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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
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Относно: Мотивирано становище на Сената на Белгия 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 в срок от осем седмици от датата на предаване 
на проект на законодателен акт всеки национален парламент може 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 на Сената на Белгия относно 
горепосоченото предложение.



PE478.715v01-00 2/7 CM\888688BG.doc

BG

Сенат на Белгия

Парламентарна сесия 2011—2012 г.

6 декември 2011 г.

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско 
право за продажбите (COM(2011)0635)

Контрол на прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност

Заключения на комисията по правосъдие

Раздел 1. Текстове

В член 5, параграф 3, алинея 2 от Договора за Европейския съюз се установяват две 
правила.

Първото касае начина на действие. То се отнася до институциите на Съюза, които 
следва да прилагат „принципа на субсидиарност в съответствие с Протокола относно 
прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност“1.

Второто правило касае контрола. То се отнася до институциите на държавите членки: 
„Националните парламенти следят за спазването на принципа на субсидиарност в 
съответствие с процедурата, предвидена в този протокол“.

В протокол № 1 към Договора за ЕС се определя ролята на националните парламенти в 
Европейския съюз. В член 2, алинея 3 от него се посочва, че „проектите на 
законодателни актове, инициирани от Комисията, се изпращат пряко от Комисията на 
националните парламенти едновременно с изпращането им на Европейския парламент 
и на Съвета“.

В член 3, първа алинея от този протокол се добавя, че „националните парламенти могат 
да отправят до председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 
мотивирано становище относно съответствието на даден проект на законодателен акт с 
принципа на субсидиарност съгласно процедурата, предвидена в Протокола относно 
прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност“2.

Протокол № 2 се отнася до „прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност“ и до системата за контрол на прилагането на тези принципи 
                                               
1 Член 5, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС гласи следното: „По силата на принципа на 
субсидиарност, 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 държавите-членки, както на централно, така и на регионално и местно равнище, а поради 
обхвата или последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на 
Съюза“.
2 За тълкуване на тези разпоредби вж. F. Delpérée и F. Dopagne, Le dialogue parlementaire Belgique-Europe, 
предговор от W. Martens, Брюксел, Bruylant, 2010 г..
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(преамбюл на протокола).

По-специално в член 6, първа алинея се посочва, че „в срок от осем седмици от датата 
на предаване на проект на законодателен акт на официалните езици на Съюза, всеки 
национален парламент или всяка камара на национален парламент може 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. Всеки национален парламент или всяка 
камара на национален парламент следва да се консултира, когато е уместно, с 
регионалните парламенти, които имат законодателни правомощия“.

Освен това не трябва да се забравя, че подписването от Белгия на Договора от Лисабон 
е придружено от нейната декларация относно националните парламенти Декларация № 
51). Белгия уточнява, че „в съответствие с нейното конституционно право и в 
зависимост от областите на компетентност, упражнявани от Съюза, както Камарата на 
представителите и Сенатът на федералния парламент, така и парламентарните асамблеи 
на общностите и регионите действат като съставни части на националната 
парламентарна система или камари на националния парламент“.

По силата на текстовете, посочени по-горе, на 20 октомври 2011 г. на Сената е 
изпратено предложението за регламент от 11 октомври 2011 г. за общо европейско 
право за продажбите (COM(2011)0635).

Предложението е препратено на комисията по правосъдие, която го разглежда на 
своите заседания на 22 и 29 ноември и 6 декември. Комисията по правосъдие провежда 
изслушвания, отразени в приложението към доклада (документ на Сената № 5-1382/1). 
Тя също така получава становища в писмен вид от страна на проф. Patrick Wéry, Benoît 
Kohi и Denis Philippe от Сдружението на френскоезичните и немскоезичните
адвокатски колегии (l'Ordre des barreaux francophones et germanophones) и Eddy Boydens 
от Сдружението на фламандските адвокатски колегии (L'Orde van Vlaamse Balies), 
които също са включени в приложението към доклада.

Следва да се напомни, че определеният срок за предоставянето на становище относно 
зачитането на принципа на субсидиарност изтича на 12 декември 2011 г.

Раздел 2. Методологични съображения

Когато парламентарната асамблея изготвя своето становище относно съответствието на 
даден проект на законодателен акт с принципа на субсидиарност, тя следва да се 
ръководи от две методологични предписания. Първото е от юридически, а второто —
от по-политически характер.

От правна гледна точка проверката на съответствието следва да се възприема в 
първоначалното й значение, а именно съпоставянето на две норми: от една страна, 
разпоредбите на проекта на текст, а от друга страна — разпоредбите на Договора, в 
дадения случай разпоредбите относно принципа на субсидиарност. Това сравнение 
следва да се изрази в оценка от правна гледна точка на действителността на 
предприетата законодателна мярка. Ако при този анализ се окаже, че проектът на текст 
не съответства на принципа на субсидиарност и ако тази оценка се споделя и от други 
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парламентарни асамблеи, авторът на текста трябва да преразгледа своето предложение.

От политическа гледна точка, разбира се, е целесъобразно парламентарната асамблея да 
приеме становище въз основа на критериите за политическа оценка, които обикновено 
прилага — по принцип избраните представители следва да извършат оценка на дадено 
предложение съгласно чисто политически критерии. При разглеждането на пилотния 
проект на Конференцията на комисиите по европейски въпроси (КОСАК) във връзка с 
третия пакет от мерки за железопътния транспорт Сенатът — както и Камарата на 
представителите — подчерта политическия характер на оценката, която е било 
необходимо да се извърши тогава.

Процедурата за контрол на прилагането на принципа на субсидиарност предоставя на 
асамблеята възможността да изрази становището си за общата организация на 
правомощията в рамките на Европейския съюз. Тя също така й предоставя 
възможността да посочи как според нея следва да се тълкуват разпоредбите на 
Договора, съгласно които политическите решения следва да се вземат „възможно най-
близо до гражданите на Съюза“ (преамбюл на протокол № 2).

По тези съображения е целесъобразно парламентарната асамблея да разгледа три 
отделни въпроса при извършването на оценка на прилагането на принципа на 
субсидиарност1:

a) Въпрос за компетентността: При изготвянето на даден законодателен акт 
европейските органи придържали ли са се към своята област на компетентност? Могат 
ли да открият в Договорите правно основание за намеса в тази сфера?

б) Въпрос за състоятелността: Законодателният акт във вида, в който е изготвен, 
отговаря ли по подходящ начин на проблема, който си поставя за цел да разреши? 
Подходяща ли е предвидената мярка? Улеснява ли или предоставя ли възможност за 
постигането на целта, която европейските институции преследват?

в) Въпрос за близостта: Проектът на законодателния акт зачита ли в достатъчна 
степен инициативите и становищата на националните органи? Държавите членки не 
биха ли могли да постигнат същите резултати сами? „Измеренията или последиците от 
предвижданото действие“ оправдават ли европейската намеса в тази област?

От друга страна ролята на парламентарните асамблеи не предвижда те да изразяват 
становището си относно съдържанието на предложението за регламент или да 
подчертават неговите предимства или недостатъци2.

Раздел 3. Цел на предложението за регламент

Предложението за регламент за общо европейско право за продажбите има за цел да 
допринесе за гладкото функциониране на вътрешния пазар чрез предоставянето на 
                                               
1 По тази тема вж. Le principe de subsidiarité, Брюксел, Bruylant, 2000 г. и L'Europe de la subsidiarité (ред. 
M. Verdussen), Брюксел, Bruylant, 2000 г..
2 Според проф. Wéry опасенията, че на практика продавачът може да налага волята си на потребителя и 
че по отношение на стандартните договори потребителите са лишени от възможността да преговорят, са 
основателни.
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единен набор от норми на договорното право, които да се прилагат на доброволна 
основа.

То е насочено както към предприятията, така и към гражданите. Идеята е, че 
предприятията ще спомагат за развитието на трансграничната търговия, а гражданите 
ще бъдат насърчавани да извършват трансгранични покупки при наличието на 
подобрени условия на удобство и сигурност. Ето защо предложението се отнася както 
до договорите за продажба, сключени между предприятия, така и до договорите, 
сключени между предприятия и граждани.

По този начин ще се създаде един самостоятелен и единен набор от норми с 
факултативен характер. Той ще се прилага единствено ако страните по 
трансграничните сделки дадат съгласието си. Той ще представлява „втори режим на 
договорното право“ в рамките на договорното право на всяка една от държавите 
членки, съществуващ успоредно с първия режим, който включва Гражданския кодекс 
(членове 1582—1701) и законите със задължителна сила, които уреждат системата на 
потреблението.

Приемането на тази факултативна система ще позволи да се премахнат редица пречки, 
произтичащи от различията между правните системи, свързани с договорното право, 
по-специално с договорите за продажба, и би могло да послужи за пример по 
отношение на хармонизирането на договорното право като цяло.

Раздел 4. Анализ на съответствието

Като взе предвид формулираните забележки относно методологията, комисията по 
правосъдие разгледа представеното й за оценка предложение за регламент от три 
различни гледни точки.

4.1. По отношение на анализа на компетентността комисията по правосъдие отбелязва, 
че Договорите не съдържат специални разпоредби, които предоставят възможност за 
приемането на правен режим като част от правото на държавите членки, без при това да 
се изменят основните разпоредби.

При все това този проект на законодателен акт не си поставя за цел да замени 
националното право, нито да хармонизира неговите разпоредби. Той цели да се създаде 
нов правен инструмент, който да съществува успоредно с разпоредбите на 
националните правни системи и в голяма степен да се конкурира с тях. 

Авторите на предложението ползват като правно основание член 114, параграф 1 от 
Договора за функционирането на ЕС. Тази разпоредба си поставя за цел да постигне 
„сближаване на законовите, подзаконовите или административните разпоредби на 
държавите-членки, които имат за цел създаването или функционирането на вътрешния 
пазар“. В параграф 3 от същия член се посочва, че в предложенията, които изготвя, по-
специално в областта на закрилата на потребителите, Комисията приема за база 
„високо равнище на закрила“.

При все това предложението не съдържа перспективата за сближаване на националните 
правни разпоредби. Авторите е трябвало да изберат друго правно основание, например 
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член 352 от Договора за функционирането на ЕС, който предоставя правото на Съюза 
да приема „необходимите разпоредби“, ако „действие на Съюза изглежда необходимо в 
рамките на определените от Договорите политики с оглед постигането на посочена в 
Договорите цел, без последните да предвиждат необходимите за това правомощия“.

В този случай авторите на предложението би трябвало да осигурят единодушното 
одобрение на държавите членки. Като се позовават погрешно на член 114 от Договора 
за функционирането на ЕС, те са в нарушение на европейския законодателен процес и 
освен това изместват тежестта за вземане на политически решения към Съюза.

4.2. Що се отнася до анализа на състоятелността комисията по правосъдие установява, 
че по отношение на трансграничните сделки намесата на европейските органи би могла 
да има въздействие, което националните законодателства не могат да окажат в рамките 
на една правна система, която е ограничена до националното право. Тя би могла да 
допринесе за опростяване и повишаване на сигурността на трансграничните сделки за 
петстотин милиона души.

Тази цел е валидна. Тя е част от целите, които Европейският съюз може и дори трябва 
да преследва. При все това може да се повдигне въпросът дали се използват най-
подходящите средства за постигането на тази цел. На практика предвиденото 
законодателство би могло да предложи на група икономически оператори удобно 
средство за заобикаляне на задължителните разпоредби от националните 
законодателства.

Проф. Patrick Wéry — чието проучване несъмнено подкрепя предложението за 
регламент — не пропуска да отбележи, че според изложението на мотивите в 
съответствие с член 114, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС общото 
европейско право за продажбите ще гарантира високо равнище на закрила на 
потребителите чрез създаването на собствен набор от задължителни норми, които 
запазват или увеличават степента на закрила, с която се ползват потребителите по 
силата на действащото право за защита на потребителите в Съюза.

При все това той добавя, че точността на това твърдение би могло да се постави под 
въпрос в светлината на позитивното белгийско право и че примерът за 
неравноправните условия в договори между търговците и потребителите е 
красноречив. В заключение той посочва, че предложението предлага по-ниска степен 
на закрила в сравнение с белгийското право, по-специално със Закона от 6 април 2010 
г. за пазарните практики и защитата на потребителите.

На базата на това заключение изглежда, че предложението за регламент не води до 
постигане на целите, които преследва. 

4.3. Що се отнася до анализа на близостта, уместно е да се повдигне въпросът дали 
авторите на предложението за европейски регламент доказват в достатъчна степен, че 
предлаганият от тях законодателен акт отговаря на принципа на субсидиарност.

Въпреки че те би трябвало представят доказателства за това, че действията на 
европейско равнище биха били по-ефикасни в областта на правото за продажбите и 
биха благоприятствали в по-голяма степен развитието на вътрешния пазар, те не 
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подкрепят своята принципна позиция с конкретни цифри.

Твърдението, че Съюзът е този, който може най-успешно да разреши проблема с 
правната разпокъсаност (докладна записка на проф. Wéry), не е достатъчно само по 
себе си, освен ако се обърне логиката и това, което трябва да се докаже, се приема като 
даденост, а именно че, без да се разглеждат гаранциите, съдържащи се в 
законодателството на държавите членки, приемането на европейски регламент би било 
по-удачно с оглед на установяването на единен правен режим в тази област.

Авторите изглежда не вземат предвид въздействието на Директива 2011/83/ЕС относно 
правата на потребителите (Официален вестник на Европейския съюз, 22 ноември 2011 
г.), която все още не е транспонирана в националното право. Те не показват по какъв 
начин е възможно да се съвместят разпоредбите на предложението за регламент и 
разпоредбите на Регламент № 593/2008 относно приложимото право към договорни 
задължения (Рим I).

Авторите не представят също доказателства за това, че един двадесет и осми режим, 
описан като „факултативен“, който се добавя към двадесет и седемте правни режима, 
приложими в държавите членки, и влиза в конкуренция с тях, ще служи по-добре на 
интересите на производителите и на потребителите.

Хармонизирането на законодателството относно защитата на потребителите е успешно. 
То трябва да постига своите цели по по-сигурен и ефикасен начин, отколкото един 
минимален режим за защита, прилаган на доброволна основа.

Раздел 5. Заключение на комисията по правосъдие

Като се вземат предвид забележките по-горе, по-конкретно забележките относно 
компетентността на органите на Европейския съюз, комисията по правосъдие заема 
становището, че представеното й за оценка предложение за регламент нарушава 
принципа на субсидиарност. То води до конкуренция между различни правни режими, 
а би трябвало да си поставя за цел да отстранява или поне смекчава неблагоприятните 
последици, произтичащи от наличието на различни нормативни уредби. Това 
предложение следва да се преразгледа, като се вземат предвид изложените по-горе 
възражения.


