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Компромисно изменение 1

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. Договорът, сключен от физическо 
лице с цел, която може да се счита, че 
е извън рамките на неговата 
професионална дейност (потребител), 
с друго лице, което упражнява своята 
професионална дейност (специалист), 
се урежда от правото на държавата-
членка, в която е обичайното 
местопребиваване на потребителя. 

2. Параграф 1 се прилага за договори, 
сключени от физическо лице -
потребител, чиято цел на обичайно 
местопребиваване в държава-членка 
може да се счита, че е извън рамките 
на неговото занятие или 

2. Параграф 1 се прилага, ако в момента 
на сключването му: 
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професионална дейност, с друго лице -
специалист, който упражнява своето 
занятие или професионална дейност
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.

а) лицето упражнява професионалната 
си дейност в държавата-членка, в 
която е обичайното местопребиваване 
на потребителя,
б) или лицето съзнателно насочва тази 
дейност към същата държава-членка 
или няколко държави, включително 
тази държава-членка, 
и договорът попада в обхвата на тази  
дейност.
2 а) Изборът на право, направен по
силата на член 3, не може да води до 
неспазване на приложимото право по 
силата на параграф 1. 
2 б) Приложимото право за договор, 
сключен между потребител и 
специалист, е определено въз основа на 
членове 3 и 4 в случай, че условията, 
визирани в параграф 2, точки а) и б) не 
са изпълнени или в случай, че в 
момента на сключване на договора 
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. Параграф 1 не се прилага за:
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a) 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; 

a) 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.;

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.

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.;
г) договори, сключени на финансов 
пазар и договори за придобиване чрез 
подписка за купуване на акции, 
облигации и други наскоро пуснати в 
обръщение ценни книжа.  
д) договори за доставка на 
инвестиционни услуги или на 
финансови инструменти, както са 
определени в Директива 2004/39/ЕО.

Or. fr


