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Законодателна проекторезолюция

Изменение, внесено от Klaus-Heiner Lehne

Изменение 86
Точка 2а (нова)

2а. установява, че по отношение на настоящото предложение за регламент не е 
била направена оценка на въздействието и изисква от Комисията, с оглед на 
сключеното на 16 декември 2003 г. междуинституционално споразумение 
между Европейския парламент, Съвета и Комисията за по-добро 
законотворчество1, да прави  оценка на въздействието при бъдещи 
законодателни намерения, която надлежно да отчита финансовото  и 
административното въздействие на законодателните предложения, и 
подчертава, че в противен случай Парламентът ще изисква осъществяването 
на оценки на въздействието, за да гарантира по-добро качество на 
законодателството. 

Or. de

Обосновка

Entsprechend den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit ist die 
Kommission gehalten, ihre Rechtssetzungsvorschläge einer Folgenabschätzung zu 

  
1 ОВ С 321 от 31.12.2003 г., стр. 1



PE 386.328v01-00 2/13 AM\655665BG.doc

BG

unterziehen. Diese Überprüfung  ist erforderlich, um einen positiven Beitrag zur 
Verbesserung der Qualität der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften sowohl für den 
Anwendungsbereich als auch den Inhalt zu leisten. Das Parlament kann es nicht mehr 
hinnehmen, dass die Kommission Legislativvorschläge vorstellt, deren finanziellen und 
administrativen Auswirkungen nicht im Vorfeld überprüft wurden.

Предложение за регламент

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение, внесено от Cristian Dumitrescu

Изменение 87
Съображение 7

(7) Свободата на страните да избират 
приложимото право следва да е един от 
основните стълбове на системата от 
стълкновителни норми по въпросите на 
договорните задължения.

(7) Свободата на страните да избират 
приложимото право следва да е един от 
основните стълбове на системата от 
стълкновителни норми по въпросите на 
договорните задължения.

Въпреки това, свободата на страните 
да избират приложимото право, не 
може да се осъществи освен по 
отношение на правото на държава-
членка или на принципите, приети от 
законодателя на Общността съгласно 
процедурата за съвместно вземане на 
решения.  В случай, че страните 
изберат тези принципи като 
приложимо право, те се прилагат без 
да накърняват задължителните 
разпоредби на законодателството, 
приложимо при липса на избор и на 
други инструменти от общностното 
право. 

Or. fr

Обосновка

Il convient de respecter la procédure classique de co-décision qui permet au Parlement 
européen de contrôler le contenu des principes de droit matériel applicable.
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Изменение, внесено от Edith Mastenbroek

Изменение 88
Съображение 10

(10) По-конкретно по отношение на 
потребителски договори, стълкновителната 
норма следва да предоставя възможност за 
намаляване на разходите по разрешаване на 
спорове относно обичайни, относително 
дребни искове и да отчита развитието на 
техниките за дистанционна продажба. 
Хармонизацията с Регламент (ЕО) № 
44/2001 изисква да съществува позоваване 
на понятието „насочена дейност“ като 
условие за прилагането на нормата за 
защита на потребителя и понятието да се 
тълкува хармонизирано в двата 
инструмента, като се има предвид, че 
съвместна декларация на Съвета и 
Комисията по член 15 на Регламент (ЕО) 
№ 44/20011 гласи: „за приложимостта на 
член 15, параграф 1, буква в) не е 
достатъчно условие едно предприятие да 
насочва дейностите си към държавата-
членка на местопребиваване на 
потребителя, или към няколко държави-
членки, включително същата държава-
членка; трябва също да е сключен 
договор в рамките на неговата дейност“. 
Декларацията също гласи: „самият 
факт, че една интернет страница е 
достъпна, не е достатъчно условие за 
приложимостта на член 15, въпреки че 
тя служи като посредник за сключване 
на договор от разстояние и договор в 
действителност е сключен от 
разстояние, с каквито и да било 
средства, това би представлявало 
фактор. В това отношение езикът или 
валутата, които една интернет 
страница използва, не представлява 
свързан фактор“.

(10) По-конкретно по отношение на 
потребителски договори, стълкновителната 
норма следва да предоставя възможност за 
намаляване на разходите по разрешаване на 
спорове относно обичайни, относително 
дребни искове и да отчита развитието на 
техниките за дистанционна продажба. 
Хармонизацията с Регламент (ЕО) № 
44/2001 изисква да съществува позоваване 
на понятието „насочена дейност“ като 
условие за прилагането на нормата за 
защита на потребителя и понятието да се 
тълкува хармонизирано в двата 
инструмента.

  
1 За справка: http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/civil/justciv_conseil/justciv_en.pdf.
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Or. en

Изменение, внесено от Edith Mastenbroek

Изменение 89
Съображение 10 а (ново)

(10a) За приложимостта на член 5, не е 
достатъчно условие икономическият 
оператор да насочва дейностите си 
към държавата-членка на 
местопребиваване на потребителя, или 
към няколко държави-членки, 
включително същата държава-членка; 
трябва също да е сключен договор в 
рамките на неговата дейност. Като се 
определя дали икономическият 
оператор насочва дейностите си 
посредством електронни средства към 
държавата-членка или страна, където 
е обичайното местопребиваване на 
потребителя, единствено 
положително поведение от страна на 
икономическия оператор може да се 
вземе предвид.  В този контекст, 
следните съображения не трябва да се
разбират сами по себе си необходимото 
насочване от страна икономическия 
оператор: първо, това че неговата 
интернет страница е достъпна в 
съответната държава-членка;  второ, 
това че интернет страницата служи 
като посредник за сключване на договор 
от разстояние ; и трето, и договор в 
действителност е сключен от 
разстояние, с каквито и да било 
средства. В това отношение езикът или 
валутата, които една интернет 
страница използва, не представлява 
свързан фактор.

Or. en



AM\655665BG.doc 5/13 PE 386.328v01-00

BG

Изменение, внесено от Cristian Dumitrescu

Изменение 90
Член 3, параграф 2

2. Страните също могат да изберат като 
приложимо право принципите и нормите 
на материалното право на договора, 
което се признава в световен мащаб 
или в Общността.

Страните също могат да изберат като 
приложимо право принципите и нормите 
на материалното право на договора, при 
условие, че тези принципи и правила са 
били признати в инструмент на 
Общността, приет според 
процедурата, описана в член 251 от 
Договора. 

Въпроси, свързани с дела, които се 
уреждат от такива принципи или норми, 
които не са изрично уговорени от 
страните, се уреждат от общите 
принципи, които са основополагащи за 
тях, или ако няма такива принципи, в 
съответствие с правото, приложимо при 
липса на избор съгласно настоящия 
регламент.

а) Въпроси, свързани с дела, които се 
уреждат от такива принципи или норми, 
които не са изрично уговорени от 
страните, се уреждат в съответствие с 
правото, приложимо при липса на избор 
съгласно настоящия регламент.

б) задължителните разпоредби за 
правото, приложимо при липса на 
избор съгласно настоящия регламент 
остават приложими, по-специално по 
отношение на защитата на 
потребителите.
Прилагането на тези принципи и 
правила не накърнява прилагането на 
други съответни  разпоредби на 
общностното право. 

Or. fr

Обосновка

Cet amendement tient compte des amendements 41 à 45 et assure que la procédure classique 
de co-décision  est respectée, ce qui permet au Parlement européen de contrôler le contenu 
des principes de droit matériel applicable. Cet amendement rétablit également les conditions 
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de sécurité juridique nécessaires à la bonne application des principes matériels de droit des 
contrats qui seront éventuellement adoptés.

Изменение, внесено от Cristian Dumitrescu

Изменение 91
Член 4 а (нов)

Член 4 а
Без да се нарушават членове 3 и 4, 
правото, приложимо за правата върху 
недвижимото имущество, 
включително фиксираните такси 
върху недвижимото имущество, е 
законът по местонахождението на 
недвижимото имущество.

Or. fr

Обосновка

Le principe de la lex rei sitae est universellement appliqué. C’est le principe le plus efficace 
en matière de droits réels immobiliers, de droit du logement, de droit de l’urbanisme, et de 
droit des sûretés.

Изменение, внесено от Klaus-Heiner Lehne

Изменение 92
Член 5

1. Потребителски договори по смисъла 
и при условията, предвидени в параграф 
2, се уреждат от правото на 
държавата-членка, в която е 
обичайното местопребиваване на 
потребителя.

1. Настоящият член се прилага 
относно  договори за доставка на 
движими вещи  или предоставянето на 
услуги на лице - потребител, за цел, за 
която може да се приеме, че е извън 
рамките на неговата професионална 
дейност или занятие, както и относно 
договори за финансиране на такава 
сделка.

2. Параграф 1 се прилага за договори, 
сключени от физическо лице -
потребител, чиято цел на обичайно 

2. Независимо от член 3, изборът на 
страните по договора на право, 
приложимо към техния договор, не 
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местопребиваване в държава-членка 
може да се счита, че е извън рамките 
на неговото занятие или 
професионална дейност, с друго лице -
специалист, който упражнява своето 
занятие или професионална дейност.

бива да води до лишаване на  
потребителя от защитата, 
предоставена му със задължителните  
разпоредби на правото на държавата, в 
която той има  обичайно 
местопребиваване:
- ако сключването на договора е 
предшествано от ясна оферта или 
реклама в тази държава, и ако 
потребителят в тази държава е 
предприел необходимите за 
сключването на договора правни 
действия или
- ако партньорът по договор на 
потребителя или негов представител е 
приел  поръчката на потребителя в 
тази държава или
- ако договорът се отнася до 
продажбата на стоки и потребителят 
е отпътувал от тази държава в 
чужбина и там е направил поръчката 
си, доколкото това пътуване е 
предизвикано от продавача с цел да 
подтикне потребителя да сключи 
договор.

Той се прилага при условие, че 
договорът е бил сключен с лице, което 
упражнява занятие или професионална 
дейност в държавата-членка, в която е 
обичайното местопребиваване на 
потребителя, или по някакъв начин 
насочва тези дейности към същата 
държава-членка или няколко държави, 
включително тази държава-членка, 
като договорът попада в обхвата на 
тези дейности, освен ако 
специалистът не е знаел къде е 
обичайното местопребиваване на 
потребителя и това незнание не е
резултат от неговата небрежност.
3. Параграф 1 не се прилага за: 3. Чрез дерогация от член 4, при липса 

на правен избор съгласно член 3, за 
договори, реализирани при описаните в 
параграф 2 обстоятелства, се прилага 
правото на държавата, в която 
потребителят и има обичайно 
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местопребиваване.
а) договор за доставка на услуги, когато 
услугите трябва да бъдат 
предоставени изключително на 
потребителя в държава, различна от 
тази, в която е обичайното му 
местопребиваване;
б) договори за превоз, различни от 
договори, свързани с пакетни 
пътувания по смисъла на Директива 
90/314/ЕИО от 13 юни 1990 г.;
в) договори във връзка с вещно право или 
право на ползване на недвижимо 
имущество, различни от договори, 
свързани с право на временно ползване 
по смисъла на Директива 94/47/ЕО от 
26 октомври 1994 г.;

4. Настоящият член не се прилага за:
а) договори за превоз,
б) договор за доставка на услуги, когато 
услугите трябва да бъдат 
предоставени изключително на 
потребителя в държава, различна от 
тази, в която е обичайното му 
местопребиваване.

Or. de

Обосновка

Mit diesem Änderungsantrag soll der von der Kommission vorgeschlagene Artikel 5 durch 
den Text des Artikel 5 des Übereinkommens von Rom ersetzt werden. Die Übernahme des 
Artikels des Übereinkommens ist erforderlich, weil zu befürchten ist, dass insbesondere 
KMUs von dem Kommissionsvorschlag benachteiligt werden.Vom Mittelstand kann nicht 
erwartet werden, dass er seine grenzüberschreitenden Aktivitäten erhöht, wenn er seine 
Verträge mit Verbrauchern aus anderen Mitgliedstaaten ausschließlich nach dem Recht 
dieser Staaten abschließen muss. Die hierfür erfoderlichen finanziellen und personellen 
Mittel stehen KMUs nicht zur Verfügung, was dazu führen würde, dass die 
binnenmarktpolitisch gewünschte Ermutigung zur grenzüberschreitenden Tätigkeit 
fehlschlägt. Diese Nachteile hätten in einer Folgenabschätzung der Kommission zu dem 
Verordnungsvorschlag ermittelt werden können. Da eine entsprechende Überprüfung 
unterblieb, ist es angebracht, Artikl 5 des Übereinkommens von Rom in die Verordnung 
überzuführen.
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Изменение, внесено от Piia-Noora Kauppi

Изменение 93
Член 5 а (нов)

Член 5 а
(10a) За приложимостта на член 5, 
параграф 2, не е достатъчно условие 
лицето, което упражнява 
професионална дейност, да насочва 
дейностите си към държавата-членка 
на местопребиваване на потребителя, 
или към няколко държави-членки, 
включително същата държава-членка; 
трябва също да е сключен договор в 
рамките на неговата дейност. Като се 
определя дали лицето, което 
упражнява професионална дейност, 
насочва дейностите си посредством 
електронни средства към държавата-
членка или страна, където е 
обичайното местопребиваване на 
потребителя, единствено 
положително поведение от страна на 
лицето, което упражнява 
професионална дейност,  може да се 
вземе предвид; самият факт, че 
интернет страницата на лицето, което 
упражнява професионална дейност е 
достъпна в съответната държава-
членка, че служи като посредник за 
сключване на договор от разстояние и, че 
договорът в действителност е сключен 
от разстояние, с каквито и да било 
средства не трябва да представлява, 
само по себе си, необходимото насочване 
от страна на лицето, което упражнява 
професионална дейност. В това 
отношение езикът или валутата, 
които една интернет страница 
използва, не представлява свързан 
фактор.

Or. en

Обосновка

This Article helps provide the legal security and the balance between businesses providing 
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services across borders and consumers purchasing across borders. Article 5 should only be 
triggered by proactive conduct on behalf of the service provider that precedes the making of 
the contract e.g. by a specific invitation to the consumer in another EU country or through 
targeted adverting.

Изменение, внесено от Cristian Dumitrescu

Изменение 94
Член 7

Член 7 Член 7

Договори, сключени от представител Водене на чужди дела без поръчение
1. При липса на избор съгласно член 3,
договор, сключен между представлявано 
лице и представител се урежда от правото 
на държавата, в която е обичайното 
местопребиваване на представителя,
освен ако последният не упражнява или 
не трябва да упражнява основната си 
дейност в държавата, където 
представляваното лице има обичайно 
местопребиваване, в такъв случай се 
прилага правото на тази държава.

1. Договор, сключен между представлявано 
лице и представител се урежда от правото, 
цитирано в членове от 3 до 6.

2. Отношението между представляваното 
лице и трети страни, породено от факта, 
че представителят е действал в 
изпълнение на пълномощията си, 
превишил е пълномощията си или е 
действал без пълномощия, се урежда от 
правото на държавата, в която 
представителят е имал обичайно 
местопребиваване, когато е действал. 
Въпреки това, приложимото право е 
правото на държавата, в която 
представителят е действал, ако или 
представляваното лице, от чието име е 
действал, или третата страна има 
обичайно местопребиваване в тази 
държава, или представителят е 
действал на борса или е участвал в търг.

2. Между представляваното лице и трети 
страни, съществуването и обхвата на 
пълномощията на представителя и 
последиците от упражняването или 
предполагаемото упражняване на 
пълномощията от страна на 
представителя, се урежда от правото на 
държавата, в която представителят е имал 
обичайно местопребиваване, когато е 
действал. Въпреки това, приложимото 
право е правото на държавата, в която 
представителят е действал, ако:

(а) представителят не е действал в 
изпълнение на своите търговски или 
професионални пълномощия,
(б) третата страна нито знае, нито 
би трябвало да знае обичайното 
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местопребиваване на представителя, 
или
(в) представителят е действал на борса 
или е участвал в търг.

За целите на този параграф,  
назначеният представител, който 
действа в своята професионална 
правоспособност, но който не 
притежава собствено предприятие, се 
счита, че обичайното му 
местопребиваване е в предприятието 
на управителя, към който той е 
зачислен, при условие, че третата 
страна е знаела, или е следвало да знае, 
че представителят е зачислен към 
предприятието на съответния 
управител. 

3. Независимо от параграф 2, когато 
приложимото право към отношение, което 
е предмет на същия параграф, е определено 
в писмен вид от представляваното лице или 
представителя и насрещната страна 
изрично го е приела, така определеното 
право се прилага за тези въпроси.

3. Независимо от параграф 2, когато 
приложимото право към отношение, което 
е предмет на същия параграф, е определено 
в писмен вид от представляваното лице или 
третата страна и насрещната страна го 
е приела, така определеното право се 
прилага за тези въпроси, при условие, че 
представителят е знаел или е следвало 
да знае определеното право.
4. Без да се накърняват разпоредбите в 
параграфи 2 и 3, в размера, в който  
предметът на договорите на 
представителите е право върху 
недвижимо имущество, по отношение 
на въпросите, засегнати в параграф 2, 
се прилага законодателството на 
държавата, в която се намира 
недвижимото имущество.

4. Правото, определено в параграф 2, също 
урежда отношението между представителя 
и третата страна, породено от факта, че 
представителят е действал в изпълнение на 
пълномощията си, превишил е 
пълномощията си или е действал без 
пълномощия.

5. Правото, определено в параграфи от 2 
до 4, също урежда отношението между 
представителя и третата страна, породено 
от факта, че представителят е действал в 
изпълнение на пълномощията си, превишил 
е пълномощията си или е действал без 
пълномощия.

Or. en
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Обосновка

This amendment is intended to take account of criticism of the Commission's proposal. 

Изменение, внесено от Cristian Dumitrescu

Изменение 95
Член 10, параграф 4

4. Независимо от параграфи 1−3 на 
настоящия член, всеки договор с предмет 
право върху недвижимо имущество или 
право на ползване на недвижимо 
имущество попада под действието на 
повелителните изисквания за форма на 
правото на държавата, в която се намира 
недвижимото имущество, ако съгласно 
същото право тези изисквания са 
повелителни разпоредби по смисъла на 
член 8.

4. Независимо от параграфи 1−3 на 
настоящия член, всеки договор с предмет 
право върху недвижимо имущество или 
право на ползване на недвижимо 
имущество попада под действието на 
повелителните изисквания за форма на 
правото на държавата, в която се намира 
недвижимото имущество.

Or. fr

Изменение, внесено от Cristian Dumitrescu

Изменение 96
Член 13

1. Насрещните задължения на предишен 
и нов кредитор по доброволно 
прехвърляне на вземане или договорна 
суброгация на право да се 
противопостави на трето лице се 
уреждат от правото, което съгласно 
настоящия регламент се прилага за 
договора между предишния и новия 
кредитор.

1. Насрещните задължения на предишен 
и нов кредитор по доброволно 
прехвърляне на вземане или договорна 
суброгация на иск се уреждат от правото, 
което съгласно настоящия регламент се 
прилага за договора между предишния и 
новия кредитор.

2. Приложимото към първоначалния 
договор право определя действието на 
ограниченията в договора относно 
прехвърляне на вземането между новия 
кредитор и длъжника, отношенията 
между новия кредитор и длъжника, 

2. Приложимото към съответния иск 
право определя действието на 
ограниченията в договора и правни 
ограничения относно прехвърляне на 
вземането между новия кредитор и 
длъжника, отношенията между новия 
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условията, при които договорът за 
прехвърляне на вземането може да се 
противопостави на длъжника, както и 
дали длъжникът е изпълнил своите 
задължения.

кредитор и длъжника, условията, при 
които договорът за прехвърляне на 
вземането може да се противопостави на 
длъжника, както и дали длъжникът е 
изпълнил своите задължения.

3. Въпросът дали договорът за 
прехвърляне на вземането или 
суброгация може да се противопостави на 
трети лица се урежда от правото на 
държавата, в която предишният кредитор 
или автор на суброгацията има обичайно 
местопребиваване към този момент.

3. Въпросът дали договорът за 
прехвърляне на вземането или 
суброгация може да се противопостави на 
трети лица се урежда от правото на 
държавата, в която предишният кредитор 
или автор на суброгацията има обичайно 
местопребиваване към момента на 
прехвърляне на вземането или на 
суброгацията.

Or. en

Обосновка

This amendment is intended to take account of criticism of the Commission's proposal.


