
PA\667948BG.doc PE 390.367v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Комисия по правни въпроси

НЕОКОНЧАТЕЛЕН
2007/2010(INI)

23.5.2007

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по правни въпроси

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите

относно зелената книга за преразглеждане на достиженията на правото на 
Общността за защита на потребителите
(2007/2010(INI))

Докладчик по становище: Diana Wallis



PE 390.367v01-00 2/4 PA\667948BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\667948BG.doc 3/4 PE 390.367v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. Приветства зелената книга на Комисията за преразглеждане на достиженията на 
правото на Общността за защита на потребителите, по-специално заявената цел за 
модернизиране, опростяване и усъвършенстване на нормативната среда както за 
професионалистите, така и за потребителите;

2. Настоява настоящото преразглеждане, което се занимава с потребителските 
договори, и работата върху договорното право като цяло в рамките на 
продължаващия процес за постигане на общата референтна рамка, да бъдат 
свързани; следователно подчертава, че е необходимо настоящото преразглеждане и 
работата по общата референтна рамка да напредват като взаимно се допълват, като 
същевременно потвърждава, че постигането на тази свързаност не бива да 
възпрепятства или забавя текущия процес на преразглеждане; 

3. Счита, че е от съществено значение наличието на ясна цялостна визия за това, как 
отделните аспекти на правната и нормативна среда, които засягат дейностите във 
връзка с потребителското и търговско право, си взаимодействат на равнище ЕС и 
функционират заедно, по-специално връзката между инструментите, създадени от 
настоящото преразглеждане, инструментите, които се занимават с правилата 
относно стълкновението на закони (Рим I и Рим II), както и инструментите, 
основани на принципа на страната на произход (като например директивата за 
електронната търговия);

4. Счита за важно общностният законодател да предприеме действия за отстраняване 
на всички несъответствия, които съществуват между подложените на 
преразглеждане директиви за потребителите;

5. Като признава възможните предимства на една основна директива за „правата на 
потребителя“, както някои я бяха определили в резултат на идеята на Комисията за 
хоризонтален инструмент, остава загрижен относно равнището на максимална 
хармонизация, до което би могло да доведе един такъв подход, и възможността да 
последва загуба на някои национални права;

6. Отбелязва, че в Приложение 1 на зелената книга, точки 4 и 5, се съдържа 
пространен списък на правни договорни въпроси, свързани с потребителските 
договори, че някои от тези въпроси вече са били част от работата по общата 
референтна рамка и че много от тях имат силно „политически“ характер, при което 
всяко общо правило, което цели да бъде създаден хармонизиран инструмент на 
равнище ЕС, задължително би изисквало задълбочен (включително обществен) 
дебат и обсъждане;
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7. Счита, че както доверието на потребителите, така и трансграничната търговия, 
могат да бъдат подпомогнати посредством разработването на система за „син 
флаг“, която да позволява на страните да избират от няколко възможни стандартни 
правила и условия за бизнеса, одобрени на равнище ЕС, и че е възможно да се 
насочат повече усилия към подобни практични решения;

8. Счита, че доверието на потребителите е свързано също така с наличието на 
механизми за обезщетение и компенсация; отбелязва, че продължават да 
съществуват значителни препятствия пред трансграничното правосъдие от гледна 
точка на сложността и разходите, и че е възможно това положение да бъде 
подпомогнато чрез въвеждането на колективни механизми за обезщетение, и 
изисква Комисията да продължи разглеждането на възможностите в това 
отношение.
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