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МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Европейските мерки за защита на потребителите имат за цел да защитят здравето,
безопасността и икономическите и правните интереси на европейските потребители
независимо от това къде живеят, пътуват или пазаруват в ЕС. Разпоредбите
на ЕС регламентират физическите сделки и електронната търговия и съдържат
общоприложими правила, както и разпоредби, които касаят конкретни продукти,
включително лекарствата, генетично модифицираните организми, тютюневите
изделия, козметиката, играчките и взривните вещества.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Членове 114 и 169 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

ЦЕЛИ

— да се гарантира, че всички потребители в Съюза независимо от това къде живеят,
пътуват или пазаруват в ЕС могат да разчитат на високо общо равнище на защита
срещу рискове и заплахи за безопасността им и икономическите им интереси;

— да се повиши способността на потребителите да защитават собствените си интереси.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Защита на здравето и безопасността на потребителите
1. Действия на ЕС в областта на общественото здраве и тютюнопушенето (5.5.3)
2. Храни (5.5.5)
3. Лекарствени продукти (5.5.4)
4. Система за обща безопасност на продуктите и надзор на пазара
Директива 2001/95/EО определя система за обща безопасност на продуктите, съгласно
която всеки пуснат на пазара потребителски продукт, дори ако няма конкретно
секторно законодателство, трябва да отговаря на определени стандарти във връзка с
предоставянето на информация на потребителите, мерките за избягване на заплахите за
безопасността, надзора на безопасността на продуктите и проследимостта. Ако даден
продукт представлява сериозна заплаха, която изисква предприемане на бързи действия,
съответната държава членка трябва незабавно да уведоми Комисията посредством
RAPEX — система за бърз обмен на информация между държавите членки и Комисията.
5. Безопасност на козметичните продукти, взривните вещества с гражданско
предназначение и играчките
Директивата за козметичните продукти (Директива 76/768/EИО на Съвета), заедно
с всичките ѝ изменения и преработки, е заменена от Регламента за козметичните

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.5.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.5.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.5.4.pdf
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продукти (Регламент (ЕО) № 1223/2009). С регламента се гарантира безопасността на
козметичните продукти, заедно със защитата на потребителите, чрез изискването за
изброяване на съставките и поставяне на етикети с подробна информация. Повечето
от разпоредбите на новия регламент са приложими от 11 юли 2013 г. Изискванията за
безопасност на взривните вещества с гражданско предназначение и подобни продукти
(като пиротехническите изделия) са определени в Директиви 93/15/ЕИО, 2008/43/
ЕО и 2004/57/ЕО и в Решение 2004/388/ЕО, които наскоро бяха преработени с
Директива 2014/28/ЕС относно взривните вещества за граждански цели и впоследствие с
Директива 2013/29/ЕС относно пиротехническите изделия. Изискванията за безопасност
на играчките (например механична опасност, токсичност и лесна запалимост, играчки в
хранителни продукти) са определени в Директива 2009/48/ЕО; Европейският комитет по
стандартизация (CEN) преразглежда и разработва съответните стандарти.
6. Европейски системи за надзор и обмен на информация
С Решения 93/683 и 93/580 са създадени Европейската система за надзор на битовите
злополуки и на злополуките през свободното време (EHLASS) за събирането на данни
за битовите злополуки и злополуките през свободното време, както и Системата на
Общността за обмен на информация за някои продукти, които могат да застрашат здравето
или безопасността на потребителите (с изключение на фармацевтичните продукти и
продуктите с търговско предназначение).
Б. Защита на икономическите интереси на потребителите
1. Услуги, свързани с информационното общество, електронната търговия,
плащанията по електронен път и трансграничните плащания
Директива 2000/31/ЕО (Директива за електронната търговия) се отнася за отговорността
на (установените на територията на ЕС) доставчиците на онлайн услуги (между
предприятия, между предприятия и потребители, и предоставени на получателя
безплатни услуги, които се финансират например от приходи от реклами или
спонсорство), онлайн електронни транзакции (интерактивни телепродажби на стоки
и услуги и по-специално онлайн търговски центрове) и други онлайн дейности като
предоставянето на новини, бази данни и финансови услуги, професионални услуги
(например услуги на адвокати, лекари, счетоводители и брокери на недвижими имоти),
развлекателни услуги (видео при поискване), услуги, свързани с директен маркетинг и
реклама, и достъп до Интернет. Директива 97/5/ЕО относно презграничните кредитни
преводи и Регламент (EО) 2560/2001 относно трансграничните плащания в евро
гарантират, че таксите за трансгранични плащания в евро (трансгранични кредитни
преводи, трансгранични електронни платежни транзакции и трансгранични чекове) са
еднакви с таксите за направените в тази валута плащания в рамките на държава членка.
2. Телевизия без граници
Директива 89/552/ЕИО (във вида, в който е изменена с Директива 2007/65/EО) гарантира
свободното движение на услуги, свързани с телевизионно излъчване, като същевременно
запазва определени цели от обществен интерес като културното многообразие, правото
на отговор, защитата на потребителите и непълнолетните лица. Нейните разпоредби
касаят, например, рекламирането на алкохолни напитки, тютюневи изделия и лекарства,
телевизионния пазар, както и програмите, включващи порнография или крайно насилие.
Събития от важно значение за обществото трябва да се излъчват свободно в некодирана
форма, дори и ако изключителните права са закупени от платени телевизионни канали.
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3. Договори за продажба от разстояние и договори, сключвани извън търговския обект,
продажба на стоки и гаранции и неравноправни договорни клаузи
Считано от 13 юни 2014 г., Директива 2011/83/ЕС от 25 октомври 2011 г. относно
правата на потребителите замени Директива 85/577/ЕИО и Директива 97/7/ЕО на Съвета
за установяване на стандартни правила за общите аспекти на договорите за продажба
от разстояние и договорите, сключвани извън търговския обект. Тя също така измени
Директива 93/13/EИО относно неравноправните договорни клаузи и Директива 1999/44/
EО относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с
тях гаранции. Тя засили правата на потребителите, като установи правила относно
информацията, която трябва да бъде предоставяна на потребителите, уреди правото на
отказ и хармонизира някои разпоредби на договорите.
Директива 2002/65/EО регламентира дистанционната търговия на потребителски
финансови услуги.
4. Нелоялни търговски практики и сравнителна и подвеждаща реклама
Директива 2005/29/EО относно нелоялните търговски практики от страна на търговците
към потребителите забранява заблуждаващите и агресивни практики, непочтените
практики (като продажба чрез упражняване на натиск, заблуждаващ маркетинг и
подвеждаща реклама) и практиките, които използват принудата като средство за
продажба (независимо от мястото на покупката или продажбата). Тя включва критерии
за определянето на агресивни търговски практики (тормоз, принуда и злоупотреба с
влияние) и „черен списък“ на нелоялните търговски практики. Директива 2006/114/EО
относно заблуждаващата и сравнителната реклама забранява заблуждаващата реклама. В
нея се определят и условията, при които се допуска сравнителна реклама. Съобщението
на Комисията от 27 ноември 2012 г. (COM(2012)0702) предложи Директива 2006/114/ЕО
да бъде преразгледана с цел да се отстранят пропуските в текста и да се постави акцент
върху проблема със заблуждаващите практики на издателствата на фирмени указатели.
5. Отговорност за дефектни продукти и обозначаване на цената
Директива 85/374/ЕИО, изменена с Директива 99/34/ЕИО, установява принципа на
обективната отговорност или отговорността без вина на производителя в случай на вреда,
нанесена поради дефектен продукт. Ощетеният потребител, който търси обезщетение,
трябва да докаже щетата, наличието на дефект в продукта и причинната връзка в срок
от три години. Директива 98/6/ЕО за единичните цени задължава търговците да посочват
продажните цени и цените за единица мярка, за да улеснят и опростят сравняването
на цените и количеството на предлаганите на пазара продукти. Директива 1999/44/ЕО
установява продуктови гаранции за потребителите, като изисква от търговците, които
продават потребителски стоки в ЕС, да отстранят дефектите, които са съществували по
време на доставката и които са установени в рамките на две години.
6. Потребителски кредит
Директива 2008/48/EО има за цел да уеднакви равнището на защита на правата, от
които се ползват потребителите на единния пазар. Тя предвижда, че достатъчно време
преди сключването на договора на потребителите следва да се предостави разбираема
информация, която също така е и част от договора за кредит. Кредиторите трябва
да използват една и съща стандартна информация за кредитите на европейските
потребители, т.е. формуляр, съдържащ цялата необходима информация относно договора,
включително цената на кредита и годишния процент на разходите. Потребителите имат
право да се откажат от договор за кредит, без да посочват причина, в рамките на 14 дни

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0702
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от сключването на договора. Те имат възможност и за предсрочно погасяване на кредита
по всяко време, като кредиторът може да поиска справедлива и обективно обоснована
компенсация.
7. Пакетни туристически ваканции и временно ползване на недвижима собственост
Директива (ЕС) 2015/2302 защитава основните права на потребителите при
резервирането на пакетни туристически ваканции (включително правото на пълна
информация преди резервацията, правото на прехвърляне на резервацията на друго
лице, ако заинтересованото лице не може да пътува, и правото на възстановяване на
платените суми и на репатриране, ако организаторът изпадне в несъстоятелност) или
други форми на комбинирано пътуване, например, когато резервацията се прави на
уебсайт за самостоятелно избрана комбинация от полет плюс хотел или автомобил под
наем.
Директива 2008/122/EО относно временното ползване на собственост, дългосрочните
ваканционни продукти, препродажбата и замяната определя задължението на търговеца
да предоставя информация за съставните части на договора и правото на купувача да
се откаже от договора, без да дължи разноски и без да посочва причина, в срок от 14
календарни дни. Директивата също така съдържа контролен списък за преддоговорна
информация, като се използват стандартни формуляри, достъпни на всички езици на ЕС.
На 12 март 2014 г. Парламентът прие предложението за директива относно пакетните
туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник,
която ще отмени Директива 90/314/ЕИО.
8. Въздушен транспорт
Регламенти (ЕО) № 261/2004 и (ЕО) № 2027/97 (във вида, в който са изменени) въведоха
общи правила за обезщетяване и помощ на пътници при отказан достъп на борда, отмяна
или голямо закъснение на полети, както и за отговорността на въздушния превозвач
(за пътниците и багажа) в случай на произшествие. Регламент (ЕИО) № 2299/89 (във
вида, в който е изменен) относно компютъризираните системи за резервация (КСР)
за продукти на въздушния транспорт установи задълженията на системните оператори
(да дават възможност за използването на системите на всички превозвачи на равни
начала) и на превозвачите (да предоставят информация добросъвестно и своевременно
на всички системи). Регламент (ЕИО) № 2409/92 въведе общи критерии и процедури
за определяне на тарифите на самолетните билети и таксите за въздушен превоз на
товари, които се начисляват от въздушните превозвачи, предоставящи услугите си в
рамките на Общността. Регламент (EО) № 2320/2002 (във вида, в който е изменен) въведе
общи правила относно стандартите за сигурност на гражданското въздухоплаване след
терористичните атаки от 11 септември 2001 г.
9. Енергийни пазари
Третият законодателен пакет за енергийния пазар на ЕС (приет през 2009 г.) беше
приложен с цел да се подобри функционирането на вътрешния енергиен пазар и да
се намери решение на структурните проблеми; той обхваща пет основни области,
включително повишаването на прозрачността на пазарите на дребно, което ще бъде
от полза за потребителите. Директива 2012/27/ЕС дава право на потребителите на
енергия да управляват по-добре потреблението си посредством осигуряването на лесен
и свободен достъп до данните за потреблението чрез индивидуални измервателни уреди.
Директива 2010/30/ЕС има за цел да гарантира представянето на комплексна информация
относно потреблението на енергия и ефективността на определени домакински уреди
в ясна и разбираема форма, която позволява на потребителите да вземат информирани
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покупателни решения, така че да могат да изберат най-ефективните уреди. В рамките на
вътрешния енергиен пазар на ЕС всички граждани на ЕС имат правото жилищата им да
бъдат свързани с енергийните мрежи и да избират свободно всеки доставчик на газ или
електроенергия, който предлага услуги в техния район.
10. Европейска мрежа от центрове за потребители (ECC-Network или „Еврогишета“)
и портал „Вашата Европа“
ECC-Network предоставя на потребителите информация и съдействие по отношение на
трансграничните транзакции. Тази мрежа също така работи с други европейски мрежи,
по-точно с FIN-NET (финансова), SOLVIT (вътрешен пазар) и Европейската съдебна
мрежа по граждански и търговски дела.
Порталът „Вашата Европа“ предоставя изчерпателна информация за потребителите
относно договорните права, телекомуникационните и интернет услуги, финансовите
продукти и услуги, евентуалното несправедливо третиране, енергийните доставки и
решаването на потребителски спорове[1].
В. Защита на правните интереси на потребителите
1. Процедури за алтернативно разрешаване на спорове и онлайн решаване на
потребителски спорове
Процедурите за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) са извънсъдебни механизми
за уреждане на спорове, които помагат на потребителите и търговците да разрешават
конфликти, най-често чрез трета страна, например посредник, арбитър или омбудсман.
Препоръка 98/257/EО, Решение 20/2004/EО и Резолюция 2000/C 155/01 на Съвета от
25 май 2000 г. определят принципите, които трябва да се следват при процедурите
за АРС, за да се гарантира на отделния потребител по-евтина и бърза възможност за
правна защита. Директива 98/27/ЕО относно исковете за преустановяване на нарушения
с цел защита на интересите на потребителите (във вида, в който е изменена)
хармонизира съществуващото право на ЕС и националните законодателства и, за да
защити колективните интереси на потребителите, въвежда „иск за преустановяване на
нарушения“, който може да се предяви на ниво компетентни национални съдилища
срещу нарушения от търговски оператори от други страни. Директива 2013/11/ЕС от 21
май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове дава възможност на
потребителите да се обръщат към качествени органи за алтернативно разрешаване на
спорове за всички видове договорни спорове с търговци във връзка с онлайн или офлайн
направена местна или трансгранична покупка.
Регламент (ЕС) № 524/2013 от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски
спорове позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат онлайн спорове
относно вътрешни и трансгранични покупки посредством обща за целия ЕС платформа за
решаване на спорове, към която националните органи за АРС могат да се присъединяват,
считано от февруари 2016 г.
2. Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела и задължение за
сътрудничество от страна на националните органи
Решение 2001/470/ЕО създаде Европейска съдебна мрежа с цел да улесни живота на
гражданите, изправени пред трансгранични съдебни спорове, като подобри механизмите
за съдебно сътрудничество между държавите членки по граждански и търговски
дела и им предостави практическа информация за улесняване на достъпа им до

[1]http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm
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правосъдие. Регламент (ЕО) 2006/2004 създаде мрежа от национални органи, отговарящи
за ефективното прилагане на законодателството на ЕС в областта на защитата на
потребителите, и ги задължи от 29 декември 2005 г. да сътрудничат, за да гарантират
прилагането на законодателството на ЕС, и в случай на нарушения в рамките на ЕС да
преустановят всякакви нарушения чрез съответните правни инструменти, като например
исковете за преустановяване на нарушения.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Обикновената законодателна процедура (преди процедурата за съвместно вземане
на решения) и разширяването на областите на законодателството, които се приемат
с гласуване с квалифицирано мнозинство от Съвета, дадоха на Парламента правомощието
да участва активно в изготвянето и укрепването на законодателството на ЕС за защита
на потребителите, като същевременно се търси баланс между интересите на пазара и
на потребителите. Например на 23 юни 2011 г. Парламентът прие с голямо мнозинство
(615 гласа „за“, 16 гласа „против“ и 21 гласа „въздържал се“) Директивата относно правата
на потребителите, която засили правата на потребителите по отношение на договорите
за продажба от разстояние и договорите, сключвани извън търговския обект, повиши
прозрачността при ценообразуването, забрани предварително отбелязаните с отметка
полета и изясни предоставянето на информация относно цифровото съдържание, с цел
повишаване на доверието на европейските потребители. На 13 февруари 2013 г. по искане
на Парламента Комисията представи пакета за безопасност на продуктите и надзор
на пазара, който има за цел да подобри системите за надзор на пазара в държавите
членки. Парламентът прие пакета на пленарното заседание на 15 април 2014 г. Той също
така изигра ключова роля за разширяването на обхвата на Регламента относно онлайн
решаването на спорове с цел предоставяне на европейците на лесно достъпни и евтини
начини за разрешаване на правни спорове.
В допълнение към приемането на законодателство, Парламентът редовно разисква
въпроси, свързани със защитата на потребителите, което води до незаконодателни
резолюции като тази от 4 февруари 2014 г. относно прилагането на Директивата относно
нелоялните търговски практики и тази от 23 октомври 2012 г. относно правата на
пътниците за всички видове транспорт.
За по-подробна информация направете справка с проучване, изготвено за комисията
на Парламента по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) и озаглавено
„EU Mapping: Overview of IMCO-related legislation“ (Картографиране на ЕС: преглед на
законодателството, свързано с комисията IMCO)[2].
Mariusz Maciejewski / Sarabjeet Hayer
06/2017

[2]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf
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