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Относно: Мотивирано становище от Федералния съвет на Република Австрия относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо 
европейско право за продажбите
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

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

Приложено за сведение е мотивираното становище от Федералния съвет на Република 
Австрия относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мотивирано становище
на Федералния съвет 
от 1 декември 2011 г.

На основание член 23ж, алинея 1 от Федералния конституционен закон във връзка с 
член 6 от Протокол № 2 за прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност

COM (11) 635 окончателен
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско 
право за продажбите
(60696/EU XXIV. GP)

„A. Мотивирано становище

Настоящото предложение за регламент не е съвместимо с принципа на субсидиарност.

Б. Мотиви

На 11 октомври 2011 г. Европейската комисия представи предложението си за 
регламент за общо европейско право за продажбите. Този нов нормативен акт трябва да 
се прилага при трансгранични договори за продажба. Той представлява нов нормативен 
акт в сферата на договорното право, който страните по договора могат да избират 
свободно и който трябва да действа, заедно със съществуващите 27 договорноправни 
уредби на държавите-членки, като 28-ма система. Целта на Европейската комисия е 
чрез този незадължителен инструмент да насърчи трансграничния правен обмен, най-
вече в областта на модерните начини за търговска реализация на продукти и преди 
всичко електронната търговия. Колкото похвални са тези стремежи, толкова спорно 
изглежда избраното средство за тяхното осъществяване.

Както вече стана ясно от отрицателното становище относно това предложение във 
връзка с Акта за вътрешния пазар, успоредното съществуване на различни нормативни 
уредби не води до онази степен на правна сигурност, която съществува в австрийското 
частно право от създаването на Общия граждански кодекс (ABGB) насам и е 
гарантирана от австрийския законодател точно отпреди 200 години. Опасността от 
правна несигурност, произтичаща от европейското право за продажбите, се дължи, от 
една страна, на ограниченото приложно поле, което не урежда определени аспекти на 
дадено правоотношение. Така например въпросите, свързани с правоспособността или
представителството, трябва да бъдат изяснени съгласно приложимото национално 
право, въпреки приложимостта на общото европейско право за продажбите. Вследствие 
на това правоприлагащото лице ще бъде конфронтирано не само с две правни системи, 
т. е. тази на договорния партньор и неговата собствена, но и с една трета правна 
система. Това наличие на три приложими правни системи би създало значителни 
противоречия в пресечната точка между националното законодателство и европейското 
право за продажбите.

Не можем да се съгласим с аргумента на Европейската комисия, че този инструмент,



CM\886237BG.doc 3/4 PE478.418v01-00

BG

предвиден като незадължителен, би представлявал част от националното 
законодателство на държавите-членки и по тази причина ще трябва да бъде включен в 
нормативната уредба на съответната държава-членка. Един регламент съгласно правото 
на ЕС не става национално законодателство, а си остава законодателство на ЕС. Много 
по-правилно е да се каже, че незадължителният инструмент би заменил части от 
националното законодателство като алтернативен договорен режим.

От друга страна, в този нормативен акт се съдържат множество неопределени понятия, 
които трябва да се тълкуват автономно, и по тази причина от СЕС като последна 
инстанция. Този процес –  и съответно създаването на правна яснота – ще отнеме 
години и освен това е свързан с повишен риск по отношение на съдебните разноски, 
поради което би се затруднил достъпът до правосъдие. Допълнителната полза за 
правоприлагащите лица, която се очаква от предложението за незадължително право за
продажбите, вероятно ще бъде незначителна. Точно обратното, правната несигурност 
създава опасения за увеличаване на разходите по транзакциите.

Освен това в предложението за регламент са включени области, които бяха включени в 
първоначалната редакция на текста на Директивата за правата на потребителите и 
поради голямата съпротива от страна на държавите-членки трябваше да бъдат 
изключени от тази директива преди приемането й. Така например първоначално 
директивата съдържаше една глава за договорни клаузи, които дават възможност за 
злоупотреба. Поради различното изходно положение и произтичащата от това нужда от 
регулация, тези клаузи в държавите-членки се различават значително помежду си, 
въпреки съществуването на директива, която обаче предлага хармонизация на 
минимално равнище. В тази сфера на може да се постигне консенсус за хармонизация. 
Заличените по тази причина разпоредби от Директивата за правата на потребителите 
сега бяха включени без изменение в предложението за регламент относно общото 
европейско право за продажбите.

При предложението за общо европейско право за продажбите действително не се 
отнася за императивна уредба, защото в крайна сметка там се предвижда възможност за 
страните по договора да решат дали да изберат тази система за приложима или не, но 
съществуват опасения, че потребителят, който е в по-слаба структурна позиция, или 
МСП, спрямо които договорното право също е приложимо, няма да могат да повлияят
върху избора на приложимо право, когато имат за договорен партньор голям концерн.

При създаването на европейски мерки, насочени към увеличаване на броя на 
трансграничните сделки, трябва да се анализират действителните проблеми в тази 
област. Резултатите от проучването на Евробарометър през март тази година са ясни: 
Не различните правни системи, а фактическите и практическите проблеми от рода на 
често съществуващи езикови бариери, страх от измама, проблеми при доставката или 
фактически проблеми в случай на доставен дефектен продукт възпират потребителите 
от трансгранични сделки. Пречка за трансгранична дейност за предприятията също така 
са не толкова различните правни системи, а по-скоро в случая решаваща роля играят 
икономическите съображения от общ характер.

Накрая бихме желали да посочим, че в контекста на съдебната практика във връзка с 
Европейското кооперативно дружество (срв. СЕС , C-436/03) изглежда повече от 
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спорно използването на член 114 от ДФЕС като правно основание за незадължително
право за продажбите. Член 114 от ДФЕС не следва да се използва като правно 
основание за създаване на „успоредни правни инструменти“ в области, които в момента 
са в правомощията на държавите-членки. Тъй като при незадължителния инструмент не 
става въпрос за хармонизираща мярка, би следвало да се направи опит като правно 
основание да се използва член 352 от ДФЕС, който, за разлика от член 114 от ДФЕС,
изисква единодушно решение на Съвета.

Един европейски регламент се прилага пряко в държавите-членки, но не е част от 
тяхното национално законодателство, а се намира в конкуренция с него. В крайна 
сметка незадължителният инструмент не е предназначен за промяна на националната 
нормативна уредба, а по-скоро за предоставяне на напълно хармонизирана успоредна
правна уредба. Освен това съществува и опасност от спиране на процеса на 
хармонизация в области, в които създаването на единни императивни разпоредби под 
формата на директиви или регламенти за защита на потребителите е абсолютно 
наложително. В тази връзка ще посочим съдържащите се в общото европейско право за 
продажбите разпоредби относно цифровото съдържание, които, за съжаление, са в 
недоразвита форма.

Австрийското законодателство в областта на частното право, по-специално Общият 
граждански кодекс (ABGB) и неговите ценности, които са станали част от правните 
убеждения на нашите граждани, в никакъв случай не се противопоставя на 
изпълнението на целите на предложението. Затова вместо незадължителен инструмент,
трябва да се създават мерки за укрепване на доверието на европейско равнище, които 
да противодействат на действителните пречки за трансграничния търговски обмен. По 
тази причина представеното предложение на Комисията не съответства на 
изискванията на принципа на субсидиарност, тъй като не е необходимо за постигане на 
целта и освен това не е доказано дали чрез създаване на 28-ма договорна нормативна 
уредба би се постигнала допълнителна полза.

По отношение на твърденията на Комисията относно съвместимостта с принципа на 
субсидиарност, можем принципно да посочим, че тези твърдения би следвало да 
покажат балансирано последиците от предложените изменения на основата на 
конкретни количествени и качествени критерии. Комисията въпреки това се задоволява 
единствено с посочването на големите транзакционни разходи за предприятията, без да 
взема предвид евентуалните допълнителни разходи за потребителите. Потенциалната 
стопанска вреда, която би произтекла от предложението поради комплексното му 
правно естество, също трябва да бъде посочена в количествено изражение от 
Комисията, за да бъде надеждна оценката на въздействието. Едва тогава оценката на 
въздействието би могла да послужи като надеждна основа за оценка на съвместимостта 
на предложението с принципа на субсидиарност.“


