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Предложенията на Комисията и нейните цели

Като част от изпълнението на стратегията за цифровия единен пазар през 
декември 2015 г. Европейската комисия прие две предложения за хармонизирани 
правила относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание 
(„предложение за цифровото съдържание“) и договорите за онлайн продажби и други 
продажби на стоки от разстояние („предложение за стоките“). Предложенията 
съдържат общи цели и следователно са предназначени за последователно и всеобхватно 
правно тълкуване.

Предложението за цифровото съдържание използва опита, натрупан по време на 
преговорите за общо европейско право в областта на продажбите. Вместо да въвежда 
алтернативен режим на договорно право, Комисията възнамерява да хармонизира 
някои аспекти на правилата на договорното право относно договорите между търговци 
и потребители за предоставяне на цифрово съдържание.

Предложението за цифровото съдържание има за цел да отстрани пропуск в 
европейското и националното законодателство чрез създаването на стандартен набор от 
правила в областта на потребителите и на договорното право и да предотврати 
възникването на разнопосочни национални правила, които биха възпрепятствали 
трансграничната търговия, доверието на потребителите и растежа на цифровия единен 
пазар.

Подготвителна работа на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и комисията по правни въпроси

Това предложение беше отнесено до комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (IMCO) и комисията по правни въпроси (JURI) като съвместни комисии 
съгласно член 55 от Правилника за дейността. На 17 февруари 2016 г. JURI организира 
семинар на тема „Новите правила за договорите в цифровата среда“. На 
27 април 2016 г. IMCO и JURI проведоха съвместно заседание, по време на което 
Европейската комисия представи предложението. На 24 май 2016 г. IMCO и JURI 
организираха съвместно публично изслушване, озаглавено „Договорни отношения и 
средства за правна защита на потребителите в цифровата сфера“. Групите бяха 
съставени от представители на академичните среди, организации на потребителите и 
различни браншове.  

Ръководни принципи на съдокладчиците 

Съдокладчиците се споразумяха да базират работата си на следните основни принципи: 

 Ясни, прости и балансирани правила в областта на договорното право за 
предоставяне на цифрово съдържание. Това предполага приложими и в бъдеще 
решения, които са възможно най-отворени за нови технологични развития;

 Съгласуваност по отношение на действащото законодателство на Съюза, като 
същевременно се изяснява връзката с други приложими законодателни актове;

 Привеждане в съответствие с предложението за стоките, доколкото е възможно, 
и с правилата на Съюза, приложими за света извън интернет, за да се избегне 



DT\1098862BG.doc 3/3 PE585.510v01-00

BG

наличието на различни равнища на защита на потребителите вследствие на 
различните канали за разпространение;

 Балансиран резултат, който ще бъде от полза както за потребителите, така и за 
предприятията.

Коментари във връзка с предложението

Определение за цифрово съдържание

Съдокладчиците приветстват разширяването на определението за „цифрово 
съдържание“ в член 2 по отношение на определението за „цифрово съдържание“ в 
Директивата относно правата на потребителите. Те обаче обмислят възможността за 
разграничаване между двата правни режима чрез въвеждането на категория цифрови 
услуги, с цел да се включат изрично в обхвата видеозапис, аудиозапис, приложения, 
електронни игри и всеки друг софтуер (член 2, параграф 1, буква а)), както и услугите 
за изчисления в облак (член 2, параграф 1, буква б)) и социалните мрежи (член 2, 
параграф 1, буква в)), без да се бърка съществуващата терминология, която беше 
транспонирана в националното право едва наскоро. Този подход, според който 
предложението за цифровото съдържание обхваща всички видове цифрово съдържание 
и услуги, може да представлява валидно и в бъдеще решение за покриване на всички 
видове цифрови продукти и договори през следващите години. Въпреки това, тъй като 
правната категория на договора (наем, продажба, обслужване) не е уточнена, той 
изисква от транспониращите държави членки или да създадат нов тип договор sui 
generis, или като алтернатива да включат разпоредбите в съществуващите видове 
договори в зависимост от съответното национално законодателство.

Обхват

Трябва да се обърне внимание на член 3 и съображения 11, 12, 13 и 17. Членовете на 
комисиите, заинтересованите страни и представителите на академичните среди широко 
одобряват факта, че предложението за цифровото съдържание обхваща предоставянето 
на цифрово съдържание независимо дали договорното отношение е сключено онлайн 
или офлайн и независимо от начина на доставка на цифровото съдържание (цифрово 
съдържание на носител или предоставяно чрез изтегляне, излъчване онлайн или всяко 
друго предоставяне на достъп). Въпреки това бяха отправени значителни критики към 
решението на Комисията да изключи вградения софтуер от широкия обхват. Това е 
особено проблематично с оглед на стоките с вградено цифрово съдържание, които 
попадат в категорията на интелигентните продукти, като например свързването на 
автомобили, мобилните телефони или интелигентните телевизори и др. И в 
съображение 11 от предложението за цифровото съдържание, и в съображение 13 от 
предложението за стоките се твърди, че директивата за стоките се прилага по 
отношение на цифровото съдържание, интегрирано в стоки като домакински уреди или 
играчки, в които цифровото съдържание е вградено по такъв начин, че неговите 
функции са подчинени на основните функционалности на стоките, и то функционира 
като неразделна част от тези стоки. На практика това разграничение ще доведе 
например до това, че вграденият софтуер на хибриден продукт, например свързан 
автомобил, би попаднал в обхвата на режима и на средствата за правна защита на 
предложението за стоките, докато отделно полученият софтуер на свързани 
автомобили би попаднал в обхвата на режима съгласно предложението за цифровото 
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съдържание. Обсъжданията в рамките на двете комисии показаха, че горепосоченият 
„тест за функционалност“ може да бъде трудно приложим както за потребителите, така 
и за търговците, и може освен това да има субективен елемент, който може да се 
промени с течение на времето (основната функционалност на смартфоните с телефонни 
разговори ли е свързана, или те служат като носители за приложения, независимо дали 
са предварително инсталирани или не?). Субективният елемент на теста за 
функционалност оставя съмнения при тълкуването, по-специално във връзка с 
продуктите на „интернет на предметите“, които може да попадат извън обхвата на 
предложението за цифровото съдържание (съображение 17). 

Това противоречие принуди докладчиците да разгледат различните начини за 
разясняване на обхвата на предложението, включително: 

а) Усъвършенстване на определението за стоки с вградено цифрово съдържание, които 
биха попаднали в обхвата на предложението за стоките;

б) Подход „местоположение на дефекта“: Приложимият режим на средствата за правна 
защита ще зависи от това, което е повредено. Ако дефектът е в софтуера, то тогава се 
прилага режимът на цифровото съдържание; ако дефектът е свързан с хардуер 
(включително CD), тогава се прилага режимът на стоките. Подходът „местоположение 
на дефекта“ до голяма степен съответства на предложението за съсредоточаване върху 
договори със смесена цел. Предложението относно цифровото съдържание изглежда 
наистина приема в своя член 3, параграф 6, че даден договор може да включва 
елементи за предоставяне на цифрово съдържание и елементи от други договори, 
например договор за продажба. Тази разпоредба може да бъде допълнително 
разработена с цел надлежно включване на подобни смесени договори. Наскоро 
въведеният закон от 2015 г. за правата на потребителите в Обединеното кралство 
обхваща в член 1, параграф 4 смесени договори, като последицата от това е, че и за 
правата, и за средствата за защита е необходимо да разглеждат съответните елементи 
на договора със смесена цел; 

в) Подход „цифрово съдържание“: Би могла да се обмисли възможността за 
преминаване на интелигентните стоки към режима на цифрово съдържание (с 
оставащите разлики и допълнителни цифрови права), и да се моделира по подхода на 
Комисията спрямо CD и DVD, които вече попадат в обхвата на режима на цифрово 
съдържание;

г) Подход „материален срещу нематериален“: Единен набор от средства за защита се 
прилага в зависимост от това дали обектът на договора, напр. смартфони, CD и др. 
(средства за правна защита на стоки), може да се пипне или не, напр. приложения за 
изтегляне (прилагат се средствата за правна защита на цифрово съдържание). Този 
подход има предимството на по-голяма простота и би бил лесен за прилагане от 
потребителите: само един набор от средства за правна защита се прилага за един 
договор. Не се прави разграничение между видовете вградено цифрово съдържание, 
тъй като всички видове вградено цифрово съдържание биха попаднали в обхвата на 
предложението за стоките, независимо дали са подчинени на основните 
функционалности на стоката или не. Тогава CD и DVD ще бъдат третирани като стоки, 
за разлика от предложението на Комисията. 

И четирите подхода показват предимства и недостатъци. Например прилагането на 
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единен набор от средства за правна защита за смесено положение, като вградено 
цифрово съдържание (като в подход а) и подход г), посочени по-горе), може да има за 
последица, че средствата за правна защита, които иначе са логични по отношение на 
подчинения/неинструментален елемент на договора, да не са налични. Следователно, 
ако вграден софтуер предизвиква икономическа вреда върху цифровата среда на 
потребителя, специфичното средство за правна защита, предвидено в член 14, 
параграф 1 от предложението за цифрово съдържание, може да не е налично, тъй като 
се прилага режимът на онлайн продажби.

Данни като насрещна престация и съгласуваност на предложението с рамката на 
ЕС за защита на данните 

Предложението въвежда понятието за насрещна престация, различна от парична сума, 
под формата на данни. Днес данни се събират по много различни начини, като 
например доброволно оповестяване в социалните мрежи или чрез проследяване, когато 
потребителите разкриват намерението си да купуват чрез повече от едно търсене в 
интернет. Все повече онлайн услуги се рекламират и обозначават като „безплатни“, 
когато в действителност потребителите предоставят своите данни като насрещна 
престация и освен това дават съгласие за обработването на тези данни в съответствие с 
Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Тази тенденция беше ускорена 
от цифровизацията. Съдокладчиците ще гарантират съгласуваност с ОРЗД и ще 
приветстват въвеждането на разпоредба, например в член 3, параграф 8, в която да се 
посочва, че тази директива не засяга общия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата 
на данните.

Предложението за цифровото съдържание постановява, че доставчиците и 
потребителите влизат в синалагматични договорни взаимоотношения, при които 
доставчикът предоставя цифрово съдържание в замяна на пари, активно предоставени 
лични данни или други данни (член 3, параграф 1). Посочената причина за 
използването и на двете понятия „лични данни“ и „други данни“ изглежда е, че 
предложението за цифровото съдържание не трябва да изпреварва тълкуването на 
понятието „лични данни“, използвано в ОРЗД. Понятието „други данни“ обаче може да 
бъде разяснено допълнително.

Заинтересовани страни и учени изразиха сериозни опасения относно точния обхват на 
член 3, параграф 1 и параграф 4, тъй като те включват само „активно“ представени 
данни. Въпреки това лични данни често се събират чрез непреки средства за събиране 
на данни (проследяване), които съгласно съображение 14 не попадат в обхвата на 
предложението. Това повдига въпроса дали тази разпоредба няма неизбежно да стесни 
обхвата на прилагане и да насърчи създаването на вратички от доставчиците на 
съдържание. Съдокладчиците ще трябва също да уточнят смисъла на термина „строго 
необходимо“ в член 3, параграф 4 във връзка с обоснованото обработване на данни в 
съответствие с ОРЗД.

Освен това съдокладчиците биха желали изясняване на последиците от оттегляне на 
съгласието за обработване на лични данни в съответствие с ОРЗД за договорните 
отношения (договори в замяна на лични данни). Може също така да се наложи 
изясняване на правилата за прекратяване на договора и задълженията и последствията 
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както за доставчика, така и за субектите/потребителите на данни, за да не се наруши 
равновесието на договорните отношения, базирани на данни като насрещна престация. 

Съответствие на цифровото съдържание

Правилата за съответствие в настоящото предложение се подразделят на тест за 
субективни критерии (член 6, параграф 1) и на тест за обективни критерии (член 6, 
параграф 2). Член 6, параграф 1 предвижда, че цифровото съдържание трябва да 
отговаря на описанието, направено от доставчика. Само доколкото договорът не 
определя такива изисквания, цифровото съдържание трябва да бъде годно за целите, за 
които обикновено се използват стоки от същия вид (член 6, параграф 2). Накратко 
казано, съответствието се оценява на първо място и преди всичко чрез отделните 
условия на съответния договор. Това представлява отклонение от по-рано всеобщо 
одобрения модел на тест за обективно съответствие, съдържащ се в Директивата 
относно продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции.1 Само ако и 
когато договорът е „недостатъчен или непрозрачен“ по отношение на изискванията за 
цифровото съдържание (член 6, параграф 2; съображение 25), могат да бъдат 
използвани обективни критерии, за да се установи дали цифровото съдържание е в 
съответствие или е дефектно. 

Членовете на комисиите, заинтересованите страни и учените обаче изразиха съмнение 
дали този подход е уместен. На няколко пъти, както и по време на съвместните 
заседания на комисиите, представителите на Европейската комисия изтъкнаха, че 
традиционните правила за съответствие са недостатъчни по отношение на цифровото 
съдържание, тъй като доставчикът може да бъде ограничен от правата върху 
интелектуалната собственост, които трябва да бъдат прехвърлени върху потребителя. 
На свой ред може да се твърди, че тестът за съответствие съгласно член 2 от 
Директивата относно продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции2

предлага изискваната откритост, която е необходима по отношение на несигурността 
какво може потребителят разумно да очаква от цифровото съдържание. 
Съдокладчиците също така виждат необходимост от допълнителна критична оценка на 
това дали този тест за субективно/обективно съответствие отговаря на нуждите на 
потребителите и предприятията, както и на транспониращите държави членки.

Тежест на доказване

Съдокладчиците отбелязват, че член 9 от предложението за цифровото съдържание не 
ограничава обръщането на тежестта на доказване до шест месеца, както е установено в 
Директивата относно продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции, 
или до две години, както е предвидено в предложението за стоките. Тежестта на 
доказване на съответствието на цифровото съдържание с договора се носи от 

                                               
1

Директива 1999/44/ЕО. Вж. Martin Schmidt-Kessel et al, “Die Richtlinienvorschläge der Kommission zu 
Digitalen Inhalten und Onlinehandel-Teil I“ GPR/1 (2016) стр. 65.
2  Предполага се, че има наличие на съответствие, ако стоката е в съответствие с описанието на 
продавача, ако е годна за каквато и да е цел, за която се изисква, ако е годна за целите, за които 
обикновено се използва, или показва добро качество и изпълнение, които са обичайни за стоки от същия 
вид и които потребителят може основателно да очаква. 
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доставчика по отношение на наличието на несъответствие към момента на доставка. 
Обръщането на тежестта на доказване на съответствие (в полза на потребителите) може 
да бъде отменено от доставчиците, ако покажат, че „цифровата среда на потребителя не 
е съвместима с оперативната съвместимост и други технически изисквания на 
цифровото съдържание и когато доставчикът е уведомил потребителя за тези 
изисквания преди сключването на договора“. Освен това тежестта на доказване на 
даден дефект се връща при потребителя, ако той не успее да си сътрудничи с 
доставчика, „доколкото е възможно и необходимо, за да се определи цифровата среда 
на потребителя“, използвана от потребителя. 

Във връзка с липсата на гаранционен срок в предложението за цифровото съдържание 
съдокладчиците трябва да обърнат внимание на следното: В съображение 36 Комисията 
твърди, че „цифровото съдържание не подлежи на износване и повреждане“ и 
следователно не се изисква необходим определен срок за предявяване на искове в 
случай на несъответствие. Чрез съпоставяне на материални стоки и цифрово 
съдържание тези аргументи могат да бъдат неопровержими на пръв поглед, тъй като 
предполагат продължително съществуване на цифрово съдържание. При все това тази 
хипотеза не е доказана. Съдокладчиците трябва да помислят дали подходът, възприет 
от Комисията, за предвиждане на различни гаранционни срокове за цифрово 
съдържание и материални стоки е разумен. Проблемът става още по-очевиден, ако се 
вземат предвид различните давностни срокове в държавите членки, които 
възпрепятстват потребителите да предявяват искове при изтичането на давностен срок.

По този начин остават въпроси относно степента на информация, която доставчиците 
следва да могат да поискат преди сключването на договор, както и постоянния характер 
на обръщането на тежестта на доказване. В частност по отношение на последното може 
да бъде разгледано привеждане в съответствие с предложението за стоките. 

Средства за правна защита

По отношение на средствата за правна защита предложението за цифровото 
съдържание запазва същата система на йерархия на средствата за правна защита като в
Директивата относно продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции, 
която обаче следва подхода за минимална хармонизация, и предложението за стоките. 
В случай на несъответствие с договора потребителите следва да търсят първо средства 
за разрешаване и едва на втория етап имат право на прекратяване, а впоследствие и на 
възстановяване на средства. Правото на потребителя да прекрати договора въпреки 
това е изключено, ако несъответствието не намалява функционалността, оперативната 
съвместимост или „други основни работни“ характеристики на цифровото съдържание 
съгласно член 12, параграф 5, като тежестта на доказване пада върху доставчика. В 
случаите, когато потребителят е закупил цифрово съдържание срещу заплащане на 
парична сума и има право на прекратяване на договора поради несъответствие, той 
може вместо това да избере частично намаление на платената цена (член 12, 
параграфи 3 – 4). Подобно намаление в цената е съразмерно на намалената стойност на 
действително предоставеното цифрово съдържание в сравнение с цифровото 
съдържание, което би съответствало на договора. 

Няколко от членовете на комисиите и заинтересовани страни критикуват 
предложението за запазване на системата на йерархия в рамките на подход за цялостна 
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хармонизация, тъй като това би довело до промени в утвърдени национални правила за 
защита на потребителите. В някои юрисдикции в ЕС потребителят може да прекрати 
договора, ако неговото нарушение е достатъчно съществено. Съдокладчиците ще 
трябва допълнително да извършат оценка на системата на напълно хармонизирана 
йерархия на средствата за съдебна защита.  

Във всички случаи, за да се избегне създаването на два напълно различни набора от 
правила, средствата за правна защита на предложението за цифровото съдържание и 
средствата за правна защита на предложението за материалните стоки следва да бъдат 
съгласувани във възможно най-голяма степен. Отправната точка за подобни корекции 
биха били съществуващите правила, а именно Директивата относно продажбата на 
потребителски стоки и свързаните с тях гаранции, както и предложението за стоките. 
Само когато особеностите на цифровото съдържание го налагат, ще има допълнителни 
средства за правна защита на потребителите, свързани конкретно с цифровото 
съдържание (икономическа вреда, нанесена на цифровата среда, извличане на данни 
след прекратяване и т.н.). 

Този подход на „съгласуване на средствата за правна защита“ може да доведе до по-
нататъшно обсъждане на евентуалното хармонизиране на някои аспекти на 
предложенията, като например:

 Връзка между обективни и субективни критерии за съответствие

 Продължителност на гаранционните срокове и доказателствена тежест

 Прекратяване на договорите (незначителни дефекти и др.)

 Право на обезщетение за икономически вреди, нанесени на цифровата среда 
(също за вградено цифрово съдържание)

 Разпоредби относно търговските гаранции (включително за цифрово 
съдържание)

 Разпоредби относно предоставянето

 …

В комбинация с подход на „съгласуване на средствата за правна защита“, 
демаркационните критерии, посочени в приложното поле, могат да се използват, за да 
се определи в каква степен трябва да се прилагат останалите специфични правила за 
цифрово съдържание. 

Вреди

Съдокладчиците считат, че нововъведеното в член 14 от предложението правило за 
икономическа вреда, нанесена на цифровата среда на потребителя, заслужава 
задълбочено обсъждане. В член 14 се предвижда, че доставчикът на цифрово 
съдържание носи отговорност за икономическа вреда, нанесена на цифровата среда, 
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причинена от дефектно цифрово съдържание или от непредоставяне на цифровото 
съдържание. Въпреки това трябва да бъде намерен отговор на няколко открити 
въпроса. Например поради факта, че предложението за цифровото съдържание е 
насочено към пълно хармонизиране, не е ясно дали всички други основания за 
обезщетения за вреди са изключени или не. Всъщност изглежда правдоподобно всички 
възможни други случаи на обезщетение за вреди, най-вече по отношение на 
нецифровата среда, да се регулират от държавите членки, и да не се цели хармонизация 
на правото за общата извъндоговорна отговорност. Поради тези причини 
съдокладчиците трябва да преценят дали считат за необходимо да се добави 
формулировка, която пояснява, че член 14 не изключва отговорността за вреди, 
нанесени на нецифровата среда, и която пояснява конкретното значение на понятието 
„цифрова среда“.

Други въпроси

Равнище на хармонизация

Още един основен въпрос, който трябва да бъде разгледан, е равнището на 
хармонизация. Член 4 от предложението за цифровото съдържание гласи, че държавите 
членки не запазват или въвеждат разпоредби, различни от предвидените в настоящата 
директива. Вследствие на това на държавите членки може да бъде забранено да 
запазват или въвеждат повече или по-малко благоприятни за потребителите правила от 
определените в предложението за цифровото съдържание. Въпреки това 
съдокладчиците трябва да се споразумеят относно валиден и в бъдеще и технологично 
неутрален подход и поради това трябва да вземат предвид трудността да се предвиди 
днес какъв вид проблеми, изискващи законодателна намеса в подкрепа на 
потребителите и предприятията, могат да възникнат в близко бъдеще. Въпреки че 
максималната степен на хармонизация със сигурност е подходяща за създаване на 
равнопоставени условия на конкуренция за предприятията в цяла Европа, не трябва да 
се забравя, че съответните правила за прилагане на директивата ще бъдат разпръснати в 
28 правни системи, и което е по-важно, те ще бъдат тясно свързани с останалата част от 
частното право на всяка държава членка. Предложението се отнася само за определени 
въпроси, като по-голямата част от правилата, засягащи валидността, съдържанието и 
тълкуването на договор за цифрово съдържание ще останат на национално равнище. 
Следователно предимствата за предприятията поне отчасти ще бъдат компенсирани от 
несъответствията между системите на договорното право. Поради това е необходимо да 
бъде направен политически избор между постигането на максимална степен на защита 
на потребителите, от една страна, и относителните предимства на (предполагаемите) 
равнопоставени условия на конкуренция за предприятията, от друга страна.

Заключение

Експерти определиха допълнителни въпроси, които не са, но потенциално биха могли 
да бъдат предмет на настоящата директива. Те биха могли да включват, например, 
правото на потребителите на повече възможности за изтегляне на данни, за правене на 
копия и препродаване на цифрово съдържание и получаване на съществени 
актуализации и поддръжка, както и въпросите, свързани с незадължителни гаранции, 
незабавна доставка, съвместна отговорност и конкретни неравноправни клаузи в
договори за доставка на цифрово съдържание. Съдокладчиците възнамеряват да 
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работят заедно с докладчиците в сянка за постигане на балансиран и справедлив 
окончателен текст, съгласуван с вече съществуващото законодателство на ЕС, който да 
отговаря както на нуждите на предприятията, така и на потребителите.
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