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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1093/2012, внесена A.Д., с германско гражданство, относно искане 
дружества извън ЕС да имат правен статут в ЕС, ако искат да търгуват в 
границите на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията предлага законодателство, което да задължава дружествата 
извън ЕС да създават юридически лица в ЕС, ако търгуват в границите му. Той се 
позовава на две швейцарски дружества, който продават туристически услуги. Съгласно 
придобития от него опит, в държавата, в която пребивава, не възможно разглеждането 
на жалби срещу едно от тях, защото законовите им седалища са извън ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, 
признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела 
установява правила за достъп до съдилищата в ЕС при трансгранични дела.
Регламентът предвижда като общо правило за компетентност местоживеенето на 
ответника. Така искове срещу дружества от ЕС, установени на негова територия, се 
предявяват в държавата членка по местоживеене. Предвидени са защитни правила за 
компетентност в полза на потребителите и работниците и служителите, а при 
застрахователните договори – на притежателите на полици, застрахованите или трети 
ползващи се лица, което им позволява да предявяват иск срещу другата страна по 
договора пред съдилищата по местоживеене на по-слабата страна.
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Равностойни разпоредби са предвидени в Конвенцията от 2007 г .  относно 
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и 
търговски дела („Конвенцията от Лугано“), по която страни са ЕС, Исландия, Норвегия, 
Швейцария и Дания. Така, ако дружеството е установено в Исландия, Норвегия или 
Швейцария, възможността за достъп до германските съдилища за германски ищец по 
дело срещу такова дружество се урежда от Конвенцията от Лугано, която, подобно на 
регламента, предвижда като общо правило за компетентност местоживеенето на 
ответника.

Понастоящем предвидените в регламента правила за компетентност (с някои 
изключения) не се прилагат, когато местоживеенето на ответника е извън ЕС, така че в 
тези случаи регламентът се позовава на националното законодателство (т. нар. 
„субсидиарна компетентност“). В рамките на ЕС националните правила за 
компетентност по отношение на ответници от трети страни се различават значително 
между държавите членки.  Така възможността да се предяви иск в Германия срещу 
дружество, установено извън ЕС, зависи от германските национални правила за 
компетентност.  Както вече беше споменато, ако дружеството е установено в Исландия, 
Норвегия или Швейцария, се прилага Конвенцията от Лугано.

Регламентът обаче предвижда правило за компетентност въз основа на местоживеенето
за клон, агенция или друго представителство в държава членка на дружество, което не е 
установено в ЕС. Това се урежда от член 9, параграф 2 (спорове във връзка със 
застраховане), член 15, параграф 2 (спорове във връзка с потребителски договори) и 
член 19, параграф 2 (спорове във връзка с трудови договори). Посочените членове 
третират съществуването на клон, агенция или представителство в държава членка за 
равностойно, във връзка с въпроси, възникнали в резултат от тяхната дейност, на 
местоживеене на работодател, застраховател или страна по потребителски договор в 
посочената държава членка, дори ако те са установени извън ЕС. Това позволява по-
слабата страна (потребителят, работникът или служителят, притежателят на полицата, 
застрахованото лице или третото ползващо се лице) да предяви иск срещу другата 
страна по договора (с местоживеене извън ЕС) в държавата членка, в която се намира 
нейният клон, агенция или друго представителство. По този начин е гарантиран достъп 
до съдилищата в ЕС.  Тази компетентност е обвързана с условие, че спорът по въпроса 
е възникнал от дейността на посочения клон, агенция или представителство. 
В случаите, когато чуждестранно дружество не разполага нито с местоживеене в 
държава – членка на Съюза, нито с клон, агенция или друго представителство в 
случаите, посочени по-горе, достъпът до съдилищата се урежда от националното 
законодателство.

В неотдавнашната преработка на Регламент (ЕО) № 44/2001 Комисията предложи да се 
прилагат съществуващите правила за компетентност и към ответниците с местоживеене 
в трети държави и да се хармонизират субсидиарните правила за компетентност на 
държавите членки.  В резултат на тази промяна всички граждани и дружества биха 
имали равен достъп до правосъдие в Европа.  Съзаконодателите обаче не подкрепиха 
общото разширяване на обхвата.  Беше договорено частично разширяване на обхвата в 
полза на по-слабата страна (потребители и служители и работници), за да се гарантира 
прилагането на задължителното право на Съюза.   Преработеният регламент (Регламент 
(ЕС) № 1215/2012) ще започне да се прилага през януари 2015 г.
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Заключение
Ако дружеството ответник е с местоживеене в ЕС, се прилага Регламент (ЕО) 
№ 44/2001. 
Ако дружеството ответник е с местоживеене в Исландия, Норвегия или Швейцария, се 
прилага Конвенцията от Лугано.  Вносителят на петицията посочва, че дружеството 
„Ит Кунаст“ АД е от Швейцария.  Комисията не може да провери дали то действително 
е установено в Швейцария.  Ако това е така, следва се прилага Конвенцията от Лугано 
и швейцарските съдилища биха могли да са компетентен съд съгласно общото правило 
за компетентност по местоживеенето на ответника.  Въпреки това германските 
съдилища могат да бъдат компетентни например съгласно правилата за компетентност 
при договори (член 5, параграф 1).
Ако дружеството ответник е с местоживеене извън ЕС, Исландия, Норвегия или 
Швейцария, се прилага националното право на Германия.


