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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(102/2011)

Относно: Мотивирано становище от Бундестага на Федерална република Германия 
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 Бундестага на Федерална 
република Германия относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Германски Бундестаг

Многоуважаеми господин председател,

На своето 146-то заседание на 1 декември 2011 г. Германският Бундестаг зае относно

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско 
право за продажбите

Документ на Съвета № 15429/11; COM(2011)635 окончателен

следната позиция:

Като взе предвид информацията в документ 17/7713 № A.5, прие следната резолюция 
като мотивирано становище съгласно член 6 от Протокол № 2 към Договора за 
Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз относно 
прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност:

„Германският Бундестаг счита, че предложението за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите (COM(2011)635; 
документ на Съвета № 15429/11) е несъвместимо с принципа на субсидиарност.

Бундестагът посочва своята резолюция относно Зелената книга на Комисията относно 
възможните политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно 
право за потребители и предприятия (COM(2010)348 окончателен; документ на Съвета 
№ 11961/10) в документ 17/4565. Той потвърждава своето

убеждение, че преди прилагането на разпоредбите на ЕС в областта на договорното 
право, и по-специално в областта на правото за продажбите, трябва да се предприеме 
сериозна оценка на въздействието във връзка с очакваните правни последици и 
фактическото въздействие върху пазара, както и върху потребителите.

Обосновка:

1. Съгласно член 6 от Протокол № 2 към Договора за Европейския съюз (ДЕС) и 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и на пропорционалност, националните парламенти могат 
да изложат в мотивирано становище причините, поради които считат, че проектът на 
законодателен акт не е съобразен с принципа на субсидиарност.

Бундестагът застъпва становището, че критерият за проверка, който прилагат 
националните парламенти, следва да се разбира широко: той включва избора на 
правното основание, спазването на принципа на субсидиарност в по-тесен смисъл 
съгласно член 5 параграф 3 от ДЕС, както и на принципа на пропорционалност
съгласно член 5 параграф 4 от ДЕС.
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Компетентността на Европейския съюз съгласно принципа на предоставена 
компетентност представлява необходим предварителен въпрос при проверката на 
спазването на принципа на субсидиарност. Правилата относно компетентността често 
съдържат конкретизации на принципа на субсидиарност и на принципа на 
пропорционалност – следователно изолирана проверка на принципа на субсидиарност 
често не би могла да бъде целесъобразна.

В това свое правно становище Бундестагът се вижда подкрепен от значителен обем
правна литература (Hans Hofmann, Europäische Subsidiaritätskontrolle in Bundestag und 
Bundesrat, Das 8. Berliner Forum der Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung (DGG)
(Европейски контрол над субсидиарността в Бундестага и Бундесрата, Осми Берлински 
форум на Германската законодателна асоциация (DGG)), ZG 2005, 66, (70, 73); Christine 
Mellein, Subsidiaritätskontrolle durch nationale Parlamente, Eine Untersuchung zur Rolle der 
mitgliedstaatlichen Parlamente in der Architektur Europas (Контрол над субсидиарността 
от националните парламенти, Изследване на ролята на националните парламенти в 
архитектурата на Европа), Baden-Baden, 2007, стр. 200 и сл.; Ingolf Pernice/Steffen 
Hindelang, Potenziale europäischer Politik nach Lissabon -Europapolitische Perspektiven für 
Deutschland, seine Institutionen, seine Wirtschaft und die Bürger (Потенциалът на 
европейската политика след Лисабон – европолитически перспективи за Германия, 
нейните институции, нейната икономика и гражданите), EuZW 2010, 407 (409); Jürgen 
Schwarze, Der Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents - Struktur, Kernelemente und 
Verwirklichungschancen (Проектът за конституция на Европейския конвент – структура, 
основни моменти и възможности за реализация), в: същото (изд.), Der 
Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents, Verfassungsrechtliche Grundstrukturen und 
wirtschaftsverfassungsrechtliches Konzept (Проектът за конституция на Европейския 
конвент, основни конституционноправни структури  и икономическа 
конституционноправна концепция), Baden-Baden 2004, стр. 489, 522 и сл.; Elisabeth 
Wohland, Bundestag, Bundesrat und Landesparlamente im europäischen Integrationsprozess, 
Zur Auslegung von Art. 23 Grundgesetz unter Berücksichtigung des Verfassungsvertrags von 
Europa und des Vertrags von Lissabon (Бундестагът, Бундесратът и националните 
парламенти в процеса на европейска интеграция, Относно тълкуването на член 23 от 
Основния закон с отчитане на Договора за създаване на конституция за Европа и 
Договора от Лисабон), Frankfurt (Main) 2008, стр. 201 и сл.; Alexandra Zoller, Das 
Subsidiaritätsprinzip im Europäischen Verfassungsvertrag und seine innerstaatliche 
Umsetzung in Deutschland (Принципът на субсидиарност в Договора за създаване на 
конституция за Европа и вътредържавното му прилагане в Германия), в: Europäisches 
Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Европейски център за проучване на 
федерализма Тюбинген) (изд.), Jahrbuch des Föderalismus 2005 (Годишник на 
федерализма 2005), Baden-Baden, 2005, стр. 270; Peter Altmaier, Die 
Subsidiaritätskontrolle der nationalen Parlamente nach dem Subsidiaritäts-protokoll zum EU-
Verfassungsvertrag (Контролът над субсидиарността на националните парламенти 
съгласно Протокола за субсидиарността към Договора за създаване на конституция за 
Европа), в: Hans-Jörg Derra (изд.), Freiheit, Sicherheit und Recht, FS für Jürgen Meyer zum 
70. Geburtstag (Свобода, сигурност и право. Юбилеен сборник по случай 70-
годишнината на Jürgen Meyer), Baden-Baden 2006, стр. 314; Marco Buschmann/Birgit 
Daiber, Subsidiaritätsrüge und Grundsatz der begrenzten. Einzelermächtigung
(Възражението относно субсидиарността и принципът на възлагане на правомощия), 
DÖV 2011, 504, (505, 506)).
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По време на експертния разговор в Подкомисията по европейско право на комисията по 
правни въпроси на Бундестага на 16 юни 2010 г. по темата „Проверка на принципа на 
субсидиарност съгласно правото на Европейския съюз“ повечето експерти, а именно 
проф. д-р Christian Calliess, проф. д-р Adelheid Puttler, Oliver Suhr, д-р Joachim 
Wuermeling и проф. д-р Ralph Alexander Lorz, също се изказаха в подкрепа на широко 
разбиране на принципа на субсидиарност в рамките на възражението относно 
субсидиарността.

Бундесратът също вижда нарушение на принципа на субсидиарност, когато
Европейският съюз няма компетентност да приема законодателен акт (напр. документ 
на Бундесрата 43/10 (Решение)).

2. Европейската комисия прие своето Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите (по-нататък за 
краткост Регламента) на 11 октомври 2011 г. Комисията посочи като правно основание 
за Регламента член 114 от ДФЕС. Бундестагът счита, че член 114 от ДФЕС не може да 
даде правно основание за общо европейско право за продажбите.

Съгласно член 114, параграф 1, второ изречение от ДФЕС Европейският парламент и 
Съветът приемат мерките за сближаване на законовите, подзаконовите или
административни разпоредби на държавите-членки, които имат за цел създаването и 
функционирането на вътрешния пазар. По своята цел и съдържание обаче Регламентът 
не е предназначен, нито може да постигне подобно сближаване на законодателствата с 
въвеждането на общо европейско право за продажбите.

a) Общото европейско право за продажбите следва да намери приложение на 
доброволни начала при трансгранични договори, ако страните по договора изрично 
вземат решение за това. Отделните предпоставки за избора на общото европейско 
право за продажбите от страните по договора произтичат от членове 3 и сл. от 
Регламента. Ако страните не постигнат споразумение относно прилагането на общото 
европейско право за продажбите, остава прилагането на съответното национално право 
съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета, 
респективно други стълкновителни разпоредби.

Националните правни разпоредби относно договорите за покупко-продажба и другите 
видове договори, обхванати от общото европейско право за продажбите, следва да 
останат незасегнати съгласно Регламента. В съображение 9 от Регламента изрично се 
посочва, че хармонизирането на договорното право не се осъществява посредством 
изменение на действащото национално договорно право, а посредством създаване във 
всяка държава-членка на незадължителен втори режим на договорно право за 
договорите в неговия обхват на действие.

б) В съдебната практика на Съда на Европейския съюз е посочено ясно, че 
законодателен акт, който оставя без изменение действащите национални правни норми, 
няма за цел сближаване на законовите, подзаконови и административни разпоредби на 
държавите-членки по смисъла на член 114 от ДФЕС (вж. Съд на Европейския съюз, 
Решение от 2 май 2006 г. по дело Парламент/Съвет (C-436/03, Recueil 2006, I-3733). 
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Законодателни мерки, с които се определят единни норми за целия Европейски съюз, 
които съществуват паралелно със съответните разпоредби на националното право и 
само ги дублират, следователно не могат да се основават на член 114 от ДФЕС.

Това тълкуване на член 114 от ДФЕС се потвърждава от систематичното сравняване с 
правното основание на член 118 от ДФЕС. Съгласно тази разпоредба, въведена с 
Договора от Лисабон, чрез обикновена законодателна процедура могат да се създават 
наред с другото права с цел гарантиране на единна защита на правата върху 
интелектуалната собственост в Съюза. Такива права съществуват наред със 
съответните права на държавите-членки, без да ги изменят или заменят. Договорът от 
Лисабон следователно предоставя на Европейския съюз компетентност да постановява 
законодателни мерки, които действат успоредно с националните норми, изключително 
за ограничен обхват от правата върху интелектуалната собственост. По аргумент от 
противното следва, че не може да има позоваване на член 114 от ДФЕС като правно 
основание за европейските норми във всички останали сфери, ако тези норми са в сила 
успоредно с националните права и ги оставят иначе незасегнати.

Това отговоря също и на досегашната законодателна практика на Европейския съюз: 
права и правни форми на ЕС, които съществуват успоредно със съответните 
национални правни разпоредби, без да ги изменят или заместват, досега не са били 
базирани на член 114 от ДФЕС, а винаги на член 352 от ДФЕС (вж. регламентите за 
създаване на Европейското икономическо обединение, Европейското дружество и 
Европейското кооперативно дружество). Същото важи за европейските регламенти за
закрила на сортовете растения, за марка на Общността и дизайн на Общността, които 
допълват националното право, но не го заместват или наподобяват.

В обществено допитване на комисията по правни въпроси на Бундестага от 21 ноември 
2011 г. експертите проф. д-р Hans Christoph Grigoleit, д-р Peter Huttenlocher, проф. д-р 
Karl Riesenhuber, проф. д-р Wulf-Henning Roth,
проф. д-р Marina Tamm и проф. д-р Gerhard Wagner потвърдиха съмненията относно 
избора на член 114 от ДФЕС за правно основание на Регламента.

Тук може да се направи позоваване на „компетентността за допълване“ съгласно 
член 352 от ДФЕС. Това правно основание предвижда обаче друга процедура. Съгласно 
член 352, параграф 1 от ДФЕС Съветът трябва да вземе решение с единодушие след 
одобрение от Европейския парламент. Освен това германският представител в Съвета 
може да даде съгласието си само след като Бундестагът със съгласието на Бундесрата 
го оправомощи за това със закон съгласно член 23, параграф 1 от Основния закон 
(параграф 8 от Закона за поемане на отговорност за интеграцията 
(Integrationsverantwortungsgesetz)).

3. Бундестагът освен това изразява съмнение относно това, че Регламентът е в 
съответствие с принципа на субсидиарност в тесния смисъл и с принципа на 
пропорционалност.

a) Съгласно член 5, параграф 3 от ДЕС в областите, които не попадат в неговата
изключителна компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото целите на 
предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 



PE478.528v01-00 6/7 CM\887301BG.doc

BG

държавите-членки, а поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат 
да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза.

Действията на равнището на ЕС предполагат, че преследваните цели изобщо могат да 
се постигнат пълноценно с тези конкретни мерки. Комисията се позовава на пречките 
пред трансграничната търговия, които се дължат на различието на договорните права в 
държавите-членки.

Бундестагът изразява съмнение, че разликите в договорното право в държавите-членки 
действително възпрепятстват осезаемо икономическата дейност в Европейското правно 
пространство. Тук може да се направи позоваване на опита с покупателното право на 
ООН (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Той 
показва, че решаващите пречки пред трансграничната икономическа дейност са най-
вече езиковите бариери и териториалната отдалеченост. Това важи в еднаква степен 
както за потребителите, така и за предприятията и се доказва и от становищата на 
сдруженията на потребителите и икономическите организации.
Ако вариантността на договорноправните уредби е от второстепенно значение в 
трансграничната търговска дейност, то няма потребност от общо европейско право за 
продажбите и следователно не е наложителна и мярката по смисъла на член 5 от ДЕС.

Освен това постигането на целите се поставя под съмнение и поради факта, че 
съществени въпроси във връзка със сключването на ефективен договор не са уредени в 
общото европейско право за продажбите, а отново са оставени на националното право, 
приложимо съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008 и Регламент (ЕО) № 864/2007 или 
съгласно други релевантни стълкновителни норми (съображение № 27). Това засяга
важни въпроси като правосубектност, недействителност на договора поради 
недееспособност, представителство, незаконност и неморалност на договора, 
прехвърляне на вземане, прихващане и сливане, множество длъжници и кредитори и 
промяна на страните по договора. На този фон, в противовес на съображение № 8 
страните няма да имат възможност да сключат своя договор на базата на единен набор 
от норми на договорното право. По този начин с общото европейско право за 
продажбите за практикуващите юристи не се премахва, а по-скоро се увеличава още 
повече правната несигурност и неяснота, произтичащи от различните договорноправни 
уредби на вътрешния пазар.

Бундестагът вижда освен това опасност от значителна правна несигурност и в сферата 
на разпоредбите, обхванати от Регламента, което е основание за значително съмнение 
относно достижимостта на целите на Регламента. Общото европейско право за 
продажбите може да предостави, естествено, само общи законови разпоредби, които 
освен това съдържат много правни понятия, за които липсва определение. Договорното 
право в Германия, както и в другите държави-членки, обаче, е повлияно в голяма 
степен от съдебната практика. Преобладаващата част от релевантните за страните 
правила следователно предстои да се създават едва оттук нататък на базата на 
конкретизиращо и нормотворящо прилагане от страна на съдилищата. Това беше
показано ясно от развитието на националните договорноправни уредби в Европа. В 
Европейския съюз все пак няма единна гражданска юрисдикция, с която да може да се 
създаде нормативна система, обезпечаваща правна сигурност. Съдът на Европейския 
съюз поради своята функция и структура не е в състояние да гарантира правно 
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единство. Освен това, както показва сравнението между развитието на националните 
законодателства, подобен процес ще отнеме дълги години, ако не и десетилетия, както
подчертаха и експертите в рамките на допитването от 21 ноември 2011 г. Това ще бъде 
време, в което, в противовес на целите на Комисията, ще има по-малка, а не по-голяма 
правна сигурност. През този период трансграничната търговия няма да бъде 
стимулирана, а много повече възпрепятствана вследствие на тази правна несигурност и 
произтичащите по-високи разходи по сделките.

б) Съгласно член 5, параграф 4 от ДЕС действията на Съюза съгласно принципа на 
пропорционалност не могат нито по съдържание, нито формално, да надхвърлят 
необходимото за постигане на целите на Договорите.

Поради посочените в буква а) причини Бундестагът счита, че не е спазен и принципът 
на пропорционалност, защото вече съществува съмнение по отношение на 
пригодността на Предложението за постигане на поставените цели.“

Прилагам решението-препоръка на комисията по правни въпроси в документ 17/8000, 
залегнало в основата на решението на Бундестага.

С уважение,

/подпис/

Проф. д-р Norbert Lammert


