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A. Увод

Предложението на Комисията относно Регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за общо европейско право за продажбите (ОЕПП) (COM(2011) 0635) е 
новаторска инициатива от ключово значение за потребителите и предприятията на 
вътрешния пазар. Тя е плод на инициативата в областта на европейското договорно 
право, насочена към преодоляване на проблемите на вътрешния пазар, предизвикани от 
различията между националните системи на договорното право, обсъждана от много 
години, и във връзка с която Парламентът многократно е предоставял насоки и 
подкрепа1, като последните са в резолюцията му от 2011 г. относно Зелената книга на 
Комисията2. Тази резолюция, наред с другото, е в подкрепа на възможността за 
„създаване на незадължителен инструмент“ и в нея се подчертава, че законодателната 
процедура следва да бъде „ възможно най-приобщаваща и прозрачна“. 

На този фон, Комисията по правни въпроси прие, по предложение на съдокладчиците 
по настоящия документ, амбициозна програма от събития, с цел да изслуша широк кръг 
от експерти и групи по интереси. Досега са проведени едно изслушване3 и три 
семинара4. На 27 ноември 2012 г. ще се проведе конференция с националните 
парламенти, като за 2013 г. вече е насрочено следващо междупарламентарно събитие с 
цел провеждането на засилен диалог.

След първия анализ на предложението, въз основа на натрупаните досега специални 
знания, настоящият документ, който в никакъв случай не е изчерпателен, а просто 
показва текущата дейност, има за цел да се разгледат основните въпроси, които според 
докладчиците са от изключително значение за дебата. 

Б. Въпроси

Като цяло докладчиците желаят отново да изтъкнат призива на Парламента в неговата 
резолюция от 2011 г. за инструмент, „изготвен по прост, ясен и балансиран начин, 
който го прави привлекателен за използване от всички страни“5. Те вярват, че текстът 
би могъл да бъде подобрен, за да стане по-разбираем, по-ясен и по-съгласуван с
достиженията на правото, що се отнася до изрази и определения, и да е с по-ясна 
терминология.

I. Регламент

Обсъжданите въпроси, свързани с регламента, се отнасят главно до функционирането 
                                               
1 Резолюции на Европейския парламент от 26 май 1989 г. (ОВ C 158, 26.6.1989 г., стр. 400), от 6 май 
1994 г. (ОВ C 205, 25.7.1994 г., стр. 518), от 15 ноември 2001 г. (ОВ 140 E, 13.6.2002 г., стр. 538), от 2
септември 2003 (ОВ C 76 E, 25.3.2004 г., стр. 95), от 23 март (ОВ C 292 E, 1.12.2006 г., стр. 109), от 7 
септември 2006 г. (ОВ C 305 E, 14.12.2006 г., стр. 247), от 12 декември 2007 г. (ОВ C 323 E, 18.12.2008 г., 
стр. 364), от 3 септември 2008 г. (ОВ C 295 E, 4.12.2009 г., стр. 31).
2 Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно възможни политики за постигане на 
напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия (P7_TA-
PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html#menuzone
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops#menuzone
5 Параграф 29.
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на Общото европейско право за продажбите .

1. Правно основание
Докладчиците са наясно, че са повдигани въпроси относно това, дали предложението 
наистина може да бъде основано на член 114 от ДФЕС. И все пак те вярват, че
посредством създаването на хармонизиран втори режим в рамките правото на всяка 
държава членка (вж. съображение 9), предложението безспорно се определя като 
„мярка за [...] сближаване на законодателствата“ и следователно трябва да се основава 
на член 114 от ДФЕС, както правните служби на трите институции потвърдиха.

2. Незадължителен характер на инструмента
Докладчиците са наясно, че незадължителният характер на инструмента среща известна 
съпротива от някои групи на заинтересовани страни. Въпреки това практиката показва, 
че работата с незадължителни инструменти е често използван подход1. В съответствие 
с резолюцията от 2011 г.2 и подкрепен от убедеността на докладчиците, настоящият 
работен документ не споделя мнението, че един незадължителен инструмент в областта 
на договорното право е полезен за потребители и предприятия, затова и се 
съсредоточават върху начина, по който може да се увеличи неговата привлекателност 
за потенциалните потребители, и върху неговата приложимост. 

3. Връзка с Регламент Рим I
Това е въпрос от съществено значение за функционирането на Общото европейско 
право за продажбите . Като отправна точка докладчиците желаят да подчертаят, че 
споразумението за използване на Общото европейско право за продажбите „не трябва 
да се бърка с избора на приложимото право“, а да се третира като „избор, направен в 
рамките на обхвата на съответното национално законодателство“ (вж. съображение 10).

Понастоящем член 6, параграф 2 от Регламент Рим I позволява избор на право в 
потребителските договори, при които предприятията насочват дейността си към 
потребителите по отношение на задължителните правила, свързани с обичайното 
местопребиваване на потребителя. Съгласно Общото европейско право за продажбите в 
съображение 12 се твърди, че „член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 593/2008 […] 
няма практическо значение за въпросите, уредени от общото европейско право за 
продажбите“.

Предложението може да постигне планирания ефект само ако това наистина е така, тъй 
като в противен случай предприятията няма да извлекат ползата от избора на единен 
инструмент, с цел да се премахнат разликите между правото на различните държави 
членки и по този начин избегнат необходимостта да проучват, да кандидатстват и да 
откриват съдебни производства съгласно чуждестранно право. И все пак е желателно да 
се избягва прилагането на член 6, параграф 2 от Регламент Рим I само ако целта му —
да се гарантира, че потребителят е толкова защитен, колкото би бил и съгласно правото 
на собствената му държава — е гарантирана по различен начин. В своя регламент от 
2011 г. Парламентът подчертава, „че незадължителният инструмент трябва да предлага 

                                               
1 Изследване „Прилагане на незадължителни инструменти в рамките на европейското гражданско право“ 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928
2 Параграф 5. 
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много високо равнище на защита на потребителите“1, и продължава с твърдението, че 
високото равнище на защита на потребителите „е в интерес на предприятията, тъй като 
те ще могат да се възползват от незадължителния инструмент, само ако потребителите 
от всички държави членки са убедени, че изборът на незадължителния инструмент 
няма да ги лиши от защита“2.

Докладчиците считат, че връзката с Регламент Рим I, и по-специално с член 6, трябва да 
стане ясна, доколкото е възможно и необходимо, в текста на Общотото европейско 
право за продажбите в интерес на правната сигурност. Ще бъде необходимо да се 
извърши допълнителна работа относно начина, по който може да се постигне това. Що 
се отнася до равнището на защита на потребителите, предвидено в Общото европейско 
право за продажбите, първите данни сочат, че то всъщност е много високо; това ще 
трябва да бъде проучено допълнително.

3. Позовавания на националното законодателство
Като има предвид, че принципът на самостоятелно тълкуване се прилага към въпроси 
от обхвата на Общото европейско право за продажбите (член 4, параграф 2 от 
приложението), въпросите, които „не са засегнати“ в него, спадат към националното 
право, определено съгласно съответните норми на международното частно право, на 
първо място Регламент Рим I (вж. съображение 7). Подобно прибягване към 
националното право носи усложнения, но е необходимо за случаи, които не могат или 
не следва да бъдат включени в Общото европейско право за продажбите. Докладчиците 
считат за валиден подхода, при който Общото европейско право за продажбите 
„обхваща въпроси от договорното право, които са от практическо значение през цикъла 
на съществуване на различните видове договори, които попадат в материалното 
приложно поле, особено онези, които се сключват онлайн“ (съображение 26).  Те обаче 
запазват правото си да обмислят възможно удължение например по отношение на 
липсата на капацитет или представителство, които са от значение при търговията 
онлайн.

4. Обхват
По отношение на обхвата на предложението докладчиците са наясно, че някои лица се 
обявяват в защита на изключването на договори между предприятия. Въпреки това, тъй 
като Общата европейска политика за продажбите е само предложение за страните, няма 
причина тя да не бъде предлагана също и в случаи на договори между предприятия. 
Общата европейска политика за продажбите би могла да донесе интересни ползи, по-
специално за МСП (за които тя предлага готов набор от правила с определени защитни 
елементи) и е ясно, че вероятно няма да бъде избрана от многонационални 
предприятия, към които тя така или иначе не е насочена. От гледна точка на 
докладчиците обаче признаването, че Общата европейска политика за продажбите 
може да представлява интерес за МСП не означава задължително, че обхватът ѝ следва 
да се ограничи до договори между предприятия, в които една от страните е МСП, както 
се предлага. Това създава объркване и несигурност — дори и в неловката и често 
срещаната ситуация, в която едната страна трябва да поиска счетоводния баланс на 
другата потенциална страна по договора.

                                               
1 Резолюция, параграф 14.
2 Резолюция, ibd.
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На второ място, ограничението до трансгранични договори ще трябва да бъде 
прегледано. Повдигани са технически въпроси, свързани с определението на 
трансграничния елемент, и всъщност разликата между трансграничните и 
вътрешнотърговските договори започва да избледнява успоредно с повишената 
мобилност, интернет, мобилните устройства и платформите за продажби, които 
започват да функционират в цяла Европа. Ограничаването до трансгранични случаи 
може да застраши предимствата, които Общата европейска политика за продажбите 
може да предложи, тъй като все пак ще бъде необходимо да се прави разграничение 
между национални и трансгранични сделки. Очевидно ще трябва да се гарантира, че се 
избягва всяка злоупотреба с Общата европейска политика за продажбите в случаи, за 
които тя не е предназначена.

Дали Общата европейска политика за продажбите следва да се ограничи до онлайн 
сделки или до сделки от разстояние е труден въпрос. Широко разпространено е 
мнението, че Общата европейска политика за продажбите може да бъде от полза в 
онлайн търговията, по-специално при сделки с малка стойност. Но това трябва ли да 
означава, че тя следва да се ограничи до такива сделки? Предвид факта, че Общата 
европейска политика за продажбите е само предложение за страните, може да бъде 
жалко да се ограничава кръгът, на който се отправя това предложение. От друга страна 
е очевидно, че Общата европейска политика за продажбите като набор от норми, 
валидни за целия ЕС, е идеалното средство за онлайн търговия. Затова би било 
привлекателно тази важна и бързо разрастваща се област да бъде избрана за пилотна. 
Този въпрос ще трябва допълнително да се обмисли. При всички случаи, ако обхватът 
следва да бъде ограничен, това ще трябва внимателно да се формулира също и с оглед 
на неотдавнашните решения по делата Alpenhof1 и Mühlleitner2.

Може да е необходим и допълнителен анализ по отношение на материалното приложно 
поле с оглед на договори със смесена цел и договори с елемент на кредит.

5. Съпътстващи мерки
Докладчиците приветстват предложението за създаване на база данни със съдебни 
решения. Тя трябва да бъде цялостна, добре поддържана и редовно актуализирана, 
както и лесно разбираема и достъпна, по-специално за потребителите.

Връзката с АРС и ОРС е важна. Законодателният пакет относно АРС и ОРС 
понастоящем е предмет на договаряне с цел постигане на споразумение на първо 
четене. И все пак може би си струва да се обмисли дали би било желателно връзката 
между АРС и Общата европейска политика за продажбите да бъде по-силна (напр. 
съчетаване на Общата европейска политика с препоръка към страните за използване на 
АРС или осигуряване на някаква връзка между споразумението да се използва Общата 
европейска политика за продажбите и съгласието да се използва АРС).

                                               
1 Решение на Съда от 18 май 2010 г. по съединени дела Peter Pammer срещу Reederei Karl Schlüter GmbH 
& Co. KG и Hotel Alpenhof GesmbH срещу Oliver Heller(C-585/08 и C-144/09, Сборник, 2012 .г, стр. I-
12527).
2 Решение на Съда (четвърти състав) от 6 септември 2012 г. по дело Daniela Mühlleitner срещу Ahmad 
Yusufi и Wadat Yusufi, все още недокладвано (C-190/11, Сборник, 2012 г.)
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Необходимостта от изготвяне на стандартни образци на договори за целия ЕС 
успоредно с Общата европейска политика за продажбите, както вече е подчертано в 
резолюцията от 2011 г.1, трябва отново да се изтъкне. Важно е да се припомни, че 
стандартните образци на договори – по-специално във връзка с член 6, параграф 2 от 
Регламент Рим I — не биха съответствали на настоящата правна среда. Докладчиците 
са убедени, че подобни образци на договори, предлагани на пазара, ще бъдат от 
съществено значение за успеха на Общата европейска политика за продажбите и 
настоятелно приканва Комисията да започне да работи по тях възможно най-скоро и 
успоредно с текущия законодателен процес. Те приветстват ангажимента на 
Комисията, изложен в съобщението, придружаващо Общата европейска политика за 
продажбите2, но вярват, че е необходимо това изрично да се посочи в оперативния 
текст.

Освен това са направени предложения Общата европейска политика за продажбите да 
бъде придружена от коментар или да бъде създаден консултативен орган. 
Докладчиците желаят да разгледат тези предложения по-подробно, като подчертават, 
че подобни инициативи ще трябва да бъдат тясно свързани с базата данни на съдебните 
решения и да съответстват на най-високия стандарт за качество и независимост, така че 
страните, по-специално потребителите, да могат да се доверяват на предоставяното 
съдействие.

Отбелязано е и че, вероятно, би било полезно да се разгледат възможностите, 
предоставяни от договорите, за да се гарантира, че Съдът е подготвен за всяка 
допълнителна натовареност, която може да се очаква.

II. Приложение

Що се отнася до приложението, свързано с нормите на Общата европейска политика за 
продажбите, съдокладчиците ще повдигнат ограничен брой въпроси, тъй като една по-
подробна дискусия би излязла извън обхвата на настоящия работен документ. 

1) Неравноправни условия на договора
Що се отнася до случаите с договори между предприятия и потребители, са извършени 
анализи, като са изброени различни термини от националните законодателства, които 
не са използвани по същия начин в Общата европейска политика за продажбите. 
Докладчиците ще разгледат задълбочено всички представени данни. Въпреки това да се 
гледа на Общата европейска политика за продажбите като на сбор от национални 
законодателства, към който се добавят различни елементи за защитата на потребителя 
(напр. по отношение на черни или сиви списъци), не изглежда като стабилен подход —
нито в този, нито в други аспекти. Цялостният резултат, постигнат чрез ограничаване 
на неравноправните условия на договора съгласно Общата европейска политика за 
продажбите, следва да бъде оценен и сравнен с цялостния резултат съгласно 
националното право. Докладчиците ще работят задълбочено и съсредоточено върху 
разпоредбите относно неравноправните условия на договора. Обхватът на 

                                               
1 Параграф 30.
2 COM(2011) 0636, стр. 11.
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ограниченията относно неравноправните условия и съответният тест за тях ще трябва 
да бъдат ясни и достатъчно близки до Директивата относно неравноправните клаузи в 
договора, за да се гарантира, че ако се разреши позоваване на съдената практика на 
Съда, ще се постигне желаният резултат.

Относно сделките между предприятия се твърди, че в предложения режим, за разлика 
от конкуриращата го Конвенция на Организацията на обединените нации относно 
договорите за международна продажба на стоки (КМПС), не се набляга в достатъчна 
степен на насърчаването на сигурността в търговските сделки на основание, че 
обхватът е твърде широко дефиниран, а тестът за неравноправни условия на договора 
не предоставя достатъчно насоки или е възможно да допуска грешки в случаи на 
сделки между предприятия. Докладчиците ще анализират това и ще предложат 
подходящи изменения.

2) Средства за правна защита на купувача
Една от „горещите теми‟  на дискусия е дали системата от средства за правна защита 
на потребителите, въведена с Общата европейска политика за продажбите, която се 
характеризира със свободен избор на средства за правна защита, липса на средства за 
защита на купувача от страна на продавача, липса на изискване за уведомяване за 
прекратяване с определен период на предизвестие, е жизнеспособна и може да 
гарантира привлекателността, нужна за успеха на незадължителния инструмент. 
Представителите на потребителите изискват изясняване и по-голяма защита; 
предприятията и техните правни консултанти предвиждат, че предприятията не биха 
използвали подобен прекалено защитен инструмент. След първия анализ изглежда, че 
предложената система наистина предлага много високо ниво на защита на 
потребителите, което надминава достиженията на правото, по-специално Директивата 
относно продажба на потребителски стоки, и което съответства почти напълно на 
националните закони или дори ги надминава. Очевидно ще трябва да се извършат 
допълнителни проучвания в тази насока. 

Докладчиците са наясно, че е направена връзка между степента на предоставените 
права на потребителя, което според някои носи риск от злоупотреби, и принципа на 
добросъвестност и почтеност, което може да послужи като коректив в случаи на 
злоупотреба. Последният принцип не е познат в правните системи на всички държави 
членки и може да крие риск от различни тълкувания. От друга страна, може да е 
необходимо вземане на решения поотделно за всеки случай съгласно общи клаузи, а 
една база данни от съдебни решения и помощна документация може да бъде от огромна 
помощ в тази връзка.

Докладчиците вярват, че ще бъде необходимо системата от средства за правна защита 
да бъде оценена в цялостната ѝ архитектура, така че създадените безпокойства да бъдат 
премахнати чрез технически корекции (по-ясна формулировка, съчетана, ако е 
необходимо, с ограничаване на разпоредбите), когато са необходими съществени 
промени. Тази дейност ще трябва да се извърши непредубедено, като същевременно не 
се предопределя никакво решение още в началото, а мнението на всички бъдещи 
потребители на Общата европейска политика за продажбите се взема под специално 
внимание.
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3) Връщане
Докладчиците ще разгледат подробно направените предложения за преформулиране и 
преструктуриране на правилата за връщане. За тях е най-важно с предложеното 
решение да се постигне баланс между двете страни, а за потребителите да е ясно и 
предвидимо какво трябва да платят или върнат при упражняване на своите права.

4) Цифрово съдържание
На пръв поглед докладчиците виждат полза от включването на цифрово съдържание, 
при условие че в тази област е особено необходимо наличието на обща регулаторна 
рамка. Въпреки това изглежда, че редица въпроси трябва да преминат повторна оценка, 
т.е. как да се процедира при случаи, в които цифровото съдържание не се заплаща с 
пари, а например с лични данни, или дали са необходими допълнителни корекции на 
разпоредбите за несъответствие и връщане, като се вземе под внимание специфичният 
характер на цифровото съдържание.

5) Давност
След първия анализ докладчиците признават, че субективното начало на краткия 
период на давност съответства на избора на съвременно национално и международно 
законодателство.

Десетгодишният период на давност предизвика реакции на критика, докато други, 
включително и Комисията, твърдят, че целта му е да се създаде правна сигурност, но че 
практическата му приложимост е ограничена. Само в много редки случаи един купувач 
не би бил наясно в продължение на девет години и половина, че съществува 
несъответствие, а след като разбере за него, все пак е в състояние да докаже, че то е 
съществувало в момента на доставката.

Докладчиците имат за цел да осигурят ясни правила на давност, които тясно 
съответстват на практическите нужди, без да забравят факта, че периодите на давност
ще трябва да се оценяват като елемент от системата на средства за правна защита, а не 
сами по себе си.

В. Заключение

Мнението на докладчиците по настоящия документ е, че Общата европейска политика 
за продажбите носи големи потенциални възможности за потребителите и 
предприятията на вътрешния пазар, по-специално в цифровата ера, и предлага 
възможност, която не трябва да бъде пропускана. Докладчиците приканват към 
допълнително разглеждане на елементите, които биха гарантирали успеха на този 
инструмент, и очакват по-нататъшното обсъждане на тези въпроси.


