
 
 
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 

Генерална дирекция 
„Правосъдие, свобода и 
сигурност“  

РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ 

Обществена консултация – договорно право 
на ЕС за потребители и предприятия 

За какво става въпрос? 

• За да се извлече максимална полза от вътрешния пазар, много важно е 
потребителите и предприятията да могат уверено да осъществяват трансгранични 
контакти. 

• Вътрешният пазар е изграден върху множество договори, всички управлявани от 
различно национално договорно право. 

• Съвместното съществуване на договорно право от 27 страни увеличава сложността, 
разходите и несигурността и затруднява предприятията да продават стоки или да 
предлагат услуги в чужбина. 

• Това възпрепятства трансграничната конкуренция и търговия в ущърб на 
потребителите и предприятията. 

Какви мерки са предприети? 

ЕС стартира обществена консултация, с която: 

• излага възможностите за укрепване на вътрешния пазар в областта на 
европейското договорно право; 

• приканва всички заинтересовани страни да вземат отношение. 

Кой ще има полза от това и как? 

• Потребителите ще се ползват с висока степен на защита при общо европейско 
договорно право, което ще им даде повече увереност да пазаруват в чужбина.  

• За предприятията, по-специално МСП, ще бъде по-лесно и евтино да сключват 
договори, ако съществува общ набор от правила за договорите на ЕС. 

Защо е необходимо да се предприемат действия на равнище ЕС? 

• В момента правилата за договорите са различни в различните страни - общи 
действия на равнище ЕС ще бъдат разумен начин да се справим с този проблем. 



 

 

• Действия на ЕС в областта на договорното право ще бъдат завършек на мерките, 
които вече бяха взети за регулиране на потребителските договори. 

Кога е крайният срок за изпращане на коментари? 
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