна норма. 
Това право определя също така 
въпроса какво се счита за достатъчна 
връзка между договорите. Без да се 
нарушава това право, може да се 
приеме, че съществува връзка, когато 
договор съгласно общото европейско 
право за продажбите е свързан с 
договор за заем, сключен между 
купувача и стопански субект, който 
не е страна по договора съгласно 
общото европейско право за 
продажбите, при условие че 
стопанският субект използва 
услугите на продавача при 
подготовката или сключванетона 
договора за заем.

Or. en

Изменение 233
Александра Тайн

Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) Общото европейско право за 
продажбите може да се прилага също 
така за договор, който включва 
елементи, различни от продажбата 
на стоки, предоставянето на цифрово 
съдържание или предоставянето на 
свързани услуги („договор със смесена 
цел“). Може да се приеме, че 
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договорът е със смесена цел само ако 
спроразумението по всички елементи 
на договора е постигнато 
едновременно в един договор. Договор 
със смесена цел се счита за сключен в 
рамките на свързан договор.

Or. en

Изменение 234
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Общото европейско право за 
продажбите не следва да обхваща
свързани договори, по силата на 
които купувачът придобива стоки 
или получава услуга от трето лице.
Това няма да е уместно, тъй като 
третото лице не е част от 
споразумението между страните по 
договора за прилагане на нормите на 
общото европейско право за 
продажбите. Свързан договор с трето 
лице следва да се урежда от 
съответното национално право, 
което се прилага съгласно Регламент 
(ЕО) № 593/2008 и Регламент (ЕО) 
№ 864/2007 или съгласно всяка друга 
релевантна стълкновителна норма.

(20) В случай че съответните стока, 
свързана услуга или цифрово 
съдържание не съответстват на 
договора, потребителят следва да да 
има възможността да избира от 
различните средства за правна 
защита, които се гарантират с 
настоящата директива.
Потребителят следва да има право да 
изисква от търговеца да отстрани 
липсата на съответствие чрез 
определени действия, които могат да 
приемат формата на поправка или 
замяна, намаляване на покупната 
цена, задържане на изпълнението на 
потребителя, отказ от договора или 
обезщетение. Където е подходящо, 
следва да има възможност за 
комбиниране на тези средства за 
правна защита.

Or. en

Изменение 235
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс
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Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да бъдат разрешени 
съществуващите проблеми на 
вътрешния пазар и конкуренцията по 
един целенасочен и съгласуван начин, 
приложното поле по отношение на 
лицата на общото европейско право 
за продажбите следва да бъде 
съсредоточено върху страните, които 
понастоящем са разколебани да 
осъществяват икономическа дейност 
в чужбина поради различията между 
националните системи на договорно 
право, което оказва значително 
отрицателно въздействие върху 
трансграничната търговия. То следва 
да обхваща всички сделки межди 
стопански субекти и потребители и 
договорите между търговци, по 
които поне един от тях е МСП, 
опирайки се на Препоръка на 
Комисията 2003/361 от 6 май 2003 г. 
относно определението на микро-, 
малки и средни предприятия. Това 
обаче трябва да става, без да се засяга 
възможността държавите членки да 
примат законодателство, с което да 
предоставят общото европейско 
право за продажбите за прилагане при 
договори между търговци, нито един 
от които не е МСП. При всички 
случаи при сделките между 
стопански субекти търговците 
разполагат с пълна свобода на 
договаряне и се насърчават при 
съставянето на своите договорни 
условия да се ръководят от общото 
европейско право за продажбите.

заличава се

Or. en
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Изменение 236
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Съгласието между страните по 
договора е необходимо условие, за да се 
прилага общото европейско право за 
продажбите. Това съгласие следва да 
отговаря на строги изисквания при 
сделките между стопански субекти и 
потребители. Тъй като на практика 
в повечето случаи търговецът е този, 
който предлага да се прилага общото 
европейско право за продажбите, 
потребителите трябва да са напълно 
наясно с факта, че дават съгласието 
си да се прилагат норми, които са 
различни от тези в тяхното вече 
съществуващо национално право. 
Следователно съгласието на 
потребителя да се прилага общото 
европейско право за продажбите 
следва да бъде допустимо единствено 
под формата на изрично изявление, 
отделно от изявлението, с което той 
дава съгласието си за сключването на 
договора. Поради това не трябва да е 
възможно да се предлага прилагането 
на общото европейско право за 
продажбите като част от условията 
по договора, който се сключва, и по-
специално като елемент от общите 
условия на договора на търговеца. 
Търговецът следва да предостави на 
потребителя потвърждаване на 
споразумението да се прилага общото 
европейско право за продажбите на 
траен носител.

заличава се

Or. en
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Изменение 237
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Освен съзнателен избор, 
съгласието на потребителя да се 
прилага общото европейско право за 
продажбите трябва да бъде и 
основаващ се на факти избор. Поради 
това търговецът следва не само да 
насочи вниманието на потребителя 
върху факта, че възнамерява да 
прилага общото европейско право за 
продажбите, но също и да предостави 
информация за неговото естество и 
основните му характеристики. За да 
се улеснят търговците в 
изпълнението на тази задача и по 
този начин да се избегне ненужната 
административна тежест, и за да се 
осигури съгласуваност в степента и 
качеството на информацията, която 
се дава на потребителите, 
търговците следва да им 
предоставят стандартната 
информационна бележка, 
предоставена с настоящия регламент 
и на разположение в превод на всички 
официални езици на Съюза. Когато не 
е възможно на потребителите да се 
предостави информационната 
бележка, например в контекста на 
един телефонен разговор или когато 
търговецът не е предоставил 
информационната бележка, 
споразумението да се прилага общото 
европейско право за продажбите не 
следва да бъде обвързващо за 
потребителя, докато не получи 
информационната бележка заедно с 
потвърждаване на споразумението и 
докато впоследствие не изрази
съгласие.

заличава се
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Or. en

Изменение 238
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) За да се избегне избирателното 
прилагане на определени елементи от 
общото европейско право за 
продажбите, което би нарушило 
равновесието между правата и 
задълженията на страните и би се 
отразило отрицателно върху 
степента на защита на 
потребителите, изборът следва да 
обхваща общото европейско право за 
продажбите в неговата цялост, а не 
само определени части от него.

заличава се

Or. en

Изменение 239
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Когато за въпросния договор 
иначе би се прилагала Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
относно договорите за международна 
продажба на стоки, изборът на 
общото европейско право за 
продажбите следва да означава по 
подразбиране споразумение между 
страните по договора тази конвенция 
да бъде изключена.

заличава се
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Or. en

Изменение 240
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Правилата на общото европейско 
право за продажбите следва да 
обхващат въпроси от договорното 
право, които са от практическо 
значение през цикъла на съществуване 
на различните видове договори, които 
попадат в материалното приложно 
поле и това по отношение на лицата, 
особено онези, които се сключват 
онлайн. Следователно освен правата 
и задълженията на страните и 
средствата за правна защита при 
неизпълнение, общото европейско 
право за продажбите следва да 
урежда задълженията за 
предоставяне на преддоговорна 
информация, сключването на 
договора, включително формалните 
изисквания, правото на отказ и 
последиците му, унищожаемостта 
на договора в резултат на грешка, 
измама, заплашване или непочтено 
възползване и последиците от тази 
унищожаемост, тълкуването, 
съдържанието и последиците на 
договора, оценката и последиците на 
неравноправните условия на договора, 
връщането след унищожението и 
прекратяването, и погасяването на 
правата по давност. То следва да 
урежда санкциите, които се налагат 
в случай на неизпълнение на всички 
задължения, които произтичат от 
неговото прилагане.

заличава се

Or. en
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Изменение 241
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) 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.

(27) Всички въпроси от договорен или 
извъндоговорен характер, които не са 
уредени в настоящата директива, се 
ръководят от вече съществуващите 
норми на националното право.

Or. en
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Изменение 242
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Общото европейско право за 
продажбите не следва да урежда 
въпроси извън обхвата на договорното 
право. По отношение на тези въпроси 
настоящият регламент не следва да 
засяга правото на Съюза или 
националното право. Например, 
задълженията за предоставяне на 
информация, които са предвидени с 
цел защита на здравето и 
безопасността или от съображения, 
свързани с околната среда, следва да 
останат извън приложното поле на 
общото европейско право за 
продажбите. Освен това 
настоящият регламент не следва да 
засяга прилагането на 
информационните изисквания на 
Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 г. относно 
услугите на вътрешния пазар.

заличава се

Or. en

Изменение 243
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) След постигането на 
действително споразумение за 
прилагане на общото европейско 
право за продажбите, само това 
право следва да урежда въпросите, 

заличава се
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попадащи в неговото приложно поле. 
Нормите на общото европейско право 
за продажбите следва да се тълкуват 
самостоятелно в съответствие с 
установените принципи за тълкуване 
на законодателството на Съюза. 
Въпросите, попадащи в приложното 
поле на общото европейско право за 
продажбите, които не са изрично 
уредени от него, следва да се решат 
само чрез тълкуване на неговите 
разпоредби, без прилагането на никое 
друго право. Общото европейско право 
за продажбите следва да се тълкува 
въз основа на принципите, на които 
се основава, и целите си, както и на 
всички свои разпоредби.

Or. en

Изменение 244
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Свободата на договаряне следва 
да бъде водещият принцип в основата 
на общото европейско право за 
продажбите. Автономията на 
страните по договора следва да бъде 
ограничена единствено когато и 
доколкото това е неизбежно, и по-
специално от съображения за защита 
на потребителите. Когато такава 
необходимост съществува, следва 
ясно да се посочи повелителният 
характер на въпросните норми.

заличава се

Or. en
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Изменение 245
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Принципът на добросъвестност 
и почтеност в оборота следва да бъде 
ръководен в отношенията между 
страните. Тъй като някои норми 
представляват специален случай на 
общия принцип за добросъвестност и 
почтеност в оборота, те следва да се 
прилагат с предимство пред общия 
принцип. Поради това общият 
принцип не следва да се използва като 
средство за изменение на 
специалните права и задължения на 
страните, така както те са 
определени в конкретните норми. 
Конкретните изисквания, които 
произтичат от принципа на 
добросъвестност и почтеност в 
оборота, следва да зависят, наред с 
останалото, и от относителното 
ниво на специални знания, с които 
разполагат страните, и следователно 
да бъдат различни за сделки между 
стопански субекти и между 
стопански субекти и потребители. 
При сделки между търговци уместен 
фактор в този контекст следва да 
бъде добрата търговската практика в 
съответната ситуация.

заличава се

Or. en

Изменение 246
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 32
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Целта на общото европейско 
право за продажбите следва да бъде 
запазването на действителен договор, 
когато това е възможно и уместно 
предвид законните интереси на 
страните.

заличава се

Or. en

Изменение 247
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Като се отчитат законните 
интереси на страните, чрез общото 
европейско право за продажбите 
следва да се намират добре 
балансирани решения за определяне и 
упражняване на средствата за правна 
защита в случай на неизпълнение на 
договора. При договорите между 
стопански субекти и потребители 
системата от средства за правна 
защита следва да отразява факта, че
несъответствието на стоките, 
цифровото съдържание или услугите 
попада в сферата на отговорност на 
търговеца.

заличава се

Or. en

Изменение 248
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 34
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да повиши правната сигурност 
като предостави публичен достъп до 
съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз и националните 
съдилища по тълкуването на общото 
европейско право за продажбите или 
на всяка друга разпоредба на 
регламента, Комисията следва да 
създаде база данни със съответните 
окончателни съдебни решения. За да 
стане възможно изпълнението на тази 
задача, държавите членки следва да 
осигурят бързото информиране на 
Комисията за подобни национални 
съдебни решения.

(34) За да повиши правната сигурност 
като предостави публичен достъп до 
съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз и националните 
съдилища по тълкуването на 
настоящата директива, Комисията 
следва да създаде база данни със 
съответните окончателни съдебни 
решения. За да стане възможно 
изпълнението на тази задача, държавите 
членки следва да осигурят бързото 
информиране на Комисията за подобни 
национални съдебни решения.

Or. en

Изменение 249
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Уместно е да се направи преглед 
на действието на общото европейско 
право за продажбите или на всяка 
друга разпоредба на настоящия 
регламент, след като те бъдат 
прилагани в продължение на пет 
години. При прегледа следва да се 
вземат предвид, наред с другото, 
необходимостта да се разшири 
допълнително приложното му поле 
във връзка с договорите между 
стопански субекти, развитието на 
пазара и технологиите по отношение 
на цифровото съдържание и 
бъдещото развитие на 
достиженията на правото на Съюза.

заличава се
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Or. en

Изменение 250
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да допринесе за 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар като предостави 
единен набор от норми на 
договорното право, които да бъдат 
прилагани за трансгранични сделки в 
рамките на Съюза, не може да бъде 
постигната в достатъчна степен от 
държавите членки и следователно може 
по-успешно да бъде постигната на 
равнище Европейски съюз, Съюзът 
може да предприеме мерки, съгласно 
принципа на субсидиарността, 
определен в член 5 от Договора за 
Европейския съюз. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
определен в горепосочения член, 
настоящият регламент не надхвърля 
необходимото за постигането на тази 
цел.

(36) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно да допринесе за 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар чрез хармонизиране 
на определени аспекти от 
задълженията, произтичащи от 
гаранцията за съответствие, във 
връзка с договорите за продажба, 
свързаните услуги и цифровото 
съдържание, не може да бъде 
постигната в достатъчна степен от 
държавите членки и следователно може 
по-успешно да бъде постигната на 
равнище Европейски съюз, Съюзът 
може да предприеме мерки, съгласно 
принципа на субсидиарността, 
определен в член 5 от Договора за 
Европейския съюз. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
определен в горепосочения член, 
настоящата директива не надхвърля 
необходимото за постигането на тази 
цел.

Or. en

Обосновка

Предложение на Комисията следва да бъде преобразувано в директива относно 
минималното хармонизиране на определени аспекти на задълженията, произтичащи 
от гаранцията за съответствие, във връзка с потребителските договори за 
продажба, свързаните услуги и цифровото съдържание. По същността си това е 
разширяване на Директива 2011/83/ЕС. В интерес на правната сигурност въпросите, 
които вече са уредени в Директива 2011/83/ЕС не следва да бъдат разглеждани в този 
текст.
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Изменение 251
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Настоящият регламент зачита 
основните права и спазва принципите, 
утвърдени по-специално от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
по-конкретно в членове 16, 38 и 47 от 
нея,

(37) Настоящата директива зачита 
основните права и спазва принципите, 
утвърдени по-специално в Хартата на 
основните права на Европейския съюз,

Or. en

Изменение 252
Саджад Карим

Предложение за регламент
Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37а) С цел да се избегне дублирането 
и да се постигне допълняемост със 
съществуващото право на ЕС в 
настоящата директива следва да се 
вземат предвид принципите, 
определени в Директива 2011/83/ЕС 
относно правата на потребителите, 
с която се хармонизират правилата 
за договори, сключени от разстояние 
или извън търговския обект, като 
например предоставянето на 
преддоговорна информация, 
формалните изисквания, правото на 
отказ, доставката, преминаването на 
риска и платежните средства. Това 
следва да осигури солидна правна 
рамка на европейските правила за 
стопанските субекти, които 
продават стоки или дигитално 
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съдържание на потребители в целия 
Съюз.

Or. en

Изменение 253
Саджад Карим

Предложение за регламент
Съображение 37 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37б) След приемането на 
настоящата директива 
Европейската комисия следва да 
създаде работна група, състояща се 
основно от групи, представляващи 
потребителите и стопанските 
субекти, подкрепени от 
представители на академичните 
среди и специалисти от практиката, 
с цел да се разработят стандартни 
условия за онлайн договори между 
потребители и стопански субекти 
въз основа на правилата на 
настоящата директива и 
достиженията на правото в 
областта на защитата на 
потребителите, по-специално 
Директива 2011/83/ЕС относно 
правата на потребителите.

Or. en

Изменение 254
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Целта на настоящия регламент е да 1. Целта на настоящата директива е 
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подобри условията за изграждането и 
функционирането на вътрешния пазар 
чрез предоставянето на единен набор 
от норми на договорното право, 
уредени в приложение I („общото 
европейско право за продажбите“). 
Тези норми могат да бъдат прилагани 
при трансгранични сделки за 
продажба на стоки, за предоставяне 
на цифрово съдържание и за свързани
услуги, когато страните по договор 
постигнат споразумение за това.

да подобри условията за изграждането и 
функционирането на вътрешния пазар, 
като се гарантира високо равнище на 
защита на потребителите, което 
също така да отчита новите 
технологии чрез хармонизиране на 
някои аспекти на законите, уредбите 
и административните разпоредби на 
държавите членки по отношение на 
определени аспекти на 
задълженията, произтичащи от 
гаранцията за съответствие, 
свързаните услуги и цифровото 
съдържание, във връзка с договорите, 
сключени между потребители и 
търговци.

Or. en

Изменение 255
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент дава 
възможност на търговците да 
разчитат на общ набор от норми и да 
прилагат едни и същи условия на 
договора при всички свои 
трансгранични сделки, намалявайки 
ненужните разходи, като 
същевременно се постига висока 
степен на правна сигурност.

заличава се

Or. en

Изменение 256
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във връзка с договори между 
търговци и потребители 
настоящият регламент съдържа 
цялостен набор от норми за защита на 
потребителите, които да гарантират 
високо ниво на защита на 
потребителите, да засилят доверието на 
потребителите във вътрешния пазар и да 
насърчат потребителите да пазаруват 
отвъд граница.

3. Настоящата директива съдържа 
цялостен набор от норми за защита на 
потребителите, които да гарантират 
високо ниво на защита на 
потребителите, да засилят доверието на 
потребителите във вътрешния пазар и да 
насърчат потребителите да пазаруват 
отвъд граница.

Or. en

Изменение 257
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Освен ако в настоящата 
директива е предвидено друго, 
държавите членки могат да запазят 
или да въведат национални закони, 
гарантиращи по-високо равнище на 
защита на потребителите, които се 
различават от разпоедбите на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 258
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Ако една или повече държави 
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членки се възползват от 
възможността съгласно параграф 3а, 
те приемат разпоредби, които са в 
съответствие с Договорите, и 
уведомяват Комисията за тях. 
Комисията съответно осигурява 
лесен достъп за потребители и 
търговци до информацията, наред с 
другото, чрез специален уебсайт.

Or. en

Изменение 259
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Упражняването на други 
национални права, свързани с 
договорните и извъндоговорните 
задължения на търговеца, не 
нарушава правата на потребителите, 
хармонизирани с настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 260
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „добросъвестност и почтеност в 
оборота“ означава стандарт на 
поведение, който се характеризира с 
честност, откритост и зачитане на 
интересите на другата страна по 
съответната сделка или 

заличава се
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правоотношение;

Or. en

Изменение 261
Александра Тайн

Предложение за регламент
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „добросъвестност и почтеност в 
оборота“ означава стандарт на 
поведение, който се характеризира с 
честност, откритост и зачитане на 
интересите на другата страна по 
съответната сделка или 
правоотношение;

б) „добросъвестност и почтеност в 
оборота“ означава стандарт на 
поведение, който се характеризира с 
честност, откритост и по 
целесъобразност зачитане на 
интересите на другата страна по 
съответната сделка или 
правоотношение;

Or. de

Изменение 262
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „вреди“ означава имуществени и 
неимуществени вреди във вид на болка 
и страдание, като се изключват други 
видове неимуществени вреди като 
влошаване на качеството на живота 
и загуба на удовлетвореност;

заличава се

Or. en

Изменение 263
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс
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Предложение за регламент
Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „общи условия на договора“ 
означава условия на договора, които 
са съставени предварително за 
множество сделки, включващи 
различни страни, и които не са 
индивидуално уговорени от страните 
по смисъла на член 7 от общото 
европейско право за продажбите;

заличава се

Or. en

Изменение 264
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

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, 
свързани с неговата търговска или 
стопанска дейност, занятие или 
професия по отношение на договори;

Or. en

Изменение 265
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 2 – буква д)
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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 осъществява 
дейност само или чрез 
посредничеството на друго физическо 
лице или юридическо лице, действащо 
от негово име или за негова сметка, с 
предмет, свързан с неговата търговска 
или стопанска дейност, занятие или 
професия;

Or. de

Обосновка

Това определение е в съответствие с Директива 83/2011/ЕС относно правата на 
потребителите, особено по отношение на дейността на трети лица от  името и за 
сметка на търговеца. Представителството действително не е регламентирано само 
по себе си в общото европейско право за продажбите. За потребителите обаче 
различните последици, в зависимост от това дали търговецът действа само или чрез 
други, са напълно неразбираеми и объркващи.

Изменение 266
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

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 действа извън
рамките на своята търговска или 
стопанска дейност, занаят или 
професия;

Or. en

Обосновка

Определението следва да бъде приведена в съответствие с определението в 
директивата за правата на потребителите.
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Изменение 267
Александра Тайн

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 неговата 
търговска или стопанска дейност, 
занятие или професия; решение за това 
дали дадено физическо лице 
осъществява дейност с предмет извън 
неговата търговска или стопанска 
дейност, занятие или професия 
зависи от това как лицето се държи 
към другата страна по договора;

Or. de

Изменение 268
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „стоки“ означава всякакви движими 
материални вещи; това изключва:

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 в ограничен обем или 
определено количество;

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

Or. en

Обосновка

Формулировката на определението следва да се приведе в съответствие с 
определението от директивата за правата на потребителите, по-специално с оглед 
на последователността на изброените стоки.

Изменение 269
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 2 – буква й) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „цифрово съдържание“ означава 
данни, които се произвеждат и 
предоставят в цифров вид, независимо 
дали по спецификации на купувача или 
не, включително видеозапис, 
аудиозапис, изображение или текстово 
цифрово съдържание, електронни игри, 
софтуер и цифрово съдържание, което 
позволява персонализирането на 
съществуващ хардуер или софтуер; това 
изключва:

й) „цифрово съдържание“ означава 
данни, които се произвеждат и 
предоставят в цифров вид, независимо 
дали по спецификации на купувача или 
не, независимо дали данните са 
получени чрез снемане от интернет 
или стрийминг, от материален 
носител или чрез всякакво друго 
средство, срещу заплащане или за 
безплатен преглед, като например 
предоставяне на достъп до личните 
данни на потребителя, включително 
видеозапис, аудиозапис, изображение 
или текстово цифрово съдържание, 
електронни игри, софтуер и цифрово 
съдържание, което позволява 
персонализирането на съществуващ 
хардуер или софтуер; това изключва:

Or. en

Обосновка

Определението на цифрово съдържание следва да бъде разширено така, че да включва 
предоставяно безплатно цифрово съдържание.
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Изменение 270
Ева Лихтенбергер

Предложение за регламент
Член 2 – буква й) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „цифрово съдържание“ означава 
данни, които се произвеждат и 
предоставят в цифров вид, независимо 
дали по спецификации на купувача или 
не, включително видеозапис, 
аудиозапис, изображение или текстово 
цифрово съдържание, електронни игри, 
софтуер и цифрово съдържание, което 
позволява персонализирането на 
съществуващ хардуер или софтуер; това 
изключва:

й) „цифрово съдържание“ означава 
данни, които се произвеждат и 
предоставят в цифров вид, независимо 
дали по спецификации на купувача или 
не и независимо дали данните са 
получени чрез снемане от интернет 
или стрийминг, от материален 
носител или чрез всякакво друго 
средство, предоставени срещу 
определена цена или за безплатен 
преглед, като например лични данни, 
включително видеозапис, аудиозапис, 
изображение или текстово цифрово 
съдържание, електронни игри, софтуер 
и цифрово съдържание, което позволява 
персонализирането на съществуващ 
хардуер или софтуер; това изключва:

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел привеждане на определеинята в съответствие с 
определенията в Директивата относно правата на потребителите от 2011 г.

Изменение 271
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 2 – буква й) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) електронни комуникационни услуги 
и мрежи и свързани с тях съоръжения 
и услуги;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Това изключване от определението за „цифрово съдържание“ не е необходимо, нито е 
предвидено в Директива 2011/83/ЕС. За да бъде съгласуван обхватът на двете 
директиви, то не следва да бъде изключвано.

Изменение 272
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „договор за продажба“ означава 
всеки договор, по силата на който 
търговецът („продавачът“) прехвърля 
или се задължава да прехвърли 
собствеността върху стоките на 
друго лице („купувач“), а купувачът 
плаща или се задължава да плати 
цената за тях; това включва договор 
за доставка на стоки, чиято направа 
или чието производство предстои, но 
изключва публичната продан или 
други прояви на упражняване на 
властнически правомощия;

заличава се

Or. en

Обосновка

Този вид договори вече е регулиран с Директива 2011/83/ЕС.

Изменение 273
Александра Тайн

Предложение за регламент
Член 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „договор за продажба“ означава всеки 
договор, по силата на който търговецът 
(„продавачът“) прехвърля или се 

к) „договор за продажба“ означава всеки 
договор, по силата на който търговецът 
(„продавачът“) се задължава да 
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задължава да прехвърли собствеността 
върху стоките на друго лице 
(„купувач“), а купувачът плаща или се 
задължава да плати цената за тях; това 
включва договор за доставка на стоки, 
чиято направа или чието производство 
предстои, но изключва публичната 
продан или други прояви на 
упражняване на властнически 
правомощия;

прехвърли собствеността върху стоките 
на друго лице („купувач“), а купувачът 
плаща или се задължава да плати цената 
за тях; това включва договор за доставка 
на стоки, чиято направа или чието 
производство предстои, но изключва 
публичната продан или други прояви на 
упражняване на властнически 
правомощия;

Or. de

Изменение 274
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

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; това изключва:

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 услугис , сключен 
едновременно или във връзка с 
договора за продажба или с договора за 
предоставяне на цифрово съдържание; 
това изключва:

Or. en

Изменение 275
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

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

ii) услуги по обучение; заличава се

Or. en

Обосновка

Услигите по обучение следва да бъдат включени в приложното поле на настоящата 
директива, тъй като те могат да представляват важен фактор при покупката на 
стока или цифрово съдържание, като например компютърна програма.

Изменение 276
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

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 
търговец, който се задължава да 
предостави свързана услуга;

Or. en

Изменение 277
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 2 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „клиент“ означава всяко лице, 
което закупува свързана услуга;

заличава се

Or. en
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Изменение 278
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 2 – буква п)

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „договор от разстояние“ означава 
всеки договор между търговец и 
потребител в рамките на 
организирана схема за продажба от 
разстояние, сключен без 
едновременното физическо 
присъствие на търговеца, или — в 
случай че търговецът е юридическо 
лице — на физическо лице, което 
представлява търговеца, и 
потребителя чрез изключителното 
използване на едно или няколко 
средства за комуникация от 
разстояние до момента на сключване 
на договора, включително и в 
момента на самото сключване на 
договора;

заличава се

Or. en

Обосновка

Този вид договори вече е регулиран в Директива 2011/83/ЕС.

Изменение 279
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 2 – буква р)

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) „договор извън търговския обект“ 
означава всеки договор между 
търговец и потребител:

заличава се

i) сключен при едновременното 
физическо присъствие на търговеца 
или — когато търговецът е 
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юридическо лице — на физическото 
лице, което представлява търговеца, 
и на потребителя на място, което е 
различно от стопанския обект на 
търговеца, или сключен въз основа на 
предложение, направено от 
потребителя при същите 
обстоятелства; или
ii) сключен в стопанския обект на 
търговеца или чрез всяко средство за 
комуникация от разстояние 
непосредствено след като с 
потребителя лично и индивидуално е 
осъществен контакт на място, 
което е различно от стопанския 
обект на търговеца, при 
едновременното физическо 
присъствие на търговеца или —
когато търговецът е юридическо 
лице — на физическо лице, което 
представлява търговеца, и 
потребителя; или
iii) сключен по време на пътуване, 
организирано от търговеца или —
когато търговецът е юридическо 
лице — на физическото лице, което 
представлява търговеца, чиято цел 
или последица е рекламата и 
продажбата на стоки или 
предоставянето на цифрово 
съдържание или на свързани услуги на 
потребителя;

Or. en

Изменение 280
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 2 – буква р – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) сключен при едновременното 
физическо присъствие на търговеца или 

i) сключен при едновременното 
физическо присъствие на търговеца и на 
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— когато търговецът е юридическо 
лице — на физическото лице, което 
представлява търговеца, и на 
потребителя на място, което е различно 
от стопанския обект на търговеца, или 
сключен въз основа на предложение, 
направено от потребителя при същите 
обстоятелства; или

потребителя на място, което е различно 
от стопанския обект на търговеца, или 
сключен въз основа на предложение, 
направено от потребителя при същите 
обстоятелства; или

Or. de

Обосновка

Ако за определението на „търговец“ като отправна точка е взета Директива 
83/2011/ЕС относно правата на потребителите, трябва следователно да бъде 
коригирано и определението на „договори извън търговския обект“.

Изменение 281
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 2 – буква р) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) сключен в стопанския обект на 
търговеца или чрез всяко средство за 
комуникация от разстояние 
непосредствено след като с потребителя 
лично и индивидуално е осъществен 
контакт на място, което е различно от 
стопанския обект на търговеца, при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца или — когато 
търговецът е юридическо лице — на 
физическо лице, което представлява 
търговеца, и потребителя; или

ii) сключен в стопанския обект на 
търговеца или чрез всяко средство за 
комуникация от разстояние 
непосредствено след като с потребителя 
лично и индивидуално е осъществен 
контакт на място, което е различно от 
стопанския обект на търговеца, при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и потребителя; или;

Or. de

Обосновка

Ако за определението на „търговец“ като отправна точка е взета Директива 
83/2011/ЕС относно правата на потребителите, трябва следователно да бъде 
коригирано и определението на „договори извън търговския обект“.
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Изменение 282
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 2 – буква р) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) сключен по време на пътуване, 
организирано от търговеца или —
когато търговецът е юридическо 
лице — на физическото лице, което 
представлява търговеца, чиято цел 
или последица е рекламата и 
продажбата на стоки или 
предоставянето на цифрово съдържание 
или на свързани услуги на потребителя;

iii) сключен по време на пътуване, 
организирано от търговеца, чиято цел 
или последица е рекламата и 
продажбата на стоки или 
предоставянето на цифрово съдържание 
или на свързани услуги на потребителя;

Or. de

Обосновка

Ако за определението на „търговец“ като отправна точка е взета Директива 
83/2011/ЕС относно правата на потребителите, трябва следователно да бъде 
коригирано и определението на „договори извън търговския обект“.

Изменение 283
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 2 – буква с)

Текст, предложен от Комисията Изменение

с) „стопански обект“ означава: заличава се
i) всеки недвижим търговски обект, в 
който търговецът осъществява 
постоянно дейността си; или
ii) всеки движим търговски обект, в 
който търговецът осъществява 
обичайно дейността си;

Or. en
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Изменение 284
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

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 всяко 
задължаване 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. en

Обосновка

Определението следва да бъде приведено в съответствие с определението в 
директивата за правата на потребителите.

Изменение 285
Ева Лихтенбергер

Предложение за регламент
Член 2 – буква та) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

та) „поправка“ означава – в случай на 
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липса на съответсвтие – привеждане 
на стоките или цифровото 
съдържание в съответствие с 
договора;

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел включването на цифровото съдържание в поправката като 
средство за правна защита.

Изменение 286
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 2 – буква та) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

та) „поправка” означава 
отстраняване несъответствие на 
стоки или цифрово съдържание;

Or. en

Изменение 287
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 2 – буква тб) (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 
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своето име, търговска марка или друг 
отличителен знак върху стоката или 
цифровото съдържание;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 288
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 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 
който позволява съхраняваната 
информация да бъде възпроизвеждана 
без промени;

у) „траен носител“ означава всеки 
инструмент, който позволява на 
потребителя или на търговеца да 
съхранява информация, отправена до 
него, по начин, който я прави достъпна 
за последваща справка за период от 
време, съобразен с предназначението на 
информацията и който позволява 
съхраняваната информация да бъде 
възпроизвеждана без промени;

Or. en

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 
въпросната информация трябва винаги да бъде изпращана на една от страните.

Изменение 289
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 2 – буква х
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Текст, предложен от Комисията Изменение

х) „повелителна норма“ означава 
всяка разпоредба, чието прилагане 
страните не могат да изключат, 
нито да се отклонят от нея, нито 
пък да изменят нейните последици;

заличава се

Or. en

Изменение 290
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 2 – буква ц

Текст, предложен от Комисията Изменение

ц) „кредитор“ означава лице, което 
има право да получи изпълнението на 
парично или непарично задължение 
от страна на друго лице — длъжник;

заличава се

Or. en

Изменение 291
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 2 – буква ч

Текст, предложен от Комисията Изменение

ч) „длъжник“ означава лице, което 
има парично или непарично 
задължение към друго лице –
кредитор;

заличава се

Or. en
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Изменение 292
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ша) „безплатно” означава без да се 
заплащат необходимите разходи, 
направени за привеждане на стоките 
в съответствие с договора, по-
специално разходите за пощенски 
услуги, труд и материали.

Or. en

Изменение 293
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 заличава се
Незадължителен характер на 
общото европейско право за 

продажбите
Страните могат да се договорят, че 
общото европейско право за 
продажбите урежда техните 
трансгранични договори за продажба 
на стоки, за предоставяне на цифрово 
съдържание и за предоставяне на 
свързани услуги в рамките на 
териториалното и материалното 
приложно поле, и това по отношение 
на лицата, уредени в членове 4—7.

Or. en
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Изменение 294
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 заличава се
Трансгранични договори

1. Общото европейско право за 
продажбите може да бъде прилагано 
към трансгранични договори.
2. За целите на настоящия регламент 
договорът между търговци е 
трансграничен договор, ако страните 
имат своето обичайно 
местопребиваване в различни 
държави, от които поне една е 
държава членка.
3. За целите на настоящия регламент 
договорът между търговец и 
потребител е трансграничен договор, 
ако:
а) адресът, посочен на потребителя, 
адресът за доставка на стоките или 
адресът на фактуриране се намират в 
държава, различна от държавата на 
обичайно местопребиваване на 
търговеца; и
б) поне една от тези държави е 
държава членка.
4. За целите на настоящия регламент 
обичайното местопребиваване на 
дружества и други корпоративни или 
некорпоративни юридически лица или 
неперсонифицирани дружества е 
мястото на централното им 
управление. Обичайното 
местопребиваване на търговец, който 
е физическо лице, е неговото основно 
място на стопанска дейност.
5. Когато договорът е сключен в 
рамките на дейността на клон, 
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представителство или друго 
поделение на търговец, за място на 
обичайно местопребиваване на 
търговеца се счита мястото, където 
се намира клонът, 
представителството или 
поделението.
6. За определянето на това дали даден 
договор е трансграничен по своя 
характер релевантният момент във 
времето е моментът на постигане на 
съгласие относно прилагането на 
общото европейско право за 
продажбите.

Or. en

Изменение 295
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на настоящия регламент 
договорът между търговец и потребител 
е трансграничен договор, ако:

3. За целите на настоящия регламент 
договорът между търговец и потребител 
е трансграничен договор, ако
обичайното местопребиваване на 
търговеца и потребителя се намира в 
различни държави.

а) адресът, посочен на потребителя, 
адресът за доставка на стоките или 
адресът на фактуриране се намират в 
държава, различна от държавата на 
обичайно местопребиваване на 
търговеца; и
б) поне една от тези държави е 
държава членка.

Or. de
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Изменение 296
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
Договори, към които може да бъде 

прилагано общото европейско право за 
продажбите

Общото европейско право за 
продажбите може да бъде прилагано 
към:
а) договори за продажба;
б) договори за предоставяне на 
цифрово съдържание, независимо дали 
то е предоставено на материален 
носител или не, което може да бъде 
съхранявано, обработвано и повторно 
използвано от ползвателя или до 
което той има достъп, независимо от 
това дали цифровото съдържание се 
предоставя срещу плащането на 
определена цена или не;
в) договори за свързани услуги, 
независимо от това дали за услугата е 
била уговорена отделна цена или не.

Or. en

Изменение 297
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Изключване на договори със смесена 

цел и договори, свързани с 



AM\934452BG.doc 63/190 PE510.560v01-00

BG

потребителски кредит
1. Общото европейско право за 
продажбите не може да се прилага 
към договори със смесена цел, които 
включват елементи, различни от 
продажбата на стоки, 
предоставянето на цифрово 
съдържание и на свързани услуги по 
смисъла на член 5.
2. Общото европейско право за 
продажбите не може да се прилага 
към договори между търговец и 
потребител, по които търговецът 
предоставя или се задължава да 
предостави на потребителя кредит 
под формата на отсрочено плащане, 
заем или други подобни финансови 
улеснения. Общото европейско право 
за продажбите може да се прилага 
към договори между търговец и 
потребител, по които стоки, 
цифрово съдържание или свързани 
услуги от един и същи вид се 
доставят за продължителен период 
от време и за времето на 
доставянето им потребителят 
плаща за тях на вноски.

Or. en

Изменение 298
Александра Тайн

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В случаите, посочени в параграф 1, 
буква а), свързаният договор се урежда 
от приложимото иначе право; 
приложимото иначе право определя 
също така въпроса какво се счита за 
достатъчна връзка между 
договорите.
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Or. en

Изменение 299
Александра Тайн

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. когато в рамките на свързания 
договор една1 от страните упражнява 
право, средство за правна защита или 
възражение или този договор е 
недействителен или не е 
задължителен съгласно 
националното право, приложимо към 
този договор, задълженията на 
страните по договора, уреден от 
общото европейско право за 
продажбите, няма да бъдат 
засегнати, освен в случай че дадена 
страна не би сключила този договор, 
уреден от общото европейско право за 
продажбите, ако не е бил свързаният 
договор, или би направила това само 
при принципно различни договорни 
условия, като в този случай тази 
страна има право да прекрати 
договора, уреден от общото 
европейско право за продажбите; 
националното право, приложимо за 
свързания договор, може също ака да 
предвижда незабавно действие по 
отношение на договора, уреден от 
общото европейско право за 
продажбите, като например неговото 
прекратяване или недействителност.
__________________
1 Направената промяна е от езиково 
естество и има за цел да се исключи 
неправилно разбиране или неправилен 
превод.

Or. en
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Изменение 300
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Страни по договора

1. Общото европейско право за 
продажбите може да се прилага само 
ако продавачът на стоките или 
доставчикът на цифрово съдържание 
е търговец. Когато всички страни по 
договора са търговци, общото 
европейско право за продажбите 
може да се прилага, ако поне една от 
тези страни е малко или средно 
предприятие („МСП“).
2. За целите на настоящия регламент 
МСП е търговец, който:
а) има по-малко от 250 души 
персонал; и
б) който има годишен оборот, 
непревишаващ 50 млн. EUR, или общ
годишен баланс, непревишаващ 
43 млн. EUR, или за МСП, чието 
обичайно местопребиваване е в 
държава членка, чиято валута не е 
еврото, или в трета държава —
равностойната на тях сума във 
валутата на тази държава членка 
или на третата държава.

Or. en

Изменение 301
Александра Тайн

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общото европейско право за 
продажбите може да се прилага само 
ако продавачът на стоките или 
доставчикът на цифрово съдържание 
е търговец. Когато всички страни по 
договора са търговци, общото 
европейско право за продажбите 
може да се прилага, ако поне една от 
тези страни е малко или средно 
предприятие („МСП“).

1. Общото европейско право за 
продажбите може да се прилага за 
договори между търговци и 
потребители, договори между 
потребители, както и договори 
между търговци.

Or. de

Обосновка

Разграничение между търговци, от една страна, и от друга страна – малки и средни 
предприятия (МСП), не е уместно.

Изменение 302
Александра Тайн

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящия регламент 
МСП е търговец, който:

заличава се

а) има по-малко от 250 души 
персонал; и
б) който има годишен оборот, 
непревишаващ 50 млн. EUR, или общ 
годишен баланс, непревишаващ 
43 млн. EUR, или за МСП, чието 
обичайно местопребиваване е в 
държава-членка, чиято валута не е 
еврото, или в трета държава —
равностойната на тях сума във 
валутата на тази държава-членка 
или на третата държава.

Or. de
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Изменение 303
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Споразумение за прилагане на общото 

европейско право за продажбите
1. За прилагането на общото 
европейско право за продажбите е 
необходимо споразумение между 
страните в този смисъл. Наличието 
на такова споразумение и неговата 
действителност се определят въз 
основа на параграфи 2 и 3 от 
настоящия член и член 9, както и 
съответните разпоредби на общото 
европейско право за продажбите.
2. В отношенията между търговец и 
потребител споразумението за 
прилагане на общото европейско 
право за продажбите е действително 
само ако съгласието на потребителя 
е дадено чрез изрично изявление, 
отделно от изявлението, с което той 
дава съгласието си за сключване на 
договора. Търговецът предоставя на 
потребителя потвърждаване на това 
споразумение на траен носител.
3. В отношенията между търговец и 
потребител общото европейско право 
за продажбите не може да се прилага 
частично, а само в неговата цялост.

Or. en

Изменение 304
Евелин Регнер
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В слчуай че не са изпълнени 
изискванията, предвидени в член 9, 
параграф 2, потребителят не е 
обвързан със споразумението относно 
използването на общото европейско 
право за продажбите. Държавите 
членки определят последствията за 
приложимото право и валидността 
на сключения договор при такива 
обстоятелства.

Or. en

Изменение 305
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Споразумения, които излизат 
извън обхвата на общото европейско 
право за продажбите, са 
недействителни.

Or. de

Обосновка

Ако споразуменията не спазват установеното с регламента приложно поле на 
общото европейско право за продажбите, като те предвиждат, че те излизат извън 
приложното поле или че общото европейско право за продажбите следва да се 
прилага за договори със смесена цел или за финансирани с кредит договори или следва 
да се прилага само отчасти, трябва да се посочи ясно, че споразумението относно 
прилагането не е валидно. Поради това приложимото право следва да бъде определено 
в съответствие с Регламента Рим I.
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Изменение 306
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Стандартна информационна бележка 

при договори между търговец и 
потребител

1. В допълнение на задълженията за 
предоставяне на преддоговорна 
информация, установени в общото 
европейско право за продажбите, в 
отношенията между търговец и 
потребител търговецът, преди 
сключването на договора, насочва 
вниманието на потребителя към 
обстоятелството, че възнамерява да 
прилага общото европейско право за 
продажбите, като по недвусмислен 
начин предостави на потребителя 
информационната бележка от 
приложение II. Когато 
споразумението да се прилага общото 
европейско право за продажбите се 
сключва по телефона или по друг 
начин, който не позволява на 
потребителя да се предостави 
информационната бележка, или 
когато търговецът не е предоставил 
информационната бележка, 
потребителят не е обвързан от 
споразумението, докато не получи 
потвърждаване според изискванията 
на член 8, параграф 2 заедно с 
информационната бележка и докато 
впоследствие не изрази изричното си 
съгласие за прилагане на общото 
европейско право за продажбите.
2. Ако информационната бележка, 
посочена в параграф 1, е предоставена 
в електронна форма, в нея се съдържа 
хипервръзка или, във всички останали 
случаи, е посочен уебсайт, чрез който 
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се осигурява безплатен достъп до 
текста на общото европейско право 
за продажбите.

Or. en

Обосновка

Изискванията за информацията вече са регулирани в Директива 2011/83/ЕС.

Изменение 307
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се
Санкции при нарушаването на 

специфични изисквания
В отношенията им с потребителите 
при нарушаване от търговците на 
изискванията, установени в членове 8 
и 9, държавите членки определят 
санкции и предприемат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
прилагането им. Така предвидените 
санкции са ефективни, 
пропорционални и с възпиращ ефект. 
Държавите членки уведомяват 
Комисията за релевантните 
разпоредби не по-късно от [1 година 
след началната дата на прилагане на 
настоящия регламент] и я 
уведомяват за всички последващи 
изменения възможно най-бързо.

Or. en

Изменение 308
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер
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Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Последици от прилагането на 
общото право за продажбите

Когато страните валидно са се 
договорили да прилагат общото 
европейско право за продажбите към 
даден договор, само това право 
урежда въпросите, уредени в неговите 
разпоредби. Ако договорът е бил 
действително сключен, общото 
европейско право за продажбите 
урежда също така съответствието 
със задълженията за предоставяне на 
преддоговорна информация, както и 
средствата за правна защита срещу 
неспазването на тези задължения.

Or. en

Изменение 309
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато страните валидно са се 
договорили да прилагат общото 
европейско право за продажбите към 
даден договор, само това право урежда 
въпросите, уредени в неговите 
разпоредби. Ако договорът е бил 
действително сключен, общото 
европейско право за продажбите урежда 
също така съответствието със 
задълженията за предоставяне на 
преддоговорна информация, както и 
средствата за правна защита срещу 
неспазването на тези задължения.

Когато страните валидно са се 
договорили да прилагат общото 
европейско право за продажбите към 
даден договор, само това право урежда 
въпросите, уредени в неговите 
разпоредби. Когато търговецът 
предлага стоки, цифрово съдържание 
или свързани услуги с възможност да 
се споразумеят за прилагането на
общото европейско право за 
продажбите, общото европейско право 
за продажбите урежда също така 
съответствието със задълженията за 
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предоставяне на преддоговорна 
информация, както и средствата за 
правна защита срещу неспазването на 
тези задължения.

Or. de

Обосновка

Задълженията за предоставяне на преддоговорна информация могат да имат 
действена сила единствено когато са приложими независимо от фактическото 
сключване на договор. Също така трябва да се гарантира, че конкурентите и 
организациите на потребителите могат да предприемат правни мерки при нарушения 
в техен ущърб, свързани с произтичащите от общото европейско право за 
продажбите задължения за представяне на информация.

Изменение 310
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 заличава се
Информационни изисквания, 
произтичащи от Директивата за 
услугите
Настоящият регламент не засяга 
прилагането на информационните 
изисквания, установени в 
националните нормативни актове, 
чрез които се транспонират 
разпоредбите на Директива 
2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 
декември 2006 г. относно услугите на 
вътрешния пазар, и които допълват 
информационните изисквания, 
установени в общото европейско 
право за продажбите.

Or. en
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Изменение 311
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 заличава се
Възможности, с които разполагат 

държавите членки
Държава членка може да реши да 
прилага общото европейско право за 
продажбите към:
а) договори, по които обичайното 
местопребиваване на търговците или, 
при договор между търговец и 
потребител — обичайното 
местопребиваване на търговеца, 
адресът, посочен от потребителя, 
адресът за доставка на стоките и 
адресът на фактуриране се намират в 
тази държава членка; и/или
б) договори, по които всички страни 
са търговци, но никой от тях не е 
МСП по смисъла на член 7, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 312
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съобщаване на съдебни решения, 
прилагащи настоящия регламент

Съобщаване на съдебни решения, 
прилагащи настоящата директива

Or. en
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Изменение 313
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
окончателните съдебни решения на 
техните съдилища, в които се прилагат 
нормите на настоящия регламент, се 
съобщават своевременно на Комисията.

1. Държавите членки гарантират, че 
окончателните съдебни решения на 
техните съдилища, в които се прилагат 
нормите на настоящата директива, се 
съобщават своевременно на Комисията.

Or. en

Изменение 314
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 заличава се
Преглед

1. До … [4 години след началната 
дата на прилагане на настоящия 
регламент] държавите членки 
предоставят на Комисията 
информация относно прилагането на 
настоящия регламент, по-специално 
относно степента на приемане на 
общото европейско право за 
продажбите, доколко неговите 
разпоредби са породили спорове и 
актуалното състояние на различията 
в степента на защита на 
потребителите между общото 
европейско право за продажбите и 
националното право. Тази 
информация включва цялостен 
преглед на съдебната практика на 
националните съдилища, тълкуваща 
разпоредбите на общото европейско 
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право за продажбите.
2. До … [5 години след началната 
дата на прилагане на настоящия 
регламент] Комисията представя на 
Европейския парламент, на Съвета и 
на Европейския икономически и 
социален комитет подробен доклад за 
преглед на действието на настоящия 
регламент, като се вземат предвид, 
наред с другото, необходимостта да 
се разшири приложното поле на 
регламента във връзка с договорите 
между стопански субекти, 
развитието на пазара и 
технологиите по отношение на 
цифровото съдържание и бъдещото 
развитие на достиженията на 
правото на Съюза.

Or. en

Изменение 315
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент влиза в 
сила на двадесетия ден след 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз.

1. Настоящата директива влиза в 
сила на двадесетия ден след 
публикуването й в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 316
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от [6 месеца след 
датата на влизане в сила].

заличава се

Or. en

Изменение 317
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент е 
задължителен в своята цялост и се 
прилага пряко в държавите членки.

заличава се

Or. en

Изменение 318
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Образци на договори

Комисията представя стандартните 
условия в срок от [една година] от 
транспонирането на настящата 
директива.

Or. en

Изменение 319
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс
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Предложение за регламент
Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Адресати

Адресати на настоящата директива 
са държавите членки.

Or. en

Изменение 320
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 16 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16б
Комисията провежда информационна 
кампания за осведомяване на 
предприятията на национално 
равнище относно тези общи условия 
за онлайн сделките между стопански 
субекти и потребители въз основа на 
европейските правила.

Or. en

Изменение 321
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОБЩО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО ЗА 
ПРОДАЖБИТЕ

заличава се
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Or. en

Изменение 322
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І — Съдържание

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съдържанието се заличава

Or. en

Изменение 323
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – част I

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част І се заличава

Or. en

Изменение 324
Александра Тайн

Предложение за регламент
Приложение І – член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако в общото европейско право за 
продажбите не е предвидено друго, не 
се изисква договор, изявление или всеки 
друг уреден от него акт да бъде съставен 
или доказан в определена форма.

Освен ако в общото европейско право за 
продажбите или в съответното 
национално право извън общото 
европейско право за продажбите,
приложимо съгласно регламенти (ЕО) 
№ 593/2008 и 864/2007, или в която и 
да е друга относима стълкновителна 
норма не е предвидено друго, не се 
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изисква договор, изявление или всеки 
друг уреден от него акт да бъде съставен 
или доказан в определена форма.

Or. en

Изменение 325
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – част II

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част II се заличава

Or. en

Изменение 326
Александра Тайн

Предложение за регламент
Приложение I – член 13 – параграф 5 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) в съответствие с правото на 
държавите членки е сключен от лице 
на публична длъжност, което има 
законово задължение да бъде 
независимо и безпристрастно и 
трябва да гарантира, като 
предоставя всеобхватна правна 
информация, че потребителят 
сключва договора въз основа на 
внимателно правно обмисляне и със 
знание на правния му обхват;

Or. en

Изменение 327
Евелин Регнер
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Предложение за регламент
Приложение І – член 30 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Задържането, използването или 
потреблението на дадена стока, 
цифрово съдържание или свързани 
услуги, които са били предадени на 
потребител не по негово 
разпореждане, не представляват 
приемане. Потребителят в този 
случай се освобождава от 
извършването на насрещната 
престация и няма задължение за 
връщане.

Or. de

Обосновка

Това предвижда член 27 от Директива 83/2011 на ЕС относно правата на 
потребителите. Макар че нелоялните търговски практики не се регулират от 
общото европейско право за продажбите, е необходимо да се уредят гражданските 
последици от такива практики, за да се гарантира предвидената защита за отделния 
потребител.

Изменение 328
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 30 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Между търговци и потребители 
отговор на адресата на 
предложението, който изрично или 
мълчаливо съдържа допълнителни 
или различни условия на договора, във 
всеки случай съставлява отхвърляне и 
ново предложение.

Or. de
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Обосновка

За защита на потребителите са нужни лесно приложими права и ясни отношения. 
Потребителят трябва да може да разчита, че неговото предложение, което 
обикновено така или иначе е определено от търговеца, се приема така, както е било 
отправено. Не е разумно и да се очаква потребителят да осъществява последващ 
контрол на приемането, нито да възрази незабавно.

Изменение 329
Александра Тайн

Предложение за регламент
Приложение I – член 40 – параграф 2 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иa) в съответствие с правото на 
държавите членки договор, сключен 
от лице на публична длъжност, 
което има законово задължение да 
бъде независимо и безпристрастно и 
трябва да гарантира, като 
предоставя всеобхватна правна 
информация, че потребителят 
сключва договора въз основа на 
внимателно правно обмисляне и със 
знание на правния му обхват.

Or. en

Изменение 330
Александра Тайн

Предложение за регламент
Приложение І – член 50 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 50
1. Когато трето лице, за чиито 
действия отговаря страна по 
договора или което, със съгласието на 
тази страна, участва в изготвянето 
на договор:
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а) причинява грешка или знае, или 
може да се очаква да знае за грешка, 
или
б) е виновно за измама, заплашване 
или непочтено възползване,
се предвиждат същите средства за 
правна защита съгласно настоящата 
глава, както ако поведението или 
знанието са били на лицето, носещо 
отговорността или даващо 
съгласието.
2. Когато трето лице, за чиито 
действия страна по договора не е 
отговорна и което няма съгласието 
на тази страна да се включи в 
изготвянето на договор, е виновно за 
измама или заплашване, се 
предвиждат същите средства за 
правна защита, както и ако тази 
страна по договора е знаела или 
разумно може да се предположи, че е 
знаела за съответните факти, или в 
момента на унищожаването не е 
действала, разчитайки на договора.

Or. de

Изменение 331
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 52 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За потребителските сделки не е 
необходимо уведомяване за 
унищожение в рамките на определен 
срок, за да се унищожи договор въз 
основа на грешка, измама, заплашване 
или непочтено възползване.

Or. de
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Обосновка

Правата на потребителите не трябва да се усложняват излишно чрез спазване на 
формални изисквания. Унищожаването на договори поради грешка и упражняването 
на други права не са част от всекидневието на потребителите. Поради това 
потребителите обикновено не знаят какви формални стъпки трябва да бъдат 
предприети, за да се предотврати изгубването на правата. Освен това те често 
пропускат да представят доказателство за спазването на такива задължения и 
поради тази причина в крайна сметка не са в състояние да упражнят правата си.

Изменение 332
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – част III

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част IІI се заличава

Or. en

Изменение 333
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение I – член 61 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В отношенията между търговец и 
потребител в този случай меродавна 
е версията на националния език на 
потребителя.

Or. de

Обосновка

Трябва да има различно правило в полза на потребителя, когато е налице несигурност. 
Меродавната версия следва да бъде версията на националния език на потребителя.
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Изменение 334
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 69 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато търговецът преди 
сключването на договора направи 
изявление, отправено до другата страна 
или оповестено публично, относно 
характеристиките на това, което трябва 
да бъде изпълнено по договора от 
търговеца, изявлението се приравнява 
на условие на договора, освен ако:

1. Когато търговецът преди 
сключването на договора направи 
изявление, отправено до другата страна 
или оповестено публично, относно 
характеристиките на това, което трябва 
да бъде изпълнено по договора от 
търговеца, изявлението се приравнява 
на условие на договора, освен ако
търговецът докаже, че:

а) при сключването на договора
другата страна е знаела или е могло 
да се очаква да е знаела, че 
изявлението е било невярно или по 
друга причина не е можело да се 
разчита на такова условие на 
договора; или

а) изявлението е било коригирано до 
момента на сключването на договора,

б) решението на другата страна да 
сключи договора не е можело да бъде 
повлияно от изявлението.

б) решението на потребителя да 
закупи стоките не е можело да бъде 
повлияно от въпросното изявление.

Or. de

Обосновка

Следва да стане ясно, че тежестта на доказване в тази връзка лежи върху продавача. 
Това също така е в съответствие с Директива 1999/44/ЕО относно някои аспекти на 
продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции.

Изменение 335
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 69 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато другата страна е потребител, 3. Когато другата страна е потребител, 
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тогава за целите на параграф 1 публично 
изявление, направено от производител 
или от негово име или от друго лице, 
намиращо се на предшестващо стъпало 
от веригата на сделки, водещи до 
сключването на договор, се счита за 
направено от търговеца, освен ако в 
момента на сключване на договора
търговецът не е знаел и не е могло да 
се очаква да е знаел за изявлението.

тогава за целите на параграф 1 публично 
изявление, направено от производител 
или от негово име или от друго лице, 
намиращо се на предшестващо стъпало 
от веригата на сделки, водещи до 
сключването на договор, се счита за 
направено от търговеца, освен ако
търговецът докаже, че в момента на 
сключване на договора той не е знаел и 
не е могло да се очаква да е знаел за 
изявлението.

Or. de

Обосновка

Следва да стане ясно, че тежестта на доказване в тази връзка лежи върху продавача. 
Това също така е в съответствие с Директива 1999/44/ЕО относно някои аспекти на 
продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции.

Изменение 336
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 69 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В отношенията между търговец и 
потребител условие на договора, 
предоставено от търговеца, не е 
задължително, ако при дадените 
обстоятелства, по-специално с оглед 
на външния вид на договора и 
необичайния характер на 
съдържанието на условието, 
потребителят не очаква да попадне 
на него, освен ако търговецът 
специално е насочил вниманието на 
потребителя върху това условие на 
договора.

Or. de
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Обосновка

С оглед гарантирането на високо равнище на защита на потребителите е необходимо 
да има отделна разпоредба за изненадващи условия на договора, предоставени от 
търговеца. Потребителят трябва да може да разчита, че, предвид обстоятелствата 
на договора до този момент, няма да има неочаквани условия на договора, „скрити“ с 
дребен шрифт. Тези изненадващи договорни клаузи не следва да бъдат неразделна 
част от договора, освен ако търговецът не ги посочи изрично на потребителя.

Изменение 337
Ева Лихтенбергер

Предложение за регламент
Приложение І – член 80 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Раздел 2 не се прилага към 
определението на основния предмет 
на договора или към 
целесъобразността на дължимата 
цена, доколкото търговецът е 
изпълнил задължението за 
прозрачност по член 82.

заличава се

Or. en

Обосновка

Целта на заличаването на член 80, параграф 2 е да се засили контролът на 
справедливостта на „главните условия“. Това е най-същественото подобрение на 
защитата на потребителите. В повечето държави членки съдилищата не могат да 
упражняват контрол над справедливостта на главните условия (в т.ч. цената), но в 
някои могат (вж. „голямата обща клауза“, член 36 от скандинавския закон за 
правото за продажбите) във всички или в някои положения (вж. договори за ипотечни 
кредити в Испания, фактите по делото Caja de Madrid в Съда на ЕС).

Изменение 338
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за регламент
Приложение І – член 80 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80а
Изненадващи условия, включени в 

общите условия
Условие, включено в общите условия 
от едната страна по договора и 
представляващо за другата страна 
такава изненада, че тя да не може да 
го очаква, се счита за неравноправно 
условие за целите на настоящия 
раздел, освен ако е било изрично 
прието.

Or. en

Изменение 339
Ева Лихтенбергер

Предложение за регламент
Приложение І – член 82 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато търговецът предоставя условия
на договора, които не са били 
уговорени индивидуално с 
потребителя по смисъла на член 7, 
търговецът е длъжен да гарантира, че 
те са изготвени и представени на ясен и 
разбираем език.

Когато търговецът предоставя условия, 
той е длъжен да гарантира, че те са 
изготвени и представени на ясен и 
разбираем език.

Or. en

Обосновка

Целта на заличаването в член 82 (допълнено със заличаването в член 83) е да се засили 
контролът на справедливостта на „уговорените условия“. Това беше предложено още 
от експертната група. Комисията предпочете да не предлага този елемент да 
остане близо до директивата. При все това директивата е директива за 
минималните стандарти. Това изменение премахва още едно препятствие пред 
потребителя.
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Изменение 340
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 82 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато търговецът предоставя условия 
на договора, които не са били уговорени 
индивидуално с потребителя по смисъла 
на член 7, търговецът е длъжен да 
гарантира, че те са изготвени и 
представени на ясен и разбираем език.

Когато търговецът предоставя условия 
на договора, които не са били уговорени 
индивидуално с потребителя по смисъла 
на член 7, търговецът е длъжен да 
гарантира, че те са изготвени и 
представени просто, ясно и разбираемо. 
Когато това не е така, те не са 
обвързващи за потребителя по 
смисъла на член 79.

Or. de

Обосновка

Въпреки че прозрачността се въвежда като изискване за договорни клаузи, не е 
предвидено, че при нарушаване на това изискване или при договорни клаузи, които не 
са прозрачни, клаузите са недействителни. Предложеното изменение вече е 
установено в Директива 93/13/ЕС относно неравноправните клаузи в 
потребителските договори; без това допълнение ще има недопустим спад в нивото на 
защита на потребителите в ЕС.

Изменение 341
Ева Лихтенбергер

Предложение за регламент
Приложение І – член 83 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В договор между търговец и 
потребител условие на договора, 
предоставено от търговеца, което не е 
било индивидуално уговорено по 
смисъла на член 7, се счита за 
неравноправно за целите на настоящия 
раздел, ако в противоречие с 
добросъвестността и почтеността в 
оборота причинява значително 

1. В договор между търговец и 
потребител условие на договора, 
предоставено от търговеца, се счита за 
неравноправно за целите на настоящия 
раздел, ако причинява значително 
неравновесие в произтичащите от 
договора права и задължения на 
страните в тежест на потребителя.
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неравновесие в произтичащите от 
договора права и задължения на 
страните в тежест на потребителя.

Or. en

Обосновка

Целта на заличаването е да се засили контролът на справедливостта на 
„уговорените условия“. Комисията предпочете да не предлага той да остане близо до 
директивата, но с това изменение се премахва още една важна пречка за 
потребителя. Тъй като изразът „противно на добросъвестността и почтеността в 
оборота“ представлява условие за определяне на дадено условие като неравноправно, 
което не съществува във всички държави членки, се предлага позоваването на 
добросъвестността да се премести от параграф 1 в параграф 2.

Изменение 342
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 83 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дали търговецът е изпълнил 
задължението за прозрачност по 
член 82;

заличава се

Or. de

Обосновка

За да се подобри защитата на потребителите, непрозрачните договорни условия 
следва да бъдат недействителни, а не само един от многото критерии, използвани за 
разкриване на злоупотребите. Това отговаря на минималното изискване, посочено в 
Директива 93/13/ЕС относно неравноправните клаузи.

Изменение 343
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 84 – буква а а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) неоснователно да изключи или да 
ограничи средствата за правна 
защита, които потребителят може 
да противопостави на търговеца или 
на трето лице за неизпълнение от 
търговеца на договорни задължения;

Or. de

Обосновка

Нивото на защита на потребителите по отношение на неравноправните клаузи в 
договорите е твърде ниско в резултат на включването на редица клаузи в сивия списък 
и следва да бъде подобрено. Това обяснява преместването в член 84. Основата за това 
е Директива 93/13 относно неравноправните клаузи. Държавите членки заявиха, че 
клаузите, установени в приложението, са „неравноправни“. Тъй като това са 
минималните изисквания, списъците с неравноправни клаузи в много държави членки 
са много по-всеобхватни.

Изменение 344
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 84 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) да допусне търговецът да задържи 
платена от потребителя сума, ако 
последният реши да не сключи 
договора или да не изпълни определени 
задължения по него, без да се 
предвижда в обратната ситуация 
потребителят да получи 
равностойна сума от търговеца като 
обезщетение;

Or. de

Изменение 345
Евелин Регнер
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Предложение за регламент
Приложение І – член 84 – буква а в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aв) да ограничи средствата за 
доказване на разположение на 
потребителя или да му прехвърли 
доказателствената тежест, която 
от правна гледна точка се носи от 
търговеца;

Or. de

Обосновка

Нивото на защита на потребителите по отношение на неравноправните клаузи в 
договорите е твърде ниско в резултат на включването на редица клаузи в сивия списък 
и следва да бъде подобрено. Това обяснява преместването в член 84. Основата за това 
е Директива 93/13 относно неравноправните клаузи. Държавите членки заявиха, че 
клаузите, установени в приложението, са „неравноправни“. Тъй като това са 
минималните изисквания, списъците с неравноправни клаузи в много държави членки 
са много по-всеобхватни.

Изменение 346
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 84 – буква а г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aг) неоснователно да изключи или да 
ограничи правото на прихващане на 
вземания, които потребителят може 
да има срещу търговеца, срещу това, 
което потребителят може да дължи 
на търговеца;

Or. de

Изменение 347
Евелин Регнер



PE510.560v01-00 92/190 AM\934452BG.doc

BG

Предложение за регламент
Приложение І – член 84 – буква а д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aд) да изисква от потребителя, който 
не изпълни свои задължения по 
договора, да плати неоснователно 
висока сума като обезщетение или 
уговорена неустойка при 
неизпълнение;

Or. de

Изменение 348
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 84 – буква а е) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aе) да допусне търговецът да се 
откаже от договора или да го 
прекрати по смисъла на член 8 по 
собствено усмотрение, без да 
предоставя същото право на 
потребителя, или да допусне 
търговецът да задържи платена сума 
за все още непредоставени свързани 
услуги, в случай че търговецът се 
откаже от договора или го прекрати;

Or. de

Изменение 349
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 84 – буква а ж) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

aж) да даде на търговеца право да 
прекрати договор с неопределен срок 
без предизвестие в разумен срок, освен 
когато са налице сериозни основания 
за това;

Or. de

Изменение 350
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 84 – буква а з) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aз) специфично поведение на 
потребителя се счита за 
еквивалентно на даване или недаване 
на изявление, освен ако значението на 
поведението на потребителя е 
специално изтъкна пред него в 
началото на срока, предназначени за 
тази цел, а потребителят има 
подходящ срок от време, за да направи 
изрично изявление;

Or. de

Изменение 351
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 84 – буква а и) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aи) да даде на търговеца право да 
изменя едностранно условията на 
договора без основателна причина, 
която е посочена в договора;
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Or. de

Изменение 352
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 84 – буква а й) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aй) да даде на търговеца право да 
изменя едностранно и без 
основателна причина 
характеристиките на доставяните 
стоки, предоставяното цифрово 
съдържание или предоставяните 
свързани услуги или на които и да 
било други характеристики на 
изпълнението;

Or. de

Изменение 353
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 84 – буква а к) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aк) да посочи, че цената на стоките, 
цифровото съдържание или 
свързаните услуги се определя в 
момента на доставката или 
предоставянето, или да даде 
възможност на търговеца да поиска 
по-висока цена за услугите му от 
тази, която е била определена, когато 
договорът е сключен, освен ако в 
договора също така е предвидена 
възможност за намаление на цената, 
изискванията за промяна на цените 
са договорени, обстоятелствата, 
необходими за промяна на цената, са 
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обективно обосновани и промяната 
на цената не може да се осъществи 
произволно от търговеца;

Or. de

Изменение 354
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 84 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иa) да задължи потребителя да 
изпълни всички свои задължения по 
договора, когато търговецът не 
изпълнява своите собствени;

Or. de

Изменение 355
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 84 – буква и б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) да допусне търговецът да 
прехвърли своите права и задължения 
по договора без съгласието на 
потребителя, освен ако това става на 
дъщерно дружество, контролирано 
от търговеца, или в резултат от 
сливане или подобна законосъобразна 
сделка на преобразуване, като това 
прехвърляне не се отразява 
отрицателно на правата на 
потребителя;

Or. de
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Изменение 356
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 84 – буква и в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ив) да даде възможност на търговеца 
да определи неразумно дълъг или 
недостатъчно определен срок, през 
който той може да приеме или да 
отхвърли офертата на потребителя;

Or. de

Изменение 357
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 84 – буква и г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iг) да допусне търговецът да си запази 
неразумно дълъг или необосновано 
определен срок за изпълнение на 
задълженията по договора;

Or. de

Изменение 358
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 84 – буква и д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ид) неоснователно да изключи или да 
ограничи средствата за правна 
защита, които потребителят може 
да противопостави на търговеца, или 
възраженията, които потребителят 
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може да противопостави на 
претенциите на търговеца;

Or. de

Изменение 359
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 84 – буква и е) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iе) да постави изпълнението на 
задълженията по договора от страна 
на търговеца или да постави други 
благоприятни за потребителя 
последици на договора в зависимост 
от определени формалности, които 
не се изискват по закон и са 
необосновани;

Or. de

Изменение 360
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 84 – буква и ж) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iж) да наложи прекомерна тежест на 
потребителя с цел да прекрати 
договор с неопределен срок;

Or. de

Изменение 361
Евелин Регнер
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Предложение за регламент
Приложение І – член 85 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да ограничи средствата за 
доказване на разположение на 
потребителя или да му прехвърли 
доказателствената тежест, която 
от правна гледна точка следва да се 
носи от търговеца;

заличава се

Or. de

Изменение 362
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 85 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) неоснователно да изключи или да 
ограничи средствата за правна 
защита, които потребителят може 
да противопостави на търговеца или 
на трето лице за неизпълнение от 
търговеца на договорни задължения;

заличава се

Or. de

Изменение 363
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 85 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) неоснователно да изключи или да 
ограничи правото на прихващане на 
вземания, които потребителят може 
да има срещу търговеца, срещу това, 
което потребителят може да дължи 

заличава се
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на търговеца;

Or. de

Изменение 364
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 85 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да допусне търговецът да задържи 
платена от потребителя сума, ако 
последният реши да не сключи 
договора или да не изпълни определени 
задължения по него, без да се 
предвижда в обратната ситуация 
потребителят да получи 
равностойна сума от търговеца като 
обезщетение;

заличава се

Or. de

Изменение 365
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 85 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да изисква от потребителя, който 
не изпълни свои задължения по 
договора, да плати неоснователно 
висока сума като обезщетение или 
уговорена неустойка при 
неизпълнение;

заличава се

Or. de
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Изменение 366
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 85 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да допусне търговецът да се 
откаже от договора или да го 
прекрати по смисъла на член 8 по 
собствено усмотрение, без да 
предоставя същото право на 
потребителя, или да допусне 
търговецът да задържи платена сума 
за все още непредоставени свързани 
услуги, в случай че търговецът се 
откаже от договора или го прекрати;

заличава се

Or. de

Изменение 367
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 85 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да даде на търговеца право да 
прекрати договор с неопределен срок 
без предизвестие в разумен срок, освен 
когато са налице сериозни основания 
за това;

заличава се

Or. de

Изменение 368
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 85 – буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) да допусне автоматично 
удължаване на срочен договор, освен 
ако потребителят не е посочил друго, 
в случаите когато в условията на 
договора се предвижда неразумно 
кратък срок за даване на 
предизвестие;

заличава се

Or. de

Изменение 369
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 85 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) да даде на търговеца право да 
изменя едностранно условията на 
договора без основателна причина, 
която е посочена в договора; това не 
засяга условията на договора, съгласно 
които търговецът си запазва правото 
едностранно да измени условията на 
договор с неопределен срок, ако 
търговецът е длъжен да информира 
потребителя в разумен срок, а 
потребителят може свободно да 
прекрати договора без да плаща 
разходи;

заличава се

Or. de

Изменение 370
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 85 – буква й)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

й) да даде на търговеца право да 
изменя едностранно и без 
основателна причина 
характеристиките на доставяните 
стоки, предоставяното цифрово 
съдържание или предоставяните 
свързани услуги или на които и да 
било други характеристики на 
изпълнението;

заличава се

Or. de

Изменение 371
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 85 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) да допусне цената на стоките, 
цифровото съдържание или 
свързаните услуги да се определя към 
датата на доставката или 
предоставянето им или да допусне 
търговецът да увеличи цената, без да 
даде право на потребителя да се 
откаже от договора, ако смята 
увеличената цена за твърде висока 
спрямо цената, уговорена при 
сключване на договора; това не засяга 
клаузите за индексиране на цената, 
когато такива са законосъобразни, 
при условие че методът за изменяне 
на цената е описан изрично;

заличава се

Or. de

Изменение 372
Евелин Регнер
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Предложение за регламент
Приложение І – член 85 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) да задължи потребителя да 
изпълни всички свои задължения по 
договора, когато търговецът не 
изпълнява своите собствени;

заличава се

Or. de

Изменение 373
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 85 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) да допусне търговецът да 
прехвърли своите права и задължения 
по договора без съгласието на 
потребителя, освен ако това става на 
дъщерно дружество, контролирано 
от търговеца, или в резултат от 
сливане или подобна законосъобразна 
сделка на преобразуване, като това 
прехвърляне не се отразява 
отрицателно на правата на 
потребителя;

заличава се

Or. de

Изменение 374
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 85 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) да допусне търговецът, когато 
поръчаното не е налично, да изпълни 

н) да допусне търговецът, когато 
поръчаното не е налично, да изпълни 
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равностойна престация, без изрично да е 
информирал потребителя относно тази 
възможност и относно факта, че 
търговецът трябва да плати разходите 
по връщане на полученото от 
потребителя по договора, ако 
потребителят упражни правото си да 
откаже изпълнението;

равностойна престация, без изрично да е 
информирал потребителя относно тази 
възможност и относно факта, че 
търговецът трябва да плати разходите 
по връщане на полученото от 
потребителя по договора, ако 
потребителят упражни правото си да 
откаже изпълнението и без 
потребителят изрично да е поискал 
това;

Or. de

Изменение 375
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 85 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

o) да допусне търговецът да си запази 
неразумно дълъг или необосновано 
определен срок за приемане или 
отказване на предложението;

заличава се

Or. de

Изменение 376
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 85 – буква п)

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) да допусне търговецът да си запази 
неразумно дълъг или необосновано 
определен срок за изпълнение на 
задълженията по договора;

заличава се

Or. de
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Изменение 377
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 85 – буква р)

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) неоснователно да изключи или да 
ограничи средствата за правна 
защита, които потребителят може 
да противопостави на търговеца, или 
възраженията, които потребителят 
може да противопостави на 
претенциите на търговеца;

заличава се

Or. de

Изменение 378
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 85 – буква с)

Текст, предложен от Комисията Изменение

с) да постави изпълнението на 
задълженията по договора от страна 
на търговеца или да постави други 
благоприятни за потребителя 
последици на договора в зависимост 
от определени формалности, които 
не се изискват по закон и са 
необосновани;

заличава се

Or. de

Изменение 379
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 85 – буква х)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

х) да наложи прекомерна тежест на 
потребителя с цел да прекрати 
договор с неопределен срок;

заличава се

Or. de

Изменение 380
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение I - глава 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Глава 9 се заличава

Or. en

Изменение 381
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение I – Глава 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава 10: Задължения на продавача заличава се

Or. en

Изменение 382
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 91

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 заличава се
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Общи разпоредби
Основни задължения на продавача

Продавачът на стоки или 
доставчикът на цифрово съдържане 
(наричан „продавачът“ в настоящата 
част) трябва:
a) да достави стоките или да 
предостави цифровото съдържание;
б) да прехвърли собствеността на 
стоките, включително материалния 
носител, на който се предоставя 
цифровото съдържание;
в) да гарантира, че стоките или 
цифровото съдържание 
съответстват на договора;
г) да гарантира, че купувачът има 
право да използва цифровото 
съдържание в съответствие с 
договора; и
д) да предаде необходимите 
документи, представляващи или 
свързани със стоките, или документи, 
свързани с цифровото съдържание, в 
съответствие с изискванията на 
договора.

Or. en

Изменение 383
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 92

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 92 заличава се
Изпълнение от трето лице

1. Продавачът може да възложи 
изпълнението другиму, освен ако 
съгласно условията на договора се 
изисква лична престация на 
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продавача.
2. Продавач, който e поверил 
изпълнението другиму, продължава да 
отговаря за него.
3. В отношенията между търговец и 
потребител страните не могат в 
тежест на потребителя да изключат 
прилагането на параграф 2, да се 
отклонят от него или да изменят 
последиците му.

Or. en

Изменение 384
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 93

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 93 заличава се
Място на доставка

1. Когато мястото на доставка не 
може да се определи по друг начин, то 
се намира:
a) в случай на потребителски договор 
за продажба или на договор за 
предоставяне на цифрово 
съдържание, който е договор от 
разстояние или договор извън 
търговския обект или по който 
продавачът се е задължил да осигури 
превоза до купувача, в 
местопребиваването на потребителя 
в момента на сключването на 
договора;
б) във всички останали случаи,
(i) когато договорът за продажба 
включва превоз на стоките от 
превозвач или от няколко 
последователни превозвача, в най-
близкия събирателен пункт на първия 
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превозвач;
(ii) когато договорът не включва 
превоз, в мястото на стопанска 
дейност на продавача в момента на 
сключване на договора.
2. Ако продавачът има повече от едно 
място на стопанска дейност, 
мястото на стопанска дейност за 
целите на параграф 1, буква б) е онова, 
което има най-тясна връзка със 
задължението за доставка.

Or. en

Изменение 385
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 94

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 94 заличава се
Начин на доставка

1. Освен ако не е уговорено друго, 
продавачът изпълнява задължението 
за доставка:
a) в случай на потребителски договор 
за продажба или на договор за 
предоставяне на цифрово 
съдържание, който е договор от 
разстояние или договор извън 
търговския обект или по който 
продавачът се е задължил да осигури 
превоза до купувача, като прехвърли 
физическото владение или контрол 
върху стоките или цифровото 
съдържание на потребителя;
б) в други случаи, в които договорът 
включва превоз на стоките от 
превозвач, като предаде стоките на 
първия превозвач за предаването им 
на купувача и като предаде на 
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купувача документа, който му е 
необходим, за да може купувачът да 
получи стоките от превозвача, който 
ги държи; или
в) в случаите, които не попадат под 
буква а) или буква б), като предостави 
стоките или цифровото съдържание, 
или, когато е уговорено, че 
продавачът трябва да предостави 
само документи, представляващи 
стоките, документите на 
разположение на купувача.
2. В параграф 1, букви а) и в) всяко 
позоваване на потребителя или 
купувача включва и трето лице, 
различно от превозвача, посочено от 
потребителя или купувача в 
съответствие с договора.

Or. en

Изменение 386
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 95

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 95 заличава се
Време на доставка

1. Когато времето на доставка не 
може да се определи по друг начин, 
стоките или цифровото съдържание 
трябва да бъдат доставени 
своевременно след сключването на 
договора.
2. В договори между търговец и 
потребител, освен ако страните не са 
уговорили друго, търговецът трябва 
да достави стоките или цифровото 
съдържание не по-късно от 30 дни от 
сключването на договора.
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Or. en

Изменение 387
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 96

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 96 заличава се
Задължения на продавача относно 

превоза на стоките
1. Когато по договора се изисква 
продавачът да осигури превоза на 
стоките, той трябва да сключи 
договорите, които са необходими за 
извършване на превоза до 
определеното място посредством 
подходящи според обстоятелствата 
транспортни средства и съгласно 
обичайните условия за такова 
транспортиране.
2. Когато в съответствие с договора 
продавачът предаде стоките на 
превозвач и ако стоките не са ясно 
определени като стоки, които трябва 
да се доставят по договора чрез 
поставяне на отличителни знаци 
върху тях, чрез транспортни 
документи или по друг начин, 
продавачът трябва да уведоми 
купувача за пратката, като посочи 
конкретно стоките.
3. Когато по договора не се изисква 
продавачът да сключи застраховка 
във връзка с превоза на стоките, по 
искане на купувача продавачът 
трябва да му предостави цялата 
налична информация, която е 
необходима, за да може купувачът да 
сключи такава застраховка.

Or. en
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Изменение 388
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 97

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 97 заличава се
Стоки или цифрово съдържание, 

неприети от купувача
1. Продавач, който е във владение на 
стоки или цифрово съдържание, 
поради това, че купувачът не е приел 
доставката им, а е бил длъжен да 
стори това, трябва да предприеме 
разумно очакваните мерки за 
опазването и съхранението на 
стоките.
2. Продавачът е освободен от 
задължението за доставка, ако той:
a) вложи стоките или цифровото 
съдържание у трето лице за 
съхраняването им при разумни 
условия за сметка на купувача и 
уведоми купувача за това; или
б) продаде стоките или цифровото 
съдържание при разумни условия, след 
като е уведомил купувача за това, и 
му плати нетните приходи.
3. Продавачът може да търси 
връщане на уместно направените 
разходи или да ги приспадне срещу 
приходите от продажбата.

Or. en

Изменение 389
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс



AM\934452BG.doc 113/190 PE510.560v01-00

BG

Предложение за регламент
Приложение І – член 98

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 98 заличава се
Последици за преминаването на риска
Последиците от доставката за 
преминаването на риска се уреждат в 
глава 14.

Or. en

Изменение 390
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение I – Глава 10 – раздел 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответствие на стоките и цифровото 
съдържание

Съответствие с договора и средства за 
правна защита на потребителя

Or. en

Изменение 391
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 99 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да съответстват на договора, 
стоките или цифровото съдържание 
трябва:

1. Продавачът е задължен да достави 
стоките или цифровото съдържание 
в съответствие с договора. За да 
съответстват на договора, стоките или 
цифровото съдържание трябва:

Or. en
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Изменение 392
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 99 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да съответстват на договора, 
стоките или цифровото съдържание 
трябва също така да отговарят на 
изискванията на членове 100, 101 и 102, 
освен доколкото страните не са 
уговорили друго.

2. За да съответстват на договора, 
стоките или цифровото съдържание 
трябва също така да отговарят на 
изискванията на членове [...] 
(Изисквания за съответствие на 
стоките и цифровото съдържание; 
Неправилен монтаж при 
потребителски договор за продажба).

Or. en

Изменение 393
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 99 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В потребителски договор за 
продажба всяко споразумение, което се 
отклонява от изискванията на
членове 100, 102 и 103 в тежест на 
потребителя, е действително само ако в 
момента на сключването на договора 
потребителят е знаел за особеното 
състояние на стоките или цифровото 
съдържание и е приел стоките или 
цифровото съдържание за 
съответстващи на договора при 
сключването му.

3. Всяко споразумение, което се 
отклонява от изискванията на
членове [...] (Изисквания за 
съответствие на стоките и
цифровото съдържание; Неправилен 
монтаж при потребителски договор 
за продажба), в тежест на потребителя, 
е действително само ако в момента на 
сключването на договора потребителят 
е знаел за особеното състояние на 
стоките или цифровото съдържание и
изрично е приел стоките или цифровото 
съдържание за съответстващи на 
договора при сключването му.

Or. en
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Изменение 394
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за регламент
Приложение І – член 99 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В потребителски договор за продажба 
всяко споразумение, което се отклонява 
от изискванията на членове 100, 102 и 
103 в тежест на потребителя, е 
действително само ако в момента на 
сключването на договора потребителят 
е знаел за особеното състояние на 
стоките или цифровото съдържание и е 
приел стоките или цифровото 
съдържание за съответстващи на 
договора при сключването му.

3. В потребителски договор за продажба
и в договор между търговец и 
потребител за доставка на цифрово 
съдържание всяко споразумение, което 
се отклонява от изискванията на 
членове 100, 102 и 103 в тежест на 
потребителя, е действително само ако в 
момента на сключването на договора 
потребителят е знаел за особеното 
състояние на стоките или цифровото 
съдържание и е приел стоките или 
цифровото съдържание за 
съответстващи на договора при 
сключването му.

Or. en

Изменение 395
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 99 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В потребителски договор за 
продажба страните не могат в 
тежест на потребителя да изключат 
прилагането на параграф 3, да се 
отклонят от него или да изменят 
последиците му.

заличава се

Or. en

Изменение 396
Евелин Регнер
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Предложение за регламент
Приложение І – член 100 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да са годни за конкретната употреба, 
съобщена на продавача в момента на 
сключването на договора, освен когато
от обстоятелствата е видно, че
купувачът не е разчитал или не е било 
благоразумно да разчита на уменията 
и преценката на продавача;

a) да са годни за конкретната употреба, 
съобщена на продавача в момента на 
сключването на договора, освен когато
продавачът е доказал, че е коригирал 
пригодността за конкретна 
употреба;

Or. de

Обосновка

Във връзка с потребителските сделки е по-подходящо и удобно за потребителите, ако 
продавачът е задължен изрично да се противопостави на неправилното становище, 
изразено от потребителя по отношение на пригодността на стоката за конкретна 
употреба.

Изменение 397
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 100 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да притежават съответните качества и 
работни характеристики, посочени в 
преддоговорните изявления, които са 
част от договора по силата на 
член 69; и

е) да притежават съответните качества и 
работни характеристики, посочени в 
преддоговорните изявления; и

Or. en

Изменение 398
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 100 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да притежават съответните качества 
и работни характеристики, които е 
нормално купувачът да очаква. При 
преценката какво е нормално 
потребителят да очаква от цифровото 
съдържание се взема предвид фактът 
дали цифровото съдържание е било 
предоставено срещу плащането на 
определена цена или не.

ж) да притежават съответните качества 
и работни характеристики, които е 
нормално потребителят да очаква, 
включително трайност, външен вид и 
отсъствие на дребни дефекти. При 
преценката какво е нормално 
потребителят да очаква от цифровото 
съдържание се взема предвид фактът 
дали цифровото съдържание е било 
предоставено срещу плащането на 
определена цена или не.

Or. en

Изменение 399
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 101 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Страните не могат в тежест на 
потребителя да изключат 
прилагането на настоящия член, да се 
отклонят от него или да изменят 
последиците му.

заличава се

Or. en

Изменение 400
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 102

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 102 заличава се
Права или претенции на трети лица
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1. Стоките и цифровото съдържание 
трябва да бъдат необременени с права 
или претенции на трети лица, които 
не са явно неоснователни.
2. Що се отнася до права или 
претенции, основаващи се на 
интелектуална собственост, при 
спазване на условията на параграфи 3 
и 4 стоките и цифровото съдържание 
трябва да бъдат необременени с права 
или претенции на трети лица, които 
не са явно неоснователни:
a) по силата на правото на 
държавата, където стоките или 
цифровото съдържание ще се 
използват съгласно договора, или, при 
отсъствието на такава уговорка ― 
по силата на правото на държавата 
на мястото на стопанска дейност на 
купувача или, в договори между 
търговец и потребител ― на 
местопребиваването на потребителя, 
посочено от него в момента на 
сключването на договора; и
б) за които продавачът е знаел или е 
могло да се очаква да е знаел в 
момента на сключването на договора.
3. В договори между търговци 
параграф 2 не се прилага, когато в 
момента на сключването на договора 
купувачът е знаел или е можело да се 
очаква да е знаел за правата или 
претенциите, основаващи се на 
интелектуална собственост.
4. В договори между търговец и 
потребител параграф 2 не се прилага, 
когато в момента на сключването на 
договора потребителят е знаел за 
правата или претенциите, 
основаващи се на интелектуална 
собственост.
5. В договори между търговец и 
потребител страните не могат в 
тежест на потребителя да изключат 
прилагането на настоящия член, да се 
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отклонят от него или да изменят 
последиците му.

Or. en

Изменение 401
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 103

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103 заличава се
Граници на съответствието на 

цифровото съдържание
Не се счита, че цифровото 
съдържание не съответства на 
договора единствено поради това, че 
след сключването на договора се е 
появило актуализирано цифрово 
съдържание.

Or. en

Изменение 402
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 104

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 104 заличава се
Знание на купувача за 

несъответствие в договор между 
търговци

В договор между търговци 
продавачът не отговаря за 
несъответствие на стоките, ако в 
момента на сключването на договора 
купувачът е знаел или не е могъл да не 
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знае за несъответствието.

Or. en

Изменение 403
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение І – член 104

Текст, предложен от Комисията Изменение

В договор между търговци продавачът 
не отговаря за несъответствие на 
стоките, ако в момента на сключването 
на договора купувачът е знаел или не е 
могъл да не знае за несъответствието.

Продавачът не отговаря за 
несъответствие на стоките, ако в 
момента на сключването на договора 
купувачът е знаел за тяхното 
несъответствие. В договор между 
търговци това важи и тогава, когато 
купувачът не е могъл да не знае за 
несъответствието.

Or. de

Обосновка

Ако все пак купувач, който знае за състоянието на продадения предмет, без резерви 
сключи договор за продажба, впоследствие той не може да претендира за 
несъответствие на предмета. Тази забрана на противоречивото поведение се прилага 
както за търговците, така и за потребителите. Приложното поле на член 104 следва 
да бъде разширено.

Изменение 404
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 105 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продавачът отговаря за всяко 
несъответствие, което съществува в 
момента на преминаване на риска върху
купувача по глава 14.

1. Продавачът отговаря за всяко 
несъответствие, което съществува в 
момента на преминаване на риска върху
потребителя.
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Or. en

Обосновка

В интерес на яснотата на структурата на текста член 105, изменен в настоящата 
директива, следва да бъде поставен непосредствено между членове 114 и [...] 
(срокове).

Изменение 405
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 105 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В потребителски договор за продажба 
всяко несъответствие, което бъде 
установено в срок от шест месеца след 
преминаването на риска върху
купувача, се предполага за 
съществувало към този момент, освен 
ако това е несъвместимо с естеството на 
стоките или цифровото съдържание или 
с естеството на несъответствието.

2. В потребителски договор за продажба
и в договор за доставка на цифрово 
съдържание всяко несъответствие, 
което бъде установено в срок от една 
година след преминаването на риска 
върху потребителя, се предполага за 
съществувало към този момент, освен 
ако това е несъвместимо с естеството на 
стоките или цифровото съдържание или 
с естеството на несъответствието.

Or. en

Обосновка

Прехвърлянето на тежестта на доказване понастоящем е определено на шест месеца 
с Директива 1999/44/ЕО. На практика обаче дефектите, които се проявяват след 
шестмесечния срок, често не се признават, независимо че гаранцията е все още 
валидна. Потребителите рядко успяват да докажат, че дефектите вече са 
съществували в момента на покупката, без да прибягват до скъпо струващи 
експертни оценки. Поради това този срок следва да се удължи.

Изменение 406
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 105 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В потребителски договор за продажба 
всяко несъответствие, което бъде 
установено в срок от шест месеца след 
преминаването на риска върху купувача, 
се предполага за съществувало към този 
момент, освен ако това е несъвместимо 
с естеството на стоките или цифровото 
съдържание или с естеството на 
несъответствието.

2. В потребителски договор за продажба
или в договор за цифрови услуги всяко 
несъответствие, което бъде установено в 
срок от една година след преминаването 
на риска върху купувача, се предполага 
за съществувало към този момент, освен 
ако това е несъвместимо с естеството на 
стоките или цифровото съдържание или 
с естеството на несъответствието.

Or. de

Обосновка

Срокът за предположение на нередовността на стоката, цифровото съдържание и 
свързаните с тях услуги следва да се удължи на една година с цел високо равнище на 
защита на потребителите. По този начин досегашният минимален стандарт на 
Директива 44/1999/ЕО относно продажбата на потребителски стоки и свързаните с 
тях гаранции се удължава от шест месеца на една година.

Изменение 407
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – 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. en

Изменение 408
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс
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Предложение за регламент
Приложение І – член 105 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В договор между търговец и 
потребител страните не могат в 
тежест на потребителя да изключат 
прилагането на настоящия член, да се 
отклонят от него или да изменят 
последиците му.

заличава се

Or. en

Обосновка

В интерес на яснотата на структурата на текста член 105, изменен в настоящата 
директива, следва да бъде поставен непосредствено между членове 114 и [...] 
(срокове).

Изменение 409
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение I – член 106 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средства за правна защита на купувача Средства за правна защита

Or. en

Изменение 410
Саджад Карим

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на неизпълнение на 
задължение от продавача, купувачът
може да извърши всяко от следните 

1. В случай на неизпълнение на 
задължение от продавача, купувачът
има право да упражнява правата си 
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действия: на правна защита, посочени в 
параграфи 2 и 4, когато е приложимо.

a) да търси изпълнение, което 
включва специфично изпълнение, 
ремонт или замяна на стоките или 
цифровото съдържание, в 
съответствие с раздел 3 от 
настоящата глава;
б) да задържи изпълнението на 
собствените си задължения в 
съответствие с раздел 4 от 
настоящата глава;
в) да прекрати договора в 
съответствие с раздел 5 от 
настоящата глава и да иска 
връщането на всички вече платени 
суми в съответствие с глава 17;
г) да намали цената в съответствие с 
раздел 6 от настоящата глава; и
д) да търси обезщетение в 
съответствие с глава 16.

Or. en

Изменение 411
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на неизпълнение на
задължение от продавача, купувачът
може да извърши всяко от следните 
действия:

1. В случай на неизпълнение на
задължението за спазване на договора
от продавача, потребителят може да 
извърши всяко от следните действия:

Or. en

Обосновка

Правилата относно средствата за правна защита, съдържащи се в предложението 
на Комисията, се определят на по-високо равнище на защита на потребителите и 
затова следва да бъдат включени поне отчасти в настоящата директива.
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Изменение 412
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да търси изпълнение, което включва 
специфично изпълнение, ремонт или 
замяна на стоките или цифровото 
съдържание, в съответствие с раздел 3 
от настоящата глава;

a) да търси изпълнение, което включва 
специфично изпълнение, ремонт или 
замяна на стоките или цифровото 
съдържание;

Or. en

Изменение 413
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да задържи изпълнението на 
собствените си задължения в 
съответствие с раздел 4 от 
настоящата глава;

б) да задържи изпълнението на 
собствените си задължения;

Or. en

Изменение 414
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да прекрати договора в съответствие с
раздел 5 от настоящата глава и да 
иска връщането на всички вече платени 

в) да прекрати договора в съответствие с
член [...] (Прекратяване поради 
неизпълнение) и да иска връщането на 
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суми в съответствие с глава 17; всички вече платени суми;

Or. en

Изменение 415
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да намали цената в съответствие с 
раздел 6 от настоящата глава; и

г) да намали цената; и

Or. en

Изменение 416
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да търси обезщетение в 
съответствие с глава 16.

д) да търси обезщетение.

Or. en

Изменение 417
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако купувачът е търговец: 2. В случай на цифрово съдържание, 
предоставено безплатно, 
потребителят може да упражни 
средствата за правна защита, 
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посочени в букви а), б), в) и д) от 
параграф 1.

a) правата на купувача да упражни 
някое от средствата за правна 
защита, с изключение на 
задържането на изпълнението, се 
упражняват при спазване на правото 
на продавача да поправи, уредено в 
раздел 2 от настоящата глава; и
б) правата на купувача да се позове на 
несъответствие се упражняват при 
спазване на изискванията за проверка 
и уведомяване, уредени в раздел 7 от 
настоящата глава.

Or. en

Обосновка

Личните данни на потребителите имат икономическа стойност. Следователно 
предоставянето на тези данни представлява насрещна престация. Затова 
потребителят следва отново да има право на средства за правна защита.

Изменение 418
Саджад Карим

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако купувачът е търговец: 2. Ако купувачът е търговец, той може 
да извърши всяко едно от следните 
действия:

a) правата на купувача да упражни 
някое от средствата за правна 
защита, с изключение на 
задържането на изпълнението, се 
упражняват при спазване на правото 
на продавача да поправи, уредено в 
раздел 2 от настоящата глава; и

a) да търси изпълнение, което 
включва специфично изпълнение, 
ремонт или замяна на стоките или 
цифровото съдържание, в 
съответствие с раздел 3 от 
настоящата глава;

б) правата на купувача да се позове на 
несъответствие се упражняват при 
спазване на изискванията за проверка 

б) да задържи изпълнението на 
собствените си задължения в 
съответствие с раздел 4 от 
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и уведомяване, уредени в раздел 7 от 
настоящата глава.

настоящата глава;

в) да прекрати договора в 
съответствие с раздел 5 от 
настоящата глава и да иска 
връщането на всички вече платени 
суми в съответствие с глава 17;
г) да намали цената в съответствие с 
раздел 6 от настоящата глава; и
д) да търси обезщетение в 
съответствие с глава 16.

Or. en

Изменение 419
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако купувачът е търговец: 2. Ако купувачът е търговец, правата 
на купувача да се позове на 
несъответствие се упражняват при 
спазване на изискванията за проверка 
и уведомяване, уредени в раздел 7 от 
настоящата глава.

а) правата на купувача да упражни 
някое от средствата за правна 
защита, с изключение на 
задържането на изпълнението, се 
упражняват при спазване на правото 
на продавача да поправи, уредено в 
раздел 2 от настоящата глава; и
б) правата на купувача да се позове на 
несъответствие се упражняват при 
спазване на изискванията за проверка 
и уведомяване, уредени в раздел 7 от 
настоящата глава.

Or. de
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Обосновка

Настоящото изменение е свързано с изменението на член 106, параграф 2.

Изменение 420
Саджад Карим

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. При упражняването на правата 
по параграф 2 се прилагат по 
целесъобразност следните условия:
a) правата на купувача да упражни 
някое от средствата за правна 
защита, с изключение на
задържането на изпълнението, се 
упражняват при спазване на правото 
на продавача да поправи, уредено в 
раздел 2 от настоящата глава; и
б) правата на купувача да се позове на 
несъответствие се упражняват при 
спазване на изискванията за проверка 
и уведомяване, уредени в раздел 7 от 
настоящата глава.

Or. en

Изменение 421
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако купувачът е потребител: заличава се
а) правата на купувача не се 
упражняват в зависимост от 
правото на продавача да поправи; и
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б) изискванията за проверка и 
уведомяване, уредени в раздел 7 от 
настоящата глава, не се прилагат.

Or. de

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с изменението на член 106, параграф 2, членове 109 
и 111.

Изменение 422
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако купувачът е потребител: 3. Средствата за правна защита, 
които не са несъвместими, могат да 
се упражняват паралелно.

a) правата на купувача не се 
упражняват в зависимост от 
правото на продавача да поправи; и
б) изискванията за проверка и 
уведомяване, уредени в раздел 7 от 
настоящата глава, не се прилагат.

Or. en

Изменение 423
Саджад Карим

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако купувачът е потребител: 3. Ако купувачът е потребител, той 
може да избере или

a) правата на купувача не се 
упражняват в зависимост от 

a) да търси изпълнение, което 
включва специфично изпълнение, 
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правото на продавача да поправи; и ремонт или замяна на стоките или 
цифровото съдържание, в 
съответствие с раздел 3 от 
настоящата глава; или

б) изискванията за проверка и 
уведомяване, уредени в раздел 7 от 
настоящата глава, не се прилагат.

б) да прекрати договора в разумен срок 
в съответствие с раздел 5 от 
настоящата глава и да иска връщането 
на всички вече платени суми в 
съответствие с глава 17. Когато 
потребител избира да упражни това 
право, търговецът не може да удържа 
суми за каквото и да е използване на 
стоките от потребителя.

Or. en

Изменение 424
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако продавачът не следва да 
отговаря за неизпълнението, 
купувачът може да упражни всяко от 
средствата за правна защита,
посочени в параграф 1, с изключение 
на това да търси изпълнение и 
обезщетение.

4. Правото на използване на тези 
средства за правна защита преминава 
върху последващ купувач на стоките 
или цифровото съдържание, когато 
този купувач е потребител.

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че исканията за компенсация не се губят след смяна на 
собственика, а преминават върху следващия купувач, при условие че този купувач 
действа като потребител.

Изменение 425
Саджад Карим



PE510.560v01-00 132/190 AM\934452BG.doc

BG

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако продавачът не следва да отговаря 
за неизпълнението, купувачът може да 
упражни всяко от средствата за правна 
защита, посочени в параграф 1, с 
изключение на това да търси 
изпълнение и обезщетение.

4. Ако продавачът не следва да отговаря 
за неизпълнението, купувачът може да 
упражни всяко от средствата за правна 
защита, посочени в настоящия член, с 
изключение на това да търси 
изпълнение и обезщетение.

Or. en

Изменение 426
Саджад Карим

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато купувачът избира да 
упражни правото си по параграф 4, 
буква а) и продавачът не може да 
предостави специфично изпълнение, 
ремонт или замяна на стоките или 
цифровото съдържание в разумен срок 
или без значително неудобство за 
купувача, последният може да 
извърши всяко от следните действия:
а) да задържи изпълнението на 
собствените си задължения в 
съответствие с раздел 4 от 
настоящата глава;
б) да прекрати договора в 
съответствие с раздел 5 от 
настоящата глава и да иска 
връщането на всички вече платени 
суми в съответствие с глава 17;
в) да намали цената в съответствие с 
раздел 6 от настоящата глава; и
г) да търси обезщетение в 
съответствие с глава 16.
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Or. en

Изменение 427
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Купувачът не може да упражни 
никое от средствата за правна 
защита, посочени в параграф 1, 
доколкото той е причинил 
неизпълнението на продавача.

заличава се

Or. en

Изменение 428
Саджад Карим

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Купувачът не може да упражни никое 
от средствата за правна защита, 
посочени в параграф 1, доколкото той е 
причинил неизпълнението на продавача.

5. Купувачът не може да упражни никое 
от средствата за правна защита, 
посочени в настоящия член, доколкото 
той е причинил неизпълнението на 
продавача.

Or. en

Изменение 429
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Средствата за правна защита, 
които не са несъвместими, могат да 
се упражняват паралелно.

заличава се

Or. en

Изменение 430
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 107 заличава се
Ограничаване на средствата за 

правна защита във връзка с цифрово 
съдържание, което не се предоставя 
срещу плащането на определена цена

Когато цифровото съдържание не се 
предоставя срещу плащането на 
определена цена, купувачът не може 
да упражни средствата за правна 
защита, уредени в член 106, 
параграф 1, букви а)―г). Купувачът 
може да търси обезщетение по 
член 106, параграф 1, буква д) само за 
загуби или вреди, причинени на 
имуществото на купувача, 
включително на хардуер, софтуер и 
данни, поради несъответствие на 
предоставеното цифрово съдържание, 
с изключение на всички ползи, от 
които е бил лишен купувачът поради 
вредите.

Or. en

Изменение 431
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс



AM\934452BG.doc 135/190 PE510.560v01-00

BG

Предложение за регламент
Приложение І – член 108

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 108 заличава се
Повелителен характер

В договор между търговец и 
потребител страните не могат в 
тежест на потребителя да изключат 
прилагането на настоящата глава, да 
се отклонят от нея или да изменят 
последиците й. преди потребителят 
да отнесе несъответствието до 
вниманието на търговеца.

Or. en

Изменение 432
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение I – Глава 11 – раздел 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздел 2: Поправяне от продавача Раздел 2: Поправяне от доставчика на 
услуги

Or. en

Изменение 433
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 109 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продавач, който е предложил 
предсрочно изпълнение и който е бил 
уведомен, че то не съответства на 

1. Доставчик на услуги, който е 
предложил предсрочно изпълнение и 
който е бил уведомен, че то не 
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договора, може да направи ново и 
съответстващо на договора 
предложение, ако това може да стане в 
срока, определен за изпълнение.

съответства на договора, може да 
направи ново и съответстващо на 
договора предложение, ако това може да 
стане в срока, определен за изпълнение.

Or. en

Обосновка

С цел по-голяма яснота член 109, преразгледан за целите на настоящата директива, 
следва да се премести между членове 155 (Средства за правна защита на 
потребителя) и 158 (Право на потребителя да откаже изпълнение).

Изменение 434
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение І – член 109 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продавач, който е предложил 
предсрочно изпълнение и който е бил 
уведомен, че то не съответства на 
договора, може да направи ново и 
съответстващо на договора 
предложение, ако това може да 
стане в срока, определен за 
изпълнение.

1. Продавач, който е извършил
изпълнение, което не съответства на 
договора, може своевременно след 
узнаване на несъответствието да
предложи последващо изпълнение 
съгласно член 111 за своя сметка.

Or. de

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с изменението на член 106, параграф 2 и член 111.

Изменение 435
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 109 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, които не са уредени от 2. В случаите, които не са уредени от 
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параграф 1, продавач, който е 
предложил изпълнение, което не 
съответства на договора, може 
своевременно, след като бъде уведомен 
за несъответствието, да предложи да го 
поправи за своя собствена сметка.

параграф 1, доставчик на услуги, който 
е предложил изпълнение, което не 
съответства на договора, може 
своевременно, след като бъде уведомен 
за несъответствието, да предложи да го 
поправи за своя собствена сметка.

Or. en

Обосновка

С цел по-голяма яснота член 109, преразгледан за целите на настоящата директива, 
следва да се премести между членове 155 (Средства за правна защита на 
потребителя) и 158 (Право на клиента да откаже изпълнение).

Изменение 436
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение І – член 109 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, които не са уредени от 
параграф 1, продавач, който е 
предложил изпълнение, което не 
съответства на договора, може 
своевременно, след като бъде уведомен 
за несъответствието, да предложи 
да го поправи за своя собствена 
сметка.

2. Купувачът може да откаже 
предложението за последващо
изпълнение само ако:

а) последващото изпълнение не може 
да бъде осъществено бързо и без 
значително неудобство за купувача;
б) купувачът има основание да се 
опасява, че не може да се разчита на 
бъдещото изпълнение на продавача; 
или
в) забавата в изпълнението се равнява 
на съществено неизпълнение.
Ако не е налице нито един такъв 
случай, продавачът разполага с 
разумен срок за извършване на 
последващо изпълнение, който не 
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може да превишава 30 дни при 
потребителски договори за продажба. 
Ако купувачът определи разумен срок 
за продавача, този срок е 
задължителен.

Or. de

Изменение 437
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 109 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 438
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение І – член 109 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 439
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение І – член 109 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако в случай на несъответствие в 
изпълнение, което не отговаря на 
договора, търговецът въпреки 
искането на потребителя не 
отстрани несъответствието, а 
накара потребителя да търси 
отстраняване на несъответствието 
в рамките на търговска гаранция, 
търговецът трябва да признае 
предприетите действия и 
предоставените обяснения на 
потребителя и гаранта във връзка с 
търговската гаранция по отношение 
на своите задължения.

Or. de

Обосновка

За потребителя може да съществуват недостатъци, ако при дефект на закупената 
стока той изиска отстраняване на несъответствието въз основа на гаранция на 
производителя, а не в рамките на претенциите, свързани с продажбите, съгласно 
член 106 (напр. погасяване по давност на правата за гаранция). Освен това може да 
бъде затруднено развалянето на договора за продажба, ако купувачът, след 
неуспешни опити за ремонт от страна на производителя, отново трябва да 
представи опити за ремонт пред продавача преди да може да се оттегли от 
договора.

Изменение 440
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение І – член 109 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Ако потребителят изиска 
отстраняване на несъответствието 
от търговеца, търговецът носи риска 
за загубата или повредата на 
стоката до пълното изпълнение във 
връзка с отстраняването на 
несъответствието и 
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възстановяването на притежанието 
или контрола съгласно член 142 от 
страна на потребителя. Първото 
изречение важи от момента, в който 
потребителят след уведомяване за 
изискването за отстраняване на 
несъответствието е предал стоката 
на търговеца или на първия превозвач 
за предаването й.

Or. de

Обосновка

Потребителят не трябва да бъде натоварен по време на изпълнението във връзка с 
отстраняването на несъответствието с последиците от случайна загуба или повреда 
на закупената стока. В частност носенето на риска по време на изпращането на 
дефектната стока може да възпре потребителя да предяви правата си.

Изменение 441
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение І – член 109 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Купувачът може да откаже 
предложение за поправяне само ако:

4. Купувачът може да задържи 
изпълнението на собствените си 
задължения в очакване на 
последващото изпълнение. Неговите 
други права, доколкото те не са 
съвместими с възможността за 
последващо изпълнение, се 
преустановяват до изтичането на 
съответния срок по параграф 2.

а) поправянето не може да бъде 
осъществено бързо и без значително 
неудобство за купувача;
б) купувачът има основание да се 
опасява, че не може да се разчита на 
бъдещото изпълнение на продавача; 
или
в) забавата в изпълнението се равнява 
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на съществено неизпълнение.

Or. de

Изменение 442
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 109 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Купувачът може да откаже 
предложение за поправяне само ако:

4. Потребителят може да откаже 
предложение за поправяне само ако:

Or. en

Обосновка

С цел по-голяма яснота член 109, преразгледан за целите на настоящата директива, 
следва да се премести между членове 155 (Средства за правна защита на 
потребителя) и 158 (Право на клиента да откаже изпълнение).

Изменение 443
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 109 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поправянето не може да бъде 
осъществено бързо и без значително 
неудобство за купувача;

a) поправянето не може да бъде 
осъществено бързо и без значително 
неудобство за потребителя;

Or. en

Обосновка

С цел по-голяма яснота член 109, преразгледан за целите на настоящата директива, 
следва да се премести между членове 155 (Средства за правна защита на 
потребителя) и 158 (Право на клиента да откаже изпълнение).
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Изменение 444
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 109 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) купувачът има основание да се 
опасява, че не може да се разчита на 
бъдещото изпълнение на продавача;
или

б) потребителят има основание да се 
опасява, че не може да се разчита на 
бъдещото изпълнение на доставчика на 
услуги; или

Or. en

Обосновка

С цел по-голяма яснота член 109, преразгледан за целите на настоящата директива, 
следва да се премести между членове 155 (Средства за правна защита на 
потребителя) и 158 (Право на клиента да откаже изпълнение).

Изменение 445
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 109 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Продавачът разполага с разумен 
срок, за да осъществи поправянето.

5. Доставчикът на услуги разполага с
30 дни, за да осъществи поправянето.

Or. en

Обосновка

С цел по-голяма яснота член 109, преразгледан за целите на настоящата директива, 
следва да се премести между членове 155 (Средства за правна защита на 
потребителя) и 158 (Право на клиента да откаже изпълнение).

Изменение 446
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение І – член 109 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Продавачът разполага с разумен 
срок, за да осъществи поправянето.

5. Независимо от последващото 
изпълнение, купувачът си запазва 
правото да търси обезщетение за 
забава, както и за всяка вреда, 
причинена или непредотвратена при 
последващото изпълнение.

Or. de

Изменение 447
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 109 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Купувачът може да задържи 
изпълнението на собствените си 
задължения в очакване на 
поправянето, но правата му, които са 
несъвместими с предоставянето на 
продавача на срок за поправяне, се 
спират до изтичането на този срок.

заличава се

Or. en

Обосновка

С цел по-голяма яснота член 109, преразгледан за целите на настоящата директива, 
следва да се премести между членове 155 (Средства за правна защита на 
потребителя) и 158 (Право на клиента да откаже изпълнение).

Изменение 448
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение І – член 109 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Купувачът може да задържи 
изпълнението на собствените си 
задължения в очакване на 
поправянето, но правата му, които са 
несъвместими с предоставянето на 
продавача на срок за поправяне, се 
спират до изтичането на този срок.

заличава се

Or. de

Изменение 449
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение І – член 109 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Независимо от поправянето, 
купувачът си запазва правото да 
търси обезщетение за забава, както и 
за всяка вреда, причинена или 
непредотвратена при поправянето.

заличава се

Or. de

Изменение 450
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 109 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Независимо от поправянето,
купувачът си запазва правото да търси 
обезщетение за забава, както и за всяка 
вреда, причинена или непредотвратена 
при поправянето.

7. Независимо от поправянето,
потребителят си запазва правото да 
търси обезщетение за забава, както и за 
всяка вреда, причинена или 
непредотвратена при поправянето.

Or. en
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Обосновка

С цел по-голяма яснота член 109, преразгледан за целите на настоящата директива, 
следва да се премести между членове 155 (Средства за правна защита на 
потребителя) и 158 (Право на клиента да откаже изпълнение).

Изменение 451
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 111 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато в потребителски договор за 
продажба търговецът е длъжен да 
отстрани несъответствие по 
член 110, параграф 2, потребителят 
може да избира между ремонт и замяна, 
освен ако избраната престация би била 
противна на закона или невъзможна или 
ако в сравнение с другата налична 
възможност би довела до разходи за 
продавача, които биха били 
несъразмерни, като се имат предвид:

1. Ако стоката или цифровото 
съдържание не е в съответствие с 
договора, потребителят може да поиска 
да получи безплатно средства за 
правна защита, по избор между ремонт 
и замяна, освен ако избраната престация 
би била противна на закона или 
невъзможна или ако в сравнение с 
другата налична възможност би довела 
до разходи за продавача, които биха 
били несъразмерни, като се имат 
предвид:

Or. en

Изменение 452
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение І – член 111 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато в потребителски договор за 
продажба търговецът е длъжен да 
отстрани несъответствие по 
член 110, параграф 2, потребителят 
може да избира между ремонт и замяна, 
освен ако избраната престация би била 
противна на закона или невъзможна или 

1. Ако потребителят може да изиска 
последващо изпълнение или ако 
продавачът предлага такова, 
потребителят може да избира между 
ремонт и замяна, освен ако избраната 
престация би била противна на закона 
или невъзможна или ако в сравнение с 
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ако в сравнение с другата налична 
възможност би довела до разходи за 
продавача, които биха били 
несъразмерни, като се имат предвид:

другата налична възможност би довела 
до разходи за продавача, които биха 
били несъразмерни, като се имат 
предвид:

Or. de

Обосновка

Решението на Директивата за продажба на потребителски стоки да предостави 
възможност на продавача за втори опит за изпълнение (последващо изпълнение) и по 
отношение на потребителите по принцип е основателно и следва да бъде възприето и 
в общото европейско право за продажбите. Потребителят следва да продължи да 
има избор между последващо изпълнение под формата на  „ремонт“ и „замяна“ –
изменение, свързано с измененията на членове 106 и 109.

Изменение 453
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение І – член 111 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако потребителят е поискал 
отстраняване на несъответствието 
чрез ремонт или замяна по 
параграф 1, потребителят може да 
упражни други средства за правна 
защита само ако търговецът не е 
осъществил ремонта или замяната в 
разумен срок, не по-дълъг от 30 дни. 
Потребителят обаче може да 
задържи изпълнението на 
собствените си задължения през това 
време.

заличава се

Or. de

Обосновка

Решението на Директивата за продажба на потребителски стоки да предостави 
възможност на продавача за втори опит за изпълнение (последващо изпълнение) и по 
отношение на потребителите по принцип е основателно и следва да бъде възприето и 
в общото европейско право за продажбите. Потребителят следва да продължи да 
има избор между последващо изпълнение под формата на  „ремонт“ и „замяна“ –



AM\934452BG.doc 147/190 PE510.560v01-00

BG

изменение, свързано с измененията на членове 106 и 109.

Изменение 454
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 111 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако потребителят е поискал 
отстраняване на несъответствието чрез 
ремонт или замяна по параграф 1, 
потребителят може да упражни други 
средства за правна защита само ако
търговецът не е осъществил ремонта 
или замяната в разумен срок, не по-
дълъг от 30 дни. Потребителят обаче 
може да задържи изпълнението на 
собствените си задължения през това 
време.

2. Ако потребителят е поискал 
отстраняване на несъответствието чрез 
ремонт или замяна по параграф 1, 
потребителят може да упражни други 
средства за правна защита само ако

а) търговецът не е осъществил 
ремонта или замяната в разумен срок, 
не по-дълъг от 30 дни;
б) търговецът мълчаливо или изрично 
е отказал да отстрани липсата на 
съответствие;
в) същият дефект се проявява отново 
след ремонт или замяна.

Or. en

Обосновка

Истинско повишаване на равнището на защита на потребителите би било да се 
гарантира, че в контекста на ремонта на стоките потребителите не се озовават 
хванати в омагьосан кръг на контакти с търговеца. Съдебната практика в много 
държави членки изглежда, че се основава на презумпцията, че едва след втори ремонт 
потребителят има право да поиска друго средство за защита. С оглед на понякога 
значителните географски разстояния и дълги срокове за доставка на вътрешния пазар 
потребителят следва да е в състояние да потърси алтернативно средство, когато 
същият дефект се проявява за втори път.
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Изменение 455
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 112

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 112 заличава се
Връщане на заменена стока

1. Когато продавачът е поправил 
несъответствието чрез замяна, той 
има право и задължение да прибере 
обратно заменената стока на 
собствени разноски.
2. Купувачът не дължи плащане за 
ползването на заменената вещ през 
периода от време преди замяната.

Or. en

Изменение 456
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 113

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 113 заличава се
Право да се задържи изпълнението

1. Купувач, който трябва да изпълни 
едновременно със или след като 
продавачът изпълни, има право да 
задържи изпълнението на 
собствените си задължения, докато 
продавачът предложи изпълнение или 
изпълни.
2. Купувач, който трябва да изпълни, 
преди продавачът да изпълни, и който 
основателно се опасява, че на падежа 
на задълженията на продавача, 
продавачът няма да изпълни, може да 
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задържи изпълнението на 
собствените си задължения, 
доколкото основателните му 
опасения продължават.
3. По силата на настоящия член 
изпълнението може да бъде 
задържано изцяло или частично, 
доколкото това е обосновано от 
неизпълнението. Когато 
задълженията на продавача следва да 
бъдат изпълнени на отделни части 
или могат по друг начин да бъдат 
разделени, купувачът може да 
задържи изпълнението на 
собствените си задължения само по 
отношение на тази част, която не е 
била изпълнена, освен ако 
неизпълнението на продавача е 
такова, че обосновава задържане на 
изпълнението на купувача изцяло.

Or. en

Изменение 457
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 113 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В потребителски договор за 
продажба може да се задържи 
цялото изпълнение на собствените 
задължения, освен ако задържането 
на цялото изпълнение на собствените 
задължения е в явно несъответствие 
с обхвата на неизпълнението.

Or. de

Обосновка

Правото на задържане на цялото изпълнение на собствените задължения е на 
практика едно от най-ефективните средства за оказване на натиск в полза на 
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потребителите с цел подпомагане прилагането на техните права. Следователно 
задържането на цялото изпълнение на собствените задължения трябва винаги да е 
възможно в полза на високо равнище на защита на потребителите с изключение на 
случаите, когато упражняването на правото би било напълно несъразмерно.

Изменение 458
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 114 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Купувачът може да прекрати 
договора по смисъла на член 8, ако
неизпълнението по договора от 
страна на продавача е съществено по 
смисъла на член 87, параграф 2.

1. В случай на потребителски договор 
за продажба и на договор за 
предоставяне на цифрово съдържание 
между търговец и потребител, 
когато има неизпълнение поради 
това, че стоките или цифровото 
съдържание не съответстват на 
договора, потребителят може да 
прекрати договора, освен ако
несъответствието е незначително.

Or. en

Изменение 459
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 114 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В потребителски договор за
продажба и в договор за предоставяне 
на цифрово съдържание между 
търговец и потребител, когато има 
неизпълнение, поради това че стоките 
не съответстват на договора, 
потребителят може да прекрати 
договора, освен ако 
несъответствието е незначително.

2. Ако потребителят прекрати 
поради несъответствие договор за 
предоставяне на цифрово съдържание, 
който не е бил сключен срещу 
заплащане, личните данни на 
потребителя се заличават 
автоматично и потребителят се 
информира за това.
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Or. en

Обосновка

С оглед на защитата на потребителите следва да се поясни, че дори когато се 
прекратява договор за безплатна доставка на цифрово съдържание, потребителят 
има право на сигурно заличаване на личните данни, които вече е предоставил. 
Потребителят следва да бъде информиран за заличаването на неговите лични данни.

Изменение 460
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 115

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 115 заличава се
Прекратяване поради забава при 
доставката след уведомяване за 

определяне на допълнителен срок за 
изпълнение

1. Купувачът може да прекрати 
договора в случай на забава при 
доставката, която сама по себе си не 
е съществена, ако купувачът отправи 
уведомяване, определяйки 
допълнителен разумно дълъг срок за 
изпълнение, и продавачът не изпълни 
в определения срок.
2. Допълнителният срок, посочен в 
параграф 1, се счита за разумно дълъг, 
ако продавачът не възрази срещу него 
своевременно.
3. Когато в уведомяването се 
предвижда автоматично 
прекратяване, ако продавачът не 
изпълни в определения в 
уведомяването срок, прекратяването 
е действително след изтичането на 
този срок, без по-нататъшно 
уведомяване.

Or. en
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Изменение 461
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 116

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 116 заличава се
Прекратяване поради очаквано 

неизпълнение
Ако продавачът е обявил или е ясно 
поради други причини, че няма да 
изпълни, и ако неизпълнението би 
било такова, че да обоснове 
прекратяване, купувачът може да 
прекрати договора преди 
настъпването на момента за 
изпълнение.

Or. en

Изменение 462
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 117

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 117 заличава се
Обхват на правото на прекратяване

1. Когато задълженията на продавача 
по договора следва да бъдат изпълнени 
на отделни части или могат по друг 
начин да бъдат разделени, тогава, ако 
е налице основание за прекратяване 
по настоящия раздел на дадена част, 
към която може да се отнесе част от 
цената, купувачът може да прекрати 
договора само по отношение на тази 
част.
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2. Параграф 1 не се прилага, ако не 
може да се очаква купувачът да 
приеме изпълнението на останалите 
части или естеството на 
неизпълнението обосновава 
прекратяването на целия договор.
3. Когато задълженията по договора 
на продавача не могат да бъдат 
разделени или не може да бъде 
отнесена част от цената, купувачът 
може да прекрати договора само ако 
естеството на неизпълнението 
обосновава прекратяването на целия 
договор.

Or. en

Изменение 463
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 118

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 118 заличава се
Уведомяване за прекратяване

Правото да се прекрати договора по 
настоящия раздел се упражнява чрез 
уведомяване на продавача.

Or. en

Изменение 464
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 119

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 119 заличава се
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Загубване на правото на прекратяване
1. Купувачът губи правото да 
прекрати договора по настоящия 
раздел, ако уведомяването не бъде 
отправено в разумен срок след 
възникването на правото или след 
като купувачът е узнал или е могло да 
се очаква да е узнал за 
неизпълнението, в зависимост от 
това кое от двете събития настъпи 
по-късно.
2. Параграф 1 не се прилага:
a) когато купувачът е потребител; 
или
б) когато изобщо не е било 
предложено изпълнение.

Or. en

Изменение 465
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за регламент
Приложение І – член 119 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Купувачът губи правото да прекрати 
договора по настоящия раздел, ако 
уведомяването не бъде отправено в
разумен срок след възникването на 
правото или след като купувачът е узнал 
или е могло да се очаква да е узнал за 
неизпълнението, в зависимост от това 
кое от двете събития настъпи по-късно.

1. Купувачът губи правото да прекрати 
договора по настоящия раздел, ако 
уведомяването не бъде отправено в срок
от 30 дни след възникването на правото 
или след като купувачът е узнал или, 
ако купувачът е търговец, той е могло 
да се очаква да е узнал за 
неизпълнението, в зависимост от това 
кое от двете събития настъпи по-късно.

Or. en

Изменение 466
Ангелика Ниблер
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Предложение за регламент
Приложение І – член 119 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага: 2. Параграф 1 не се прилага, когато 
изобщо не е било извършено 
изпълнение.

а) когато купувачът е потребител; 
или
б) когато изобщо не е било 
предложено изпълнение.

Or. de

Обосновка

Правото на купувача да прекрати договора поради неизпълнение трябва да бъде 
ограничено във времето и при договори между търговец и потребител, тъй като 
съдбата на договора не може да стои нерешена, още повече, че за този период не се 
дължи замяна за ползване. Също така от потребителя се очаква да се изкаже 
относно правото си на прекратяване в определен срок. В интерес на правната 
сигурност небрежното незнание за неизпълнението от страна на купувача трябва да 
е достатъчно.

Изменение 467
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 120

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 120 заличава се
Право да се намали цената

1. Купувач, който приеме изпълнение, 
което не съответства на договора, 
може да намали цената. 
Намалението трябва да е съразмерно 
на спада в стойността на полученото 
в изпълнение към момента, в който 
то е извършено, в сравнение със 
стойността на това, което е щяло да 
бъде получено при съответно на 
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договора изпълнение.
2. Купувач, който има право да 
намали цената по параграф 1 и който 
вече е платил сума, надвишаваща 
намалената цена, може да търси от 
продавача това, което е надплатил.
3. Купувач, който намали цената, не 
може заедно с това да получи 
обезщетение за вредите, обезщетени 
по този начин, като обаче запазва 
правото си на обезщетение за всички 
други вреди, които е понесъл.

Or. en

Изменение 468
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 121

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 121 заличава се
Проверка на стоките в договори 

между търговци
1. В договор между търговци се очаква 
купувачът да провери стоките или да 
поръча те да бъдат проверени, във 
възможно най-кратък срок, който не 
трябва да е по-дълъг от 
четиринадесет дни след датата на 
доставка на стоките, предоставяне 
на цифровото съдържание или на 
свързаните услуги.
2. Ако договорът включва превоз на 
стоки, проверката може да бъде 
отложена до пристигането на 
стоките по тяхното 
местоназначение.
3. Ако стоките са пренасочени за 
транзит или реекспедирани от 
купувача, преди той да е имал разумна 



AM\934452BG.doc 157/190 PE510.560v01-00

BG

възможност да ги провери, и в 
момента на сключването на договора 
продавачът е знаел или е могло да се 
очаква да е знаел за възможността за 
такова пренасочване или 
реекспедиране, проверката може да 
бъде отложена до пристигането на 
стоките по тяхното ново 
местоназначение.

Or. en

Изменение 469
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 122

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 122 заличава се
Изискване за уведомяване за 

наличието на несъответствие в 
договори за продажба между 

търговци
1. В договор между търговци 
купувачът не може да се позове на 
несъответствие, ако не уведоми 
продавача в разумен срок за 
наличието му, като посочи 
естеството на несъответствието.
Срокът започва да тече, когато 
стоките бъдат доставени или когато 
купувачът открие или е могло да се 
очаква да е открил 
несъответствието, в зависимост от 
това кое от двете събития настъпи 
по-късно.
2. Купувачът губи правото да се 
позове на несъответствие, ако не 
уведоми продавача за наличието му в 
срок от две години от момента на 
действителното предаване на 
стоките на купувача в съответствие 
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с договора.
3. Когато страните са се уговорили, 
че стоките трябва да останат годни 
за конкретната употреба или за 
тяхната обичайна употреба за 
определен срок, срокът за уведомяване 
по параграф 2 не изтича преди края на 
уговорения срок.
4. Параграф 2 не се прилага по 
отношение на претенции или права 
на трети лица, посочени в член 102.
5. Купувачът не е длъжен да 
уведомява продавача, че не всички 
стоки са били доставени, ако 
купувачът има основание да смята, че 
останалите стоки ще бъдат 
доставени.
6. Продавачът не може да се позовава 
на настоящия член, ако 
несъответствието се отнася до 
обстоятелства, за които продавачът 
е знаел или е могло да се очаква да е 
знаел, и които той не е разкрил на 
купувача.

Or. en

Изменение 470
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение I - глава 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава 12 се заличава

Or. en

Изменение 471
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс
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Предложение за регламент
Приложение I - глава 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава 13 се заличава

Or. en

Изменение 472
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 140

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 140 заличава се
Последици от преминаването на 

риска
Загубата или повредата на стоките 
или цифровото съдържание след 
преминаването на риска върху 
купувача не го освобождава от 
задължението да плати цената, 
освен ако загубата или повредата се 
дължи на действие или бездействие 
на продавача.

Or. en

Изменение 473
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 141

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 141 заличава се
Определяне на стоките или 

цифровото съдържание по договора
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Рискът не преминава върху купувача, 
докато стоките или цифровото 
съдържание не бъдат ясно определени 
като стоките или цифровото 
съдържание, които следва да се 
доставят по договора, независимо от 
това дали с първоначалното 
споразумение, чрез уведомяване на 
купувача или по друг начин.

Or. en

Изменение 474
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 141 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 141а
Срокове

1. Съгласно член [...] (Съответствие) 
търговецът е отговорен, ако 
несъответствието се прояви до шест 
години след доставката на стоката.
2. Ако търговецът поправи дефекта 
чрез ремонт или замяна, срокът по 
параграф 1 спира да тече от 
момента, в който потребителят 
уведомява търговеца за 
несъответствието, до момента, в 
който потребителят получава 
отново заменената или ремонтирана 
стока или цифровото съдържание.
3. Ако търговецът поправи дефекта 
чрез ремонт или замяна, срокът по 
параграф 1 започва отново да тече от 
момента, в който потребителят 
получава отново заменената или 
ремонтирана стока или цифровото 
съдържание. В случай на ремонт 
срокът започва да тече отново.
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Or. en

Обосновка

Понастоящем се прилага двегодишният срок по Директива 1999/44/ЕО, но някои 
държави членки са определили по-дълги срокове. Освен това в някои държави членки 
сроковете отразяват други критерии, като например очаквания полезен живот на 
стоката или скритите дефекти.

Изменение 475
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 142 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В потребителски договор за 
продажба рискът преминава в 
момента, в който потребителят или 
трето лице, различно превозвача, 
посочено от потребителя, влезе във 
физическо владение на стоките или 
на материалния носител, на който се 
предоставя цифровото съдържание.

заличава се

Or. en

Изменение 476
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 142 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен когато договорът е договор 
от разстояние или договор извън 
търговския обект, параграфи 1 и 2 не 
се прилагат, когато потребителят не 
изпълни задължението си да получи 
стоките или цифровото съдържание 
и той не е освободен от отговорност 
по член 88. В такъв случай рискът 
преминава в момента, в който 

заличава се
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потребителят или третото лице, 
посочено от потребителя, е щяло да 
влезе във физическо владение на 
стоките или да получи контрол върху 
цифровото съдържание, ако 
задължението за получаването им е 
било изпълнено.

Or. en

Изменение 477
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 142 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато потребителят осигурява 
превоза на стоките или цифровото 
съдържание, предоставено на 
материален носител, и търговецът 
не е предоставил такъв избор, рискът 
преминава, когато стоките или 
цифровото съдържание, предоставено 
на материален носител, бъдат 
предадени на превозвача, без да се 
засягат правата на потребителя 
срещу превозвача.

заличава се

Or. en

Изменение 478
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 142 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Страните не могат в тежест на 
потребителя да изключат 
прилагането на настоящия член, да се 
отклонят от него или да изменят 

заличава се
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последиците му.

Or. en

Изменение 479
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 142 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 142а
Търговски гаранции

1. Търговската гаранция е 
задължителна за гаранта при 
условията, посочени в заявлението за 
предоставяне на гаранция. Ако липсва 
заявление за предоставяне на 
гаранция или то е по-неблагоприятно 
от рекламата на търговската 
гаранция, търговската гаранция е 
задължителна при условията, 
посочени относно търговската 
гаранция при рекламиране.
2. Заявлението за предоставяне на 
гаранция се изготвя на ясен, 
разбираем език и трябва да бъде 
четливо. То се изготвя на езика, на 
който е сключен договорът с 
потребителя.
Гаранцията трябва:
а) да посочва законните права на 
потребителя, предвидени в член [...] 
(Средства за правна защита на 
потребителя), и ясно заявление, че 
търговската гаранция не засяга тези 
права,
б) определяне на съдържанието на 
търговската гаранция и условията за 
предявяване на претенции, по-
специално срок, териториален обхват 
и наименование и адрес на гаранта,
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в) ползите за потребителя при 
евентуални претенции, дали 
гаранцията е безплатна или не и ако 
не, то каква е цената за 
потребителя;
г) информацията, че търговската 
гаранция може да бъде прехвърляна на 
следващ купувач.
д) заявление, че услугите по 
поддръжката и резервните части 
продължават да са достъпни в 
продължение на шест години от 
сключването на договора.
3. Търговецът предоставя 
заявлението за търговската гаранция 
на траен носител.
4. Несъответствието с параграф 2 
или параграф 3 не засяга валидността 
на гаранцията.

Or. en

Обосновка

Текстът на разпоредбите относно търговските гаранции се основава на 
предложението на Комисията относно правата на потребителите. Следва да бъде 
въведен принципът на прехвърлимостта, за да се отчете рязкото увеличение на 
онлайн търговията със стоки втора употреба. Освен това следва да се въведе 
правило, изискващо от производителите да гарантират, че услугите по поддръжката 
и резервните части продължават да са достъпни в продължение на шест години от 
покупката.

Изменение 480
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 143

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 143 заличава се
Момент на преминаване на риска

1. В договори между търговци рискът 
преминава, когато купувачът получи 
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доставката на стоките или 
цифровото съдържание или 
документите, които представляват 
стоките.
2. Параграф 1 се прилага при спазване 
на условията на членове 144, 145 и 
146.

Or. en

Изменение 481
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 144

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 144 заличава се
Стоки, оставени на разположение на 

купувача
1. Ако стоките или цифровото 
съдържание са оставени на 
разположение на купувача и 
купувачът знае за това, рискът 
преминава върху него в момента, в 
който е трябвало стоките или 
цифровото съдържание да бъдат 
получени, освен ако купувачът е имал
право да откаже получаването на 
доставката по член 113.
2. Ако стоките или цифровото 
съдържание са оставени на 
разположение на купувача на място, 
различно от мястото на стопанска 
дейност на продавача, рискът 
преминава в момента, в който 
доставката трябва да бъде направена, 
и купувачът е наясно с факта, че 
стоките или цифровото съдържание 
са оставени на негово разположение 
на това място.

Or. en
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Изменение 482
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 145

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 145 заличава се
Превоз на стоките

1. Настоящият член се прилага към 
договор за продажба, който включва 
превоз на стоки.
2. Ако продавачът не е длъжен да 
предаде стоките в конкретно място, 
рискът преминава върху купувача, 
когато стоките бъдат предадени на 
първия превозвач за предаване на 
купувача в съответствие с договора.
3. Ако продавачът е длъжен да 
предаде стоките на превозвач в 
конкретно място, рискът не 
преминава върху купувача, докато 
стоките не бъдат предадени на 
превозвача в това място.
4. Обстоятелството, че продавачът 
може да задържи документите, чрез 
които се контролира разполагането 
със стоките, не засяга преминаването 
на риска.

Or. en

Изменение 483
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 146

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 146 заличава се



AM\934452BG.doc 167/190 PE510.560v01-00

BG

Стоки, продадени по време на превоза
1. Настоящият член се прилага към 
договор за продажба, който включва 
стоки, продадени по време на превоза.
2. Рискът преминава върху купувача 
от момента, в който стоките бъдат 
предадени на първия превозвач. 
Когато обаче това е видно от 
обстоятелствата, рискът преминава 
върху купувача при сключването на 
договора.
3. Ако в момента на сключването на 
договора продавачът е знаел или е 
могло да се очаква да е знаел, че 
стоките са били изгубени или 
повредени и не е разкрил този факт 
на купувача, загубата или повредата 
са на риск на продавача.

Or. en

Изменение 484
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 147

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 147 заличава се
Прилагане на някои общи правила на 

договорите за продажба
1. Правилата на глава 9 се прилагат 
за целите на настоящата част.
2. При прекратяването на договор за 
продажба или договор за 
предоставяне на цифрово съдържание 
се прекратява и всеки договор за 
свързани услуги.

Or. en
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Изменение 485
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 148 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато в договор между търговец и 
потребител свързаната услуга включва 
монтажа на стоки, той трябва да бъде 
изпълнен така, че монтираните стоки да 
съответстват на договора, според 
предвиденото в член 101.

4. Когато в договор между търговец и 
потребител свързаната услуга включва 
монтажа на стоки, той трябва да бъде 
изпълнен така, че монтираните стоки да 
съответстват на договора, според 
предвиденото в член [...] (Неправилен 
монтаж при потребителски договор 
за продажба).

Or. en

Изменение 486
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 148 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В отношенията между търговец и 
потребител страните не могат в 
тежест на потребителя да изключат 
прилагането на параграф 2, да се 
отклонят от него или да изменят 
последиците му.

заличава се

Or. en

Изменение 487
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 149 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият член не засяга общи или 
специфични задължения за 
предотвратяване на вреди, 
приложими по действащото 
национално право.

Or. en

Изменение 488
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 150 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Доставчикът на услуги трябва да 
получи изричното съгласие на 
потребителя, преди да повери 
изпълнението на друго лице в 
съответствие с параграф 1.

Or. en

Обосновка

В интерес на яснотата на структурата на текста член 105, изменен в настоящата 
директива, следва да бъде поставен непосредствено между членове 152 (Задължение 
за предупреждаване за неочаквани или икономически неизгодни разходи) и 155 
(Средства за правна защита на потребителя).

Изменение 489
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 150 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В отношенията между търговец и 
потребител страните не могат в 

заличава се
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тежест на потребителя да изключат 
прилагането на параграф 2, да се 
отклонят от него или да изменят 
последиците му.

Or. en

Обосновка

В интерес на яснотата на структурата на текста член 105, изменен в настоящата 
директива, следва да бъде поставен непосредствено между членове 152 (Задължение 
за предупреждаване за неочаквани или икономически неизгодни разходи) и 155 
(Средства за правна защита на потребителя).

Изменение 490
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 151

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато за свързаната услуга се дължи 
плащането на отделна цена и цената не 
представлява обща сума, уговорена в 
момента на сключване на договора, 
доставчикът на услуги трябва да 
предостави на клиента фактура, в която 
се обяснява по ясен и разбираем начин 
как е изчислена цената.

Когато за свързаната услуга се дължи 
плащането на отделна цена и цената не 
представлява обща сума, уговорена в 
момента на сключване на договора, 
доставчикът на услуги трябва да 
предостави на потребителя фактура, в 
която се обяснява по ясен и разбираем 
начин как е изчислена цената.

Or. en

Изменение 491
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 152 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчикът на услуги трябва да 
предупреди клиента и да потърси 
неговото съгласие, за да продължи да 

1. Доставчикът на услуги трябва да 
предупреди потребителя и да потърси 
неговото съгласие, за да продължи да 
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действа, ако: действа, ако последният не използва 
своето право да прекрати договора 
съгласно член [...] (списък на 
средствата за правна защита на 
потребителя), ако:

Or. en

Изменение 492
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 152 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разходите за свързаната услуга се 
окажат по-големи от това, което 
доставчикът на услуги вече е заявил на
клиента; или

a) разходите за свързаната услуга се 
окажат по-големи от това, което 
доставчикът на услуги вече е заявил на
потребителя; или

Or. en

Изменение 493
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 152 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчик на услуги, който не получи 
съгласието на клиента в съответствие с 
параграф 1, няма право да получи цена, 
надвишаваща вече заявените разноски, 
или, според случая, стойността на 
стоките или цифровото съдържание 
след предоставяне на свързаната услуга.

2. Доставчик на услуги, който не получи 
съгласието на потребителя в 
съответствие с параграф 1, няма право 
да получи цена, надвишаваща вече 
заявените разноски, или, според случая, 
стойността на стоките или цифровото 
съдържание след предоставяне на 
свързаната услуга.

Or. en
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Изменение 494
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 152 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При потребителска сделка 
посоченият размер на разходите за 
свързаната услуга важи като 
задължително гарантиран, ако не е 
било изрично заявено противното. Не 
се допуска превишаване на 
задължително гарантираните 
разходи.

Or. de

Обосновка

При предполагаеми разходи е необходима особена защита на потребителя. Освен 
незадължителните предполагаеми разходи, чиито разходи, когато е приложимо, 
могат да бъдат превишени съгласно член 152, параграфи 1 и 2, трябва да бъдат 
регламентирани задължителни предполагаеми разходи. Търговците трябва 
задължително да оповестят информация, когато става въпрос само за 
незадължителни предполагаеми разходи. Следователно в случай на съмнение 
предполагаемите разходи са задължителни. Задължителните предполагаеми разходи 
не следва да се надвишават.

Изменение 495
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 153

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 153 заличава се
Плащане на цената

1. Клиентът трябва да плати 
цената, която се дължи за 
свързаната услуга в съответствие с 
договора.
2. Плащането на цената се дължи, 
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когато свързаната услуга е изпълнена 
и предметът на свързаната услуга е 
предоставен на разположение на 
клиента.

Or. en

Изменение 496
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 154

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 154 заличава се
Осигуряване на достъп

Когато, за да може да изпълни 
свързаната услуга, е необходимо 
доставчикът на услуги да получи 
достъп до помещенията на клиента, 
клиентът трябва да осигури такъв 
достъп по разумно време.

Or. en

Изменение 497
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение I – член 155 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средства за правна защита на клиента Средства за правна защита на
потребителя

Or. en

Изменение 498
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс
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Предложение за регламент
Приложение І – член 155 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на неизпълнение на 
задължение от доставчика на услуги,
клиентът разполага, с измененията, 
предвидени в настоящия член, със 
същите средства за правна защита, 
предоставени на купувача по глава 11, 
а именно:

1. В случай на неизпълнение на 
задължение по договора от доставчика 
на услуги, потребителят има право 
на следните средства за правна защита:

Or. en

Изменение 499
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 155 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга параграф 3, 
средствата за правна защита на клиента
се упражняват при спазване на правото 
на доставчика на услуги да поправи, 
независимо от това дали клиентът е 
потребител или не.

2. Без да се засяга параграф 3, 
средствата за правна защита на
потребителя се упражняват при 
спазване на правото на доставчика на 
услуги да поправи съгласно член [...] 
(Поправяне от продавача).

Or. en

Изменение 500
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 155 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга параграф 3, 
средствата за правна защита на клиента 
се упражняват при спазване на правото 

2. Без да се засяга параграф 3, 
средствата за правна защита на клиента 
се упражняват при спазване на правото 
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на доставчика на услуги да поправи, 
независимо от това дали клиентът е 
потребител или не.

на доставчика на услуги да поправи.

Or. de

Изменение 501
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 155 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на неправилен монтаж при 
потребителски договор за продажба,
предвиден в член 101, средствата за 
правна защита на потребителя не се 
упражняват в зависимост от правото на 
доставчика на услуги да поправи.

3. В случай на неправилен монтаж, 
предвиден в член [...] (Неправилен 
монтаж при потребителски договор за 
продажба), средствата за правна защита 
на потребителя не се упражняват в 
зависимост от правото на доставчика на 
услуги да поправи.

Or. en

Изменение 502
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 155 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на неправилен монтаж 
при потребителски договор за
продажба, предвиден в член 101,
средствата за правна защита на 
потребителя не се упражняват в 
зависимост от правото на доставчика на 
услуги да поправи.

3. При договор за свързани услуги, 
средствата за правна защита на 
потребителя не се упражняват в 
зависимост от правото на доставчика на 
услуги да поправи.

Or. de
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Изменение 503
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 155 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Клиентът, ако е потребител, има 
право да прекрати договора поради 
несъответствие в предоставената 
свързана услуга, освен ако 
несъответствието е незначително.

4. Потребителят има право да 
прекрати договора поради 
несъответствие в предоставената 
свързана услуга, освен ако 
несъответствието е незначително.

Or. en

Изменение 504
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 155 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Глава 11 се прилага с необходимите 
изменения, по-специално:

заличава се

a) в договори между търговец и 
потребител, по отношение на 
правото на доставчика на услуги да 
поправи, разумният срок по член 109, 
параграф 5 не трябва да е по-дълъг от 
30 дни;
б) по отношение на поправянето на 
несъответно на договора изпълнение 
членове 111 и 112 не се прилагат; и
в) член 156 се прилага вместо 
член 122.

Or. en

Изменение 505
Евелин Регнер
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Предложение за регламент
Приложение І – член 155 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в договори между търговец и 
потребител, по отношение на 
правото на доставчика на услуги да 
поправи, разумният срок по член 109, 
параграф 5 не трябва да е по-дълъг от 
30 дни;

заличава се

Or. de

Изменение 506
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 155 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на поправянето на 
несъответно на договора изпълнение 
членове 111 и 112 не се прилагат;

заличава се

Or. de

Изменение 507
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 155 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. При прекратяването на договор за 
продажба или договор за 
предоставяне на цифрово съдържание 
се прекратява и всеки договор за 
свързани услуги.

Or. en
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Изменение 508
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 156

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 156 заличава се
Изискване за уведомяване за 

наличието на несъответствие в 
договори за свързани услуги между 

търговци
1. В договор за свързани услуги между 
търговци клиентът може да се позове 
на несъответствие само ако уведоми 
доставчика на услуги в разумен срок за 
наличието му, като посочи 
естеството на несъответствието.
Срокът започва да тече, когато 
свързаната услуга бъде изпълнена или 
когато клиентът открие или е могло 
да се очаква да е открил 
несъответствието, в зависимост от 
това кое от двете събития настъпи 
по-късно.
2. Доставчикът на услуги не може да 
се позовава на настоящия член, ако 
несъответствието се отнася до 
обстоятелства, за които 
доставчикът на услуги е знаел или е 
могло да се очаква да е знаел, и които 
той не е разкрил на клиента.

Or. en

Изменение 509
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 157
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 157 заличава се
Средства за правна защита на 

доставчика на услуги
1. В случай на неизпълнение от 
клиента, доставчикът на услуги 
разполага, с измененията, предвидени 
в параграф 2, със същите средства за 
правна защита, предоставени на 
продавача по глава 13, а именно:
а) да търси изпълнение;
б) да задържи изпълнението на 
собствените си задължения;
в) да прекрати договора; както и
г) да търси лихва върху цената или 
обезщетение.
2. Глава 13 се прилага с необходимите 
изменения. По-специално член 158 се 
прилага вместо член 132, параграф 2.

Or. en

Изменение 510
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение I – член 158 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Право на клиента да откаже 
изпълнение

Право на потребителя да откаже 
изпълнение

Or. en

Изменение 511
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс
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Предложение за регламент
Приложение І – член 158 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Клиентът може по всяко време да 
уведоми доставчика на услуги, че 
повече не желае изпълнението или по-
нататъшното изпълнение на свързаната 
услуга.

1. Потребителят може по всяко време 
да уведоми доставчика на услуги, че 
повече не желае изпълнението или по-
нататъшното изпълнение на свързаната 
услуга.

Or. en

Изменение 512
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 158 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При уведомяване по параграф 1: заличава се
а) доставчикът на услуги повече няма 
право, нито задължение да 
предоставя свързаната услуга; както 
и
б) клиентът, ако няма основание за 
прекратяване на договора по силата 
на друга разпоредба, продължава да 
дължи плащането на цената с 
приспаднатите разноски, които 
доставчикът на услуги е спестил или 
е могло да се очаква да спести поради 
това, че не е длъжен да завърши 
изпълнението.

Or. en

Изменение 513
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 158 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) клиентът, ако няма основание за 
прекратяване на договора по силата на 
друга разпоредба, продължава да дължи 
плащането на цената с приспаднатите 
разноски, които доставчикът на услуги е 
спестил или е могло да се очаква да 
спести поради това, че не е длъжен да 
завърши изпълнението.

б) потребителят, ако няма основание 
за прекратяване на договора по силата 
на друга разпоредба, продължава да 
дължи плащането на цената с 
приспаднатите разноски, които 
доставчикът на услуги е спестил или е 
могло да се очаква да спести поради 
това, че не е длъжен да завърши 
изпълнението.

Or. en

Изменение 514
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 158 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 158а 
Императивен характер на

директивата
Ако правото, приложимо към 
договора, е правото на държава 
членка, потребителят не може да се 
откаже от правата, предоставени по 
силата на националните мерки, 
транспониращи настоящата 
директива.
Всяка договорна клауза, която пряко 
или косвено отнема или ограничава 
правата, произтичащи от 
настоящата директива, не е 
обвързваща за потребителя.

Or. en

Обосновка

С оглед постигане на съответствие с Директива 2011/83/ЕС, съответните 
заключителни разпоредби на тази директива – в изменен вид – следва да бъдат 
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включени в настоящата директива. Вж. член 25 от Директива 2011/83/ЕС.

Изменение 515
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 158 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 158 б
Прилагане

1. Държавите членки обезпечават 
наличието на адекватни и ефективни 
средства,за осигуряване спазването на 
настоящата директива.
2. Средствата, посочени в параграф 1, 
включват разпоредби, по силата на 
които един или няколко от следните 
органи, определени от националното 
право, могат да сезират съгласно 
националното право съдилищата или 
компетентните административни 
органи с цел да се обезпечи 
прилагането на националните 
разпоредби, транспониращи 
настоящата директива:
а) публични органи или техни 
представители;
б) организации на потребителите, 
които имат законен интерес от 
защитата на потребителите;
в) професионални организации, които 
имат законен интерес от 
предприемането на действия.

Or. en

Обосновка

Вж. член 23 от Директива 2011/83/ЕС.
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Изменение 516
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 158 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 158в
Санкции

1. Държавите членки налагат 
санкции за нарушаване на 
националните разпоредби, приети 
съгласно настоящата директива, и 
предприемат всички необходими 
мерки за гарантиране на тяхното 
изпълнение. Предвидените санкции са 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.
2. Държавите членки съобщават тези 
разпоредби на Комисията до [...] и я 
уведомяват в най-кратки срокове за 
всички последващи изменения, които 
ги засягат.

Or. en

Обосновка

Вж. член 24 от Директива 2011/83/ЕС.

Изменение 517
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 158 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 158г
Представяне на доклад от Комисията 

и преглед
До [...] Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
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доклад за прилагането на 
настоящата директива. Ако е 
необходимо, докладът се придружава 
от законодателни предложения за 
приспособяване на директивата към 
промените в областта на правата на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

Следва да има специално изискване за Комисията да докладва, за да информира 
законодателните органи на ЕС, Съвета и Европейския парламент, съответно за 
прилагането на настоящата директива и развитията, свързани с него, и ако е 
необходимо, да предложи допълнителни изменения.

Изменение 518
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – член 158 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 158д
Аспекти, свързани с прилагането

1. Държавите членки приемат и 
публикуват законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими за спазване на 
настоящата директива, до […]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези мерки под формата 
на документи. Комисията използва 
тези документи за целите на доклада, 
посочен в член [...] (Представяне на 
доклад от Комисията и преглед).
Те прилагат тези разпоредби, 
считано от [...].
Когато държавите членки приемат 
тези разпоредби, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива 
или то се извършва при официалното 
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им публикуване. Условията и редът 
на позоваване се определят от 
държавите членки.
2. Разпоредбите на настоящата 
директива се прилагат за 
потребителски договори за продажба, 
сключени след [...].

Or. en

Обосновка

Вж. член 28 от Директива 2011/83/ЕС.

Изменение 519
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – глава 16 – раздел 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава 16, раздел 1 се заличава.

Or. en

Изменение 520
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение І – глава 16 – раздел 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава 16, раздел 2 се заличава.

Or. en

Изменение 521
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс
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Предложение за регламент
Приложение І – глава 16 – раздел 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава 16, раздел 3 се заличава.

Or. en

Изменение 522
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение I - глава 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава 17 се заличава

Or. en

Изменение 523
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение I - глава 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава 18 се заличава

Or. en

Изменение 524
Евелин Регнер

Предложение за регламент
Приложение І – член 179 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Краткият давностен срок е две 1. Краткият давностен срок е три
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години. години.

Or. de

Обосновка

Срокът следва да се удължи в полза на високо равнище на защита на потребителите. 
Освен това в редица държави — членки на ЕС, и без това са предвидени по-дълги 
срокове при предявяване на гарантирането, при грешка или при обезщетение.

Изменение 525
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение І – член 179 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дългият давностен срок е десет
години или в случай на право на 
обезщетение за телесна повреда ― 
тридесет години.

2. Дългият давностен срок е четири
години или в случай на право на 
обезщетение за телесна повреда ― 
тридесет години.

Or. de

Изменение 526
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение І – член 179 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Давността изтича при изтичане 
на по-ранния срок.

Or. de

Изменение 527
Ангелика Ниблер
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Предложение за регламент
Приложение І – член 179 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Същото важи, ако продавачът е 
извършил действия във връзка с 
последващо изпълнение.

Or. de

Обосновка

Предложението за регламент не съдържа до момента регламентиране на въпроса 
какво е отражението на действията във връзка с последващо изпълнение на 
продавача съгласно член 109 и следващите върху давностния срок на средствата за 
правна защита на купувача съгласно член 106. Този въпрос има значително 
практическо значение както за купувача, така и за договорното изчисление на 
продавача. Неговото регламентиране създава правна сигурност за двете страни.

Изменение 528
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение I – член 186 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 186а
Уреждане на спорове

Търговецът е задължен да участва в 
процедура за извънсъдебно решаване 
на договорни спорове по смисъла на 
Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО, 
ако потребителят е направил законно 
искане за това.

Or. de
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Обосновка

Съдебното правоприлагане при трансгранични договори е свързано със значителна 
тежест и рискове за двете страни. С цел насърчаване на доверието на 
потребителите в инструмента на общото европейско право за продажбите, със 
сключването на договора следва да съществува възможност за извънсъдебно 
уреждане на спорове.

Изменение 529
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение I - допълнение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение I, допълнение 1 се 
заличава.

Or. en

Изменение 530
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение I - допълнение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнение 2 заличава се
Образец на формуляр за отказ

(попълнете и изпратете настоящия 
формуляр единствено ако желаете да 
се откажете от договора)
– До [името на търговеца, неговият 
селищен адрес и, ако има такива, 
номерът на факса и електронният му 
адрес се попълват от търговеца]:
– С настоящото 
уведомявам/уведомяваме*, че се 
отказвам/отказваме* от сключения 
от мен/нас* договор за покупка на 
следните стоки*/за предоставяне на 
следното цифрово съдържание/за 
предоставяне на следната свързана 
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услуга*
– Поръчано на*/ получено на*
– Име на потребителя(ите)
– Адрес на потребителя(ите)
– Подпис на 
потребителя/потребителите (само 
ако уведомлението е извършено на 
хартиен носител)
– Дата
*Ненужното се зачерква.

Or. en

Обосновка

Правото на отказ вече е регламентирано в Директива 2011/83/ЕС.

Изменение 531
Евелин Гебхарт, Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Приложение II

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение ІІ се заличава
Or. en


