
AM\836026BG.doc PE450.954v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

2008/0196(COD)

25.10.2010

ИЗМЕНЕНИЯ
213 - 673

Проектодоклад
Andreas Schwab
(PE442.789v04-00)

относно правата на потребителите

Предложение за директива
(COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))



AM\836026BG.doc 2/267 PE450.954v01-00

BG

AM_Com_LegReport



AM\836026BG.doc 3/267 PE450.954v01-00

BG

Изменение 213
Robert Rochefort

Предложение за директива
Позоваване 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, 
и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 114 от него,

Or.fr

Изменение 214
Robert Rochefort

Предложение за директива
Позоваване 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 251 от Договора3 ,

в съответствие с обикновената 
законодателна процедура,

Or.fr

Изменение 215
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Тези директиви са преразгледани в 
светлината на придобития опит с цел 
опростяване и актуализиране на 
приложимите правила, отстраняване на 
несъответствията и нежеланите 
нормативни празноти. 
Преразглеждането показва, че е 
целесъобразно четирите директиви да 

(2) Тези директиви са преразгледани в 
светлината на придобития опит с цел 
опростяване и актуализиране на 
приложимите правила, отстраняване на 
несъответствията и нежеланите 
нормативни празноти. 
Преразглеждането показва, че е 
целесъобразно четирите директиви да 
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бъдат заменени от настоящата единна 
директива. В съответствие с това 
настоящата директива следва да 
предвиди общоприложими правила за 
общите аспекти и да изостави 
възприетия от предишните 
директиви подход за минимална 
хармонизация, съгласно който 
държавите-членки могат да запазват 
или приемат по-строги национални 
правила.

бъдат заменени от настоящата единна 
директива.

Or.fr

Изменение 216
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Тези директиви са преразгледани в 
светлината на придобития опит с цел 
опростяване и актуализиране на 
приложимите правила, отстраняване на 
несъответствията и нежеланите 
нормативни празноти. 
Преразглеждането показва, че е 
целесъобразно четирите директиви да 
бъдат заменени от настоящата единна 
директива. В съответствие с това 
настоящата директива следва да 
предвиди общоприложими правила за 
общите аспекти и да изостави 
възприетия от предишните 
директиви подход за минимална 
хармонизация, съгласно който
държавите-членки могат да запазват 
или приемат по-строги национални 
правила.

(2) Тези директиви са преразгледани в 
светлината на придобития опит с цел 
опростяване и актуализиране на 
приложимите правила, отстраняване на 
несъответствията и нежеланите 
нормативни празноти. 
Преразглеждането показва, че е 
целесъобразно четирите директиви да 
бъдат заменени от настоящата единна 
директива. В съответствие с това 
настоящата директива следва да 
предвиди общоприложими правила за 
общите аспекти, като същевременно 
позволява на държавите-членки да
запазват или приемат по-строги 
национални правила, предвиждащи по-
високо ниво на защита на 
потребителите.

Or.en



AM\836026BG.doc 5/267 PE450.954v01-00

BG

Изменение 217
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Тези директиви са преразгледани в 
светлината на придобития опит с цел 
опростяване и актуализиране на 
приложимите правила, отстраняване на 
несъответствията и нежеланите 
нормативни празноти. 
Преразглеждането показва, че е 
целесъобразно четирите директиви да 
бъдат заменени от настоящата единна 
директива. В съответствие с това 
настоящата директива следва да 
предвиди общоприложими правила за 
общите аспекти и да изостави 
възприетия от предишните 
директиви подход за минимална 
хармонизация, съгласно който
държавите-членки могат да запазват 
или приемат по-строги национални 
правила.

(2) Тези директиви са преразгледани в 
светлината на придобития опит с цел 
опростяване и актуализиране на 
приложимите правила, отстраняване на 
несъответствията и нежеланите 
нормативни празноти. 
Преразглеждането показва, че е 
целесъобразно четирите директиви да 
бъдат заменени от настоящата единна 
директива. В съответствие с това 
настоящата директива следва да 
предвиди общоприложими правила за 
общите аспекти, като същевременно 
позволява на държавите-членки да 
запазват или приемат по-строги 
национални правила, предвиждащи по-
високо ниво на защита на 
потребителите.

Or.en

Изменение 218
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Член 153, параграф 1 и параграф 3, 
буква a) от Договора предвиждат, че 
Общността допринася за постигане на 
високо ниво на защита на потребителите 
чрез мерките, които приема съгласно 
член 95 от същия. 

(3) Член 169, параграф 1 и параграф 2, 
буква a) от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз предвиждат, че Съюзът допринася 
за постигане на високо ниво на защита 
на потребителите чрез мерките, които 
приема съгласно член 114 от същия. 
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Изменение 219
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 3а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Директивата не се прилага по 
отношение на услуги, включени 
окончателно в предложението за 
Директива на Европейския 
парламент и на Съвета за 
прилагането на правата на 
пациентите при трансгранично 
здравно обслужване (COM(2008)414)

Or.de

Обосновка

Bei Gesundheitsdienstleistungen handelt es sich regelmassig nicht um marktbezogene 
Dienstleistungen, in denen sich Dienstleistungserbringer und Verbraucher geschäftsmassig 
gegenüberstehen. Gesundheitsdienstleistungen aber sind überwiegend freiberufliche Leistungen, 
die sich durch persönliches Engagement, Einfühlungsvermögen, humanitäre Hingabe, 
Therapiefreiheit und Expertenwissen auszeichnen. Der Richtlinienvorschlag des Europäischen 
Parlaments and des Rates über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung KOM(2008)414 hebt auf dese besondere Situation ab. Nach diesem 
Vorschlag soll ein Rahmen für einen sichere, hochwertige und effiziente grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung geschaffen werden. Die Rechte de Versicherten werden in dieser Richtlinie 
umfassend geschützt, Informationspflichten und Anlaufstellen für Versicherte eingeführt und die 
Inanspruchnahme grenzüberschreitender Gesundheitsdienstleitungen geregelt. Es bedarf somit 
keiner weiteren Regelung von Gesundheitsdienstleitungen im Verbraucherschutz.

Изменение 220
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В съответствие с член 14, параграф 2 
от Договора вътрешният пазар обхваща 
пространство без вътрешни граници, в 
което са гарантирани свободното 
движение на стоки и услуги и свободата 
на установяване. Хармонизацията на 
определени аспекти от потребителското 
договорно право е необходима с цел 
утвърждаване на истински вътрешен 
пазар на потребителите с точен баланс 
между високо ниво на защита на 
потребителите и конкурентоспособност 
на предприятията, като едновременно с 
това се гарантира спазването на 
принципа на субсидиарността. 

(4) В съответствие с член 26 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, вътрешният пазар 
обхваща пространство без вътрешни 
граници, в което са гарантирани 
свободното движение на стоки и услуги 
и свободата на установяване. 
Хармонизацията на определени аспекти 
от потребителското договорно право е 
необходима с цел утвърждаване на 
истински вътрешен пазар на 
потребителите с точен баланс между 
високо ниво на защита на потребителите 
и конкурентоспособност на 
предприятията, като едновременно с 
това се гарантира спазването на 
принципа на субсидиарността. 

Or.fr

Изменение 221
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В съответствие с член 14, параграф 2 
от Договора вътрешният пазар обхваща 
пространство без вътрешни граници, в 
което са гарантирани свободното 
движение на стоки и услуги и свободата 
на установяване. Хармонизацията на 
определени аспекти от 
потребителското договорно право е 
необходима с цел утвърждаване на 
истински вътрешен пазар на 
потребителите с точен баланс 
между високо ниво на защита на 
потребителите и 
конкурентоспособност на 
предприятията, като едновременно с 
това се гарантира спазването на 

(4) В съответствие с член 14, параграф 2 
от Договора вътрешният пазар обхваща 
пространство без вътрешни граници, в 
което са гарантирани свободното 
движение на стоки и услуги и свободата 
на установяване.
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принципа на субсидиарността.

Or.en

Изменение 222
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) С цел гарантиране на високи нива 
на защита на потребителите, 
засилвайки по този начин доверието 
на потребителите и активността на 
вътрешния пазар, настоящата 
директива предвижда минимална 
хармонизация с изключение на 
разпоредбите, които са обозначени 
като напълно хармонизирани.

Or.en

Обосновка

Contrary to the Commission's proposal, full harmonisation will not result in one single set of 
standards throughout the EU as many rules of national general contract law would have to be 
changed and consumer law cannot be artificially separated from general contract law. Full 
harmonisation will not automatically increase consumer confidence if it results in the abrogation of 
previously existing higher levels of consumer protection currently provided for by some Member 
States. Therefore, a mixed approach is necessary where derogations from the principle of minimum 
harmonisation should be assessed on a case-by-case basis.

Изменение 223
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Потребителите не използват 
пълноценно трансграничния 
потенциал на продажбите от 
разстояние, които следва да бъдат 
сред основните видими резултати на 
вътрешния пазар. В сравнение със 
значителния ръст в националните 
продажби от разстояние през 
последните няколко години, ръстът в 
трансграничните продажби от 
разстояние остава ограничен. Тази 
разлика е особено значителна при 
интернет продажбите, които 
притежават висок потенциал за 
растеж. Трансграничният потенциал 
на договорите, сключени извън 
търговския обект (преки продажби), 
се ограничава от няколко фактора, 
сред които и различните национални 
правила за защита на 
потребителите, наложени на 
индустрията. В сравнение с ръста от 
последните няколко години в 
националните преки продажби, и по-
специално тези от сектора на 
услугите (напр. комунални услуги), 
броят на потребителите, използващи 
този канал за трансгранични покупки, 
остава непроменен. В отговор на 
подобрените бизнес възможности в 
много държави-членки малките и 
средни предприятия (в т.ч. и 
самостоятелните предприемачи) или 
агентите на дружествата, 
реализиращи преки продажби, следва 
да проявяват повече интерес към 
бизнес възможностите в други 
държави-членки, особено в 
пограничните райони. Поради това 
пълната хармонизация на 
потребителската информация и на 
правото на отказ при договорите от 
разстояние и тези, сключени извън 
търговския обект, ще спомогне за по-
доброто функциониране на 

заличава се
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вътрешния пазар между търговците 
и потребителите.

Or.en

Изменение 224
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Потребителите не използват 
пълноценно трансграничния
потенциал на продажбите от разстояние, 
които следва да бъдат сред основните 
видими резултати на вътрешния пазар. 
В сравнение със значителния ръст в 
националните продажби от разстояние 
през последните няколко години, ръстът 
в трансграничните продажби от 
разстояние остава ограничен. Тази 
разлика е особено значителна при 
интернет продажбите, които притежават 
висок потенциал за растеж. 
Трансграничният потенциал на 
договорите, сключени извън търговския 
обект (преки продажби), се ограничава 
от няколко фактора, сред които и 
различните национални правила за 
защита на потребителите, наложени на 
индустрията. В сравнение с ръста от 
последните няколко години в 
националните преки продажби, и по-
специално тези от сектора на услугите 
(напр. комунални услуги), броят на 
потребителите, използващи този канал 
за трансгранични покупки, остава 
непроменен. В отговор на подобрените 
бизнес възможности в много държави-
членки малките и средни предприятия 
(в т.ч. и самостоятелните предприемачи) 
или агентите на дружествата, 
реализиращи преки продажби, следва да 

(5) Трансграничният потенциал на 
продажбите от разстояние, които следва 
да бъдат сред основните видими 
резултати на вътрешния пазар, не е 
използван пълноценно. В сравнение със 
значителния ръст в националните 
продажби от разстояние през 
последните няколко години, ръстът в 
трансграничните продажби от 
разстояние остава ограничен. Тази 
разлика е особено значителна при 
интернет продажбите, които притежават 
висок потенциал за растеж. 
Трансграничният потенциал на 
договорите, сключени извън търговския 
обект (преки продажби), се ограничава 
от няколко фактора, сред които и 
различните национални правила за 
защита на потребителите, наложени на 
индустрията. В сравнение с ръста от 
последните няколко години в 
националните преки продажби, и по-
специално тези от сектора на услугите 
(напр. комунални услуги), броят на 
потребителите, използващи този канал 
за трансгранични покупки, остава 
непроменен. В отговор на подобрените 
бизнес възможности в много държави-
членки малките и средни предприятия 
(в т.ч. и самостоятелните предприемачи) 
или агентите на дружествата, 
реализиращи преки продажби, следва да 



AM\836026BG.doc 11/267 PE450.954v01-00

BG

проявяват повече интерес към бизнес 
възможностите в други държави-членки, 
особено в пограничните райони. Поради 
това пълната хармонизация на 
потребителската информация и на 
правото на отказ при договорите от 
разстояние и тези, сключени извън 
търговския обект, ще спомогне за по-
доброто функциониране на вътрешния 
пазар между търговците и 
потребителите.

проявяват повече интерес към бизнес 
възможностите в други държави-членки, 
особено в пограничните райони. Поради 
това пълната хармонизация на
определена потребителска
информация и на правото на отказ при 
договорите от разстояние и тези, 
сключени извън търговския обект, ще 
спомогне за по-високото ниво на 
защита на потребителите и по-
доброто функциониране на вътрешния 
пазар между търговците и 
потребителите.

Or.fr

Изменение 225
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Законите на държавите-членки, 
отнасящи се до потребителските 
договори, показват сериозни различия, 
които могат в значителна степен да 
изкривят конкуренцията и да 
създадат пречки за гладкото 
функциониране на вътрешния пазар. 
Съществуващото общностно 
законодателство относно 
потребителските договори, сключени 
от разстояние или извън търговския 
обект, потребителските стоки и 
гаранциите, както и 
законодателството относно 
неравноправните договорни клаузи 
установява минимални стандарти за 
хармонизация на законодателството, 
които позволяват на държавите-
членки да запазят или въведат по-
строги мерки, с които да гарантират 
по-високо ниво на защита на 
потребителите на своя територия. 
От друга страна, редица въпроси са 

заличава се
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уредени непоследователно в 
различните директиви или не са 
регламентирани. Различните 
държави-членки са подходили 
различно към тях. В резултат 
националните разпоредби, с които са 
приложени директивите относно 
потребителското договорно право, до 
голяма степен се различават.

Or.en

Изменение 226
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Законите на държавите-членки, 
отнасящи се до потребителските 
договори, показват сериозни различия, 
които могат в значителна степен да 
изкривят конкуренцията и да 
създадат пречки за гладкото 
функциониране на вътрешния пазар. 
Съществуващото общностно 
законодателство относно 
потребителските договори, сключени 
от разстояние или извън търговския 
обект, потребителските стоки и 
гаранциите, както и 
законодателството относно 
неравноправните договорни клаузи 
установява минимални стандарти за 
хармонизация на законодателството, 
които позволяват на държавите-
членки да запазят или въведат по-
строги мерки, с които да гарантират 
по-високо ниво на защита на 
потребителите на своя територия. 
От друга страна, редица въпроси са 
уредени непоследователно в 
различните директиви или не са 

заличава се
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регламентирани. Различните 
държави-членки са подходили 
различно към тях. В резултат 
националните разпоредби, с които са 
приложени директивите относно 
потребителското договорно право, до 
голяма степен се различават.ú

Or.fr

Изменение 227
Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Законите на държавите-членки, 
отнасящи се до потребителските 
договори, показват сериозни различия, 
които могат в значителна степен да 
изкривят конкуренцията и да създадат 
пречки за гладкото функциониране на 
вътрешния пазар. Съществуващото 
общностно законодателство относно 
потребителските договори, сключени от 
разстояние или извън търговския обект, 
потребителските стоки и гаранциите, 
както и законодателството относно 
неравноправните договорни клаузи 
установява минимални стандарти за 
хармонизация на законодателството, 
които позволяват на държавите-членки 
да запазят или въведат по-строги мерки, 
с които да гарантират по-високо ниво на 
защита на потребителите на своя 
територия. От друга страна, редица 
въпроси са уредени непоследователно в 
различните директиви или не са 
регламентирани. Различните държави-
членки са подходили различно към тях. 
В резултат националните разпоредби, с 
които са приложени директивите 
относно потребителското договорно 
право, до голяма степен се различават.

(Изменението има за цел да внесе 
корекция в превода на документа на 
немски език и не се отнася до 
българския текст.)
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Or.de

Изменение 228
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Тези различия създават 
значителни бариери на вътрешния 
пазар, които имат отражение и за 
бизнеса, и за потребителите. Поради 
тях за бизнеса, желаещ да реализира 
трансгранични продажби на стоки 
или предоставяне на услуги, се 
увеличават разходите за привеждане 
в съответствие. От друга страна 
фрагментарността подкопава 
доверието на потребителите във 
вътрешния пазар. Отрицателното 
въздействие върху доверието на 
потребителите се засилва поради 
разликите в нивото на защита на 
потребителите в Общността. Този 
проблем е особено остро изразен при 
новите пазарни явления.

заличава се

Or.en

Изменение 229
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Тези различия създават значителни 
бариери на вътрешния пазар, които имат 
отражение и за бизнеса, и за 

(7) Някои различия в 
законодателствата на държавите-
членки в областта на сключените с 
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потребителите. Поради тях за бизнеса, 
желаещ да реализира трансгранични 
продажби на стоки или предоставяне на 
услуги, се увеличават разходите за 
привеждане в съответствие. От друга 
страна фрагментарността подкопава 
доверието на потребителите във 
вътрешния пазар. Отрицателното 
въздействие върху доверието на 
потребителите се засилва поради 
разликите в нивото на защита на 
потребителите в Общността. Този 
проблем е особено остро изразен при 
новите пазарни явления.

потребителите договори, по-
специално договорите, сключени от 
разстояние и извън търговския обект,
създават значителни бариери на 
вътрешния пазар, които имат отражение 
и за бизнеса, и за потребителите. 
Поради тях за бизнеса, желаещ да 
реализира трансгранични продажби на 
стоки или предоставяне на услуги, се 
увеличават разходите за привеждане в 
съответствие. От друга страна 
неподходящата фрагментарност
подкопава доверието на потребителите 
във вътрешния пазар.

Or.fr

Изменение 230
Toine Manders

Предложение за директива
Съображение 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Тези различия създават значителни 
бариери на вътрешния пазар, които имат 
отражение и за бизнеса, и за 
потребителите. Поради тях за бизнеса, 
желаещ да реализира трансгранични 
продажби на стоки или предоставяне на 
услуги, се увеличават разходите за 
привеждане в съответствие. От друга 
страна фрагментарността подкопава 
доверието на потребителите във 
вътрешния пазар. Отрицателното 
въздействие върху доверието на 
потребителите се засилва поради 
разликите в нивото на защита на 
потребителите в Общността. Този 
проблем е особено остро изразен при 
новите пазарни явления.

(7) Тези различия създават значителни 
бариери на вътрешния пазар, които имат 
отражение и за бизнеса, и за
потребителите. Поради тях за бизнеса, 
желаещ да реализира трансгранични 
продажби на стоки или предоставяне на 
услуги, се увеличават разходите за 
привеждане в съответствие. От друга 
страна фрагментарността подкопава 
доверието на потребителите във 
вътрешния пазар. Отрицателното 
въздействие върху доверието на 
потребителите се засилва поради 
разликите в нивото на защита на 
потребителите в Общността. Този 
проблем е особено остро изразен при 
новите пазарни явления и пазарните 
явления в интернет като изтегляне 
на файлове и излъчване на 
съдържание в реално време 
(уебстрийминг).
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Or.en

Изменение 231
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Пълната хармонизация на някои 
основни регулаторни аспекти ще 
увеличи значително правната 
сигурност както за потребителите, 
така и за търговците. Както 
потребителите, така и търговците 
ще могат да разчитат на една единна 
регулаторна рамка, изградена върху 
ясно дефинирани правни понятия, с 
която се уреждат определени 
аспекти на договорите между 
търговци и потребители в 
Общността. В резултат ще бъдат 
премахнати бариерите, породени от 
фрагментарността на правилата, а в 
тази си област вътрешният пазар ще 
бъде завършен. Тези бариери могат да 
бъдат премахнати единствено чрез 
установяването на единни правила на 
равнище Общност. Същевременно за 
потребителите ще се осигури високо 
общо ниво на защита в цялата 
Общност.

заличава се

Or.en

Изменение 232
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Пълната хармонизация на някои 
основни регулаторни аспекти ще 
увеличи значително правната 
сигурност както за потребителите, 
така и за търговците. Както 
потребителите, така и търговците 
ще могат да разчитат на една единна 
регулаторна рамка, изградена върху 
ясно дефинирани правни понятия, с 
която се уреждат определени 
аспекти на договорите между 
търговци и потребители в 
Общността. В резултат ще бъдат 
премахнати бариерите, породени от 
фрагментарността на правилата, а в 
тази си област вътрешният пазар ще 
бъде завършен. Тези бариери могат да 
бъдат премахнати единствено чрез 
установяването на единни правила на 
равнище Общност. Същевременно за 
потребителите ще се осигури високо 
общо ниво на защита в цялата 
Общност.

заличава се

Or.en

Изменение 233
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Пълната хармонизация на някои 
основни регулаторни аспекти ще 
увеличи значително правната сигурност 
както за потребителите, така и за 
търговците. Както потребителите, така и 
търговците ще могат да разчитат на 
една единна регулаторна рамка, 
изградена върху ясно дефинирани 

(8) Освен ако не е предвидено друго и 
съгласно член 169 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, предвидените в настоящата 
директива мерки не възпрепятстват 
държавите-членки да запазват или да 
приемат по-строги разпоредби, за да 
осигурят по-високо ниво на защита на 
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правни понятия, с която се уреждат 
определени аспекти на договорите 
между търговци и потребители в 
Общността. В резултат ще бъдат 
премахнати бариерите, породени от 
фрагментарността на правилата, а в
тази си област вътрешният пазар ще 
бъде завършен. Тези бариери могат да 
бъдат премахнати единствено чрез 
установяването на единни правила на 
равнище Общност. Същевременно за 
потребителите ще се осигури високо 
общо ниво на защита в цялата 
Общност.

потребителите. Независимо от това 
пълната хармонизация на някои 
регулаторни аспекти е обоснована в 
договорите от разстояние и извън 
търговския обект, за да се осигури 
съгласувана рамка за защита на 
потребителите на територията на 
Европейския съюз и за да се увеличи
значително правната сигурност както за 
потребителите, така и за търговците. 
Както потребителите, така и търговците 
ще могат, в тези хармонизирани 
области, да разчитат на една по-ясна
регулаторна рамка, изградена върху
добре дефинирани правни понятия, с 
която се уреждат определени аспекти на 
договорите от разстояние и извън 
търговския обект между търговци и 
потребители на територията на целия 
Европейски съюз.

Or.fr

Изменение 234
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Пълната хармонизация на някои 
основни регулаторни аспекти ще
увеличи значително правната сигурност 
както за потребителите, така и за 
търговците. Както потребителите, така 
и търговците ще могат да разчитат на 
една единна регулаторна рамка, 
изградена върху ясно дефинирани 
правни понятия, с която се уреждат 
определени аспекти на договорите 
между търговци и потребители в 
Общността. В резултат ще бъдат 
премахнати бариерите, породени от 
фрагментарността на правилата, а в 
тази си област вътрешният пазар ще
бъде завършен. Тези бариери могат да 

(8) Освен ако не е предвидено друго и в 
съответствие с член 159 от Договора 
за ЕС, разпоредбите на настоящата 
директива не възпрепятстват 
държавите-членки да въвеждат или 
запазват допълнителни правила, 
които подобряват защитата на 
потребителите. Въпреки това 
пълната хармонизация на някои 
основни регулаторни аспекти е 
оправдана с цел осигуряване на единна 
регулаторна рамка за защита на 
потребителите и с цел значително 
увеличаване на правната сигурност 
както за потребителите, така и за 
търговците при трансгранична 
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бъдат премахнати единствено чрез 
установяването на единни правила на 
равнище Общност. Същевременно за 
потребителите ще се осигури високо 
общо ниво на защита в цялата 
Общност.

стопанска дейност. В този случай 
както потребителите, така и търговците 
ще могат да разчитат на една единна 
регулаторна рамка, изградена върху 
ясно дефинирани правни понятия, с 
която се уреждат определени аспекти на 
договорите между търговци и 
потребители в Общността. По този 
начин потребителите ще се
възползват от високо общо ниво на 
защита на цялата територия на 
Съюза. Освен това установяването на 
единни правила на равнището на 
Съюза ще премахне бариерите, 
породени от непропорционалната 
фрагментарност на правилата, и ще
доизгради вътрешния пазар в тази 
област.

Or.en

Изменение 235
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Пълната хармонизация на някои 
основни регулаторни аспекти ще 
увеличи значително правната сигурност 
както за потребителите, така и за 
търговците. Както потребителите, така и 
търговците ще могат да разчитат на 
една единна регулаторна рамка, 
изградена върху ясно дефинирани 
правни понятия, с която се уреждат 
определени аспекти на договорите 
между търговци и потребители в 
Общността. В резултат ще бъдат 
премахнати бариерите, породени от 
фрагментарността на правилата, а в тази 
си област вътрешният пазар ще бъде 
завършен. Тези бариери могат да бъдат 
премахнати единствено чрез 
установяването на единни правила на 

(8) Пълната хармонизация на някои 
основни регулаторни аспекти ще 
увеличи значително правната сигурност 
както за потребителите, така и за 
търговците. Както потребителите, така и 
търговците ще могат да разчитат на 
една единна регулаторна рамка, 
изградена върху ясно дефинирани 
правни понятия, с която се уреждат 
определени аспекти на договорите 
между търговци и потребители в 
Общността. В резултат ще бъдат 
премахнати бариерите, породени от 
фрагментарността на правилата, а в тази 
си област вътрешният пазар ще бъде 
завършен. Тези бариери могат да бъдат 
премахнати единствено чрез 
установяването на единни правила на 
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равнище Общност. Същевременно за 
потребителите ще се осигури високо 
общо ниво на защита в цялата Общност.

равнище Общност. Същевременно за 
потребителите ще се осигури високо 
общо ниво на защита в цялата Общност.
Въпреки това регулаторните аспекти 
засягат единствено договори, 
сключени между търговци и 
потребители. Следователно, наред с 
другото, трудовите договори, 
договорите във връзка с наследствени 
права, договорите в областта на 
семейното право и дружествените
договори и уставите на дружества 
следва да бъдат изключени от 
директивата.

Or.en

Изменение 236
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Новото определение за 
потребител следва да обхваща 
ситуации, при които потребител 
закупува стока или сключва договор за 
услуга отчасти за лични и отчасти за 
професионални цели (смесени цели).
Много държави-членки са избрали да 
прилагат правилата за защита на 
потребителите спрямо други 
физически или юридически лица като 
НПО, новоучредени търговски 
дружества или малки предприятия, 
които са в подобно положение като 
потребителите от гледна точка на 
липса на възможности за преговаряне 
и експертни познания. В резултат от 
това е необходимо да се позволи на 
държавите-членки да запазват или 
разширяват правилата за защита,
така че те да обхванат други 



AM\836026BG.doc 21/267 PE450.954v01-00

BG

юридически или физически лица, 
които не са потребители.
Все повече стоки се закупуват или 
изтеглят от интернет в 
нематериален цифров формат. 
Поради това е необходимо 
нематериалните стоки да бъдат 
включени в определението за „стоки“. 
Това ще гарантира, че 
потребителите са еднакво защитени 
при закупуване на стоки по интернет 
и на място.
Определението за стоки следва да 
включва вода, газ и електричество. 
Включването на тези сектори в 
обхвата на директивата е 
необходимо в контекста на 
премахването на традиционни 
публични монополи и участието на 
действащи лица от частния сектор в 
тези индустрии.

Or.en

Изменение 237
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Новото определение за 
потребител следва да обхваща 
ситуации, при които потребител 
закупува стока или сключва договор за 
услуга отчасти за лични и отчасти за 
професионални цели (смесени цели).
Много държави-членки са избрали да 
прилагат правилата за защита на 
потребителите спрямо други 
физически или юридически лица като 
НПО, новоучредени търговски 
дружества или малки предприятия, 
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които са в подобно положение като 
потребителите от гледна точка на 
липса на възможности за преговаряне 
и експертни познания. В резултат от 
това е необходимо държавите-членки 
да могат да запазват или разширяват 
правилата за защита, така че те да 
обхванат други юридически или 
физически лица, които не са 
потребители.

Or.en

Изменение 238
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 8б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) В днешно време все повече стоки 
се закупуват или изтеглят от 
интернет в нематериален цифров 
формат. Поради това е необходимо 
нематериалните стоки да бъдат 
включени в определението за „стоки“. 
Това ще гарантира, че 
потребителите са еднакво защитени 
при закупуване на стоки по интернет 
и на място.

Or.en

Изменение 239
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 8в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8в) Определението за стоки следва да 
включва вода, газ и електричество. 
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Включването на тези сектори в 
обхвата на директивата е 
необходимо в контекста на 
премахването на традиционни 
публични монополи и навлизането на 
частния сектор в тези индустрии.

Or.en

Изменение 240
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Областта, хармонизирана с 
настоящата директива, следва да 
обхване определени аспекти на 
договорите между търговци и 
потребители. Това са правилата относно 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена преди сключването на
договора и по време на изпълнението 
му, правото на отказ при договорите, 
сключени от разстояние или извън 
търговския обект, специфичните права 
на потребителите при договорите за 
продажба и неравноправните клаузи в 
потребителските договори. 

(9) Областта, хармонизирана с 
настоящата директива, следва да 
обхване определени аспекти на 
договорите между търговци и 
потребители. Това са правилата относно 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена преди сключването на
договори от разстояние и извън 
търговския обект и по време на 
изпълнението им, както и правото на 
отказ при договорите, сключени от 
разстояние или извън търговския обект; 
освен това трябва да се 
хармонизират определени
специфични права на потребителите 
при договорите за продажба и 
определени разпоредби във връзка с
неравноправните клаузи в 
потребителските договори.

Or.fr

Изменение 241
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 9а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Предоставянето на
преддоговорна информация в 
търговските обекти не попада в 
приложното поле на настоящата 
директива, като за държавите-
членки остава възможността да 
запазват или въвеждат национални 
правила във връзка с 
потребителската информация на 
мястото на продажба, и по-
специално относно:
- основните характеристики на 
стоката и услугата
- цената на стоката и услугата
- специалните условия за продажба 
или предоставяне на услуга
- и евентуалните ограничения на 
отговорността на търговеца.

Or.fr

Обосновка

Това изменение уточнява последствията от обединяването на глави ІІ и ІІІ относно 
информирането на потребителите и правото на отказ по отношение на договорите, 
сключени от разстояние и извън търговския обект.

Изменение 242
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Съществуващото общностно 
законодателство относно 
потребителските финансови услуги 
съдържа редица правила относно 
защитата на потребителите. 
Поради тази причина разпоредбите 
на настоящата директива обхващат 

заличава се
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договорите, касаещи финансови 
услуги, само дотолкова, доколкото 
това е необходимо с цел запълване на 
регулаторните празноти.

Or.en

Изменение 243
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Съществуващото общностно 
законодателство относно 
потребителските финансови услуги 
съдържа редица правила относно 
защитата на потребителите. Поради 
тази причина разпоредбите на 
настоящата директива обхващат 
договорите, касаещи финансови
услуги, само дотолкова, доколкото това 
е необходимо с цел запълване на 
регулаторните празноти.

(11) Тъй като съществуващото
общностно законодателство относно 
потребителските финансови услуги 
съдържа редица правила относно 
защитата на потребителите, 
потребителите в сферата на
финансовите услуги следва да могат 
да се възползват от настоящата 
директива само дотолкова, доколкото 
това е необходимо с цел запълване на 
регулаторните празноти.

Or.en

Изменение 244
Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Съществуващото общностно 
законодателство относно 
потребителските финансови услуги 
съдържа редица правила относно 
защитата на потребителите. Поради тази 

(11) Съществуващото общностно 
законодателство относно 
потребителските финансови услуги 
съдържа редица правила относно 
защитата на потребителите. Поради тази 
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причина разпоредбите на настоящата 
директива обхващат договорите, 
касаещи финансови услуги, само 
дотолкова, доколкото това е 
необходимо с цел запълване на 
регулаторните празноти.

причина настоящата директива се 
отнася за финансовите услуги само 
дотолкова, доколкото те са предмет на 
неравноправни договорни условия.

Or.de

Изменение 245
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Предложение за директива
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Съществуващото общностно
законодателство относно
потребителските финансови услуги 
съдържа редица правила относно 
защитата на потребителите. Поради тази 
причина разпоредбите на настоящата 
директива обхващат договорите, 
касаещи финансови услуги, само 
дотолкова, доколкото това е 
необходимо с цел запълване на 
регулаторните празноти.

(11) Съществуващото законодателство 
на Съюза в много сектори или 
специални договори като финансовите 
услуги или пакетните туристически 
пътувания съдържа редица правила 
относно защитата на потребителите 
Поради тази причина настоящата 
директива се прилага, без да се 
засягат разпоредбите от 
съществуващото законодателство на 
Съюза в тези сектори.

Or.fr

Обосновка

Не само секторът на финансовите услуги е предмет на специално законодателство на 
Общността, което обхваща аспектите относно защитата на потребителите. 
Директивата относно правата на потребителите следва да се прилага в тези специални 
сектори, без да се засягат създадените на европейско равнище правила.

Изменение 246
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Съществуващото общностно
законодателство относно 
потребителските финансови услуги 
съдържа редица правила относно 
защитата на потребителите. Поради тази 
причина разпоредбите на настоящата 
директива обхващат договорите, 
касаещи финансови услуги, само 
дотолкова, доколкото това е 
необходимо с цел запълване на 
регулаторните празноти.

(11) Съществуващото законодателство 
на Съюза относно потребителските 
финансови услуги съдържа редица 
правила относно защитата на 
потребителите. Поради тази причина 
разпоредбите на настоящата директива 
обхващат договорите, касаещи 
финансови услуги, само по отношение 
на неравноправните клаузи в такива 
потребителски договори и позволяват 
прилагането на по-строги национални 
правила в тази сфера.

Or.en

Изменение 247
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Настоящата директива не 
засяга прилагането на разпоредбите 
на държавите-членки във връзка с 
придобиването на недвижимо 
имущество или с гаранциите за 
такова имущество, или с 
възникването или прехвърлянето на 
права в областта на вещното право 
върху недвижимо имущество. Това 
включва споразумения, свързани с 
такива правни актове като 
продажбата на недвижимо 
имущество на зелено и закупуването 
на изплащане.

Or.en
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Обосновка

Предложението за директива правилно изключва продажбата на недвижимо имущество 
от обхвата на директивата с цел избягване на влияние върху националното имуществено 
право на държавите-членки (член 20, параграф 1а). При все това следва да се изясни, че 
това изключване от обхвата също важи също за договори, които са неразделно свързани с 
продажбата на недвижимо имущество, като се има предвид, че договорите със смесена 
цел по правило се покриват от директивата.

Изменение 248
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Съображение 11б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Европейският съюз се стреми 
към Европейска харта за правата на 
потребителите в областта на 
финансовите услуги. Тази харта 
следва да обедини и опрости всички 
съществуващи разпоредби. Тя следва 
да конкретизира потребителски 
права като достъпа до информация, 
администрирането и управлението 
на личната финансова документация, 
подходящи съвети и разяснения по 
защитата на потребителите. Освен 
това следва да се насърчава финансово 
приобщаване, да се включат най-
добри практики от държавите-
членки, да се улеснят колективните 
искове и да се поощрява участието на 
заинтересованите страни. В 
допълнение годишен доклад следва да 
оценява напредъка по изпълнението 
на мерките, предвидени в хартата.

Or.en
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Изменение 249
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 11в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11в) В случай на припокриване между 
настоящата директива и Директива 
2006/123/ЕО или Директива 
2000/31/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета настоящата директива 
следва да има предимство.

Or.en

Изменение 250
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 11г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11г) Настоящата директива следва 
да се прилага единствено дотолкова, 
доколкото няма конкретни 
разпоредби със същата цел, характер 
или ефект в друго действащо или 
бъдещо законодателство на Съюза, 
например в областта на транспорта 
или енергийните доставки. Поради 
това съответстващите разпоредби 
на настоящата директива не следва 
да се прилагат в областите, 
обхванати от такива конкретни 
разпоредби.

Or.en
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Изменение 251
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 11д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11д) Настоящата директива не 
следва да засяга възможността,
държавите-членки да приемат или 
запазват национални разпоредби 
съгласно друго законодателство на 
Съюза за минимална хармонизация.

Or.en

Изменение 252
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 11е (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11е) Определението за „потребител“ 
включва всяко физическо лице, което 
участва в договори, попадащи в 
приложното поле на настоящата 
директива, с цели, които са извън 
неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия; държавите-членки могат 
да запазват или разширяват 
прилагането на правилата на 
настоящата директива, така че те 
да обхващат юридически или 
физически лица, които не са 
потребители по смисъла на 
предходното изречение, напр. НПО, 
новоучредени търговски дружества и 
т.н.

Or.en
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Изменение 253
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 11ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11ж) Определението за „стоки“ 
включва всяка материална или 
нематериална вещ, включително 
вода, газ и електричество, с 
изключение на стоките, продавани 
при принудително изпълнение или 
други мерки от оправомощен от 
закона орган.

Or.en

Изменение 254
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 11з (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11з) Определението за „търговец“ 
включва всяко физическо или 
юридическо лице, както и всяко лице, 
което действа от името или за 
сметка на търговеца, независимо дали 
собствеността върху него е публична 
или частна, което участва в договори, 
попадащи в приложното поле на 
настоящата директива, с цели във 
връзка с търговската дейност, 
стопанската дейност, занаята или 
професията на това лице, дори и 
лицето да не възнамерява да получи 
печалба при осъществяване на 
дейността;

Or.en
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Изменение 255
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 11и (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11и) Цифрови стоки, които се 
предават на потребителите в цифров 
формат, при което потребителят 
получава възможност за постоянно 
използване или по начин, подобен на 
физическо притежание на стока, с 
възможност да я съхранява в 
компютъра си, следва да се считат за 
стоки за целите на прилагането на 
разпоредбите, приложими към 
договорите за продажба. Форматът, 
в който продуктът се представя или 
закупува, следва да няма значение по 
отношение на защитата на 
потребителите и те следва да са 
защитени еднакво както онлайн, 
така и офлайн.

Or.en

Изменение 256
Kurt Lechner

Предложение за директива
Съображение 11й (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11й) Настоящата директива не 
засяга националното 
законодателство на държавите-
членки относно закупуването и 
придобиването на имоти и 
учредяването или прехвърлянето на 
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права върху недвижимо имущество. 
Това включва и споразумения, 
свързани с подобни правни въпроси, 
по-специално договори, сключени със 
строителни предприемачи или 
договори за покупко-продажба на 
изплащане.

Or.de

Изменение 257
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Предложение за директива
Съображение 11к (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11к) Настоящата директива не 
засяга прилагането на разпоредбите 
на държавите-членки във връзка с 
придобиването на недвижимо 
имущество или с гаранциите за 
такова имущество или с 
възникването или прехвърлянето на 
права върху недвижимо имущество. 
Това включва споразумения, свързани с 
такива правни актове, като 
продажбата на недвижимо 
имущество на зелено и закупуването 
на изплащане.

Or.en

Изменение 258
Louis Grech

Предложение за директива
Съображение 11л (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11л) Настоящата директива не 
засяга прилагането на разпоредбите 
на държавите-членки във връзка с 
придобиването на недвижимо 
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имущество или с гаранциите за 
такова имущество или с 
възникването или прехвърлянето на 
права в областта на вещното право 
върху недвижимо имущество. Това 
включва споразумения, свързани с 
такива правни актове, като 
продажбата на недвижимо 
имущество на зелено и закупуването 
на изплащане.

Or.en

Обосновка

Предложението за директива правилно изключва продажбата на недвижимо имущество 
от обхвата на директивата с цел избягване на влияние върху националното имуществено 
право на държавите-членки (член 20, параграф 1а). При все това следва да се изясни, че 
това изключване от обхвата също важи също за договори, които са неразделно свързани с 
продажбата на недвижимо имущество, като се има предвид, че договорите със смесена 
цел по правило се покриват от директивата.

Изменение 259
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Новото определение за договор от 
разстояние следва да обхваща всички 
случаи, при които договори за продажба 
и услуги се сключват, като се използват 
изключително едно или няколко 
средства за комуникация от разстояние 
(като поръчка по пощата, интернет, 
телефон или факс). Така следва да се 
създадат равни условия за всички 
търговци от разстояние. Това следва да 
подобри и правната сигурност в 
сравнение със сегашното определение, 
което изисква наличието на 
организирана система за продажби от 

(12) Новото определение за договор от 
разстояние следва да обхваща всички 
случаи, при които договори за продажба 
и услуги се сключват без 
едновременното физическо 
присъствие на страните и като се 
използват изключително едно или 
няколко средства за комуникация от 
разстояние (като поръчка по пощата, 
интернет, телефон или факс). Така 
следва да се създадат равни условия за 
всички търговци от разстояние. Това 
следва да подобри и правната сигурност 
в сравнение със сегашното определение, 
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разстояние, поддържана от търговеца, 
до сключването на договора. 

което изисква наличието на 
организирана система за продажби от 
разстояние, поддържана от търговеца, 
до сключването на договора. 

Or.fr

Изменение 260
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 12а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Европейските пазари включват 
все повече цифрово съдържание 
онлайн и растящ брой нови продукти 
съставляват стриктна комбинация 
от физически материал, цифрово 
съдържание и услуги; следва да се 
уточни, че посочените в настоящата 
директива стоки включват също 
цифрови продукти като изтегляне на 
данни и софтуер, когато 
потребителят получава възможност 
за постоянна употреба или за 
употреба по начин, който може да се 
отъждестви с физическото 
притежание на стока.

Or.fr

Изменение 261
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 12а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Хазартните игри, включително 
лотарията и транзакциите при 
залагания, са изключени от обхвата 
на настоящата директива с оглед на 
много специфичния характер на тези 
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дейности, поради което на 
държавите-членки следва да бъде 
дадена възможност за въвеждане на 
различни или по-строги мерки за 
защита на потребителите.

Or.de

Обосновка

Според последователната съдебна практика на Съда на Европейските общности в 
областта на хазартните игри, право на държавите-членки е да определят необходимото 
ниво на защита на своите граждани, както и да въвеждат специфични правила за защита 
на потребителите. Европейският парламент (резолюция от 9 март 2009 г.) и Съветът 
(текущ дебат в работната група за защита на потребителите) винаги са споделяли тази 
позиция.

Изменение 262
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Хазартът, включително 
лотарията и транзакциите при 
залагания, следва да бъдат изключени 
от обхвата на настоящата 
директива, с оглед на специфичния 
характер на тези дейности, които 
предполагат прилагането от страна 
на държавите-членки на други и по-
строги мерки за защита на 
потребителите, които не целят 
доизграждането на вътрешния пазар.

Or.en

Изменение 263
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 12а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Хазартът, включително 
лотарията и транзакциите при 
залагания, следва да бъдат изключени 
от обхвата на настоящата 
директива, с оглед на специфичния 
характер на тези дейности, които 
предполагат прилагането от страна 
на държавите-членки на други и по-
строги мерки за защита на 
потребителите.

Or.en

Обосновка

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks that 
can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the EU confirms 
that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance with their 
traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling and betting 
services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and companies, would 
prevent Member States from maintaining or adopting a number of consumer protection provisions 
they deem appropriate in this area.

Изменение 264
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Хазартът, включително 
лотарията и транзакциите при 
залагания, следва да бъдат изключени 
от обхвата на настоящата 
директива, с оглед на специфичния 
характер на тези дейности, които 
предполагат прилагането от страна 
на държавите-членки на други и по-
строги мерки за защита на 
потребителите, които не целят 
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доизграждането на вътрешния пазар.

Or.en

Обосновка

Държавите-членки прилагат специфични национални правила за защита на потребителите 
от рисковете, които могат да възникнат при хазарт. Включването на хазарта в обхвата 
на директивата би попречило на държавите-членки да запазят или възприемат определени 
разпоредби за защита на потребителите, които те считат за подходящи в тази област.

Изменение 265
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Конкретните обстоятелства, при 
които е представена офертата или е 
уговорен договора, не следва да бъдат от 
значение за определението на договор, 
сключен от разстояние. Фактът, че 
търговецът продава от разстояние само 
понякога или че използва организирана 
система, поддържана от трета страна, 
например онлайн платформа, следва да 
не лишава потребителите от защита. 
Аналогично сделка, договорена лице в 
лице между търговеца и потребителя 
извън търговския обект, следва да се 
счита за договор от разстояние, ако 
договорът впоследствие е сключен, 
като се използват изключително и 
само средства за комуникация от 
разстояние като Интернет или 
телефон. По-опростеното 
определение на договор от разстояние 
следва да подобри правната сигурност 
за търговците и да ги предпази от 
нелоялна конкуренция.

(13) Конкретните обстоятелства, при 
които е организирана системата от 
разстояние, не следва да бъдат от 
значение за определението на договор, 
сключен от разстояние. Фактът, че 
търговецът продава от разстояние или 
че използва организирана система, 
поддържана от трета страна, например 
онлайн платформа, не следва да лишава
потребителите от защита.

Or.de
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Обосновка

Не само договорът трябва да е сключен от разстояние, без едновременно физическо 
присъствие и чрез използването на средства за комуникация от разстояние, но не трябва 
да има и предварителна лична консултация. Самите договори често се сключват без 
едновременно физическо присъствие на страните и чрез използването на средства за 
комуникация от разстояние особено от занаятчийските МСП.

Изменение 266
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Конкретните обстоятелства, при 
които е представена офертата или е 
уговорен договора, не следва да бъдат 
от значение за определението на 
договор, сключен от разстояние. 
Фактът, че търговецът продава от 
разстояние само понякога или че 
използва организирана система, 
поддържана от трета страна, например 
онлайн платформа, следва да не лишава 
потребителите от защита. Аналогично 
сделка, договорена лице в лице между 
търговеца и потребителя извън 
търговския обект, следва да се счита за 
договор от разстояние, ако договорът 
впоследствие е сключен, като се 
използват изключително и само 
средства за комуникация от разстояние 
като Интернет или телефон. По-
опростеното определение на договор от 
разстояние следва да подобри правната 
сигурност за търговците и да ги 
предпази от нелоялна конкуренция.

Не се отнася за българската езикова 
версия.

Or.de
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Обосновка

Това изменение засяга само версията на немски език и важи за целия законодателен текст; 
с приемането на предложението за изменение се налага да бъдат направени чисто 
технически промени в целия текст.

Изменение 267
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя. 
Когато средата, в която се извършва 
сделката, е различна от тази на
търговския обект, потребителите са 
поставени под психологически натиск, 
независимо дали са поискали 
посещението на търговеца или не. 
Освен това, с цел недопускане 
заобикаляне на правилата, когато 
контактът с потребителя е осъществен 
извън търговския обект, договорът, 
уговорен например в дома на 
потребителя, но сключен в търговски 
обект, следва да се разглежда като 
договор, сключен извън търговския 
обект.

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя. 
Договори, които са сключени извън 
търговския обект на търговеца, се 
характеризират с факта, че 
потребителите не са подготвени за 
уговарянето на договора и са поставени 
под психологически натиск, независимо 
дали са поискали посещението на 
търговеца или не. Освен това, с цел 
недопускане заобикаляне на правилата, 
когато контактът с потребителя е 
осъществен извън търговския обект, 
договорът, уговорен например в дома на 
потребителя, но сключен в търговски 
обект, следва да се разглежда като 
договор, сключен извън търговския 
обект.

Въпреки това договори, които 
съгласно разпоредбите на държавите-
членки се удостоверяват от публично 
длъжностно лице, не представляват 
ситуация, при която потребителите 
са поставени под такъв 
изключителен психологически 
натиск. Подобни договори не се 
считат нито за сключени извън 
търговския обект, нито за договори 



AM\836026BG.doc 41/267 PE450.954v01-00

BG

от разстояние по смисъла на 
настоящата директива.

Or.en

Обосновка

The concept of the conclusion of an ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are essential for 
the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business premises’ is used in a very 
restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in many Member States also apply to 
contracts which, due to the participation of a public official in the conclusion procedure, already 
ensure that the objectives envisaged by the directive, such as preventing the consumer from taking a 
hasty decision and guaranteeing that he/she is provided with detailed information, are fully 
fulfilled. Such participation of a public official bound by the law to be impartial and to provide 
detailed information for the parties comprehensively guarantees that the consumer will only 
conclude a contract after due reflection and in full awareness of its legal scope. Consequently, it is 
not appropriate to include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach on 
the national systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment also 
corresponds to the EC acquis.

Изменение 268
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя. Когато 
средата, в която се извършва сделката, е 
различна от тази на търговския обект, 
потребителите са поставени под 
психологически натиск, независимо 
дали са поискали посещението на 
търговеца или не. Освен това, с цел 
недопускане заобикаляне на правилата, 
когато контактът с потребителя е 
осъществен извън търговския обект, 
договорът, уговорен например в дома на 

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя. Когато 
средата, в която се извършва сделката, е 
различна от тази на търговския обект, 
потребителите временно се намират в 
специална ситуация, която се 
отличава от ситуацията в търговски 
обект от психологична гледна точка 
и от гледна точка на възможностите 
за сравняване на стоки и цени, при 
това независимо дали те са поискали 
посещението на търговеца или не. 
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потребителя, но сключен в търговски 
обект, следва да се разглежда като 
договор, сключен извън търговския 
обект.

Освен това, с цел недопускане 
заобикаляне на правилата, когато 
контактът с потребителя е осъществен 
извън търговския обект, договорът, 
уговорен например в дома на 
потребителя, но сключен в търговски 
обект, следва да се разглежда като 
договор, сключен извън търговския 
обект. Определението обаче не се 
отнася за договори, при които 
равностойността, която следва да 
бъде заплатена от потребителя, не 
надвишава 20 евро, с цел да се избегне 
прекомерното обременяване с
изисквания за предоставяне на 
информация напр. на уличния 
търговец, където услугите се 
предоставят веднага. Тези случаи 
също така не подлежат на правото 
на упражняване на отказ от сделка, 
тъй като последиците от такива 
сделки са напълно обозрими.

Or.de

Обосновка

Това изменение заменя предишното изменение 3.

Изменение 269
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя. 
Когато средата, в която се извършва 
сделката, е различна от тази на 

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя. 
Именно в случай на непоискано от 
страна на потребителя посещение в 
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търговския обект, потребителите са 
поставени под психологически 
натиск, независимо дали са поискали 
посещението на търговеца или не.
Освен това, с цел недопускане 
заобикаляне на правилата, когато 
контактът с потребителя е 
осъществен извън търговския обект,
договорът, уговорен например в дома 
на потребителя, но сключен в 
търговски обект, следва да се разглежда 
като договор, сключен извън търговския 
обект.

жилището или на работното му 
място за потребителите е налице 
ситуация на изненада, която може да 
доведе до психологическа принуда за 
закупуване на предлаганата стока. 
Наред с това при тази ситуация 
потребителят няма възможност за 
сравняване на цената и качеството 
на стоката с други продукти. Всички 
тези обстоятелства отсъстват в 
търговския обект, както и извън него, 
в случаите, когато потребителят е 
поискал договора. Затова в тези 
случаи (особено след като 
потребителят е извикал търговеца в 
дома си) специалните разпоредби за 
защита на потребителите не би 
следвало да важат. С цел недопускане 
заобикаляне на правилата, договор, 
който са резултат от контакт с 
потребителя, осъществен извън 
търговския обект (напр. на улицата),
но е сключен в търговския обект, или 
договор, сключен в рамките на 
промоционално пътуване, следва да се 
разглежда като договор, сключен извън 
търговския обект.

Or.de

Обосновка

Изключение от основния принцип на договорното право, че договорите трябва да се 
спазват, под формата на право на отказ, може да бъде убедително единствено въз основа 
на основателен аргумент, какъвто е елементът на изненада при непоискано от 
потребителя посещение, напр. в дома му. В случаите, когато потребителят сам повика 
търговеца при себе си, такава ситуация на изненада не е налице.

Изменение 270
Matteo Salvini

Предложение за директива
Съображение 14 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя. Когато 
средата, в която се извършва сделката, е 
различна от тази на търговския обект, 
потребителите са поставени под 
психологически натиск, независимо
дали са поискали посещението на 
търговеца или не. Освен това, с цел 
недопускане заобикаляне на правилата, 
когато контактът с потребителя е 
осъществен извън търговския обект, 
договорът, уговорен например в дома на 
потребителя, но сключен в търговски 
обект, следва да се разглежда като 
договор, сключен извън търговския 
обект.

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя. Когато 
средата, в която се извършва сделката, е 
различна от тази на търговския обект, 
т.е. предназначението ѝ не е 
продажба, потребителите могат да се 
окажат изправени пред неочаквана 
ситуация в случай на подход с 
търговска цел, независимо дали са 
поискали това или не. Освен това, с цел 
недопускане заобикаляне на правилата, 
когато контактът с потребителя е 
осъществен извън търговския обект, 
договорът, уговорен например в дома на 
потребителя, но сключен в търговски 
обект, следва да се разглежда като 
договор, сключен извън търговския 
обект.

Or.it

Изменение 271
Tiziano Motti

Предложение за директива
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя. Когато 
средата, в която се извършва сделката, е 
различна от тази на търговския обект, 
потребителите са поставени под 

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя. Когато 
средата, в която се извършва сделката, е 
различна от тази на търговския обект и 
предназначението ѝ не е продажба,
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психологически натиск, независимо 
дали са поискали посещението на 
търговеца или не. Освен това, с цел 
недопускане заобикаляне на правилата, 
когато контактът с потребителя е 
осъществен извън търговския обект, 
договорът, уговорен например в дома на 
потребителя, но сключен в търговски 
обект, следва да се разглежда като 
договор, сключен извън търговския 
обект.

потребителите могат да бъдат 
изправени пред неочаквана ситуация в 
случай на подход с търговска цел, 
независимо дали са поискали 
посещението на търговеца или не. 
Освен това, с цел недопускане 
заобикаляне на нормите, когато 
контактът с потребителя е осъществен 
извън търговския обект, договорът, 
уговорен например в дома на 
потребителя, но сключен в търговски 
обект, следва да се разглежда като 
договор, сключен извън търговския 
обект.

Or.it

Изменение 272
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя. 
Когато средата, в която се извършва 
сделката, е различна от тази на 
търговския обект, потребителите са 
поставени под психологически
натиск, независимо дали са поискали 
посещението на търговеца или не. 
Освен това, с цел недопускане 
заобикаляне на правилата, когато 
контактът с потребителя е осъществен 
извън търговския обект, договорът, 
уговорен например в дома на 
потребителя, но сключен в търговски 
обект, следва да се разглежда като 
договор, сключен извън търговския 

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя. 
Договорите, които са сключени извън 
търговските обекти на търговеца, се 
характеризират с факта, че 
потребителите не са подготвени за 
преговори във връзка с договора и се 
намират временно в специфична 
ситуация от психологическа гледна 
точка и по отношение на 
сравняването на стоките и цените, 
независимо дали са поискали 
посещението на търговеца или не. 
Освен това, с цел недопускане 
заобикаляне на правилата, когато 
контактът с потребителя е осъществен 
извън търговския обект, договорът, 
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обект. уговорен например в дома на 
потребителя, но сключен в търговски 
обект, следва да се разглежда като 
договор, сключен извън търговския 
обект.

Or.fr

Изменение 273
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя. Когато 
средата, в която се извършва сделката, е 
различна от тази на търговския обект, 
потребителите са поставени под 
психологически натиск, независимо 
дали са поискали посещението на 
търговеца или не. Освен това, с цел 
недопускане заобикаляне на правилата, 
когато контактът с потребителя е 
осъществен извън търговския обект, 
договорът, уговорен например в дома на 
потребителя, но сключен в търговски 
обект, следва да се разглежда като 
договор, сключен извън търговския 
обект.

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя. Когато 
средата, в която се извършва сделката, е 
различна от тази на търговския обект,
потребителите са поставени под 
психологически натиск, независимо 
дали са поискали посещението на 
търговеца или не. Освен това, с цел 
недопускане заобикаляне на правилата, 
когато контактът с потребителя е 
осъществен извън търговския обект, в 
случай на непоискано посещение на 
търговеца, договорът, уговорен 
например в дома на потребителя, но 
сключен в търговски обект, следва да се 
разглежда като договор, сключен извън 
търговския обект.

Or.en
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Изменение 274
Philippe Juvin, Damien Abad

Предложение за директива
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя. Когато 
средата, в която се извършва сделката, е 
различна от тази на търговския обект, 
потребителите са поставени под 
психологически натиск, независимо 
дали са поискали посещението на 
търговеца или не. Освен това, с цел 
недопускане заобикаляне на правилата, 
когато контактът с потребителя е 
осъществен извън търговския обект, 
договорът, уговорен например в дома на 
потребителя, но сключен в търговски 
обект, следва да се разглежда като 
договор, сключен извън търговския 
обект.

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя. Когато 
средата, в която се извършва сделката, е 
различна от тази на търговския обект, 
потребителите са поставени под 
психологически натиск, независимо 
дали са поискали посещението на 
търговеца или не. Освен това, с цел 
недопускане заобикаляне на правилата, 
когато контактът с потребителя е 
осъществен извън търговския обект, 
договорът, уговорен например в дома на 
потребителя, но сключен в търговски 
обект, следва да се разглежда като 
договор, сключен извън търговския 
обект.

Договорите, които съгласно 
разпоредбите на държавите-членки 
са заверени с участието на публичен 
служител, не представляват 
изключителна ситуация в 
психологически план. Тези договори не 
трябва да се разглеждат като 
договори, сключени извън търговския 
обект, нито като договори, сключени 
от разстояние по смисъла на 
настоящата директива.

Or.fr

Обосновка

Участието на публичен служител, задължен по силата на закона да бъде безпристрастен и 
да предоставя подробна правна информация на страните, осигурява на потребителя висока 
степен на защита, която му позволява да вземе обосновано решение и без психологически 
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натиск. Ето защо не е оправдано този договор да се включи в приложното поле на 
директивата.

Изменение 275
Kurt Lechner

Предложение за директива
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя. 
Когато средата, в която се извършва 
сделката, е различна от тази на 
търговския обект, потребителите са 
поставени под психологически натиск, 
независимо дали са поискали
посещението на търговеца или не. 
Освен това, с цел недопускане 
заобикаляне на правилата, когато 
контактът с потребителя е осъществен 
извън търговския обект, договорът, 
уговорен например в дома на 
потребителя, но сключен в търговски 
обект, следва да се разглежда като 
договор, сключен извън търговския 
обект.

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя. 
Договорите, които се сключват извън 
търговския обект на търговеца, се 
отличават с това, че потребителят 
не е подготвен за преговори по 
договора и е под психологически 
натиск, като при това няма значение, 
дали той е поискал посещението на 
търговеца или не. Освен това, с цел 
недопускане заобикаляне на правилата, 
когато контактът с потребителя е 
осъществен извън търговския обект, 
договорът, уговорен например в дома на 
потребителя, но сключен в търговски 
обект, следва да се разглежда като 
договор, сключен извън търговския 
обект. От друга страна, за договори, 
които са удостоверени в 
съответствие с разпоредбите на 
държавите-членки с помощта на 
длъжностно лице, такова изключение 
поради наличието на специална 
ситуация от психологическа гледна 
точка не важи. Такива договори не 
могат да бъдат разглеждани нито 
като договори, сключени извън 
търговския обект, нито като 
договори от разстояние по смисъла на 
настоящата директива.
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Or.de

Изменение 276
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя. 
Когато средата, в която се извършва 
сделката, е различна от тази на 
търговския обект, потребителите са 
поставени под психологически 
натиск, независимо дали са поискали 
посещението на търговеца или не. 
Освен това, с цел недопускане 
заобикаляне на правилата, когато 
контактът с потребителя е осъществен 
извън търговския обект, договорът, 
уговорен например в дома на 
потребителя, но сключен в търговски 
обект, следва да се разглежда като 
договор, сключен извън търговския 
обект.

(14) Определението на договор, 
сключен извън търговския обект, следва 
да бъде договор, сключен при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и на потребителя извън 
търговския обект, например в дома или 
работното място на потребителя, след 
непоискано посещение на търговеца. С 
цел недопускане заобикаляне на 
правилата, когато контактът с 
потребителя е осъществен извън 
търговския обект, договорът, уговорен 
например в дома на потребителя, но 
сключен в търговски обект, следва да се 
разглежда като договор, сключен извън 
търговския обект. Договори, които 
съгласно разпоредбите на държавите-
членки се удостоверяват от публично 
длъжностно лице, не се считат нито 
за сключени извън търговския обект, 
нито за договори от разстояние по 
смисъла на настоящата директива.

Or.en

Изменение 277
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 14а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) С цел предотвратяване на 
непропорционални затруднения за 
търговията, договори, които 
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обичайно се сключват извън 
търговския обект, или случаи, при 
които естеството на дейност на 
предприятието не предполага 
наличието на постоянен търговски 
обект, следва да бъдат изключени, ако 
двете страни изпълнят незабавно 
своята част от сделката и 
заплащането не надвишава 50 евро, 
както напр. в областта на 
мобилната търговия с напитки и 
храни, предназначени за спортни и 
развлекателни събития, договори в 
сферата на търговията на колела, 
разносната търговия с цветя или 
туристическите обиколки на 
забележителности с различни 
транспортни средства и т.н.

Or.de

Обосновка

Поставянето на ударението върху договорите, сключени извън търговския обект вместо 
върху посещенията в домовете или на работното място, както в действащата Директива 
относно продажбите по домовете, изключително много разширява обхвата на 
приложение, който се разпростира и върху всекидневните търговски отношения с дребни 
предприемачи, при които досега проблеми не съществуваха. По смисъла на Small Business 
Act е необходимо да се правят гъвкави изключения.

Изменение 278
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Под търговски обекти следва да се 
разбира обекти под всякаква форма 
(например магазини или камиони), 
служещи на търговеца като негово 
постоянно място за извършване на 
търговия. Пазарните сергии и панаирни 
щандове следва да се разглеждат като 
търговски обекти, въпреки че 

(15) Под търговски обекти следва да се 
разбира обекти под всякаква форма 
(например магазини, камиони или 
таксита), служещи на търговеца като 
негово постоянно място за извършване 
на търговия. Общественият 
транспорт също попада в тази 
категория. Пазарните сергии и 
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евентуално се използват временно от 
търговеца. Други краткосрочно наети 
обекти, в които търговецът не се е 
установил (като хотели, ресторанти, 
конферентни центрове, кинозали, наети 
от търговци, които не са установени в 
тях) следва да не се разглеждат като 
търговски обекти. Аналогично на това 
всички обществени места, в т.ч. 
общественият транспорт или 
обществените обекти, както и частните 
домове или работните места, следва да 
не се разглеждат като търговски обекти.

панаирни щандове следва да се 
разглеждат като търговски обекти, 
въпреки че евентуално се използват 
временно от търговеца. Други 
краткосрочно наети обекти, в които 
търговецът не се е установил (като 
хотели, ресторанти, конферентни 
центрове, кинозали, наети от търговци, 
които не са установени в тях) следва да 
не се разглеждат като търговски обекти. 
Аналогично на това всички обществени 
места, в т.ч. общественият транспорт 
или обществените обекти, както и 
частните домове или работните места, 
следва да не се разглеждат като 
търговски обекти.

Or.en

Изменение 279
Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 15 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Под търговски обекти следва да се 
разбира обекти под всякаква форма 
(например магазини или камиони), 
служещи на търговеца като негово 
постоянно място за извършване на 
търговия. Пазарните сергии и панаирни 
щандове следва да се разглеждат като 
търговски обекти, въпреки че 
евентуално се използват временно от 
търговеца. Други краткосрочно наети 
обекти, в които търговецът не се е 
установил (като хотели, ресторанти, 
конферентни центрове, кинозали, наети 
от търговци, които не са установени в 
тях) следва да не се разглеждат като 
търговски обекти. Аналогично на това 
всички обществени места, в т.ч. 
общественият транспорт или 

(15) Под търговски обекти следва да се 
разбира обекти под всякаква форма 
(например магазини или камиони), 
служещи на търговеца като негово 
постоянно място за извършване на 
неговата дейност. Пазарните сергии и 
панаирни щандове следва да се 
разглеждат като търговски обекти, 
въпреки че евентуално се използват 
временно от търговеца. Други 
краткосрочно наети обекти, в които 
търговецът не се е установил (като 
хотели, ресторанти, конферентни 
центрове, кинозали, наети от търговци, 
които не са установени в тях) следва да 
не се разглеждат като търговски обекти. 
Аналогично на това всички обществени 
места, в т.ч. общественият транспорт 
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обществените обекти, както и частните 
домове или работните места, следва да 
не се разглеждат като търговски обекти.

или обществените обекти, както и 
частните домове или работните места, 
следва да не се разглеждат като 
търговски обекти.

Or.de

Изменение 280
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Под търговски обекти следва да се 
разбира обекти под всякаква форма 
(например магазини или камиони), 
служещи на търговеца като негово 
постоянно място за извършване на 
търговия. Пазарните сергии и панаирни 
щандове следва да се разглеждат като 
търговски обекти, въпреки че 
евентуално се използват временно от 
търговеца. Други краткосрочно наети 
обекти, в които търговецът не се е 
установил (като хотели, ресторанти, 
конферентни центрове, кинозали, наети 
от търговци, които не са установени в 
тях) следва да не се разглеждат като 
търговски обекти. Аналогично на това 
всички обществени места, в т.ч. 
общественият транспорт или 
обществените обекти, както и частните 
домове или работните места, следва да 
не се разглеждат като търговски обекти.

(15) Определението за „търговски 
обекти“ включва всеки недвижим или 
движим обект за търговия на дребно, 
включително сезонни обекти за 
търговия на дребно, в които 
търговецът осъществява постоянно 
дейността си. Пазарните сергии и 
панаирни щандове не следва да се 
разглеждат като търговски обекти, 
въпреки че евентуално се използват 
временно от търговеца. Други 
краткосрочно наети обекти, в които 
търговецът не се е установил (като 
хотели, ресторанти, конферентни 
центрове, кинозали, наети от търговци, 
които не са установени в тях) следва да 
не се разглеждат като търговски обекти. 
Аналогично на това всички обществени 
места, в т.ч. общественият транспорт 
или обществените обекти, както и 
частните домове или работните места, 
следва да не се разглеждат като 
търговски обекти.

Or.en
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Изменение 281
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 15 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Под търговски обекти следва да се 
разбира обекти под всякаква форма 
(например магазини или камиони), 
служещи на търговеца като негово 
постоянно място за извършване на 
търговия. Пазарните сергии и панаирни 
щандове следва да се разглеждат като 
търговски обекти, въпреки че 
евентуално се използват временно от 
търговеца. Други краткосрочно наети 
обекти, в които търговецът не се е 
установил (като хотели, ресторанти, 
конферентни центрове, кинозали, наети 
от търговци, които не са установени в 
тях) следва да не се разглеждат като 
търговски обекти. Аналогично на това 
всички обществени места, в т.ч. 
общественият транспорт или 
обществените обекти, както и частните 
домове или работните места, следва да 
не се разглеждат като търговски обекти.

(15) Под търговски обекти следва да се 
разбира обекти под всякаква форма 
(например магазини, таксита или 
камиони), служещи на търговеца като 
негово постоянно място за извършване 
на търговия. Пазарните сергии следва да 
се разглеждат като търговски обекти, 
въпреки че евентуално се използват 
временно от търговеца. Други 
краткосрочно наети обекти, в които 
търговецът не се е установил (като 
хотели, ресторанти, конферентни 
центрове, кинозали, наети от търговци, 
които не са установени в тях) следва да 
не се разглеждат като търговски обекти. 
Аналогично на това всички обществени 
места, в т.ч. общественият транспорт 
или обществените обекти, както и 
частните домове или работните места, 
следва да не се разглеждат като 
търговски обекти.

Or.fr

Обосновка

Такситата попадат в определението за търговски обект и може да се включат в 
изложените тук примери. По отношение на панаирните щандове следва да се осигури 
уеднаквяване с внесеното изменение относно определението за търговски обект.

Изменение 282
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Под търговски обекти следва да се (15) Под търговски обекти следва да се 
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разбира обекти под всякаква форма 
(например магазини или камиони), 
служещи на търговеца като негово 
постоянно място за извършване на 
търговия. Пазарните сергии и 
панаирни щандове следва да се 
разглеждат като търговски обекти, 
въпреки че евентуално се използват 
временно от търговеца. Други 
краткосрочно наети обекти, в които 
търговецът не се е установил (като 
хотели, ресторанти, конферентни 
центрове, кинозали, наети от търговци, 
които не са установени в тях) следва да 
не се разглеждат като търговски обекти. 
Аналогично на това всички обществени 
места, в т.ч. общественият транспорт 
или обществените обекти, както и 
частните домове или работните места, 
следва да не се разглеждат като 
търговски обекти.

разбира обекти под всякаква форма 
(например магазини или камиони), 
служещи на търговеца като негово 
постоянно място за извършване на 
търговия. Други краткосрочно наети 
обекти, в които търговецът не се е 
установил (като хотели, ресторанти, 
конферентни центрове, кинозали, наети 
от търговци, които не са установени в 
тях) следва да не се разглеждат като 
търговски обекти. Аналогично на това 
всички обществени места, в т.ч. 
общественият транспорт или 
обществените обекти, както и частните 
домове или работните места, следва да
не се разглеждат като търговски обекти.

Or.en

Изменение 283
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Цифрови стоки, които се 
предават на потребителя в цифров 
формат, при което потребителят 
получава възможност за постоянно 
използване, следва да се считат за 
стоки за целите на прилагането на 
разпоредбите, приложими към 
договорите за продажба.

Or.en
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Изменение 284
Werner Langen, Kurt Lechner

Предложение за директива
Съображение 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Определението за траен носител 
следва да включва по-специално 
документи на хартия, устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс, 
CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
с памет и твърдия диск на компютъра, 
върху който е записано съобщението от 
електронната поща или файл във 
формат pdf.

(16) Определението за траен носител 
следва да включва всички писмени 
заявления, по-специално документи на 
хартия, устройства за съхранение на 
данни с USB интерфейс, CD-ROM 
дискове, DVD дискове, карти с памет и 
твърдия диск на компютъра, върху 
който е записано съобщението от 
електронната поща или файл във 
формат pdf. Електронните съобщения, 
които могат да бъдат съхранени 
трайно на траен носител, следва да 
бъдат равностойни на „писмените”.

Or.de

Обосновка

Електронните писма следва да бъдат разглеждани като подходящи за трайно 
възпроизвеждане на писмени заявления (текстова форма). Това следва да бъде изяснено в 
определението, за да се гарантира адаптирането на директивата към модерните 
технологии и обичайните практики. В противен случай би следвало информацията да се 
предава само на CD-ROM дискове, DVD дискове или устройства за съхранение на данни с 
USB интерфейс. Това би било в противоречие с практиката, където рутинно се изпраща 
информация по електронна поща наред с информация на хартиен носител.

Изменение 285
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Wim van de Camp, Lara Comi, Pablo Arias 
Echeverría

Предложение за директива
Съображение 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Определението за траен носител
следва да включва по-специално 
документи на хартия, устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс, 

(16) Трайните информационни 
носители следва да включват по-
специално хартия, устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс, 
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CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
с памет и твърдия диск на компютъра, 
върху който е записано съобщението
от електронната поща или файл във
формат pdf.

CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
с памет и твърдите дискове на
компютрите, върху които са 
записани съобщения от електронната 
поща или друга информация във 
формат, който не позволява промяна 
на записаните данни. Интернет 
сайтовете като такива не следва да 
се разглеждат като трайни 
носители.

Or.de

Обосновка

Това изменение заменя предишното изменение 4.

Изменение 286
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Определението за траен носител
следва да включва по-специално 
документи на хартия, устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс, 
CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
с памет и твърдия диск на компютъра, 
върху който е записано съобщението
от електронната поща или файл във
формат pdf.

(16) Трайните информационни 
носители следва да включват по-
специално хартия, устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс, 
CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
с памет и твърдите дискове на
компютрите, върху които са 
записани съобщения от електронната 
поща или други файлове във формат, 
който не позволява промяна на 
записаните данни. Интернет 
сайтовете като такива не следва да 
се разглеждат като трайни 
носители. Електронните документи, 
които могат да бъдат съхранени 
трайно на траен носител, следва да 
бъдат равностойни на документите 
на хартиен носител. 

Or.de
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Обосновка

С определянето на електронните писма като писмени заявления се взема предвид 
обстоятелството, че на практика изпращането на електронно писмо играе основна роля 
наред с писмената информация на хартиен носител. Този подход отговаря на предвиденото 
в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 44/2001 относно компетентността, 
признаването и изпълнението на съдебни решения.

.

Изменение 287
Matteo Salvini

Предложение за директива
Съображение 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Определението за траен носител 
следва да включва по-специално 
документи на хартия, устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс, 
CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
с памет и твърдия диск на компютъра, 
върху който е записано съобщението 
от електронната поща или файл във 
формат pdf.

(16) Определението за траен носител би 
следвало да включва по-специално 
хартиени документи, устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс,
CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
с памет и твърди дискове на 
компютри, върху които се 
съхраняват файлове или електронни 
съобщения по начин, неподлежащ на 
промени. Интернет сайтовете не 
следва да се считат за трайни 
носители, освен ако отговарят на 
горепосочените критерии.

Or.it

Изменение 288
Tiziano Motti

Предложение за директива
Съображение 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Определението за траен носител 
следва да включва по-специално
документи на хартия, устройства за 

(16) Определението за траен носител би
следвало да включва специални 
хартиени документи, устройства за 
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съхранение на данни с USB интерфейс, 
CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
с памет и твърдия диск на компютъра, 
върху който е записано съобщението 
от електронната поща или файл във 
формат pdf.

съхранение на данни с USB интерфейс, 
CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
с памет и твърдите дискове на
компютрите, върху които се 
съхраняват електронни съобщения 
или файлове по начин, неподлежащ на 
промяна. Електронната поща и 
интернет сайтовете, както и 
текстовите съобщения или 
мултимедийните съобщения могат 
да бъдат считани за трайни 
носители, ако съдържанието на 
кореспонденцията между 
потребител и търговец може да бъде 
съхранено от заинтересованите 
страни.

Or.it

Обосновка

Изменението изяснява концепцията, съгласно която „електронната поща и уебсайтовете в 
интернет сами по себе си не се считат за трайни носители“. Това би навело на извода, че 
всички сведения от търговците трябва да бъдат съобщавани по пощата. Това не 
съответства на критериите за ефикасност, особено с оглед задължението за 
предоставяне на информация преди сключване на договора. Става дума за проблем, който 
се отнася и до потребителя, който ще се окаже принуден да информира търговеца чрез 
траен носител, ако не желае да получи стоката. От съображения за бързина в 
действителност в голяма част от случаите потребителят ще предпочете да използва 
електронно съобщение.

Изменение 289
Frank Engel

Предложение за директива
Съображение 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Определението за траен носител 
следва да включва по-специално 
документи на хартия, устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс, 
CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
с памет и твърдия диск на компютъра,
върху който е записано съобщението 

(16) Определението за траен носител 
следва да включва по-специално 
документи на хартия и различни видове 
устройства за съхраняване на 
информация (например устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс, 
CD-ROM дискове, карти с памет и 
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от електронната поща или във формат 
pdf.

твърдия диск на компютъра), върху 
които са записани в неизменяема 
форма съобщенията от електронната 
поща или данните.

Or.fr

Изменение 290
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Определението за траен носител
следва да включва по-специално 
документи на хартия, устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс, 
CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
с памет и твърдия диск на компютъра, 
върху който е записано съобщението
от електронната поща или файл във 
формат pdf.

(16) Трайните носители следва да 
включват по-специално хартия, 
устройства за съхранение на данни с 
USB интерфейс, CD-ROM дискове, 
DVD дискове, карти с памет и 
твърдите дискове на компютри, върху 
които са записани съобщения от
електронна поща, интернет 
страници или файлове.

Or.en

Изменение 291
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Определението за траен носител 
следва да включва по-специално 
документи на хартия, устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс, 
CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
с памет и твърдия диск на компютъра, 
върху който е записано съобщението от 
електронната поща или файл във 
формат pdf.

(16) Определението за траен носител 
следва да включва по-специално 
документи на хартия, устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс, 
CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
с памет и твърдия диск на компютъра, 
върху който е записано съобщението от 
електронната поща или файлове във 
формат, достъпен за бъдещо ползване, 
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който не позволява промяна на 
записаните данни.

Or.en

Изменение 292
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Определението за траен носител 
следва да включва по-специално 
документи на хартия, устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс, 
CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
с памет и твърдия диск на компютъра, 
върху който е записано съобщението от 
електронната поща или файл във 
формат pdf.

(16) Определението за траен носител 
следва да включва по-специално 
документи на хартия, устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс, 
CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
с памет и твърдия диск на компютъра, 
върху който е записано съобщението от 
електронната поща или файлове във 
формат, достъпен за бъдещо ползване, 
който не позволява промяна на 
записаните данни. Интернет 
сайтовете като такива не следва да 
се разглеждат като трайни 
носители, освен ако не отговарят на 
критериите, описани по-горе.

Or.en

Обосновка

С цел гарантиране устойчивостта на директивата на бъдещото развитие на 
технологиите следва да се предвиди годността на трайните носители за бъдещо ползване, 
което позволява сигурно съхранение на данните както за потребителите, така и за 
търговците.
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Изменение 293
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Определението за траен носител 
следва да включва по-специално 
документи на хартия, устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс, 
CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
с памет и твърдия диск на компютъра, 
върху който е записано съобщението от 
електронната поща или файл във 
формат pdf.

(16) Определението за траен носител 
следва да включва по-специално 
документи на хартия, устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс, 
CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
с памет и твърдия диск на компютъра, 
върху който е записано съобщението от 
електронната поща или файлове във 
формат, достъпен за бъдещо ползване, 
който не позволява промяна на 
записаните данни. Интернет 
сайтовете като такива не следва да 
се разглеждат като трайни 
носители, освен ако не отговарят на 
критериите, описани по-горе.

Or.en

Обосновка

Определението за трайни носители следва да е устойчиво на бъдещото развитие на 
технологиите и да позволява сигурно съхранение на данните както за потребителите, 
така и за търговците. Пълно ниво на хармонизация

Изменение 294
Toine Manders

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Определението за траен носител 
следва да включва по-специално 
документи на хартия, устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс, 
CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 

(16) Определението за траен носител 
следва да включва по-специално 
документи на хартия, устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс, 
CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
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с памет и твърдия диск на компютъра, 
върху който е записано съобщението от 
електронната поща или файл във 
формат pdf.

с памет и твърдия диск на компютъра, 
върху който е записано съобщението от 
електронната поща или файл във 
формат pdf. С цел да се следва 
политиката за „по-добро регулиране“ 
и да се предложи адекватно решение 
във връзка с доказателствената 
тежест в случаи на конфликт, 
електронната поща също се включва
в обхвата на настоящата директива.

Or.en

Изменение 295
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Определението за траен носител 
следва да включва по-специално 
документи на хартия, устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс, 
CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
с памет и твърдия диск на компютъра, 
върху който е записано съобщението от 
електронната поща или файл във 
формат pdf.

(16) Определението за траен носител 
следва да включва по-специално 
документи на хартия, устройства за 
съхранение на данни с USB интерфейс, 
CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 
с памет и твърдия диск на компютъра, 
върху който е записано съобщението от 
електронната поща или компютърен
файл. Въпросът за подходящата 
продължителност на съхранение на 
съобщението зависи от характера на 
съответната стока или услуга. 
Когато търговец или потребител има 
задължение да предостави 
информация на траен носител, 
предоставянето на тази информация 
на траен носител следва да може да 
се осъществи чрез нейното 
предоставяне в правилно адресирано 
електронно писмо.

Or.en
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Изменение 296
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Съображение 16а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Държавите-членки могат да 
запазват или разширяват 
прилагането на правилата на 
настоящата директива, така че те 
да обхващат юридически или 
физически лица, които не са 
„потребители“ по смисъла на член 2, 
параграф 1, като например НПО, 
новоучредени търговски дружества 
или МСП.

Or.en

Изменение 297
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Предложение за директива
Съображение 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Потребителите следва да имат 
правото да получат информация преди 
сключването на договора. Търговците 
обаче не следва да бъдат задължени 
да предоставят тази информация, 
когато тя е ясна от контекста. Така 
например при една сделка, 
осъществяваща се в търговски обект, 
основните характеристики на 
продукта, самоличността на 
търговеца и организацията на 
доставка могат да бъдат ясни от 
контекста. При сделките от 
разстояние и извън търговския обект

(17) Потребителят следва да получи
подробна информация своевременно, 
още преди да бъде обвързан с договор 
от разстояние, договор, сключен извън 
търговския обект, или със 
съответната оферта за договор. 
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търговецът следва винаги да 
осигурява информация относно 
организацията на плащането, 
доставката, изпълнението и 
политиката му за разглеждане на 
рекламации, тъй като тази 
информация може да не бъде ясна от 
контекста.

Or.de

Обосновка

Това изменение заменя предишното изменение 5.

Изменение 298
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Потребителите следва да имат 
правото да получат информация преди 
сключването на договора. Търговците 
обаче не следва да бъдат задължени 
да предоставят тази информация, 
когато тя е ясна от контекста. Така 
например при една сделка, 
осъществяваща се в търговски обект, 
основните характеристики на 
продукта, самоличността на 
търговеца и организацията на 
доставка могат да бъдат ясни от 
контекста. При сделките от 
разстояние и извън търговския обект 
търговецът следва винаги да 
осигурява информация относно 
организацията на плащането, 
доставката, изпълнението и 
политиката му за разглеждане на 
рекламации, тъй като тази 
информация може да не бъде ясна от 
контекста.

(17) Потребителите следва да имат 
правото да получат информация преди 
сключването на договора, която да им 
позволи да направят валидно и 
обвързващо договорно изявление.
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Or.en

Изменение 299
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Потребителите следва да имат 
правото да получат информация преди 
сключването на договора. Търговците 
обаче не следва да бъдат задължени 
да предоставят тази информация, 
когато тя е ясна от контекста. Така 
например при една сделка, 
осъществяваща се в търговски обект, 
основните характеристики на 
продукта, самоличността на 
търговеца и организацията на 
доставка могат да бъдат ясни от 
контекста. При сделките от 
разстояние и извън търговския обект 
търговецът следва винаги да 
осигурява информация относно 
организацията на плащането, 
доставката, изпълнението и 
политиката му за разглеждане на 
рекламации, тъй като тази 
информация може да не бъде ясна от 
контекста.

(17) Потребителите следва да имат 
правото да получат навременна 
информация преди сключването на 
договора.

Or.en

Изменение 300
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Потребителите следва да имат (17) Потребителите следва да имат 
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правото да получат информация преди 
сключването на договора. Търговците 
обаче не следва да бъдат задължени 
да предоставят тази информация, 
когато тя е ясна от контекста. Така 
например при една сделка, 
осъществяваща се в търговски обект, 
основните характеристики на 
продукта, самоличността на 
търговеца и организацията на 
доставка могат да бъдат ясни от 
контекста. При сделките от 
разстояние и извън търговския обект 
търговецът следва винаги да 
осигурява информация относно 
организацията на плащането, 
доставката, изпълнението и 
политиката му за разглеждане на 
рекламации, тъй като тази 
информация може да не бъде ясна от 
контекста.

правото да получат информация преди 
сключването на договора.

Or.fr

Изменение 301
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Потребителите следва да имат 
правото да получат информация преди 
сключването на договора. Търговците 
обаче не следва да бъдат задължени да 
предоставят тази информация, когато тя 
е ясна от контекста. Така например при 
една сделка, осъществяваща се в 
търговски обект, основните 
характеристики на продукта, 
самоличността на търговеца и 
организацията на доставка могат да 
бъдат ясни от контекста. При сделките 
от разстояние и извън търговския обект 
търговецът следва винаги да осигурява 
информация относно организацията на 

(17) Потребителите следва да имат 
правото да получат информация преди 
сключването на договора на език, 
разбираем за тях. Търговците обаче не 
следва да бъдат задължени да 
предоставят тази информация, когато тя 
е ясна от контекста, но са длъжни да 
насочат вниманието на 
потребителите към нея и да 
отговорят на всякакви въпроси или да 
предоставят разяснения. Така 
например при една сделка, 
осъществяваща се в търговски обект, 
основните характеристики на продукта, 
самоличността на търговеца и 
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плащането, доставката, изпълнението и 
политиката му за разглеждане на 
рекламации, тъй като тази информация 
може да не бъде ясна от контекста.

организацията на доставка могат да 
бъдат ясни от контекста. При сделките 
от разстояние и извън търговския обект 
търговецът следва винаги да осигурява 
информация относно организацията на 
плащането, доставката, изпълнението и 
политиката му за разглеждане на 
рекламации, тъй като тази информация 
може да не бъде ясна от контекста.

Or.el

Изменение 302
Tiziano Motti

Предложение за директива
Съображение 17а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Освен това, като използват 
съществуващите инструменти и със 
сътрудничеството на 
компетентните органи, държавите-
членки трябва да следят особено 
внимателно националните 
институции, регулаторните органи и 
организациите на потребителите, за 
да избегнат риска от търговски 
операции на дружества, които 
използват Интернет с цел 
прикриване на дългосрочни договори 
под привидното предлагане на 
съдържаниe, коeто потребителите 
могат да изтеглят безплатно от 
техни сайтове, като се регистрират 
предварително, доколкото тези 
практики накърняват силно 
доверието на потребителите във 
вътрешния пазар на Европейския 
съюз.

Or.it
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Изменение 303
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 19 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) При публичните търгове, поради 
тяхното естество и създадените при 
този начин на продажба традиции, 
провеждащият публичния търг може 
вместо да съобщава пощенския адрес 
и самоличността на продавача, в 
чиято полза продава стоките, да 
посочи на тяхно място своите 
собствени данни за контакт.

заличава се

Or.fr

Изменение 304
Tiziano Motti

Предложение за директива
Съображение 21 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При договорите от разстояние 
информационните изисквания следва да 
бъдат адаптирани, с цел да бъдат 
отчетени техническите ограничения на 
някои носители, например тези за броя 
знаци върху екраните на някои мобилни 
телефони или времевото ограничение 
при търговските телевизионни клипове. 
В този случай търговецът следва да 
изпълни минимален набор от 
информационни изисквания и да 
препрати потребителя към друг 
източник на информация, например като 
осигури безплатна телефонна линия или 
хипертекстова връзка към уебстраница 
на търговеца, където съответната 
информация е на пряко разположение и 
лесно достъпна.

(21) При договорите от разстояние 
информационните изисквания следва да 
бъдат адаптирани, с цел да бъдат 
отчетени техническите ограничения на 
някои носители, например тези за броя 
знаци върху екраните на някои мобилни 
телефони или времевото ограничение 
при търговските телевизионни клипове. 
В този случай търговецът следва да 
изпълни минимален набор от 
информационни изисквания и да 
препрати потребителя към друг 
източник на информация, например като 
осигури безплатна телефонна линия или 
хипертекстова връзка към уебстраница 
на търговеца, където съответната 
информация е на пряко разположение, 
изцяло и лесно достъпна.
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Or.it

Изменение 305
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 21 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При договорите от разстояние 
информационните изисквания следва да 
бъдат адаптирани, с цел да бъдат 
отчетени техническите ограничения на 
някои носители, например тези за броя
знаци върху екраните на някои мобилни 
телефони или времевото ограничение 
при търговските телевизионни клипове. 
В този случай търговецът следва да 
изпълни минимален набор от 
информационни изисквания и да 
препрати потребителя към друг 
източник на информация, например като 
осигури безплатна телефонна линия или 
хипертекстова връзка към уебстраница 
на търговеца, където съответната 
информация е на пряко разположение и 
лесно достъпна.

(21) При договорите от разстояние 
информационните изисквания следва да 
бъдат адаптирани, с цел да бъдат 
отчетени техническите ограничения на 
някои носители, например тези за броя 
знаци върху екраните на някои мобилни 
телефони или времевото ограничение 
при търговските телевизионни клипове. 
В този случай търговецът следва да 
изпълни минимален набор от 
информационни изисквания и да 
препрати потребителя към друг 
източник на информация, например като 
осигури безплатна телефонна линия или 
хипертекстова връзка към уебстраница 
на търговеца, където съответната 
информация е на пряко разположение и 
лесно достъпна, ясна и на език, 
разбираем за потребителя.

Or.el

Изменение 306
Tiziano Motti

Предложение за директива
Съображение 22 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Тъй като при продажбите от 
разстояние потребителят не може да 
види стоката преди сключването на 
договора, той следва да има право на 
отказ, което му позволява да се увери в 
естеството и функционирането на 

(22) Тъй като при продажбите от 
разстояние потребителят не може да 
види стоката преди сключването на 
договора, е уместно до изтичане на 
срока за връщане той да има право на 
отказ, което му позволява да се увери в 
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стоките. естеството, качеството и правилното
функциониране на стоките.

Or.it

Обосновка

Малко са случаите, в които принципът за добросъвестност може да бъде приложен 
(пример застрахователни договори). Въпреки това в тези случаи принципът се прилага, без 
да е необходимо да бъде изрично посочен в настоящия текст.

Изменение 307
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 22 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Тъй като при продажбите от 
разстояние потребителят не може да 
види стоката преди сключването на 
договора, той следва да има право на 
отказ, което му позволява да се увери в 
естеството и функционирането на 
стоките.

(22) Тъй като при продажбите от 
разстояние потребителят не може да 
види стоката преди сключването на 
договора, той следва да има право на 
отказ, което му позволява да се увери в 
естеството, качеството и 
функционирането на стоките.

Or.fr

Изменение 308
Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 22 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Тъй като при продажбите от 
разстояние потребителят не може да 
види стоката преди сключването на 
договора, той следва да има право на 
отказ, което му позволява да се увери в 
естеството и функционирането на
стоките.

(22) Тъй като при продажбите от 
разстояние потребителят не може да 
види стоката преди сключването на 
договора, той следва да има право на 
отказ, което му позволява до 
изтичането на срока за отказ да
установи вида и естеството на
стоката и да провери нейното 
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функциониране.

Or.de

Обосновка

Това изменение заменя предишното изменение 7.

Изменение 309
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 22 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Тъй като при продажбите от 
разстояние потребителят не може да 
види стоката преди сключването на 
договора, той следва да има право на 
отказ, което му позволява да се увери в 
естеството и функционирането на 
стоките.

(22) Тъй като при продажбите от 
разстояние и сделките извън 
търговския обект потребителят не 
може да види стоката преди 
сключването на договора, той следва да 
има право на отказ, което му позволява 
да се увери в естеството и 
функционирането на стоките.

Or.en

Изменение 310
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Началният момент на периода 
за отказ следва да бъде свързан с 
изпълнението от страна на 
търговеца на неговите задължения за 
предоставяне на информация, в 
противния случай действието на 
договора може да продължи дори в 
случаите, когато потребителят не е 
бил правилно информиран за неговите 
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права; поради това обаче търговецът 
няма стимул да изпълни своите 
задължения за информиране. 
Системата следва също така да 
позволява на потребителя да тества 
стоките през периода за отказ.

Or.en

Изменение 311
Matteo Salvini

Предложение за директива
Съображение 23 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Сроковете за упражняване на 
правото на отказ, които понастоящем са 
различна както в различните държави-
членки, така и при договорите от 
разстояние и договорите, сключени 
извън търговския обект, са причина за 
правна несигурност и разходи за 
привеждане в съответствие. Към всички 
договори от разстояние и договори, 
сключени извън търговския обект, 
следва да се прилага един и същи срок 
за отказ.

(23) Сроковете за упражняване на 
правото на отказ, които понастоящем са 
различни както в различните държави-
членки, така и при договорите от 
разстояние и договорите, сключени 
извън търговския обект, са причина за 
правна несигурност и разходи за 
привеждане в съответствие. Към всички 
договори от разстояние и договори, 
сключени извън търговския обект, 
следва да се прилага един и същи срок 
за отказ.

По принцип срокът за отказ следва да 
изтича 14 дни след сключване на 
договора. Въпреки това при договори 
за продажба на стоки от разстояние 
срокът за отказ следва да изтича 14 
дни от момента, в който 
потребителят влезе във владение на 
стоките.

Or.it



AM\836026BG.doc 73/267 PE450.954v01-00

BG

Изменение 312
Tiziano Motti

Предложение за директива
Съображение 23 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Сроковете за упражняване на 
правото на отказ, които понастоящем са
различна както в различните държави-
членки, така и при договорите от 
разстояние и договорите, сключени 
извън търговския обект, са причина за
правна несигурност и разходи за 
привеждане в съответствие. Към всички 
договори от разстояние и договори, 
сключени извън търговския обект, 
следва да се прилага един и същи срок 
за отказ.

(23) Различията между сроковете за 
упражняване на правото на отказ, които 
понастоящем съществуват между
различните държави-членки, както при
договорите от разстояние, така и при
договорите, сключени извън търговския 
обект, водят до правна несигурност и 
излишни допълнителни разходи за 
привеждане в съответствие. Към всички 
договори от разстояние и договори, 
сключени извън търговския обект, 
следва да се прилага един и същи срок 
за отказ. Поначало срокът за отказ 
следва да изтича 14 дни след 
сключване на договора. Въпреки това 
при договори за продажба на стоки 
от разстояние, срокът за отказ 
следва да изтича след 14 дни, считано 
от момента, в който потребителят 
влезе във владение на стоките.

Or.it

Изменение 313
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 25 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Правилата относно договорите от 
разстояние следва да не засягат 
разпоредбите относно сключването на 
електронни договори и подаването на 
електронни поръчки, предвидени в 
членове 9 и 11 от Директива 2000/31/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 8 юни 2000 г. за някои правни 

(25) Правилата относно договорите от 
разстояние следва да не засягат 
разпоредбите относно сключването на 
електронни договори и подаването на 
електронни поръчки, предвидени в 
членове 9 и 11 от Директива 2000/31/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 8 юни 2000 г. за някои правни 
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аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия).

аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия), и при всички 
случаи потребителят следва да не е 
обвързан с договора, ако не е получил 
цялата информация, посочена в член 
5 от настоящата директива.

Or.el

Изменение 314
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Съображение 26 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Когато потребителят поръча от 
един и същи търговец повече от една 
стока, той следва да може да 
упражни правото си на отказ спрямо 
всяка от стоките. Ако стоките се 
доставят поотделно, срокът за 
упражняване на отказ следва да започва 
в момента, в който потребителят 
влезе във фактическо владение на 
всяка отделна стока. Когато една 
стока се доставя на отделни партиди 
или части, срокът за отказ следва да 
започва в момента, в който 
потребителят или посочена от него
трета страна влезе във фактическо 
владение на последната партида или 
част.

(26) В случаите на многократна 
доставка на стоки от един и същи вид,
срокът за упражняване на отказ следва 
да започва в деня, в който потребителят 
или посочена от потребителя трета 
страна, която не е спедиторът, влезе 
във фактическо владение на първата 
от частичните доставки.

Or.de

Изменение 315
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 27 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Ако търговецът не е информирал 
потребителя за правото му на отказ 
преди сключването на договор от 
разстояние или извън търговския обект, 
срокът за упражняване правото на отказ 
следва да бъде удължен. С цел обаче да 
се гарантира правна сигурност в течение 
на времето, следва да се въведе 
тримесечен ограничителен срок, при 
условие че търговецът е изпълнил 
изцяло договорните си задължения. 
Търговецът следва да се разглежда 
като изпълнил изцяло задълженията 
си, когато е доставил стоките или 
изцяло е извършил услугите, поръчани 
от потребителя.

(27) Ако търговецът не е информирал 
потребителя за правото му на отказ 
преди сключването на договор от 
разстояние или извън търговския обект, 
срокът за упражняване правото на отказ 
следва да бъде удължен. С цел обаче да 
се гарантира правна сигурност в течение 
на времето, следва да се въведе 
едногодишен ограничителен срок.

Or.de

Обосновка

Това изменение заменя предишното изменение 9.

Изменение 316
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 27 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Ако търговецът не е информирал 
потребителя за правото му на отказ 
преди сключването на договор от 
разстояние или извън търговския обект, 
срокът за упражняване правото на отказ 
следва да бъде удължен. С цел обаче да 
се гарантира правна сигурност в течение 
на времето, следва да се въведе 
тримесечен ограничителен срок, при 
условие че търговецът е изпълнил 
изцяло договорните си задължения. 
Търговецът следва да се разглежда 

(27) Ако търговецът не е информирал 
потребителя за правото му на отказ 
преди сключването на договор от 
разстояние или извън търговския обект, 
срокът за упражняване правото на отказ 
следва да бъде удължен. С цел обаче да 
се гарантира правна сигурност в течение 
на времето, следва да се въведе 
шестмесечен ограничителен срок,
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като изпълнил изцяло задълженията 
си, когато е доставил стоките или 
изцяло е извършил услугите, поръчани 
от потребителя.

Or.de

Обосновка

Предвиденото начало на срока за упражняване на отказ би довело до прекалено удължаване 
на времето на този срок и по този начин – до възможност за неправомерно ползване на 
стоките от страна на потребителите, както при договори за предоставяне на услуги, 
така и при договори за продажба, а в сферата на услугите това би довело и до 
изключително големи усложнения в случай на спор.

Изменение 317
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 27 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Ако търговецът не е информирал 
потребителя за правото му на отказ 
преди сключването на договор от 
разстояние или извън търговския обект, 
срокът за упражняване правото на отказ 
следва да бъде удължен. С цел обаче да
се гарантира правна сигурност в 
течение на времето, следва да се 
въведе, тримесечен ограничителен 
срок, при условие че търговецът е 
изпълнил изцяло договорните си 
задължения. Търговецът следва да се 
разглежда като изпълнил изцяло 
задълженията си, когато е доставил 
стоките или изцяло е извършил 
услугите, поръчани от потребителя.

(27) Ако търговецът не е информирал 
потребителя за правото му на отказ или 
липса на право на отказ преди 
сключването на договор от разстояние 
или извън търговския обект, срокът за 
упражняване правото на отказ следва да 
бъде удължен с 12 месеца.

Or.fr
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Изменение 318
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Ако търговецът не е информирал 
потребителя за правото му на отказ 
преди сключването на договор от 
разстояние или извън търговския обект, 
срокът за упражняване правото на отказ 
следва да бъде удължен. С цел обаче да 
се гарантира правна сигурност в 
течение на времето, следва да се 
въведе тримесечен ограничителен 
срок, при условие че търговецът е 
изпълнил изцяло договорните си 
задължения. Търговецът следва да се 
разглежда като изпълнил изцяло 
задълженията си, когато е доставил 
стоките или изцяло е извършил 
услугите, поръчани от потребителя.

(27) Ако търговецът не е информирал 
потребителя за правото му на отказ 
преди сключването на договор от 
разстояние или извън търговския обект, 
срокът за упражняване правото на отказ 
следва да бъде удължен до една година.

Or.en

Обосновка

Понастоящем много държави-членки предвиждат по-продължителни или дори 
неограничени срокове в такива случаи. Поради това държавите-членки следва да могат да 
запазват или удължават минималния срок от една година.

Изменение 319
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 27 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Ако търговецът не е информирал 
потребителя за правото му на отказ 
преди сключването на договор от 
разстояние или извън търговския обект, 

(27) Ако търговецът не е информирал 
потребителя за правото му на отказ 
преди сключването на договор от 
разстояние или извън търговския обект, 
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срокът за упражняване правото на отказ 
следва да бъде удължен. С цел обаче да 
се гарантира правна сигурност в 
течение на времето, следва да се 
въведе тримесечен ограничителен 
срок, при условие че търговецът е 
изпълнил изцяло договорните си 
задължения. Търговецът следва да се 
разглежда като изпълнил изцяло 
задълженията си, когато е доставил 
стоките или изцяло е извършил 
услугите, поръчани от потребителя.

срокът за упражняване правото на отказ 
следва да бъде удължен до една година. 
Въпреки това държавите-членки 
следва да могат да запазват или 
удължават минималния срок от една 
година.

Or.en

Изменение 320
Илиана Иванова

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Разликите в начина, по който се 
упражнява правото на отказ в 
различните държави-членки, пораждат 
разходи за търговците, продаващи зад 
граница. Въвеждането на хармонизиран 
стандартен формуляр за отказ, който да 
се използва от потребителите, следва да 
опрости процеса на отказа и да внесе 
правна сигурност. Поради тези причини 
държавите-членки следва да се 
въздържат от добавяне на каквито и да 
било изисквания по оформлението на 
стандартния за цялата Общност 
формуляр, например такива, свързани с 
размера на шрифта.

(28) Разликите в начина, по който се 
упражнява правото на отказ в 
различните държави-членки, пораждат 
разходи за търговците, продаващи зад 
граница. Въвеждането на хармонизиран 
стандартен формуляр за отказ, който да 
се използва от потребителите на 
техния собствен официален език на 
ЕС, следва да опрости процеса на отказа 
и да внесе правна сигурност. Поради 
тези причини държавите-членки следва 
да се въздържат от добавяне на каквито 
и да било изисквания по оформлението 
на стандартния за цялата Общност 
формуляр, например такива, свързани с 
размера на шрифта.

Or.en
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Изменение 321
Frank Engel

Предложение за директива
Съображение 28 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Разликите в начина, по който се 
упражнява правото на отказ в 
различните държави-членки, пораждат 
разходи за търговците, продаващи зад 
граница. Въвеждането на хармонизиран 
стандартен формуляр за отказ, който да 
се използва от потребителите, следва да 
опрости процеса на отказа и да внесе 
правна сигурност. Поради тези причини 
държавите-членки следва да се 
въздържат от добавяне на каквито и да 
било изисквания по оформлението на 
стандартния за цялата Общност 
формуляр, например такива, свързани с 
размера на шрифта.

(28) Разликите в начина, по който се 
упражнява правото на отказ в 
различните държави-членки, пораждат 
разходи за търговците, продаващи зад 
граница. Въвеждането на стандартен за 
целия Съюз формуляр за отказ, който да 
се използва от потребителите, следва да 
опрости процеса на отказа и да внесе 
правна сигурност. Поради тези причини 
държавите-членки следва да се 
въздържат от добавяне на каквито и да 
било изисквания по оформлението на 
стандартния за целия Съюз формуляр, 
например такива, свързани с размера на 
шрифта.

Or.fr

Изменение 322
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Разликите в начина, по който се 
упражнява правото на отказ в 
различните държави-членки, пораждат 
разходи за търговците, продаващи зад 
граница. Въвеждането на хармонизиран 
стандартен формуляр за отказ, който да 
се използва от потребителите, следва да 
опрости процеса на отказа и да внесе
правна сигурност. Поради тези 
причини държавите-членки следва да 
се въздържат от добавяне на каквито 
и да било изисквания по 
оформлението на стандартния за 

(28) Разликите в начина, по който се 
упражнява правото на отказ в 
различните държави-членки, пораждат 
разходи за търговците, продаващи зад 
граница. Въвеждането на хармонизиран 
стандартен формуляр за отказ, който да 
се използва от потребителите, би довело 
до опростяване на процеса на отказа и 
внасяне на правна сигурност.



AM\836026BG.doc 80/267 PE450.954v01-00

BG

цялата Общност формуляр, например 
такива, свързани с размера на 
шрифта.

Or.en

Изменение 323
Илиана Иванова

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Тъй като опитът сочи, че много 
потребители и търговци предпочитат да 
използват за комуникация уебсайта на 
търговеца, следва да съществува 
възможност търговецът да предложи на 
потребителя алтернативата да попълни 
онлайн формуляр за отказ. В този 
случай търговецът следва по електронна 
поща незабавно да потвърди 
получаването му.

(29) Тъй като опитът сочи, че много 
потребители и търговци предпочитат да 
използват за комуникация уебсайта на 
търговеца, следва да съществува 
възможност търговецът да предложи на 
потребителя алтернативата да попълни 
онлайн формуляр за отказ. В този 
случай търговецът следва по електронна 
поща незабавно да потвърди 
получаването му, при всички случаи не 
по-късно от един работен ден след 
предаването на формуляра за отказ.

Or.en

Обосновка

Думата „незабавно“ би могла да се тълкува по-различен начин във всяка държава-членка.

Изменение 324
Tiziano Motti

Предложение за директива
Съображение 30 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) В случай на отказ търговецът (30) В случай на отказ търговецът 
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следва да възстанови всички получени
от потребителя суми, включително 
тези за разходите на търговеца за 
доставка на стоките до потребителя.

следва да възстанови всички разумно 
изразходвани и заплатени суми на
потребителя.

Or.it

Изменение 325
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Част от потребителите упражняват 
правото си на отказ след като са 
използвали стоките до степен над 
необходимата, за да се уверят в тяхното 
естество и функциониране. В такъв 
случай потребителят следва да носи 
отговорност за евентуално понижената 
стойност на стоките. С цел да се увери в 
естеството и функционирането на 
една стока, потребителят следва да 
борави с нея или да я изпробва така, 
както това би му било разрешено в 
магазин. Например потребителят следва 
само да пробва дадена дреха и не следва 
да му бъде разрешено да я носи. С цел 
да се гарантира ефективността на 
правото на отказ при договорите за 
услуги, по-специално за строително-
ремонтни работи, които не са спешни и 
по отношение на които потребителите 
могат да станат обект на продажби под 
голям натиск, като впоследствие 
услугите бъдат извършени незабавно и 
преди изтичането на срока за 
упражняване на отказ, потребителите 
следва да не заплащат за такива услуги.

(31) Потребителят има право да 
борави със стоката или да я изпробва, 
за да се увери в нейното естество и 
функциониране. Част от потребителите 
упражняват правото си на отказ след 
като са използвали стоките до степен 
над необходимата, за да се уверят в 
тяхното естество и функциониране. В 
такъв случай потребителят следва да 
носи отговорност за евентуално 
понижената стойност на стоките. 
Например потребителят следва само да 
пробва дадена дреха и не следва да му 
бъде разрешено да я носи. С цел да се 
гарантира ефективността на правото на 
отказ при договорите за услуги, по-
специално за строително-ремонтни 
работи, които не са спешни и по 
отношение на които потребителите 
могат да станат обект на продажби под 
голям натиск, като впоследствие 
услугите бъдат извършени незабавно и 
преди изтичането на срока за 
упражняване на отказ, потребителите 
следва да не заплащат за такива услуги.

Or.en
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Изменение 326
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Част от потребителите 
упражняват правото си на отказ след 
като са използвали стоките до 
степен над необходимата, за да се 
уверят в тяхното естество и 
функциониране. В такъв случай
потребителят следва да носи 
отговорност за евентуално 
понижената стойност на стоките. С 
цел да се увери в естеството и 
функционирането на една стока, 
потребителят следва да борави с нея 
или да я изпробва така, както това би 
му било разрешено в магазин.
Например потребителят следва само да
пробва дадена дреха и не следва да му 
бъде разрешено да я носи. С цел да се 
гарантира ефективността на правото на 
отказ при договорите за услуги, по-
специално за строително-ремонтни 
работи, които не са спешни и по 
отношение на които потребителите 
могат да станат обект на продажби под 
голям натиск, като впоследствие 
услугите бъдат извършени незабавно и 
преди изтичането на срока за 
упражняване на отказ, потребителите 
следва да не заплащат за такива услуги.

(31) За да се уверят в естеството и 
функционирането на дадена стока,
потребителите следва да могат да я 
инспектират и изпробват по време на 
периода за отказ. Потребителят не 
следва да носи отговорност за
увреждане на стоката, ако е проявил 
разумна грижа, за да предотврати 
такова увреждане. При договорите за 
услуги потребителят следва също да
може да упражни правото си на 
отказ. С цел да се гарантира 
ефективността на правото на отказ, по-
специално за строително-ремонтни 
работи, които не са спешни и по 
отношение на които потребителите 
могат да станат обект на продажби под 
голям натиск, като впоследствие 
услугите бъдат извършени незабавно и 
преди изтичането на срока за 
упражняване на отказ, потребителите 
следва да не заплащат за такива услуги.

Or.en

Изменение 327
Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 33 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Спрямо правото на отказ следва да 
съществуват някои изключения, 
например в случаите, когато правото на 
отказ би било неуместно с оглед 
естеството на продукта. Това е валидно 
например за вина, доставяни много след 
сключването на договор със 
спекулативен характер, при който 
стойността зависи от пазарните 
колебания („vin en primeur“).

(33) Спрямо правото на отказ следва да 
съществуват някои изключения, 
например в случаите, когато правото на 
отказ би било неуместно с оглед 
естеството на продукта и когато 
упражняването на право на отказ би 
довело до несправедливо ощетяване на 
търговеца. Това е валидно особено за 
храни и други чувствителни от гледна 
точка на хигиената или 
бързоразвалящи се стоки, за вина, 
доставяни много след сключването на 
договор със спекулативен характер, при 
който стойността зависи от пазарните 
колебания („vin en primeur“).
Изключение от упражняването на 
право на отказ следва да бъде 
направено и за определени други стоки 
и услуги, чиито цени зависят от 
колебанията на пазара, напр. за 
суровините.

Or.de

Обосновка

Това изменение заменя предишното изменение 13.

Изменение 328
Kurt Lechner

Предложение за директива
Съображение 33 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Спрямо правото на отказ следва да 
съществуват някои изключения, 
например в случаите, когато правото на 
отказ би било неуместно с оглед 
естеството на продукта. Това е валидно 
например за вина, доставяни много 
след сключването на договор със 

(33) Спрямо правото на отказ следва да 
съществуват някои изключения, 
например в случаите, когато правото на 
отказ би било неуместно с оглед 
естеството на продукта и когато 
упражняването на право на отказ би 
довело до несправедливо ощетяване на 
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спекулативен характер, при който 
стойността зависи от пазарните 
колебания („vin en primeur“).

търговеца или производителя. Това е 
валидно особено за храни или други 
чувствителни от гледна точка на 
хигиената стоки като например 
електрически уреди в областта на 
грижите за тялото или електрически 
уреди, които влизат в досег с 
хранителни продукти.

Or.de

Изменение 329
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 34 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Освен това, в случаи на сключени 
от разстояние договори за услуги, чието 
изпълнение започва по време на срок за 
отказ (например файлове с данни, 
изтеглени от потребителя през този 
срок), би било некоректно на 
потребителя да се позволи да се откаже, 
след като е ползвал услугата изцяло или 
отчасти. Поради това потребителят, с 
неговото изрично предварително 
съгласие, следва да губи правото си на 
отказ в момента, в който започне 
изпълнението на договора. 

(34) Освен това, в случаи на сключени 
от разстояние или извън търговския 
обект договори за услуги, чието 
изпълнение започва по време на срок за
отказ (например файлове с данни, 
изтеглени от потребителя през този 
срок), би било некоректно на 
потребителя да се позволи да се откаже, 
след като е ползвал услугата изцяло или 
отчасти. Поради това потребителят, с 
неговото изрично предварително 
съгласие, губи правото си на отказ в 
момента, в който започне изпълнението 
на договора, при условие, че това 
споразумение е уточнено, т.е. 
потребителят е осведомен за 
последствията от този избор по 
отношение на изгубването на 
правото му на отказ.

Or.fr

Изменение 330
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 34
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Освен това, в случаи на сключени 
от разстояние договори за услуги, чието 
изпълнение започва по време на срок за 
отказ (например файлове с данни, 
изтеглени от потребителя през този 
срок), би било некоректно на 
потребителя да се позволи да се откаже, 
след като е ползвал услугата изцяло или 
отчасти. Поради това 
потребителят, с неговото изрично 
предварително съгласие, следва да 
губи правото си на отказ в момента, в 
който започне изпълнението на 
договора.

(34) Освен това, в случаи на сключени 
от разстояние договори за услуги, чието 
изпълнение започва по време на срок за 
отказ (например файлове с данни, 
изтеглени от потребителя през този 
срок), би било некоректно на 
потребителя да се позволи да се откаже, 
след като е ползвал услугата изцяло.

Or.en

Изменение 331
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Освен това, в случаи на сключени 
от разстояние договори за услуги, чието 
изпълнение започва по време на срок за 
отказ (например файлове с данни, 
изтеглени от потребителя през този 
срок), би било некоректно на 
потребителя да се позволи да се откаже, 
след като е ползвал услугата изцяло или 
отчасти. Поради това потребителят, с 
неговото изрично предварително 
съгласие, следва да губи правото си на 
отказ в момента, в който започне 
изпълнението на договора.

(34) Освен това, в случаи на сключени 
от разстояние договори за услуги, чието 
изпълнение започва по време на срок за 
отказ (например файлове с данни, 
изтеглени от потребителя през този 
срок), би било некоректно на 
потребителя да се позволи да се откаже, 
след като е ползвал услугата изцяло или 
отчасти. Поради това потребителят, с 
неговото изрично предварително 
съгласие, следва да губи правото си на 
отказ в момента, в който започне 
изпълнението на договора. За разлика 
от това, поради потенциала за
психологически натиск в случай на 
договори извън търговския обект за 
предоставянето на услуги 
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(включително когато се предоставят 
стоки като част от сделката), 
потребителят следва да запази 
правото си на отказ в случаите, при 
които изпълнението започва по време 
на срока на отказ, при изрично искане 
на потребителя върху траен носител. 
Въпреки това би било некоректно да 
се позволи на потребителя да се 
откаже, без да е задължен да заплати 
разумна сума на търговеца въз основа 
на предоставените услуги и 
предоставените като част от 
сделката стоки преди отказа, при 
условие че търговецът е уведомил 
потребителя за задължението за 
плащане на траен носител преди 
сключването на договора.

Or.en

Изменение 332
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 35а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35а) Не би било пропорционално 
правилата в глава 3 да се прилагат 
спрямо договори извън търговския 
обект на много ниска стойност.

Or.en

Изменение 333
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 36



AM\836026BG.doc 87/267 PE450.954v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Прилагането на право на отказ 
може да бъде неуместно за 
определени услуги, свързани с 
хотелско настаняване, транспорт и 
развлечения. Сключването на 
съответните договори предполага 
резервирането на капацитет, чието 
оползотворяване би затруднило 
търговеца, ако се въведе право на 
отказ. Поради това тези договори от 
разстояние следва да не бъдат 
обхванати от разпоредбите относно 
информирането на потребителите и 
правото на отказ.

заличава се

Or.en

Изменение 334
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Съображение 36 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Прилагането на право на отказ 
може да бъде неуместно за определени 
услуги, свързани с хотелско 
настаняване, транспорт и развлечения. 
Сключването на съответните 
договори предполага резервирането на 
капацитет, чието оползотворяване 
би затруднило търговеца, ако се 
въведе право на отказ. Поради това 
тези договори от разстояние следва 
да не бъдат обхванати от 
разпоредбите относно 
информирането на потребителите и
правото на отказ. 

(36) Прилагането на право на отказ 
може да бъде неуместно за определени 
услуги, свързани с хотелско 
настаняване, транспорт и развлечения. 
Ако изпълнението започне в рамките 
на срока за отказ, би било 
несправедливо да се разреши на 
потребителя да се откаже, след като 
услугата е била предоставена на 
потребителя напълно или отчасти.
Поради това потребителят следва да 
губи правото си на отказ, когато
изпълнението започне с 
предварителното му изрично съгласие 
върху траен носител.

Or.el
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Изменение 335
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Предложение за директива
Съображение 37а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37а) Ако търговецът не изпълни 
задължението си за доставка, 
потребителят, върху траен носител 
на данни, го приканва да извърши 
доставката в срок от минимум седем 
дни и му съобщава намерението си да 
се оттегли от договора, ако 
доставката не бъде извършена. В 
случай на безрезултатно изтичане на 
този срок, потребителят може да 
разтрогне договора. Без накърняване 
на правата му за компенсация на 
щети, в случай на вече извършено 
плащане потребителят има право на 
претенция за връщане на сумата, в 
срок от седем дни след оттегляне от 
договора. Държавите-членки следва да 
имат възможност да установяват 
или запазват национални разпоредби 
относно други възможности за 
удовлетворяване на претенции при 
липса на доставка в рамките на 
поставения от потребителя срок, за 
да гарантират по-високо равнище на 
защита за потребителя. 

Or.de

Обосновка

Това изменение заменя предишното изменение 17.

Изменение 336
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 37а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(37а) Ако търговецът не изпълни 
задължението си за доставка, 
потребителят, върху траен носител 
на данни, го приканва да извърши 
доставката в срок от минимум седем 
дни и му съобщава намерението си да 
се оттегли от договора, ако 
доставката не бъде извършена. В 
случай на вече извършено плащане 
потребителят има право на 
претенция за връщане на сумата, в 
срок от седем дни след оттегляне от 
договора. Държавите-членки следва да 
имат възможност да установяват 
или запазват национални разпоредби 
относно други възможности за 
удовлетворяване на претенции при 
липса на доставка в рамките на 
поставения от потребителя срок, за 
да гарантират по-високо ниво на
защита за потребителя.

Or.de

Обосновка

Съгласно националното законодателство, при забава на доставка са възможни правни 
последици за компенсация на щети. Поради това следва да се прави ясно разграничаване не 
в „хармонизирания“ параграф 2 на член 22, а в новия параграф 2a от член 22.

Изменение 337
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 38 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) В контекста на потребителските 
продажби доставката на стоки може да 
се осъществи по разнообразни начини. 
Гъвкавостта, необходима, за да бъдат 
отчетени тези разлики, може да бъде 

(38) Тъй като в контекста на 
потребителските продажби доставката 
на стоки може да се осъществи по 
разнообразни начини, или незабавно, 
или по-късно, в случай на по-късна 
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осигурена само от правило, по 
отношение на което е разрешена 
свободна дерогация. Потребителят 
следва да бъде защитен от всички 
рискове за загуба или повреда на 
стоките по време на транспортирането 
им, организирано или осъществявано от 
търговеца. Въведеното правило относно 
прехвърлянето на риска следва да не се 
прилага в случаите, когато потребителят 
неоснователно забавя влизането във 
владение на стоките (например когато 
потребителят не прибира стоките си от 
пощенската станция в срока, определен 
от нея). При тези обстоятелства 
потребителят следва да поеме риска от 
загуба или влошаване на състоянието на 
стоките след момента на доставката, 
договорен с търговеца.

доставка е необходимо търговецът да 
посочи краен срок, в рамките на 
който той се ангажира да достави 
стоката. Потребителят следва да бъде 
защитен от всички рискове за загуба или 
повреда на стоките по време на 
транспортирането им, организирано или 
осъществявано от търговеца. 
Въведеното правило относно 
прехвърлянето на риска следва да не се 
прилага в случаите, когато потребителят 
неоснователно забавя влизането във 
владение на стоките (например когато 
потребителят не прибира стоките си от 
пощенската станция в срока, определен 
от нея). При тези обстоятелства 
потребителят следва да поеме риска от 
загуба или влошаване на състоянието на 
стоките след момента на доставката, 
договорен с търговеца.

Or.fr

Изменение 338
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 38а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38а) По отношение на доставката 
следва да се предвиди, че ако 
търговецът превиши с повече от 
седем дни предвидения краен срок за 
доставка, потребителят трябва да е 
в състояние да анулира договора и да 
предяви иск за възстановяване на 
всяка сума, платена съгласно 
договора. В този случай договорът се 
счита за анулиран от момента, в 
който търговецът получи писмо, с 
което потребителят го уведомява за 
своето решение, при условие че 
доставката не е направена 
междувременно. Търговецът е длъжен 
да възстанови в най-кратък срок и не 
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по-късно от седем дни от 
получаването на писмото за решение 
всяка сума, платена съгласно
договора.

Or.fr

Изменение 339
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 38б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38б) Единна и обща концепция за 
съответствие с договора, която 
предоставя високо ниво на защита на 
потребителя, ще предостави на 
търговците и потребителите по-
добра правна сигурност.

Or.fr

Изменение 340
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 39а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) При много сделки 
потребителите не разполагат с 
достатъчен избор на начини на 
плащане или заплащат такси, ако 
откажат да използват определено 
средство. Това положение следва да се 
уреди по начин, който гарантира, че 
търговецът ще предлага на 
потребителя различни начини на 
плащане, като в случай на договори 
от разстояние тези начини следва да 
са както електронни, така и 
неелектронни. Например една 
неелектронна система за плащане би 
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се изразила във възможността за 
отпечатване на поръчка от уебсайта 
на търговеца, която да бъде 
заплатена в брой в банка или в някой
друг пункт за контакт на търговеца.

Or.en

Изменение 341
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 40 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Ако стоката не съответства на 
договора, потребителят следва да има 
възможността на първо място да 
изиска от търговеца последният по 
свой избор да поправи стоките или да 
ги замени, освен ако не докаже, че 
тези корективни мерки са 
незаконосъобразни, изпълнението им е 
невъзможно или те налагат 
непропорционални усилия от негова 
страна. Усилията на търговеца следва 
да бъдат определени обективно, като 
се вземат предвид направените от 
търговеца разходи за коригиране 
липсата на съответствие, 
стойността на стоките и 
значимостта на липсата на 
съответствие. Липсата на резервни 
части следва да не бъде основателна 
причина за оправдаване на това 
търговецът да не коригира липсата на 
съответствие в разумен срок или без да 
прави непропорционални усилия.

(40) Ако стоката не съответства на 
договора, потребителят следва да може 
да избира свободно корективните 
мерки (поправка, замяна, намаляване 
на цената или анулиране на договора). 
Потребителят обаче не може да 
предяви иск за анулиране на договора 
ако липсата на съответствие е 
незначителна. От друга страна,
потребителят не може да поиска 
поправка или замяна в случаите, 
когато търговецът докаже, че тези 
корективни мерки са 
незаконосъобразни, изпълнението им е 
невъзможно или те налагат 
непропорционални усилия от негова 
страна. Липсата на резервни части 
следва да не бъде основателна причина 
за оправдаване на това търговецът да не 
коригира липсата на съответствие в 
разумен срок или без да прави 
непропорционални усилия.

Or.fr
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Изменение 342
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Съображение 40 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Ако стоката не съответства на 
договора, потребителят следва да има 
възможността на първо място да 
изиска от търговеца последният по 
свой избор да поправи стоките или да ги
замени, освен ако не докаже, че тези 
корективни мерки са 
незаконосъобразни, изпълнението им е 
невъзможно или те налагат 
непропорционални усилия от негова 
страна. Усилията на търговеца следва да 
бъдат определени обективно, като се 
вземат предвид направените от 
търговеца разходи за коригиране 
липсата на съответствие, стойността на 
стоките и значимостта на липсата на 
съответствие. Липсата на резервни 
части следва да не бъде основателна 
причина за оправдаване на това 
търговецът да не коригира липсата на 
съответствие в разумен срок или без да 
прави непропорционални усилия.

(40) Ако стоката не съответства на 
договора, потребителят следва да има 
право на избор между поправка на 
стоките, замяна на стоките, 
намаляване на цената или анулиране 
на договора. Когато потребителят 
поиска от търговеца да поправи или да 
замени стоките, последният трябва да 
изпълни това в най-кратък срок, освен 
ако не докаже, че тези корективни 
мерки са незаконосъобразни, 
изпълнението им е невъзможно или те 
налагат непропорционални усилия от 
негова страна. Усилията на търговеца 
следва да бъдат определени обективно 
като се вземат предвид направените от 
търговеца разходи за коригиране 
липсата на съответствие, стойността на 
стоките и значимостта на липсата на 
съответствие. Липсата на резервни 
части следва да не бъде основателна 
причина за оправдаване на това 
търговецът да не коригира липсата на 
съответствие в разумен срок или без да 
прави непропорционални усилия.

Or.fr

Обосновка

Изборът на корективна мярка следва да се направи от потребителя, а не от търговеца.

Изменение 343
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 40 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Ако стоката не съответства на 
договора, потребителят следва да има 
възможността на първо място да
изиска от търговеца последният по 
свой избор да поправи стоките или да 
ги замени, освен ако не докаже, че тези 
корективни мерки са 
незаконосъобразни, изпълнението им е 
невъзможно или те налагат 
непропорционални усилия от негова 
страна. Усилията на търговеца
следва да бъдат определени обективно, 
като се вземат предвид направените 
от търговеца разходи за коригиране 
липсата на съответствие, 
стойността на стоките и 
значимостта на липсата на 
съответствие. Липсата на резервни 
части следва да не бъде основателна 
причина за оправдаване на това 
търговецът да не коригира липсата 
на съответствие в разумен срок или 
без да прави непропорционални 
усилия.

(40) На първо място потребителят
може да изиска от продавача поправка 
на стоката или замяна, освен ако тези
корективни мерки биха били 
невъзможни или непропорционални. 
Дали дадена корективна мярка е 
непропорционална, следва да бъде 
установено обективно. За 
непропорционални следва да се 
считат корективни мерки, които в 
сравнение с други мерки водят до 
прекомерни разходи. Такова сравнение 
може да бъде направено и като се 
изчислят разходите за поправка и за 
прекратяване на договора. За да се 
отговори на въпроса дали разходите 
са прекомерни, от решаващо значение 
следва да е дали разходите за 
корективната мярка са значително 
по-високи от разходите, необходими 
за друг вид корективна мярка.

Or.de

Обосновка

Съществуващата йерархия на корективните мерки следва да бъде запазена. Проверка на 
непропорционалността следва да може да бъде направена например и като се сравнят 
разходите за евентуалните поправки и прекратяването на договора.

Изменение 344
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Ако стоката не съответства на 
договора, потребителят следва да има 

(40) Ако стоката не съответства на 
договора, потребителят следва винаги
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възможността на първо място да 
изиска от търговеца последният по свой 
избор да поправи стоките или да ги 
замени, освен ако не докаже, че тези 
корективни мерки са 
незаконосъобразни, изпълнението им е 
невъзможно или те налагат 
непропорционални усилия от негова 
страна. Усилията на търговеца 
следва да бъдат определени 
обективно, като се вземат предвид 
направените от търговеца разходи за 
коригиране липсата на съответствие, 
стойността на стоките и 
значимостта на липсата на 
съответствие. Липсата на резервни 
части следва да не бъде основателна 
причина за оправдаване на това 
търговецът да не коригира липсата 
на съответствие в разумен срок или 
без да прави непропорционални 
усилия.

да има възможността да избира между 
различните корективни мерки, 
предвидени в настоящата директива. 
Потребителят следва да има право да 
изиска от търговеца последният да 
поправи стоките, да ги замени, да 
намали цената или да развали 
договора.

Or.en

Изменение 345
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Съображение 40 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Ако стоката не съответства на 
договора, потребителят следва да има 
възможността на първо място да изиска 
от търговеца последният по свой 
избор да поправи стоките или да ги 
замени, освен ако не докаже, че тези 
корективни мерки са 
незаконосъобразни, изпълнението им е 
невъзможно или те налагат 
непропорционални усилия от негова 
страна. Усилията на търговеца следва да 
бъдат определени обективно, като се 
вземат предвид направените от 
търговеца разходи за коригиране 

(40) Ако стоката не съответства на 
договора, потребителят следва да има 
възможността на първо място да избере 
между поправка или замяна на 
стоката, намаляване на цената или 
анулиране на договора, освен ако 
търговецът не докаже, че тези 
корективни мерки са 
незаконосъобразни, изпълнението им е 
невъзможно или те налагат 
непропорционални усилия от негова 
страна. Усилията на търговеца следва да 
бъдат определени обективно, като се 
вземат предвид направените от 
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липсата на съответствие, стойността на 
стоките и значимостта на липсата на 
съответствие. Липсата на резервни 
части следва да не бъде основателна 
причина за оправдаване на това 
търговецът да не коригира липсата на 
съответствие в разумен срок или без да 
прави непропорционални усилия.

търговеца разходи за коригиране 
липсата на съответствие, стойността на 
стоките и значимостта на липсата на 
съответствие. Липсата на резервни 
части следва да не бъде основателна 
причина за оправдаване на това 
търговецът да не коригира липсата на 
съответствие в разумен срок или без да 
прави непропорционални усилия.

Or.el

Обосновка

Във всеки случай потребителят следва да избира начина за компенсиране при липса на 
съответствие на продукта.

Изменение 346
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 40 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Ако стоката не съответства на 
договора, потребителят следва да има 
възможността на първо място да изиска 
от търговеца последният по свой избор 
да поправи стоките или да ги замени, 
освен ако не докаже, че тези корективни 
мерки са незаконосъобразни, 
изпълнението им е невъзможно или те
налагат непропорционални усилия от 
негова страна. Усилията на търговеца 
следва да бъдат определени обективно, 
като се вземат предвид направените от 
търговеца разходи за коригиране 
липсата на съответствие, стойността на 
стоките и значимостта на липсата на 
съответствие. Липсата на резервни 
части следва да не бъде основателна 
причина за оправдаване на това 
търговецът да не коригира липсата на 
съответствие в разумен срок или без да 
прави непропорционални усилия.

Не се отнася до българския текст.
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Or.el

Изменение 347
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Ако стоката не съответства на 
договора, потребителят следва да има 
възможността на първо място да 
изиска от търговеца последният по 
свой избор да поправи стоките или да 
ги замени, освен ако не докаже, че тези 
корективни мерки са 
незаконосъобразни, изпълнението им е 
невъзможно или те налагат 
непропорционални усилия от негова 
страна. Усилията на търговеца следва да 
бъдат определени обективно, като се 
вземат предвид направените от 
търговеца разходи за коригиране 
липсата на съответствие, стойността на 
стоките и значимостта на липсата на 
съответствие. Липсата на резервни 
части следва да не бъде основателна 
причина за оправдаване на това 
търговецът да не коригира липсата на 
съответствие в разумен срок или без да 
прави непропорционални усилия.

(40) Ако стоката не съответства на 
договора, потребителят по свой избор
има право да изиска поправка или 
замяна на стоките, освен ако 
търговецът не докаже, че тези 
корективни мерки са 
незаконосъобразни, изпълнението им е 
невъзможно или те налагат 
непропорционални усилия от негова 
страна. Освен това потребителят 
може, обикновено в срок от 30 дни от 
доставянето на стоките, да 
прекрати договора и да получи 
обратно цялата заплатена сума.
Усилията на търговеца следва да бъдат 
определени обективно, като се вземат 
предвид направените от търговеца 
разходи за коригиране липсата на 
съответствие, стойността на стоките и 
значимостта на липсата на съответствие. 
Липсата на резервни части следва да не 
бъде основателна причина за 
оправдаване на това търговецът да не 
коригира липсата на съответствие в 
разумен срок или без да прави 
непропорционални усилия.

Or.en

Изменение 348
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 40
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Ако стоката не съответства на 
договора, потребителят следва да има 
възможността на първо място да 
изиска от търговеца последният по свой 
избор да поправи стоките или да ги 
замени, освен ако не докаже, че тези 
корективни мерки са 
незаконосъобразни, изпълнението им е 
невъзможно или те налагат 
непропорционални усилия от негова 
страна. Усилията на търговеца 
следва да бъдат определени 
обективно, като се вземат предвид 
направените от търговеца разходи за 
коригиране липсата на съответствие, 
стойността на стоките и 
значимостта на липсата на 
съответствие. Липсата на резервни 
части следва да не бъде основателна 
причина за оправдаване на това 
търговецът да не коригира липсата 
на съответствие в разумен срок или 
без да прави непропорционални 
усилия.

(40) Ако стоката не съответства на 
договора, потребителят следва винаги
да има възможността да избира между 
различните корективни мерки, 
предвидени в настоящата директива. 
Потребителят следва да има право да 
изиска от търговеца последният да 
поправи стоките или да ги замени, да 
намали цената или да развали 
договора.

Or.en

Изменение 349
Olga Sehnalová

Предложение за директива
Съображение 41 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Потребителят следва да не заплаща 
за разходи за коригиране липсата на 
съответствие, по-специално пощенски 
разходи и разходи за труд и материали.
Освен това потребителят следва да не 
компенсира търговеца за ползването на 
дефектните стоки.

(41) Потребителят следва да не заплаща 
нито за разходи за коригиране липсата 
на съответствие, по-специално 
пощенски разходи и разходи за труд и 
материали, нито за разходи за 
отстраняване на несъответствие с 
договора, ако е уговорил 
отстраняването на 
несъответствието с договора с друг 
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квалифициран търговец, различен от 
крайния продавач или от 
определената за целта сервизна 
организация. Освен това потребителят 
следва да не компенсира търговеца за 
ползването на дефектните стоки.

Or.cs

Обосновка

Това изменение има за цел да предотврати спорове относно отмяната на гаранцията 
заради некомпетентни действия по отношение на стоката от страна на потребителя.

Изменение 350
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 41 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Потребителят следва да не заплаща 
за разходи за коригиране липсата на 
съответствие, по-специално пощенски 
разходи и разходи за труд и материали.
Освен това потребителят следва да 
не компенсира търговеца за 
ползването на дефектните стоки.

(41) Потребителят следва да не заплаща 
за възстановяване на стоката във вид,
съответстващ на договора; това 
важи по-специално за пощенски 
разходи и разходи за труд и материали. 
Държавите-членки могат да 
предвидят да се намали 
обезщетението на потребителя, за да 
се отчете ползването на стоката от 
страна на потребителя за времето 
след доставката.

Or.de

Обосновка

Предвиденото изключване във всички случаи на възможността за компенсиране на 
основание на неоснователно обогатяване, във връзка с използването на една вещ, би било 
несправедливо и би създало възможност за злоупотреби. Освен това, по този начин би се 
получил и наказателен елемент, който не бива да се допуска в областта на гражданското 
право като цяло и конкретно в законите, регламентиращи правата при наличие на 
дефекти.
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Изменение 351
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Съображение 42 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Когато търговецът откаже или 
за пореден път не коригира липсата 
на съответствие, потребителят 
следва да има правото свободно да 
избере която и да е от 
съществуващите корективни мерки. 
Отказът на търговеца може да бъде 
изричен или мълчалив, в смисъл, че 
търговецът не отговаря на или 
игнорира искането на потребителя да 
коригира липсата на съответствие.

заличава се

Or.fr

(Вж. изменението на съображение 40, внесено от г-н Hoang Ngoc.)

Обосновка

Във всички случаи изборът на корективна мярка следва да се направи от потребителя, а не
единствено в случай на отказ или пропуск от страна на търговеца.

Изменение 352
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Съображение 42 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Когато търговецът откаже или 
за пореден път не коригира липсата 
на съответствие, потребителят 
следва да има правото свободно да 
избере която и да е от 
съществуващите корективни мерки. 
Отказът на търговеца може да бъде 
изричен или мълчалив, в смисъл, че 
търговецът не отговаря на или 
игнорира искането на потребителя да 

заличава се
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коригира липсата на съответствие.

Or.el

Изменение 353
Tiziano Motti

Предложение за директива
Съображение 42 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Когато търговецът откаже или за 
пореден път не коригира липсата на 
съответствие, потребителят следва да 
има правото свободно да избере която и 
да е от съществуващите корективни 
мерки. Отказът на търговеца може да 
бъде изричен или мълчалив, в смисъл, 
че търговецът не отговаря на или 
игнорира искането на потребителя да 
коригира липсата на съответствие.

(42) Когато търговецът откаже или не 
коригира липсата на съответствие, 
потребителят следва да има правото 
свободно да избере която и да е от 
съществуващите корективни мерки. 
Отказът на търговеца може да бъде 
изричен или мълчалив. Отказът е 
мълчалив, когато търговецът не 
отговаря на или игнорира искането на 
потребителя да коригира липсата на 
съответствие. Държавите-членки 
трябва да установят правните 
инструменти на разположение на 
потребителя, до които той може да 
прибегне след отказа на търговеца 
или след неотстраняване на 
недостатъка от негова страна.

Or.it

Изменение 354
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 42 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Когато търговецът откаже или 
за пореден път не коригира липсата на 
съответствие, потребителят следва да 
има правото свободно да избере която 
и да е от съществуващите 
корективни мерки. Отказът на 

(42) Когато избраната корекция на 
липсата на съответствие е поправка или 
замяна, следва да се yточнят 
случаите, при които потребителят 
може да предяви иск за анулиране на 
договора или намаление на цената.
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търговеца може да бъде изричен или 
мълчалив, в смисъл, че търговецът не 
отговаря на или игнорира искането на 
потребителя да коригира липсата на 
съответствие.

Or.fr

Изменение 355
Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 42 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Когато търговецът откаже или 
за пореден път не коригира липсата 
на съответствие, потребителят следва 
да има правото свободно да избере 
която и да е от съществуващите 
корективни мерки. Отказът на 
търговеца може да бъде изричен или 
мълчалив, в смисъл, че търговецът не 
отговаря на или игнорира искането на 
потребителя да коригира липсата на 
съответствие.

(42) Потребителят следва да има 
правото свободно да избере която и да е 
от съществуващите корективни мерки,
ако няма право за поправка или 
заместваща доставка. Държавите-
членки имат възможността да 
постановяват или запазват 
национални разпоредби за свободния 
избор на възможности за корективни 
мерки при липса на съответствие, за да 
се гарантира по-високо ниво на 
защита на потребителите. 
Националните разпоредби трябва да 
са съвместими с Договора за 
функционирането на Европейския 
Съюз и по-специално не бива да са в 
разрез с постигането на целта на 
директивата, а именно да се 
гарантира безпроблемното 
функциониране на вътрешния пазар и 
да се избегнат нарушения на 
конкуренцията в Европейския съюз. За 
тази цел националните разпоредби по 
отношение на постигане на 
преследваните от тях цели трябва да 
са адекватни и съразмерни.

Or.de
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Обосновка

Това изменение заменя предишното изменение 22.

Изменение 356
Kurt Lechner

Предложение за директива
Съображение 42 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Когато търговецът откаже или за
пореден път не коригира липсата на 
съответствие, потребителят следва да 
има правото свободно да избере която и 
да е от съществуващите корективни 
мерки. Отказът на търговеца може да 
бъде изричен или мълчалив, в смисъл, 
че търговецът не отговаря на или 
игнорира искането на потребителя да 
коригира липсата на съответствие.

(42) Когато търговецът откаже или поне 
два пъти не коригира липсата на 
съответствие, потребителят следва да 
има правото свободно да избере която и 
да е от съществуващите корективни 
мерки. Отказът на търговеца може да 
бъде изричен или мълчалив, в смисъл, 
че търговецът не отговаря на или 
игнорира искането на потребителя да 
коригира липсата на съответствие.

Or.de

Изменение 357
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Когато търговецът откаже или за 
пореден път не коригира липсата на 
съответствие, потребителят следва да 
има правото свободно да избере която 
и да е от съществуващите 
корективни мерки. Отказът на 
търговеца може да бъде изричен или 
мълчалив, в смисъл, че търговецът не 
отговаря на или игнорира искането на 
потребителя да коригира липсата на 
съответствие.

(42) Когато различни обстоятелства 
са от значение, потребителят следва 
да има правото свободно да избере 
която и да е от съществуващите 
корективни мерки. Такъв би бил 
случаят по-специално, ако търговецът 
откаже или не коригира или няма 
изгледи да коригира липсата на 
съответствие или търговецът е 
причинил или ще причини значително 
неудобство при коригирането на 
дефекта. Отказът на търговеца може да 
бъде изричен или мълчалив, в смисъл, 
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че търговецът не отговаря на или 
игнорира искането на потребителя да 
коригира липсата на съответствие.
Преценката дали даден търговец ще 
причини значително неудобство при 
коригирането на дефект или дали има 
вероятност да не е в състояние да 
коригира дефект следва да е основана 
на обективни причини, като 
например лошо следпродажбено 
обслужване на потребителя.

Or.en

Изменение 358
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 42а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42а) Следва да се предвиди 
отговорност от страна на търговеца 
в определени случаи на липси на 
съответствие, съществуващи в 
момента на прехвърляне на риска на 
потребителя, дори ако липсата на 
съответствие се прояви единствено 
след това.

Or.fr

Изменение 359
Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 42б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42б) При липса на съответствие на 
потребителя следва да се полага срок 
на отговорност от две години. В 
негова полза следва да се възприеме 
опровержима презумпция, че липса на 
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съответствие, появила се шест 
месеца след прехвърлянето на риска, е 
съществувала още по време на 
прехвърлянето на риска. Държавите-
членки следва да разполагат с 
възможността да приемат или 
запазват национални разпоредби 
относно срокове на отговорност, 
продължителност на обръщането на 
доказателствената тежест или 
специфични правила при значителна 
липса на съответствие, появила се 
след изтичане на срока на 
отговорност, за да осигурят по-високо 
равнище на защита на потребителя. 
Националните разпоредби трябва 
обаче да са съвместими с Договора за 
функционирането на Европейския 
Съюз и по-специално да не 
противоречат на целта на 
директивата, а именно гарантиране 
на безпроблемното функциониране на 
вътрешния пазар и избягване на
нарушения на конкуренцията в Съюза. 
За тази цел националните разпоредби 
трябва да са адекватни и съразмерни.

Or.de

Обосновка

Това изменение заменя предишното изменение 24.

Изменение 360
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 42б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42б) Следва да се предвиди за 
държавите-членки, които изявяват 
желание, възможността да запазят в 
своето законодателство 
съществуващи разпоредби към 
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момента на приемане на настоящата 
директива, които уреждат въпроса за 
отговорността на търговеца от 
момента, в който потребителят 
открие липсата на съответствие.

Or.fr

Изменение 361
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) С Директива 1999/44/ЕО на 
държавите-членки беше разрешено да 
определят срок от поне два месеца, по 
време на който потребителят 
трябва да информира търговеца за 
евентуална липса на съответствие. 
Разминаващото се законодателство 
за транспониране създаде пречки пред 
търговията. Следователно е 
необходимо тази регулаторна 
възможност да се премахне и 
правната сигурност да бъде подобрена 
като потребителите се задължат да 
информират търговеца за липсата на 
съответствие в срок от два месеца 
от датата на нейното установяване.

заличава се

Or.en

Изменение 362
Matteo Salvini

Предложение за директива
Съображение 43а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43a) От законодателството и 
съдебната практика в тази област в 
различните държави-членки се 
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очертава нарастващата 
необходимост да се гарантира високо 
ниво на защита на потребителите. С 
оглед тази тенденция и придобития 
опит в прилагането на предходната 
Директива 1999/44/ЕО може да се 
окаже полезно да се предвиди пряка 
отговорност на производителя по 
отношение на недостатъците, за 
които той отговаря.

Or.it

Изменение 363
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 43а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43а) Необходимо е да се въведе пряка 
отговорност на производителя за 
дефектни стоки. Постигането на 
целта за насърчаване и засилване на 
доверието на потребителите в 
трансграничните покупки би било 
подпомогнато значително от 
въвеждането на пряка отговорност 
на производителя за дефектни стоки.

Or.en

Изменение 364
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 44 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Някои търговци и производители 
предлагат на потребителите търговски 
гаранции. За да се гарантира, че 

(44) Някои търговци и производители 
предлагат на потребителите търговски 
гаранции. За да се гарантира, че 
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потребителите не биват подвеждани, 
търговските гаранциите следва да 
съдържат определени данни, 
включително срок на гаранцията, 
териториален обхват и изявление, че 
търговската гаранция не накърнява 
законните права на потребителя.

потребителите не биват подвеждани, 
търговските гаранциите следва да 
съдържат определени данни, 
включително срок на гаранцията, 
териториален обхват и изявление, че 
търговската гаранция не накърнява 
законните права на потребителя в 
рамките на съществуващото 
национално законодателство, както 
и тези, определени от настоящата 
директива.

Or.fr

Обосновка

Законните права на потребителя произтичат и от съществуващото национално 
законодателство, и от правата, определени от настоящата директива.

Изменение 365
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 44 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Някои търговци и производители 
предлагат на потребителите търговски 
гаранции. За да се гарантира, че 
потребителите не биват подвеждани, 
търговските гаранциите следва да 
съдържат определени данни, 
включително срок на гаранцията, 
териториален обхват и изявление, че 
търговската гаранция не накърнява 
законните права на потребителя.

(44) Някои търговци и производители 
предлагат на потребителите търговски 
гаранции. За да се гарантира, че 
потребителите не биват подвеждани, 
търговските гаранциите следва да 
съдържат определени данни, 
включително срок на гаранцията, 
териториален обхват и изявление, че 
търговската гаранция не накърнява 
законните права на потребителя. Тази 
информация следва да се предоставя 
на език, разбираем за потребителя.

Or.el
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Изменение 366
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Необходимо е потребителите да 
бъдат защитени срещу неравноправните 
договорни клаузи, които не са 
договаряни индивидуално, например 
общите договорни условия. 
Правилата относно неравноправните 
клаузи следва да не се прилагат за
клаузи, които потребителят е приел след 
преговори. Възможността да се 
избират различни договорни клаузи, 
изготвени от търговеца или от 
трета страна от името на 
търговеца, следва да не се разглежда 
като преговори.

(45) Необходимо е потребителите да 
бъдат защитени срещу неравноправните 
договорни клаузи.

Защитата срещу неравноправните 
клаузи следва да се разшири, като 
обхване клаузи, които са договорени 
индивидуално, тъй като в повечето 
случаи потребителят не разполага с 
необходимите възможности за 
преговаряне и познания, за да е в 
състояние да влияе на съдържанието 
на договорните клаузи по време на 
индивидуални преговори.

Or.en

Изменение 367
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Разпоредбите относно 
неравноправните договорни клаузи 
следва да не се прилагат за 
договорните клаузи, които пряко или 

заличава се
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косвено отразяват задължителни 
законови или регулаторни разпоредби 
на държавата-членка, които са в 
съответствие със 
законодателството на Общността. 
По подобен начин клаузите, които 
отразяват принципите и 
разпоредбите на международни 
конвенции, по които Общността или 
държавите-членки са страни, по-
специално в сферата на транспорта, 
следва да не бъдат обект на теста за 
неравнопоставеност.

Or.en

Изменение 368
Olga Sehnalová

Предложение за директива
Съображение 47 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Потребителските договори следва 
да бъдат написани на ясен, разбираем 
език и да бъдат четливи. Търговците 
следва да имат свобода да избират вида 
или размера на шрифта, който да се 
използва за написването на договорните 
клаузи. На потребителя следва да се 
даде възможност да прочете клаузите, 
преди да сключи договора. Такава 
възможност може да бъде дадена на 
потребителя, като при поискване му се 
предоставят клаузите (за договори в 
търговския обект) или те му се осигурят 
по друг начин (например на уебсайта на 
търговеца за договорите от разстояние) 
или като към формуляра за поръчка 
бъдат прикачени стандартните условия 
(за договори извън търговския обект). 
Търговецът следва да потърси 
изричното съгласие на потребителя за 
всяко допълнително плащане извън 

(47) Потребителските договори следва 
да бъдат написани на ясен, разбираем 
език, само с един размер на шрифта, и 
да бъдат четливи. Търговците следва да 
имат свобода да избират вида или 
размера на шрифта, който да се 
използва за написването на договорните 
клаузи. На потребителя следва да се 
даде възможност да прочете клаузите, 
преди да сключи договора. Такава 
възможност може да бъде дадена на 
потребителя, като при поискване му се 
предоставят клаузите (за договори в 
търговския обект) или те му се осигурят 
по друг начин (например на уебсайта на 
търговеца за договорите от разстояние) 
или като към формуляра за поръчка 
бъдат прикачени стандартните условия 
(за договори извън търговския обект). 
Търговецът следва да потърси 
изричното съгласие на потребителя за 
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възнаграждението за основното 
договорено задължение на търговеца. 
Заключаването на наличие на съгласие 
посредством използването на системи, 
предполагащи отказът да бъде изрично 
изразен, например предварително 
отбелязани онлайн полета, следва да 
бъде забранено.

всяко допълнително плащане извън 
възнаграждението за основното 
договорено задължение на търговеца. 
Заключаването на наличие на съгласие 
посредством използването на системи, 
предполагащи отказът да бъде изрично 
изразен, например предварително 
отбелязани онлайн полета, следва да 
бъде забранено.

Or.cs

Обосновка

Препоръчвам в изменението да се включи задължението конкретните договорни условия да 
се посочват само с един размер на шрифта, тъй като най-големият проблем в сегашната 
практика в някои държави-членки на Европейския съюз е посочването на най-
съществената информация от договора с изключително ситен шрифт, което ограничава 
най-вече правата на възрастните за адекватно информиране.

Изменение 369
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 47 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Потребителските договори следва 
да бъдат написани на ясен, разбираем 
език и да бъдат четливи. Търговците 
следва да имат свобода да избират 
вида или размера на шрифта, който 
да се използва за написването на 
договорните клаузи. На потребителя 
следва да се даде възможност да 
прочете клаузите, преди да сключи 
договора. Такава възможност може да 
бъде дадена на потребителя, като при 
поискване му се предоставят клаузите 
(за договори в търговския обект) или 
те му се осигурят по друг начин 
(например на уебсайта на търговеца за 
договорите от разстояние) или като към 
формуляра за поръчка бъдат прикачени 
стандартните условия (за договори 

(47) Потребителските договори следва 
да бъдат написани на ясен, разбираем 
език и да бъдат удостоверени писмено 
на дълготраен носител. На 
потребителя следва да се даде 
възможност да прочете клаузите, преди 
да сключи договора. Такава възможност 
може да бъде дадена на потребителя, 
като му се предоставят клаузите или те 
му се осигурят по друг начин и там, 
където потребителят има разумни 
основания да очаква да ги открие
(например поставени на видно място 
уебсайта на търговеца за договорите от 
разстояние) или като към формуляра за 
поръчка бъдат прикачени стандартните 
условия (за договори извън търговския 
обект). Търговецът следва да потърси 
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извън търговския обект). Търговецът 
следва да потърси изричното съгласие 
на потребителя за всяко допълнително 
плащане извън възнаграждението за 
основното договорено задължение на 
търговеца. Заключаването на наличие на 
съгласие посредством използването на 
системи, предполагащи отказът да бъде 
изрично изразен, например 
предварително отбелязани онлайн 
полета, следва да бъде забранено. 

изричното предварително съгласие на 
потребителя за всяко допълнително 
плащане извън възнаграждението за 
основното договорено задължение на 
търговеца. Заключаването на наличие на 
съгласие посредством използването на 
системи, предполагащи отказът да бъде 
изрично изразен, например 
предварително отбелязани онлайн 
полета, следва да бъде забранено. 

Or.fr

Изменение 370
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Потребителските договори следва 
да бъдат написани на ясен, разбираем 
език и да бъдат четливи. Търговците 
следва да имат свобода да избират 
вида или размера на шрифта, който да 
се използва за написването на 
договорните клаузи. На потребителя 
следва да се даде възможност да 
прочете клаузите, преди да сключи 
договора. Такава възможност може да 
бъде дадена на потребителя, като при 
поискване му се предоставят клаузите 
(за договори в търговския обект) или те 
му се осигурят по друг начин (например 
на уебсайта на търговеца за договорите 
от разстояние) или като към формуляра 
за поръчка бъдат прикачени 
стандартните условия (за договори 
извън търговския обект). Търговецът 
следва да потърси изричното съгласие 
на потребителя за всяко допълнително 
плащане извън възнаграждението за 
основното договорено задължение на 
търговеца. Заключаването на наличие на 
съгласие посредством използването на 

(47) Потребителските договори следва 
да бъдат написани на ясен, разбираем 
език и да бъдат четливи. Договорните 
клаузи трябва да бъдат написани с 
еднакъв размер на шрифта. На 
потребителя следва да се даде 
възможност да прочете клаузите, преди 
да сключи договора. Такава възможност 
може да бъде дадена на потребителя, 
като при поискване му се предоставят 
клаузите (за договори в търговския 
обект) или те му се осигурят по друг 
начин (например на уебсайта на 
търговеца за договорите от разстояние) 
или като към формуляра за поръчка 
бъдат прикачени стандартните условия 
(за договори извън търговския обект). 
Търговецът следва да потърси 
изричното съгласие на потребителя за 
всяко допълнително плащане извън 
възнаграждението за основното 
договорено задължение на търговеца. 
Заключаването на наличие на съгласие 
посредством използването на системи, 
предполагащи отказът да бъде изрично 
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системи, предполагащи отказът да бъде 
изрично изразен, например 
предварително отбелязани онлайн 
полета, следва да бъде забранено.

изразен, например предварително 
отбелязани онлайн полета, следва да 
бъде забранено.

Or.en

Изменение 371
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Потребителските договори следва 
да бъдат написани на ясен, разбираем 
език и да бъдат четливи. Търговците 
следва да имат свобода да избират 
вида или размера на шрифта, който да 
се използва за написването на 
договорните клаузи. На потребителя 
следва да се даде възможност да 
прочете клаузите, преди да сключи 
договора. Такава възможност може да 
бъде дадена на потребителя, като при 
поискване му се предоставят клаузите 
(за договори в търговския обект) или те 
му се осигурят по друг начин (например 
на уебсайта на търговеца за договорите 
от разстояние) или като към формуляра 
за поръчка бъдат прикачени 
стандартните условия (за договори 
извън търговския обект). Търговецът 
следва да потърси изричното съгласие 
на потребителя за всяко допълнително 
плащане извън възнаграждението за 
основното договорено задължение на 
търговеца. Заключаването на наличие на 
съгласие посредством използването на 
системи, предполагащи отказът да бъде 
изрично изразен, например 
предварително отбелязани онлайн 
полета, следва да бъде забранено.

(47) Потребителските договори следва 
да бъдат написани на ясен, разбираем 
език, да бъдат четливи, лесно и 
постоянно достъпни на езика, на 
който е сключен договорът. На 
потребителя следва да се даде 
възможност да прочете клаузите, преди 
да сключи договора. Такава възможност 
може да бъде дадена на потребителя, 
като при поискване му се предоставят 
клаузите (за договори в търговския 
обект) или те му се осигурят по друг 
начин на място, където 
потребителят основателно очаква да 
ги открие (например ясно видими на 
уебсайта на търговеца за договорите от 
разстояние) или като към формуляра за 
поръчка бъдат прикачени стандартните 
условия (за договори извън търговския 
обект). Търговецът следва да потърси 
изричното и предварително съгласие 
на потребителя за всяко допълнително 
плащане извън възнаграждението за 
основното договорено задължение на 
търговеца. Заключаването на наличие на 
съгласие посредством използването на 
системи, предполагащи отказът да бъде 
изрично изразен, например 
предварително отбелязани онлайн 
полета, следва да бъде забранено.
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Or.en

Изменение 372
Damien Abad, Philippe Juvin

Предложение за директива
Съображение 47 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Потребителските договори следва 
да бъдат написани на ясен, разбираем 
език и да бъдат четливи. Търговците 
следва да имат свобода да избират 
вида или размера на шрифта, който 
да се използва за написването на 
договорните клаузи. На потребителя 
следва да се даде възможност да 
прочете клаузите, преди да сключи 
договора. Такава възможност може да 
бъде дадена на потребителя, като при 
поискване му се предоставят клаузите 
(за договори в търговския обект) или те 
му се осигурят по друг начин (например 
на уебсайта на търговеца за договорите 
от разстояние) или като към формуляра 
за поръчка бъдат прикачени 
стандартните условия (за договори 
извън търговския обект). Търговецът 
следва да потърси изричното съгласие 
на потребителя за всяко допълнително 
плащане извън възнаграждението за 
основното договорено задължение на 
търговеца. Заключаването на наличие на 
съгласие посредством използването на 
системи, предполагащи отказът да бъде 
изрично изразен, например 
предварително отбелязани онлайн 
полета, следва да бъде забранено. 

(47) Потребителските договори следва 
да бъдат написани на ясен, разбираем 
език и да бъдат четливи. На потребителя 
следва да се даде възможност да 
прочете клаузите, преди да сключи 
договора. Такава възможност може да 
бъде дадена на потребителя, като при 
поискване му се предоставят клаузите 
(за договори в търговския обект) или те 
му се осигурят по друг начин (например 
на уебсайта на търговеца за договорите 
от разстояние) или като към формуляра 
за поръчка бъдат прикачени 
стандартните условия (за договори 
извън търговския обект). Търговецът 
следва да потърси изричното съгласие 
на потребителя за всяко допълнително 
плащане извън възнаграждението за 
основното договорено задължение на 
търговеца. Заключаването на наличие на 
съгласие посредством използването на 
системи, предполагащи отказът да бъде 
изрично изразен, например 
предварително отбелязани онлайн 
полета, следва да бъде забранено. 

Or.fr

Обосновка

Не изглежда уместно изборът на шрифт и на неговия размер да бъде оставен на търговеца 
дори когато същият този избор се прави, като се спазват принципите за четливост, 
разбираемост и яснота. Проучванията показват, че размер на шрифта, по-малък от 8, 
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прави много договори нечетливи.

Изменение 373
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 47 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Потребителските договори следва 
да бъдат написани на ясен, разбираем 
език и да бъдат четливи. Търговците 
следва да имат свобода да избират вида 
или размера на шрифта, който да се 
използва за написването на договорните 
клаузи. На потребителя следва да се 
даде възможност да прочете клаузите, 
преди да сключи договора. Такава 
възможност може да бъде дадена на 
потребителя, като при поискване му се 
предоставят клаузите (за договори в 
търговския обект) или те му се осигурят 
по друг начин (например на уебсайта на 
търговеца за договорите от разстояние) 
или като към формуляра за поръчка 
бъдат прикачени стандартните условия 
(за договори извън търговския обект). 
Търговецът следва да потърси 
изричното съгласие на потребителя за 
всяко допълнително плащане извън 
възнаграждението за основното 
договорено задължение на търговеца. 
Заключаването на наличие на съгласие 
посредством използването на системи, 
предполагащи отказът да бъде изрично 
изразен, например предварително 
отбелязани онлайн полета, следва да 
бъде забранено. 

(47) Потребителските договори следва 
да бъдат написани на ясен, разбираем 
език, да бъдат четливи и при всички 
случаи да бъдат налични поне на 
езика на потребителя. Търговците 
следва да имат свобода да избират вида 
или размера на шрифта, който да се 
използва за написването на договорните 
клаузи, при условие че изпълняват 
горепосочените условия и спазват 
изискванията на държавите-членки. 
Освен това, договорните клаузи 
следва да се намират на видно място 
в договора и да са налични на езика, на 
който е сключен договорът. 
Държавите-членки могат да запазят 
или да въведат в националното си 
законодателство допълнителни 
изисквания относно по-доброто
представяне на клаузите. На 
потребителя следва да се даде 
възможност да прочете клаузите, преди 
да сключи договора. Такава възможност 
може да бъде дадена на потребителя, 
като при поискване му се предоставят 
клаузите (за договори в търговския 
обект) или те му се осигурят по друг 
начин (например на уебсайта на 
търговеца за договорите от разстояние) 
или като към формуляра за поръчка 
бъдат прикачени стандартните условия 
(за договори извън търговския обект). 
Търговецът следва да потърси 
изричното съгласие на потребителя за 
всяко допълнително плащане извън 
възнаграждението за основното 
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договорено задължение на търговеца. 
Заключаването на наличие на съгласие 
посредством използването на системи, 
предполагащи отказът да бъде изрично 
изразен, например предварително 
отбелязани онлайн полета, следва да 
бъде забранено.

Or.el

Изменение 374
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Потребителските договори следва 
да бъдат написани на ясен, разбираем 
език и да бъдат четливи. Търговците 
следва да имат свобода да избират 
вида или размера на шрифта, който да 
се използва за написването на 
договорните клаузи. На потребителя 
следва да се даде възможност да 
прочете клаузите, преди да сключи 
договора. Такава възможност може да 
бъде дадена на потребителя, като при 
поискване му се предоставят клаузите 
(за договори в търговския обект) или те 
му се осигурят по друг начин (например 
на уебсайта на търговеца за договорите 
от разстояние) или като към формуляра 
за поръчка бъдат прикачени 
стандартните условия (за договори 
извън търговския обект). Търговецът 
следва да потърси изричното съгласие 
на потребителя за всяко допълнително 
плащане извън възнаграждението за 
основното договорено задължение на 
търговеца. Заключаването на наличие на 
съгласие посредством използването на 
системи, предполагащи отказът да бъде 
изрично изразен, например 
предварително отбелязани онлайн 

(47) Потребителските договори следва 
да бъдат написани на ясен, разбираем 
език, да бъдат четливи, лесно и 
постоянно достъпни на езика, на 
който е сключен договорът. На 
потребителя следва да се даде 
възможност да прочете клаузите, преди 
да сключи договора. Такава възможност 
може да бъде дадена на потребителя, 
като при поискване му се предоставят 
клаузите (за договори в търговския 
обект) или те му се осигурят по друг 
начин на място, където 
потребителят основателно очаква да 
ги открие (например ясно видими на 
уебсайта на търговеца за договорите от 
разстояние) или като към формуляра за 
поръчка бъдат прикачени стандартните 
условия (за договори извън търговския 
обект). Търговецът следва да потърси 
изричното и предварително съгласие 
на потребителя за всяко допълнително 
плащане извън възнаграждението за 
основното договорено задължение на 
търговеца. Заключаването на наличие на 
съгласие посредством използването на 
системи, предполагащи отказът да бъде 
изрично изразен, например 
предварително отбелязани онлайн 



AM\836026BG.doc 117/267 PE450.954v01-00

BG

полета, следва да бъде забранено. полета, следва да бъде забранено.

Or.en

Изменение 375
Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 47а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47а) Тук не се обхващат национални 
разпоредби за формалните изисквания 
по отношение на сключването на 
договора или други формални 
разпоредби, като например езика на 
договора или указания по отношение 
на съдържанието или на 
формулировката на договорните 
клаузи за специфичните сектори.

Or.de

Обосновка

Държавите-членки следва да имат възможността да запазват или приемат разпоредби 
относно формалните изисквания в общото договорно право – например относно 
сключването на договори –  които не се разглеждат като указания относно 
презентацията.

Изменение 376
Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 49а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49а) Злоупотреба с клаузи за 
увеличаване на цената се предполага, 
когато потребителят в един такъв 
случай не може да се откаже от 
договора и окончателната цена е 
твърде висока в сравнение с 



AM\836026BG.doc 118/267 PE450.954v01-00

BG

договорената цена. Това обаче не 
следва да пречи на туроператори да 
променят определената чрез договор 
цена при посочените в член 4, 
параграфи 4, 5 и 6 от Директива 
90/314/ЕО на Съвета условия.

Or.de

Изменение 377
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) С цел да се гарантира правната 
сигурност и да се подобри 
функционирането на вътрешния пазар, 
директивата следва да съдържа два 
списъка с неравноправни клаузи.
Приложение ІІ съдържа списък с клаузи, 
които при всички обстоятелства следа
да се считат за неравноправни. 
Приложение ІІІ съдържа списък с 
клаузи, които следва да се считат за 
неравноправни, освен ако търговецът не 
докаже обратното. Тези списъци следва 
да се прилагат във всички държави-
членки.

(50) С цел да се гарантира правната 
сигурност и да се подобри 
функционирането на вътрешния пазар, 
директивата следва да съдържа два 
неизчерпателни списъка с 
неравноправни клаузи: приложение ІІ 
съдържа списък с клаузи, които при 
всички обстоятелства следва да се 
считат за неравноправни. Приложение 
ІІІ съдържа списък с клаузи, които 
следва да се считат за неравноправни, 
освен ако търговецът не докаже 
обратното. Тези списъци следва да се 
прилагат във всички държави-членки. 
Тези неизчерпателни списъци могат 
да се допълват от държавите-членки, 
които имат възможността да 
запазват или приемат разпоредби, 
които осигуряват по-голяма защита 
на интересите на потребителите, за 
да дадат на повече договорни клаузи 
статута на клаузи, които при всички 
обстоятелства се считат за 
неравноправни, или клаузи, които 
следва да се считат за неравноправни.

Or.fr
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Изменение 378
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) С цел да се гарантира правната 
сигурност и да се подобри 
функционирането на вътрешния пазар, 
директивата следва да съдържа два 
списъка с неравноправни клаузи. 
Приложение ІІ съдържа списък с клаузи, 
които при всички обстоятелства следа
да се считат за неравноправни. 
Приложение ІІІ съдържа списък с 
клаузи, които следва да се считат за
неравноправни, освен ако търговецът не 
докаже обратното. Тези списъци следва 
да се прилагат във всички държави-
членки.

(50) С цел да се гарантира правната 
сигурност и да се подобри 
функционирането на вътрешния пазар, 
директивата следва да съдържа два 
неизчерпателни списъка с 
неравноправни клаузи. Приложение ІІ 
съдържа списък с клаузи, които при 
всички обстоятелства следва да се 
считат за неравноправни. Приложение 
ІІІ съдържа списък с клаузи, за които 
следва да се предполага, че са
неравноправни, освен ако търговецът не 
докаже обратното.

Or.en

Изменение 379
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) С цел да се гарантира правната 
сигурност и да се подобри 
функционирането на вътрешния пазар,
директивата следва да съдържа два 
списъка с неравноправни клаузи. 
Приложение ІІ съдържа списък с клаузи, 
които при всички обстоятелства следа
да се считат за неравноправни. 
Приложение ІІІ съдържа списък с 
клаузи, които следва да се считат за
неравноправни, освен ако търговецът не 
докаже обратното. Тези списъци следва 
да се прилагат във всички държави-
членки.

(50) С цел да се гарантира правната 
сигурност и да се подобри 
функционирането на вътрешния пазар, 
директивата следва да съдържа два 
неизчерпателни списъка с 
неравноправни клаузи. Приложение ІІ 
съдържа списък с клаузи, които при 
всички обстоятелства следва да се 
считат за неравноправни. Приложение 
ІІІ съдържа списък с клаузи, за които 
следва да се предполага, че са
неравноправни, освен ако търговецът не 
докаже обратното.
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Изменение 380
Catherine Stihler

Предложение за директива
Съображение 50а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50a) Следва да се предполага, че е 
неравноправно да се изисква от 
потребителя да закупи допълнителни 
стоки или услуги, необявени в цената 
на основния договор. Заплащането на 
неустойки, като напр. санкции за 
нарушаване на договорните клаузи, 
следва да се предполага, че е 
неравноправно в случаите, когато то 
е очевидно несъразмерно с разходите, 
понесени от търговеца.

Or.en

Изменение 381
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) По-специално Комисията следва 
да бъде оправомощена да изменя 
приложения ІІ и ІІІ относно 
договорните клаузи, считани за или 
разглеждани като неравноправни. Тъй 
като тези мерки са с общо 
приложение и са предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящата директива, те трябва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 

заличава се
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1999/468/ЕО.

Or.en

Изменение 382
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 52 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) По-специално Комисията следва 
да бъде оправомощена да изменя 
приложения ІІ и ІІІ относно 
договорните клаузи, считани за или 
разглеждани като неравноправни. Тъй 
като тези мерки са с общо 
приложение и са предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящата директива, те трябва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

заличава се

Or.el

Изменение 383
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) По-специално Комисията следва 
да бъде оправомощена да изменя 
приложения ІІ и ІІІ относно 
договорните клаузи, считани за или 
разглеждани като неравноправни. Тъй 
като тези мерки са с общо 
приложение и са предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящата директива, те трябва да 
бъдат приети в съответствие с 

заличава се
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процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Or.en

Изменение 384
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Правомощието на Комисията да 
изменя приложения ІІ и ІІІ следва да 
се използва, за да се гарантира 
последователно прилагане на 
правилата относно неравноправните 
клаузи, като към приложенията се 
добавят договорни клаузи, които 
следва да се считат за неравноправни 
при всички обстоятелства или които 
следва да бъдат считани за 
неравноправни, освен ако търговецът 
не докаже обратното.

заличава се

Or.en

Изменение 385
Damien Abad

Предложение за директива
Съображение 53 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Правомощието на Комисията да 
изменя приложения ІІ и ІІІ следва да 
се използва, за да се гарантира 
последователно прилагане на 
правилата относно неравноправните 
клаузи, като към приложенията се 
добавят договорни клаузи, които 

заличава се
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следва да се считат за неравноправни 
при всички обстоятелства или които 
следва да бъдат считани за 
неравноправни, освен ако търговецът 
не докаже обратното.

Or.fr

Изменение 386
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 53 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Правомощието на Комисията да 
изменя приложения ІІ и ІІІ следва да 
се използва, за да се гарантира 
последователно прилагане на 
правилата относно неравноправните 
клаузи, като към приложенията се 
добавят договорни клаузи, които 
следва да се считат за неравноправни 
при всички обстоятелства или които 
следва да бъдат считани за 
неравноправни, освен ако търговецът 
не докаже обратното.

заличава се

Or.el

Изменение 387
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Правомощието на Комисията да 
изменя приложения ІІ и ІІІ следва да 
се използва, за да се гарантира 
последователно прилагане на 
правилата относно неравноправните 
клаузи, като към приложенията се 
добавят договорни клаузи, които 

заличава се
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следва да се считат за неравноправни 
при всички обстоятелства или които 
следва да бъдат считани за 
неравноправни, освен ако търговецът 
не докаже обратното.

Or.en

Изменение 388
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 55 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Държавите-членки следва да 
гарантират, че националните им 
съдилища или административни органи 
разполагат с адекватни и ефективни 
средства, за да наложат включването 
на неравноправни клаузи в 
потребителските договори да бъде 
преустановено.

(55) Държавите-членки следва да 
гарантират, че националните им 
съдилища или административни органи 
разполагат с адекватни и ефективни 
средства, за да предотвратят 
включването на неравноправни клаузи в 
потребителските .

Or.el

Изменение 389
Илиана Иванова

Предложение за директива
Съображение 55а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55а) Държавите-членки следва да 
гарантират, че националните им 
органи поддържат необходимото 
ниво на сътрудничество с мрежата 
на Европейските потребителски 
центрове, за да реагират при 
трансгранични случаи, особено при 
висящи молби пред Европейските 
потребителски центрове.

Or.en
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Изменение 390
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) На лицата или организациите, за 
които съгласно националното 
законодателство се счита, че имат 
законен интерес да защитават 
договорните права на потребителите, 
следва да се дадат законови средства за
възбуждане на производство било то 
пред съдебна инстанция или пред 
административния орган, компетентен 
да взема решения по жалби или да 
образува съответното съдебно 
производство.

(57) На лицата или организациите, за 
които съгласно националното 
законодателство се счита, че имат 
законен интерес да защитават 
договорните права на потребителите, 
следва да се дадат законови средства, 
между които възможността за 
предявяване на колективни искове, 
било то пред съдебна инстанция или 
пред административния орган, 
компетентен да взема решения по жалби 
или да образува съответното съдебно 
производство.

Or.en

Изменение 391
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 57 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) На лицата или организациите, за 
които съгласно националното 
законодателство се счита, че имат 
законен интерес да защитават 
договорните права на потребителите, 
следва да се дадат законови средства за 
възбуждане на производство било то 
пред съдебна инстанция или пред 
административния орган, компетентен 
да взема решения по жалби или да 

(57) На лицата или организациите, за 
които съгласно националното 
законодателство се счита, че имат 
законен интерес да защитават 
договорните права на потребителите, 
следва да имат правото да инициират 
процедури за колективна защита, 
както и да им се дадат законови 
средства за възбуждане на производство
било то пред съдебна инстанция или 
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образува съответното съдебно 
производство.

пред административния орган, 
компетентен да взема решения по жалби 
или да образува съответното съдебно 
производство.

Or.el

Изменение 392
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 59а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59а) Молим Комисията да представи 
предложения за колективни
потребителски искове.

Or.en

Изменение 393
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 60 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Европейската комисия ще потърси 
най-целесъобразния начин, по-който да 
гарантира, че всички потребители са 
осведомени за правата си в обекта, в 
който се осъществява продажбата.

(60) Европейската комисия, след 
консултиране с държавите-членки и 
заинтересованите страни, ще потърси 
най-целесъобразния начин, по-който да 
гарантира, че всички потребители са 
осведомени за правата си в обекта, в 
който се осъществява продажбата.

Or.de

Обосновка

Тъй като по всяка вероятност търговците ще отговарят за предоставянето на 
информация на потребителите относно техните права, те също непременно, както и 
държавите-членки, които са отговорни за транспонирането на директивата в 
националното законодателство, следва да бъдат включени в процеса на вземане на решения 
за най-удачните и практични мерки за постигането на целта.
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Изменение 394
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 60 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Европейската комисия ще потърси 
най-целесъобразния начин, по-който да 
гарантира, че всички потребители са 
осведомени за правата си в обекта, в 
който се осъществява продажбата.

(60) Европейската комисия ще потърси 
най-целесъобразния начин, по-който да 
гарантира, че всички потребители са 
осведомени за правата си в обекта, в 
който се осъществява продажбата, 
както и на други места, когато това е 
възможно.

Or.el

Изменение 395
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 63 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) Целесъобразно е настоящата 
директива да бъде преразгледана, в 
случай че се установят бариери пред 
вътрешния пазар. Преразглеждането 
може да доведе до предложение на 
Комисията за изменение на директивата, 
което може да включва изменения в 
други законови актове за защита на 
потребителите, отразяващи 
ангажимента в Стратегията на 
Комисията за политика за защита на 
потребителите да прави преглед на 
достиженията на правото на Общността, 
с цел постигане на висока степен на 
единна защита на потребителите.

(63) Целесъобразно е настоящата 
директива да бъде преразгледана, в 
случай че се установят проблеми във 
връзка със защитата на 
потребителите и бариери пред 
вътрешния пазар. Преразглеждането 
може да доведе до предложение на 
Комисията за изменение на директивата, 
което може да включва изменения в 
други законови актове за защита на 
потребителите, отразяващи 
ангажимента в Стратегията на 
Комисията за политика за защита на 
потребителите да прави преглед на 
достиженията на правото на Общността, 
с цел постигане на висока степен на 
единна защита на потребителите.

Or.el
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Изменение 396
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 65 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) Тъй като целите на настоящата 
директива не могат да бъдат постигнати 
в достатъчна степен от държавите-
членки и следователно могат да бъдат 
по-добре постигнати на общностно 
равнище, Общността може да приеме 
мерки, в съответствие с принципа на 
субсидиарността, посочен в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на 
пропорционалността, посочен в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за 
отстраняване на бариерите пред 
вътрешния пазар и за достигане на 
високо общо ниво на защита на 
потребителите.

(65) Тъй като целите на настоящата 
директива не могат да бъдат постигнати 
в достатъчна степен само от държавите-
членки и следователно при определени 
обстоятелства могат да бъдат по-
добре постигнати на общностно 
равнище, Общността може да приеме 
мерки, в съответствие с принципа на 
субсидиарността, посочен в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на 
пропорционалността, посочен в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за 
отстраняване на бариерите пред 
вътрешния пазар и за достигане на 
високо общо ниво на защита на 
потребителите.

Or.el

Изменение 397
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е да 
допринесе за правилното 
функциониране на вътрешния пазар и
да постигане високо ниво на защита на 
потребителите, като сближи някои 
аспекти на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите-членки относно договорите 
между потребители и търговци.

Целта на настоящата директива е да 
постигне високо ниво на защита на 
потребителите и да допринесе за 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, като сближи някои 
аспекти на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите-членки относно договорите 
между потребители и търговци.
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Or.fr

Измемение 398
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е да 
допринесе за правилното 
функциониране на вътрешния пазар и 
да постигане високо ниво на защита на 
потребителите, като сближи някои 
аспекти на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите-членки относно договорите 
между потребители и търговци.

Целта на настоящата директива е да 
постигне по-високо ниво на защита на 
потребителите, като засили доверието 
на потребителите във вътрешния 
пазар. Същевременно замяната на 
четирите действащи директиви с 
настоящата единствена директива 
следва да спомогне за изясняване на 
правата на потребителите. Освен 
това някои аспекти на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки 
относно договорите между потребители 
и търговци ще бъдат сближени.

Or.en

Изменение 399
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е да 
допринесе за правилното 
функциониране на вътрешния пазар и да 
постигане високо ниво на защита на 
потребителите, като сближи някои 
аспекти на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите-членки относно договорите 
между потребители и търговци.

Не се отнася за българския текст.

Or.de
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Обосновка

Тази промяна важи само за версията на немски език и се прилага в целия законодателен 
текст; при приемането на изменението ще са необходими технически поправки в целия 
текст.

Измемение 400
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е да 
допринесе за правилното 
функциониране на вътрешния пазар и 
да постигане високо ниво на защита 
на потребителите, като сближи някои 
аспекти на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите-членки относно договорите 
между потребители и търговци.

Целта на настоящата директива е да 
постигне по-високо ниво на защита 
на потребителите и да допринесе за 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, като сближи някои 
аспекти на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите-членки относно договорите 
между потребители и търговци.

Or.en

Обосновка

Първата и основна цел на настоящата директива е да постигне високо ниво на защита на 
потребителите.

Изменение 401
Damien Abad, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 1а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Държавите-членки не могат да 
запазват или да въвеждат в 
националното си законодателство 
разпоредби, които противоречат на 
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установените от настоящата глава, 
в това число по-строги или по-малко 
строги разпоредби, чиято цел е да 
осигурят различно ниво на защита на 
потребителя.

Or.fr

Обосновка

Определенията трябва да са предмет на максимално хармонизиране, за да се осигури по-
голяма правна сигурност за предприятията.

Изменение 402
Kerstin Westphal

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели, които 
са извън неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия;

(1) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което участва в правни 
сделки, попадащи в приложното поле на 
настоящата директива, с цели, които са 
извън неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, самостоятелна
дейност или професия;

Or.de

Обосновка

Понятието правна сделка е по-широко от това на договора, защото то има предвид не 
само синалагматичното, а също така и едностранното правно действие.

Изменение 403
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „потребител“ означава всяко (1) а) „потребител“ означава всяко 
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физическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели, които 
са извън неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия;

физическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели, които 
са предимно извън неговата търговска 
дейност, стопанска дейност, занаят или 
професия;

б) държавите-членки могат да 
запазват или разширяват 
прилагането на правилата на 
настоящата директива, така че те 
да обхващат юридически или 
физически лица, които не са 
„потребители“ по смисъла на буква 
а);

Or.en

Обосновка

Определението следва да обхваща, както вече е факт в няколко държави-членки, 
положения, при които потребител закупува стока или услуга отчасти за лични и отчасти 
за професионално цели (смесени цели), както и физически или юридически лица, които са в 
подобно положение като потребителите от гледна точка на липса на възможности за 
преговаряне и експертни познания.

Изменение 404
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели, които 
са извън неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия;

(1) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, предимно с 
цели, които не са свързани с неговата 
търговска дейност, стопанска дейност, 
занаят или професия;

Държавите-членки отговарят за 
прилагането на правилата на 
настоящата директива по 
отношение на физическите или 
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юридическите лица, които не са 
потребители по смисъла на 
настоящата директива;

Or.fr

Обосновка

Определението за потребител следва да включва ситуации, в които потребителят купува 
стока или договаря услуга отчасти за свое лично ползване и отчасти за професионална 
употреба. Освен това много държави-членки са избрали да прилагат правилата за защита 
на потребителите спрямо други субекти (НПО, малки предприятия и т.н.) и следва да им се 
позволи да продължат да го правят.

Изменение 405
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели, които 
са извън неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия;

(1) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели, които 
са предимно извън неговата търговска 
дейност, стопанска дейност, занаят или 
професия;

Държавите-членки могат да запазват 
или разширяват прилагането на 
правилата на настоящата 
директива, така че те да обхващат
юридически или физически лица, 
които не са „потребители“ по 
смисъла на предходния параграф.

Or.en

Изменение 406
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното 
поле на настоящата директива, с 
цели, които са извън неговата 
търговска дейност, стопанска 
дейност, занаят или професия.

(1) „потребител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, за
което са предназначени стоките или 
услугите, които се предлагат на 
пазара, или което използва такива 
стоки или услуги в качеството си на 
техен краен получател. Потребител е 
и всеки получател на рекламни 
съобщения.

Държавите-членки нямат право да 
запазват или въвеждат в своето 
национално законодателство
разпоредби, отклоняващи се от 
заложените в настоящия член, 
включително по-строги или по-
снизходителни разпоредби, 
предназначени да гарантират 
различно ниво на защита на 
потребителите.

Or.el

Изменение 407
Morten Løkkegaard

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели, които 
са извън неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия;

(1) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели, които 
са предимно извън неговата търговска 
дейност, стопанска дейност, занаят или 
професия;

Държавите-членки могат да запазват 
или разширяват прилагането на 
правилата на настоящата 
директива, така че те да обхващат
юридически или физически лица, 
които не са „потребители“ по 
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смисъла на предходния параграф.

Or.en

Изменение 408
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели, които 
са извън неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия;

(1) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели, които 
са предимно извън неговата търговска 
дейност, стопанска дейност, занаят или 
професия;

Държавите-членки могат да запазват 
или разширяват прилагането на 
правилата на настоящата 
директива, така че те да обхващат
юридически или физически лица, 
които не са „потребители“ по 
смисъла на предходния параграф.

Or.en

Обосновка

The definition proposed by the Commission does not encompass situations in which a consumer 
buys a good or a service partly for personal and partly for professional purposes (mixed purpose). 
Therefore the Commission’s proposed text would have the result that a person who buys, for 
instance, a computer for mixed purposes (he works with it but also plays games or watches films on 
it) will not be considered a consumer and thus will not receive the protection provided by consumer 
legislation. The extension of consumer protection rules to such kind of “mixed purpose” contracts 
is however a reality in a number of member states (DE, DK, FI, SE, Norway). The Draft Common 
Frame of Reference (DCFR)1 does indeed broaden the protection to such “mixed purpose” 
transaction. In addition, many Member States currently extend consumer protection rules to other 
persons or entities that are in a similar position as consumers in terms of lack of bargaining power 
and expertise (NGOs, start up business etc). It is important to ensure that MS can maintain this 
under the proposed directive.
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Изменение 409
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели, които 
са извън неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия;

(1) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели, които 
са предимно извън неговата търговска 
дейност, стопанска дейност, занаят или 
професия;

Or.en

Изменение 410
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели, които 
са извън неговата търговска дейност,
стопанска дейност, занаят или 
професия;

(1) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, извън 
упражняването на неговата търговска 
дейност, стопанска дейност, занаят или 
професия;

Or.de

Обосновка

Качеството на потребител не бива да отпада тогава, когато договорът има някакъв вид 
отношения към стопанска, търговска, занаятчийска или професионална дейност. Пример: 
закупуването на професионално работно облекло или частно-финансирано закупуване на 
кафе-машина за офиса. Оттук следва, че формулировката „с цели“ трябва да се замени с 
формулировката „извън упражняването на“, както при определението за потребител, 
така и при определението търговец.
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Изменение 411
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) „уязвим потребител“ означава 
потребител, който е особено уязвим 
към търговска практика или към 
представения продукт, наред с 
другото, поради негова умствена или 
физическа слабост, възраст или 
доверчивост, по начин, който 
търговецът може да предвиди в 
разумни граници;

Or.en

Обосновка

Следва да се вземат предвид специфичните нужди на уязвимите потребители.

Изменение 412
Kerstin Westphal

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „търговец“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели във 
връзка с неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия, както и всяко лице, което 
действа от името и/или за сметка на 
търговеца;

(2) „търговец“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели във 
връзка с неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, самостоятелна 
дейност или професия, както и всяко 
лице, което действа от името и/или за 
сметка на търговеца;

Or.de

(Вж. член 2, параграф 1)
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Обосновка

Много занаятчийски предприятия са самостоятелни; разграничаването между 
самостоятелен и несамостоятелен е по-ясно от използването на определението занаят, 
защото могат да се обхванат и свободни професии, които не са непременно ориентирани 
към занаятите.

Изменение 413
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „търговец“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели във 
връзка с неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия, както и всяко лице, което 
действа от името и/или за сметка на 
търговеца;

(2) „търговец“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, както и всяко 
лице, което действа от името или за 
сметка на търговеца, независимо дали 
собствеността върху него е публична 
или частна, което участва в договори, 
попадащи в приложното поле на 
настоящата директива, с цели във 
връзка с търговската дейност, 
стопанската дейност, занаята или 
професията на това лице, дори и 
лицето да не възнамерява да получи 
печалба при осъществяване на 
дейността;

Or.en

Обосновка

Определението за търговец следва да обхваща публични органи.

Изменение 414
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „търговец“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели във 
връзка с неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия, както и всяко лице, което 
действа от името и/или за сметка на 
търговеца;

(2) „търговец“ означава всяко публично 
или частно физическо или юридическо 
лице, което участва в договори, 
попадащи в приложното поле на 
настоящата директива, с цели във 
връзка с неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия, както и всяко лице, което 
действа от името и/или за сметка на 
търговеца;

Or.fr

Изменение 415
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „търговец“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели във 
връзка с неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия, както и всяко лице, което 
действа от името и/или за сметка на 
търговеца;

(2) „търговец“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели във 
връзка с неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия, както и всяко лице, което 
действа от името и/или за сметка на 
търговеца, независимо дали 
собствеността върху него е публична 
или частна;

Or.en

Изменение 416
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 



AM\836026BG.doc 140/267 PE450.954v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „търговец“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели във 
връзка с неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия, както и всяко лице, което 
действа от името и/или за сметка на 
търговеца;

(2) „търговец“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели във 
връзка с неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия, включително в публичния 
сектор;

Or.de

Обосновка

Това изменение заменя предишното изменение 35.

Изменение 417
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „търговец“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели във 
връзка с неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия, както и всяко лице, което 
действа от името и/или за сметка на 
търговеца;

(2) „търговец“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, както и всяко 
лице, което действа от името или за 
сметка на търговеца, независимо дали 
собствеността върху него е публична 
или частна, което участва в договори, 
попадащи в приложното поле на 
настоящата директива, с цели във 
връзка с търговската дейност, 
стопанската дейност, занаята или 
професията на това лице, дори и 
лицето да не възнамерява да получи 
печалба при осъществяване на 
дейността;

Or.en
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Обосновка

За разлика от действащата Директива относно неравноправните договорни клаузи и 
Директивата относно дистанционна търговия на финансови услуги, изглежда, че 
предложението не обхваща публични органи в рамките на определението за „търговец“. 
Обратно на това Проектът за обща референтна рамка (DCFR) изяснява, че публичните 
органи могат също да бъдат квалифицирани като търговци и че намерението за 
реализиране на печалба е без значение.

Изменение 418
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „търговец“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, с цели във 
връзка с неговата търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия, както и всяко лице, което 
действа от името и/или за сметка на 
търговеца;

(2) „търговец“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, което участва в 
договори, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, при 
упражняване на неговата търговска
дейност, стопанска дейност, занаят или 
професия, както и всяко лице, което 
действа ;

Or.de

Обосновка

Качеството на потребител не бива да отпада тогава, когато договорът има някакъв вид 
отношения към стопанска, търговска, занаятчийска или професионална дейност. Пример: 
закупуването на професионално работно облекло или частно-финансирано закупуване на 
кафе-машина за офиса. Оттук следва, че формулировката „с цели“ трябва да се замени с 
формулировката „при упражняване“, както при определението за потребител, така и при 
определението за търговец.

Изменение 419
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Lara 
Comi

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „стока“ означава всяка движима 
материална вещ с изключение на 
вещи, които се продават въз основа на 
предприети принудителни или други 
съдебни мерки. Стоки по смисъла на 
настоящата директива са също и 
водата и газта, когато се предлагат 
за продажба в ограничен обем или в 
определено количество;

Or.de

Обосновка

Това изменение заменя предишното изменение 36. Вж. изменението на член 2, параграф 4.

Изменение 420
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2б) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) „услуга“ означава всяко 
извършване на дейности или друга 
услуга от всякакъв вид от страна на 
търговеца в полза на потребителя 
срещу заплащане;

Or.de

Изменение 421
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „договор за продажба“ означава 
всеки договор за продажбата на стоки 
от търговец на потребител, 

(3) „договор за продажба“ означава 
всеки договор за прехвърляне на 
собствеността на една стока 
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включително всеки договор със 
смесена цел, обект на който са и 
стоки, и услуги;

незабавно при сключване на договора 
или по-късно и с който търговецът се 
задължава да достави стоката на 
потребителя, като последният се 
задължава да плати цената на 
търговеца;

Or.fr

Изменение 422
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Sandra Kalniete, Lara Comi

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „договор за продажба“ означава 
всеки договор за продажбата на 
стоки от търговец на потребител, 
включително всеки договор със 
смесена цел, обект на който са и 
стоки, и услуги;

(3) „договор за продажба“ означава 
всеки договор чрез който търговец 
прехвърля съгласно действащото 
национално право собственост върху
стока на потребител или се задължава 
да прехвърли собственост върху 
стока, а потребителят се задължава 
да плати съответната цена. Като 
договори за продажба по смисъла на 
настоящата директива се считат и 
договорите за доставка на стоки,
чиято направа или чието 
производство предстои;

Or.de

Обосновка

Това изменение заменя предишното изменение 38. По отношение на член 2, точка 3, 
второто изречение вж. изменението на член 21, параграф 2; направени са малки изменения 
на текста.

Изменение 423
Louis Grech

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „договор за продажба“ означава 
всеки договор за продажбата на стоки от 
търговец на потребител, включително 
всеки договор със смесена цел, обект на 
който са и стоки, и услуги;

(3) „договор за продажба“ означава 
всеки договор за продажбата на стоки и 
услуги от търговец на потребител, 
включително всеки договор със смесена 
цел, обект на който са и стоки, и услуги;

Or.en

Обосновка

Естествено, корективните мерки за предоставяне на услуги са различни от тези за 
продажбата на стоки. Именно затова една всеобхватна, устойчива на бъдещите 
развития, принципна рамкова директива следва да включва всички видове „договори за 
продажба“, включително такива за услуги.

Изменение 424
Kerstin Westphal

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „стоки“ означава всяка движима 
материална вещ, с изключение на:

(4) „стоки“ означава всяка движима 
материална вещ във всякакво
състояние, включително такива, 
които не се търгуват по брой, обем, 
или тегло, и цифрови продукти;

Or.de

Обосновка

Чрез прибавянето на цифровите продукти се дава възможността в настоящата 
директива по-ясно да се обхване търговията със софтуерни продукти и да се открие 
област на приложение за законите, регламентиращи продажбите.
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Изменение 425
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „стоки“ означава всяка движима
материална вещ, с изключение на:

(4) „стоки“ означава всяка материална 
или нематериална вещ, включително 
вода, газ и електричество, с 
изключение на стоките, продавани 
при принудително изпълнение или 
други мерки от оправомощен от 
закона орган.

Or.en

Обосновка

Определението за „стоки“ следва да включва нематериални вещи като цифрово 
съдържание (програмни продукти, музика и т.н.). Освен това то следва да включва вода, 
газ и електричество, тъй като тяхното изключване не е оправдано в контекста на 
премахването на традиционни публични монополи и навлизането на частния сектор на
тези пазари.

Изменение 426
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „стоки“ означава всяка движима 
материална вещ, с изключение на:

(4) „стоки“ означава всяка движима 
вещ, която е

- нематериална, когато 
потребителят получи 
възможността за постоянна 
употреба или за употреба по начин, 
който може да се приеме за 
физическо притежание на стока;
- или материална, с изключение на:
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Or.fr

Изменение 427
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „стоки“ означава всяка движима 
материална вещ, с изключение на:

(4) „стоки“ означава всяка движима 
материална и нематериална вещ, с 
изключение на:

Or.en

Изменение 428
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „стоки“ означава всяка движима
материална вещ, с изключение на:

(4) „стоки“ означава всяка материална 
или нематериална вещ, включително 
вода, газ и електричество, с 
изключение на стоките, продавани 
при принудително изпълнение или 
други мерки от оправомощен от 
закона орган.

Or.en

Изменение 429
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „стоки“ означава всяка движима
материална вещ, с изключение на:

(4) „стоки“ означава всяка материална 
или нематериална вещ, с изключение 
на:

Or.en

Обосновка

Определението за стоки следва да включва нематериални вещи, за да могат разпоредбите, 
засягащи гаранции за липса на съответствие, да се прилагат за продукти с цифрово 
съдържание. Изтеглянето на повечето цифрови стоки с цел постоянно използване е 
еднократна сделка срещу заплащане, чрез която потребителят получава цифрови файлове 
за постоянно използване. Форматът, в който се представя или закупува даден продукт, не 
следва да е от значение от гледна точка на защитата на потребителите: потребителите 
следва да са еднакво защитени при закупуване на стоки по интернет и на място.

Изменение 430
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „стоки“ означава всяка движима
материална вещ, с изключение на:

(4) „стоки“ означава всяка материална 
или нематериална вещ, включително 
вода, газ и електричество, с 
изключение на стоките, продавани 
при принудително изпълнение или 
други мерки от оправомощен от 
закона орган.

Or.en

Изменение 431
Kerstin Westphal

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква а) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стоките, продавани при 
принудително изпълнение или други 
мерки от оправомощен от закона 
орган,

заличава се

Or.de

Изменение 432
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стоките, продавани при 
принудително изпълнение или други
мерки от оправомощен от закона 
орган,

заличава се

Or.en

Изменение 433
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стоките, продавани при 
принудително изпълнение или други 
мерки от оправомощен от закона 
орган,

заличава се

Or.en
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Изменение 434
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стоките, продавани при 
принудително изпълнение или други 
мерки от оправомощен от закона 
орган,

заличава се

Or.en

Изменение 435
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стоките, продавани при 
принудително изпълнение или други 
мерки от оправомощен от закона 
орган,

заличава се

Or.en

Изменение 436
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) вода и газ, когато не се предлагат за 
продажба в ограничен обем или 
определено количество,

заличава се



AM\836026BG.doc 150/267 PE450.954v01-00

BG

Or.en

Обосновка

Водата и газта следва да са включени, тъй като тяхното изключване не е оправдано в 
ситуация на премахване на традиционните публични монополи и навлизането на частния 
сектор в тези пазари.

Изменение 437
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) вода и газ, когато не се предлагат за 
продажба в ограничен обем или 
определено количество,

заличава се

Or.en

Изменение 438
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) вода и газ, когато не се предлагат за 
продажба в ограничен обем или 
определено количество,

заличава се

Or.en
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Изменение 439
Kerstin Westphal

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) електроенергия; заличава се

Or.de

Изменение 440
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) електроенергия; заличава се

Or.en

Обосновка

Електричеството следва да е включено, тъй като неговото изключване не е оправдано в 
ситуация на премахване на традиционните публични монополи и навлизането на частния 
сектор в тези пазари.

Изменение 441
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) електроенергия; заличава се

Or.en
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Изменение 442
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) електроенергия; заличава се

Or.en

Изменение 443
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) електроенергия; заличава се

Or.en

Изменение 444
Andreas Schwab, Lara Comi

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „договор за услуга“ означава всеки 
договор, различен от договор за 
продажба, чрез който от търговец се 
предоставя услуга на потребител;

заличава се

Or.de

Обосновка

Това изменение заменя предишното изменение 40.
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Изменение 445
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „договор за услуга“ означава всеки 
договор, различен от договор за 
продажба, чрез който от търговец се 
предоставя услуга на потребител;

(5) „договор за услуга“ означава всеки 
договор, който има за цел 
предоставянето на услуга от
търговец на потребител;

Or.fr

Обосновка

Позоваването по подразбиране към договора за продажба е твърде обширно. Опростяване 
и уточняваща редакция.

Изменение 446
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) „договор със смесена цел“ 
означава всеки договор, който 
съдържа както елементи относно 
извършване на услуга, така и 
елементи относно доставка на 
определена стока;

Or.de

Обосновка

Това изменение заменя предишното изменение 41.
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Изменение 447
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) „договори за снабдяване“ означава 
договори за продажба и услуги във 
връзка с доставката на газ и вода, ако 
те не се предлагат в ограничен обем 
или в определено количество, и във 
връзка с доставката на ток;

Or.de

Обосновка

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein neuer 
Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich eine 
Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Изменение 448
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „договор от разстояние“ означава 
всеки договор за продажба или услуга, 
при който търговецът използва за 
сключването на договора изключително 
и само едно или няколко средства за 
комуникация от разстояние;

(6) „договор от разстояние“ означава 
всеки договор за продажба или услуга, 
при който търговецът използва за 
сключването или инициирането на 
договора изключително и само едно или 
няколко средства за комуникация от 
разстояние;

Or.en
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Обосновка

С цел изясняване следва да се уточни, че инициирането на договор също се счита за договор 
от разстояние (т.е. когато някой поръча даден продукт по телефона, но след това го вземе 
от магазина).

Изменение 449
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „договор от разстояние“ означава 
всеки договор за продажба или услуга, 
при който търговецът използва за 
сключването на договора 
изключително и само едно или няколко 
средства за комуникация от разстояние;

(6) „договор от разстояние“ означава 
всеки договор за продажба или услуга, 
сключен между търговец и 
потребител без едновременното 
физическо присъствие на страните, 
които за сключването на договора
използват само едно или няколко 
средства за комуникация от разстояние;

Or.fr

Изменение 450
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „договор от разстояние“ означава 
всеки договор за продажба или услуга, 
при който търговецът използва за 
сключването на договора изключително 
и само едно или няколко средства за 
комуникация от разстояние;

(6) „договор от разстояние“ означава 
всеки договор между търговец и 
потребител за доставка на стока или
извършване на услуга, който е сключен 
в рамките на организирана от 
разстояние система за продажба или 
предоставяне на услуга, при което 
търговецът и потребителят до 
неговото сключване, включително 
сключването на самия договор, не 
присъстват едновременно физически 
и използват изключително и само едно 
или няколко средства за комуникация от 
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разстояние.

Or.de

Обосновка

Следва да се отбележи, че не само самото сключване на договора става без 
едновременното физическо присъствие и с използването изключително и само на средства 
за комуникация от разстояние, но и преди не е имало личен контакт/лични обсъждания. 
Самото сключване на договора се осъществява много често без едновременното физическо 
присъствие и с използването на средства за комуникация от разстояние.

Изменение 451
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „договор от разстояние“ означава 
всеки договор за продажба или услуга, 
при който търговецът използва за
сключването на договора изключително 
и само едно или няколко средства за 
комуникация от разстояние;

(6) „договор от разстояние“ означава 
всеки договор за доставка на стока 
или услуга, сключен между търговец и 
потребител съгласно схема за 
продажби или предоставяне на услуга 
от разстояние, при която търговецът 
и потребителят, при сключването на 
договора, не присъстват 
едновременно физически, а по-скоро 
използват изключително и само едно 
или няколко средства за комуникация от 
разстояние;

Or.en

Изменение 452
Werner Langen, Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „средство за комуникация от 
разстояние“ означава всяко средство, 

(7) „средство за комуникация от 
разстояние“ означава всяко средство, 
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което може, без едновременното 
физическо присъствие на търговеца и 
потребителя, да бъде използвано за 
сключването на договор между тези 
страни;

което може, без едновременното 
физическо присъствие на търговеца и 
потребителя, да бъде използвано в 
контекста на сключването на договор 
между тези страни;

Or.de

Обосновка

Определението трябва да прецизира, че използването на средства за комуникация от 
разстояние става във връзка със сключването на договора, за да отрази обстоятелството, 
че приемането на договор при продажбите от разстояние по правило става с доставката.

Изменение 453
Olga Sehnalová

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) „договор извън търговския обект“ 
означава:

8) „договор извън постоянния 
търговски обект“ означава:

(Това предложение за изменение се 
отнася до целия текст.)

Or.cs

Обосновка

Препоръчвам в целия текст на директивата към словосъчетанието „търговски обект” да 
се добави прилагателното „постоянен”. Целта е да се попречи на обичайната практика 
търговският обект да се обявява в съответната служба по регистрацията само за един 
или за няколко дни, през които се извършва демонстрационна акция (например в салони на 
ресторанти, на круизни кораби, или когато офертата се прави във фоайета на търговски 
центрове).
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Изменение 454
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „договор извън търговския обект“ 
означава:

(8) „договор извън търговския обект“ 
означава всеки договор, сключен между 
търговеца и потребителя относно 
доставката на стока или 
предоставянето на услуга, който е
a) сключен при едновременното 
физическо присъствие на 
потребителя и търговеца извън 
търговския обект или за който при 
същите обстоятелства е направена 
оферта от потребителя, освен ако 
потребителят не е инициирал сам 
деловата връзка с търговеца с цел 
сключване на договора, или
б) сключен при едновременното 
физическо присъствие на 
потребителя и търговеца в 
търговския обект или в резултат на 
направена от потребителя оферта в 
търговския обект, след като в личен и 
индивидуален разговор на улицата 
потребителят е бил убеден да влезе в 
търговския обект, или 
в) сключен при едновременното 
физическо присъствие на 
потребителя и търговеца в 
търговския обект по време на 
екскурзия, организирана от търговеца 
или от работещо с него трето лице, с 
цел стимулиране на пласирането и 
продажбата на стоки или за който 
при същите обстоятелства е 
направена оферта от потребителя.

Or.de

Обосновка

Изключение от основния принцип на договорното право, според който договорите следва да 
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се спазват, под формата на предоставяне на право за отказ, е убедително само при 
наличие на специално основание за това, например ако е налице ситуация на изненада като 
неочаквано посещение в жилището или на улицата. Ако потребителят сам е довел 
търговеца или инициирал сделката, такава ситуация на изненада не е налице.

Изменение 455
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „договор извън търговския обект“ 
означава:

(8) „договор извън търговския обект“ 
означава всеки договор, сключен между 
търговец и потребител относно 
доставката на стока или 
предоставянето на услуга:

Or.de

Изменение 456
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „договор извън търговския обект“ 
означава:

(8) „договор извън търговския обект“ 
означава всеки договор за доставка на 
стока или услуга между търговец и 
потребител:

Or.en

Изменение 457
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всеки договор за продажба или a) всеки договор за продажба или 
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услуга, сключен извън търговския обект 
с едновременното физическо 
присъствие на търговеца и потребителя
или всеки договор за продажба или 
услуга, за който при същите 
обстоятелства е направена оферта от 
потребителя; или

услуга, сключен извън търговския обект 
с едновременното физическо 
присъствие на търговеца и потребителя, 
дори когато е предшестван от оферта 
от потребителя; или

Or.fr

Обосновка

Уточняване и редакция чрез опростяване.

Изменение 458
Damien Abad, Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всеки договор за продажба или 
услуга, сключен извън търговския обект 
с едновременното физическо 
присъствие на търговеца и потребителя
или всеки договор за продажба или 
услуга, за който при същите 
обстоятелства е направена оферта от 
потребителя; или

a) всеки договор за продажба или 
услуга, сключен извън търговския обект 
с едновременното физическо 
присъствие на търговеца и потребителя, 
дори когато е предшестван от оферта 
от потребителя;

Or.fr

Обосновка

Опростяване на предложението на Комисията

Изменение 459
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква а) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всеки договор за продажба или 
услуга, сключен извън търговския обект 
с едновременното физическо 
присъствие на търговеца и потребителя 
или всеки договор за продажба или 
услуга, за който при същите 
обстоятелства е направена оферта от 
потребителя; или

a) сключен извън търговския обект с 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и потребителя или всеки 
договор за продажба или услуга, за 
който при същите обстоятелства е 
направена оферта от потребителя; или

Or.de

Обосновка

Това изменение не променя смисъла на предишната версия на член 2, точка 8, буква а). 
Заличеният текст е преместен, виж изменение 44.

Изменение 460
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всеки договор за продажба или 
услуга, сключен извън търговския
обект с едновременното физическо 
присъствие на търговеца и потребителя 
или всеки договор за продажба или 
услуга, за който при същите 
обстоятелства е направена оферта 
от потребителя, или

а) всеки договор за продажба или услуга 
по време на екскурзия, организирана 
от търговеца извън неговия търговски
обект, или по време на посещение на 
търговеца в дома на потребителя или в 
дома на друг потребител, или на 
работното място на потребителя, 
когато посещението не е изрично 
поискано от потребителя;

Or.en

Обосновка

The extension of the rules for door-to-door sales to all contracts concluded away from business 
premises is not appropriate. The special situation consumers face when negotiating with a 
salesman door-to-door or within their own home cannot be applied to every business contact in the 
public arena and/or away from business premises. This extension of the scope and the associated 
information and formal requirements would especially burden the street sale of individual 
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magazines and newspapers. Against this background the current definition of ‘off-premises 
contracts’ in the Doorstep Selling Directive should be maintained.

Изменение 461
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всеки договор за продажба или 
услуга, сключен извън търговския 
обект с едновременното физическо 
присъствие на търговеца и 
потребителя или всеки договор за 
продажба или услуга, за който при 
същите обстоятелства е направена 
оферта от потребителя, или

a) всеки договор между търговец и 
потребител относно доставката на 
стока или предоставянето на услуга, 
за сключването на който
потребителят е бил убеден чрез 
преговори, инициирани или проведени
от търговеца извън неговия търговски 
обект или по време на мероприятие, 
свързано със свободното време с
потребителя и в негово присъствие;

Or.de

Обосновка

Die Definition beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat. Das ist 
klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die vorgeschlagene 
Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden auszugehen hat. Mit dem 
Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten nicht erfüllt ist) wird die 
Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Изменение 462
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всеки договор за продажба или 
услуга, сключен извън търговския обект 
с едновременното физическо

a) сключен извън търговския обект с 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и потребителя в една от 
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присъствие на търговеца и потребителя 
или всеки договор за продажба или 
услуга, за който при същите 
обстоятелства е направена оферта от 
потребителя, или

следните ситуации или за който при 
същите обстоятелства е направена 
оферта от потребителя:

Or.de

Изменение 463
Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всеки договор за продажба или 
услуга, сключен извън търговския обект 
с едновременното физическо 
присъствие на търговеца и потребителя
или всеки договор за продажба или 
услуга, за който при същите 
обстоятелства е направена оферта 
от потребителя, или

a) всеки договор за продажба или 
услуга, сключен извън търговския обект 
с едновременното физическо 
присъствие на търговеца и потребителя
на работното място на потребителя 
или в неговото жилище или това на 
друг потребител, освен ако 
посещението не е осъществено по 
изричното желание на потребителя. 
Тук се изключват договорите, които, 
съгласно разпоредбите на държавите-
членки,  се удостоверяват от
обществено длъжностно лице, което 
съгласно закона е задължено да бъде 
независимо и безпристрастно и което 
следва да гарантира посредством 
даване на правна информация, че 
потребителят сключва договора след
внимателна преценка и познавайки 
неговия правен обхват;

Or.de

Изменение 464
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всеки договор за продажба или 
услуга, сключен извън търговския обект 
с едновременното физическо 
присъствие на търговеца и потребителя 
или всеки договор за продажба или 
услуга, за който при същите 
обстоятелства е направена оферта 
от потребителя, или

а) който е сключен извън търговския 
обект с едновременното физическо 
присъствие на търговеца и потребителя, 
освен ако самият потребител не е 
осъществил контакта с търговеца 
или негов представител с цел 
сключване на договор, или

Or.en

Изменение 465
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всеки договор за продажба или 
услуга, сключен извън търговския 
обект с едновременното физическо 
присъствие на търговеца и потребителя
или всеки договор за продажба или 
услуга, за който при същите 
обстоятелства е направена оферта 
от потребителя, или

а) всеки договор за продажба или 
услуга, сключен:

- по време на екскурзия, организирана 
от търговеца извън неговия търговски
обект, или
- по време на посещение на търговеца в 
дома на потребителя или в дома на друг 
потребител, или на работното 
място на потребителя, когато 
посещението не е изрично поискано 
от потребителя;

Or.en
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Обосновка

Това определение (член 2, параграф 1, точка 8, букви а), б), в) и г)) би изключило от обхвата 
на „договор извън търговския обект“ ремонти и други подобни услуги, при които 
потребителят е поканил търговеца в дома си, за да прецени и планира ремонта, и 
договорът е бил сключен там. Не би било оправдано тук да важи правото на отказ и др., 
които при други обстоятелства се прилагат при договори извън търговския обект.

Изменение 466
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква а) – точка i) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) на работното място на 
потребителя или на територията на 
частно жилище, освен ако 
потребителят е повикал търговеца 
предварително по собствена 
инициатива;

Or.de

Изменение 467
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква а) – точка ii) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) по повод на мероприятие, свързано 
със свободното време, проведено от 
търговеца или от трето лице най-
малкото също в интерес на 
търговеца, или

Or.de
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Изменение 468
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква а) – точка iii) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) в транспортни средства или на 
публично достъпни места;

Or.de

Изменение 469
Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква а) – точка i) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) „сделки от всекидневния живот“
означава договори за продажба или 
услуга, при които договорът се 
изпълнява изцяло непосредствено след 
сключването му.

Or.de

Изменение 470
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всеки договор за продажба или 
услуга, сключен в търговския обект, 
но договорен извън търговския обект, 
при едновременното физическо 
присъствие на търговеца и 
потребителя;

заличава се

Or.de
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Обосновка

Absatz 8 beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht schematisch 
auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher Situation sich der 
möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat. Das ist klassischerweise 
die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die vorgeschlagene Fassung macht auch 
klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der 
gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu 
Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Изменение 471
Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всеки договор за продажба или 
услуга, сключен в търговския обект, 
но договорен извън търговския обект, 
при едновременното физическо 
присъствие на търговеца и 
потребителя;

заличава се

Or.de

Изменение 472
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всеки договор за продажба или 
услуга, сключен в търговския обект, но 
договорен извън търговския обект, при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и потребителя;

б) всеки договор за продажба или 
услуга, сключен в търговския обект, но 
договорен извън търговския обект, при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и потребителя, с 
изключение на договори, които,
съгласно разпоредбите на държавите-
членки, се удостоверяват от публично 
длъжностно лице, което по закон е 
задължено да действа независимо и 
безпристрастно и да гарантира, 
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посредством предоставяне на 
подробна правна информация, че 
потребителят сключва договора 
единствено след необходимия 
размисъл и при пълно осъзнаване на 
правния му обхват (автентичен 
правен инструмент).

Or.en

Обосновка

The concept of the conclusion of the ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are essential for 
the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business premises’ is used in a very 
restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in many Member States also apply to 
contracts which, due to the specific context in which they are concluded, given the participation of a 
public official, guarantee to reach the objectives envisaged by the directive, such as preventing the 
consumer from taking a hasty decision and guaranteeing that he/she is provided with detailed 
information. Consequently, it is not appropriate to include these contracts in the scope of the 
directive in order not to encroach on the national systems of legal justice of the Member States. 
Furthermore, this amendment also corresponds to the EC acquis.

Изменение 473
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всеки договор за продажба или 
услуга, сключен в търговския обект, но 
договорен извън търговския обект, 
при едновременното физическо 
присъствие на търговеца и 
потребителя;

б) сключен в търговския обект, но за 
чието сключване потребителят е бил 
убеден чрез договаряне при посочените 
в буква а) обстоятелства

Or.de

Изменение 474
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всеки договор за продажба или 
услуга, сключен в търговския обект, но 
договорен извън търговския обект, при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и потребителя;

б) който е сключен в търговския обект, 
но чиито основни елементи са 
определени извън търговския обект, при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и потребителя.

Това изключва договори, които 
съгласно разпоредбите на държавите-
членки се удостоверяват от публично 
длъжностно лице.

Or.en

Изменение 475
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всеки договор за продажба или 
услуга, сключен в търговския обект, 
но договорен извън търговския обект, 
при едновременното физическо 
присъствие на търговеца и 
потребителя;

б) всеки договор за доставка на стоки 
или услуги, с изключение на тези, при 
които потребителят е поискал 
посещението на търговеца,

Or.en

Обосновка

Това определение (член 2, параграф 1, точка 8, букви а), б), в) и г)) би изключило от обхвата 
на „договор извън търговския обект“ ремонти и други подобни услуги, при които 
потребителят е поканил търговеца у дома, за да прецени и планира ремонта, и договорът е 
бил сключен там. Не би било оправдано тук да важи правото на отказ и др., които при 
други обстоятелства се прилагат при договори извън търговския обект.
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Изменение 476
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) всеки договор за продажба или 
услуга, по отношение на който е 
направена оферта от потребителя 
при обстоятелства, подобни на тези, 
описани в буква а) или буква б), 
въпреки че потребителят не е бил 
обвързан с тази оферта преди 
нейното приемане от търговеца.

Or.en

Обосновка

Това определение (член 2, параграф 1, точка 8, букви а), б), в) и г)) би изключило от обхвата 
на „договор извън търговския обект“ ремонти и други подобни услуги, при които 
потребителят е поканил търговеца у дома, за да последният прецени и планира ремонта, и 
договорът е бил сключен там. Не би било оправдано тук да важи правото на отказ и др., 
които при други обстоятелства се прилагат при договори извън търговския обект.

Изменение 477
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) всяка оферта, направена по 
договор от потребителя при 
обстоятелства, подобни на тези, 
описани в буква а) или буква б), когато 
потребителят е обвързан със своята 
оферта.

Or.en

Обосновка

Това определение (член 2, параграф 1, точка 8, букви а), б), в) и г)) би изключило от обхвата 
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на „договор извън търговския обект“ ремонти и други подобни услуги, при които 
потребителят е поканил търговеца у дома, за да последният прецени и планира ремонта, и 
договорът е бил сключен там. Не би било оправдано тук да важи правото на отказ и др., 
които при други обстоятелства се прилагат при договори извън търговския обект.

Изменение 478
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) всеки договор за продажба или 
услуга, сключен по какъвто и да е 
начин след договор за продажба или 
услуга съгласно букви а) и б) по-горе, 
между същия търговец и същия 
потребител във връзка със същите 
продукти.

Or.en

Изменение 479
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) сключен по време на екскурзията 
на търговеца с цел реклама и 
продажба на стоки или услуги, 
придобити от потребителя.

Or.en
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Изменение 480
Philippe Juvin, Damien Abad

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква ба) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) договорите, които, съгласно 
разпоредбите на държавите-членки, 
са заверени с участието на публичен 
служител, са изключени от 
приложното поле на директивата.

Or.fr

Обосновка

Вж. обосновката към съображение 14

Изменение 481
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква ба) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изключение са договори, чийто 
предмет са сделки от всекидневния 
живот на стойност до 60 евро,  при 
които сделката се  изпълнява веднага 
от страна на търговеца при 
сключването на договора;

Or.de

Обосновка

Сделките от всекидневния живот на ниска стойност биха довели до задължения за 
информиране, които значително ще натоварят търговеца, без да са действително 
необходими за защита на потребителя.
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Изменение 482
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „търговски обект“ означава: (9) „търговски обект“ означава всеки 
недвижим или движим обект за 
търговия на дребно, включително 
сезонни обекти за търговия на дребно, 
в които търговецът осъществява 
постоянно дейността си;

Or.en

Обосновка

Правилата за договори извън търговския обект следва да се прилагат за пазарните сергии и 
панаирните щандове, по-специално защото потребителите често са поставени под 
психологически натиск и често биват убеждавани от търговеца, който предлага специални 
условия „на място“.

Изменение 483
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всеки недвижим или движим обект 
за търговия на дребно, включително 
сезонни обекти за търговия на дребно, 
в който търговецът осъществява 
постоянно дейността си, или

заличава се

Or.en
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Изменение 484
Kerstin Westphal

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пазарни сергии и панаирни щандове, 
на които търговецът осъществява 
дейността си редовно или временно;

заличава се

Or.de

Изменение 485
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пазарни сергии и панаирни щандове, 
на които търговецът осъществява 
дейността си редовно или временно;

заличава се

Or.en

Обосновка

Правилата за договори извън търговския обект следва да се прилагат за пазарните сергии и 
панаирните щандове, по-специално защото потребителите често са поставени под 
психологически натиск и често биват убеждавани от търговеца, който предлага специални 
условия „на място“.

Изменение 486
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пазарни сергии и панаирни щандове, 
на които търговецът осъществява 
дейността си редовно или временно;

заличава се

Or.en

Изменение 487
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пазарни сергии и панаирни щандове, 
на които търговецът осъществява 
дейността си редовно или временно;

заличава се

Or.en

Изменение 488
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пазарни сергии и панаирни щандове, 
на които търговецът осъществява 
дейността си редовно или временно;

заличава се

Or.en
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Изменение 489
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пазарни сергии и панаирни щандове, 
на които търговецът осъществява 
дейността си редовно или временно;

(б) пазарни сергии, на които търговецът 
осъществява дейността си редовно или 
временно;

Or.fr

Изменение 490
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „формуляр за поръчка“ означава 
инструмент, с който се определят 
договорните клаузи и който се 
подписва от потребителя с оглед 
сключване на договор извън
търговския обект;

(11) „в писмена форма“ означава
предаването на съобщения или 
информация на хартия. Електронно 
предаване, което дава възможност за 
траен запис върху достъпни за 
получателя трайни носители, е 
равностойно на писмено предаване.
(Във всички разпоредби в настоящата 
директива предоставяне на 
информация на трайни носители следва 
да се замени с  предоставяне на 
информация в „писмена форма”.)

Or.de

Обосновка

С определението „в писмена форма” се отчита практиката информацията да се изпраща 
както по електронна поща, така и на хартия. Тази формулировка отговаря на подхода към 
договорите съгласно член 23, параграф 2 от Регламент 44/2001 относно 
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и 
търговски дела.
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Изменение 491
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „продукт“ означава всяка стока или 
услуга, включително недвижимо 
имущество, права и задължения;

(12) „продукт“ означава всяка стока или 
услуга;

Or.en

Изменение 492
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) „публичен търг“ означава метод на 
продажба, при който стоки или услуги 
се предлагат от търговеца на 
потребители, които присъстват или имат 
възможност да присъстват лично на 
търга, чрез процедура на конкурентно 
наддаване, ръководена от провеждащ 
търга, като предложилият най-
висока цена е длъжен да закупи
стоките;

(16) „публичен търг“ означава метод на 
продажба, при който стоки или услуги 
се предлагат от трета страна, 
действаща в качеството на агент на 
търговеца, на потребители, които 
присъстват или имат възможност да 
присъстват лично на търга, чрез 
прозрачна процедура на конкурентно 
наддаване. Агентът, който е трета 
страна, участва в изготвянето на 
договора за продажба или за услуга 
като отдава стоките или услугите на 
предложилия най-висока цена в края 
на процедурата.

Or.fr

Изменение 493
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) „публичен търг“ означава метод на 
продажба, при който стоки или услуги се 
предлагат от търговеца на потребители, 
които присъстват или имат възможност 
да присъстват лично на търга, чрез 
процедура на конкурентно наддаване, 
ръководена от провеждащ търга, като 
предложилият най-висока цена е длъжен 
да закупи стоките;

(16) „публичен търг“ означава метод на 
продажба, при който стоки или услуги 
се предлагат от търговеца на 
потребители, които присъстват или имат 
възможност да присъстват лично на 
търга, чрез процедура на конкурентно 
наддаване, ръководена от провеждащ 
търга, като предложилият най-висока 
цена е длъжен да закупи стоките;

Or.en

Изменение 494
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 18 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „търговска гаранция“ означава 
всеки ангажимент от страна на 
търговеца или производителя 
(„гаранта“) към потребителя да 
възстанови заплатената цена или да 
замени или ремонтира стоки, или да 
предостави сервизно обслужване за тях, 
по какъвто и да било начин, ако те не 
отговарят на спецификациите, посочени 
в заявлението за предоставяне на 
търговска гаранция или в съответната 
реклама, съществуваща към или преди 
момента на сключване на договора;

(18) „търговска гаранция“ означава
всеки ангажимент от страна на 
търговеца или производителя 
(„гаранта“) към потребителя, в
допълнение към неговите законови 
задължения предвид гаранцията за 
съответствие, да възстанови 
заплатената цена или да замени или 
ремонтира стоки, или да предостави 
сервизно обслужване за тях, по какъвто 
и да било начин, ако те не отговарят на 
спецификациите или на всеки друг 
елемент, който не е свързан със 
съответствието, посочени в 
заявлението за предоставяне на 
търговска гаранция или в съответната 
реклама, съществуваща към или преди 
момента на сключване на договора;

Or.fr

Обосновка

Определението на Комисията не е приемливо в този вид, тъй като неясно свързва 
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търговската гаранция с гаранцията за съответствие, докато търговска гаранция е 
договор, чрез който търговецът се задължава по отношение на потребителя в допълнение 
към своите законови задължения по силата на гаранцията за съответствие. Тя може да 
покрие други аспекти, произтичащи от продажбата, като доставка, освобождаване от 
разходи за разчет и т.н.

Изменение 495
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 20 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) „допълнителен договор“ означава 
договор, чрез който потребителят 
придобива стоки или услуги във връзка 
с договор от разстояние или договор
извън търговския обект, като тези стоки 
и услуги се предоставят от търговеца 
или от трета страна въз основа на
договореност между третата страна и 
търговеца.

(20) „допълнителен договор“ означава 
договор, чрез който потребителят 
придобива стоки или услуги във връзка 
с договор от разстояние или извън 
търговския обект, сключен като 
основен, като тези стоки и услуги се 
предоставят от търговеца или от трета 
страна въз основа на договореност 
между третата страна и търговеца.

Or.fr

Обосновка

Определението се поддържа от редица национални правни разпоредби. Понятието за 
„допълнителен“ договор, от друга страна, се използва в Директивата „time-share“.

Изменение 496
Damien Abad, Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) „допълнителен договор“ означава 
договор, чрез който потребителят 
придобива стоки или услуги във връзка 
с договор от разстояние или договор 
извън търговския обект, като тези 
стоки и услуги се предоставят от 

(20) „допълнителен договор“ означава 
договор, чрез който потребителят 
придобива стоки или услуги във връзка 
с договор за продажба или за услуга, 
сключен като основен, като тези стоки 
и услуги се предоставят от търговеца 
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търговеца или от трета страна въз 
основа на договореност между третата 
страна и търговеца.

или от трета страна въз основа на 
договореност между третата страна и 
търговеца.

Or.fr

Обосновка

Определението се поддържа от редица национални правни разпоредби; понятието за 
„допълнителен договор“, от друга страна, се използва в Директивата „time-share“.

Изменение 497
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 20 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) „допълнителен договор“ означава 
договор, чрез който потребителят 
придобива стоки или услуги във връзка 
с договор от разстояние или договор 
извън търговския обект, като тези стоки 
и услуги се предоставят от търговеца 
или от трета страна въз основа на 
договореност между третата страна и 
търговеца.

(20) „допълнителен договор“ означава 
договор, чрез който потребителят 
придобива стоки или услуги от 
търговец във връзка с договор от 
разстояние или договор извън 
търговския обект, като тези стоки и 
услуги се предоставят от търговеца или 
от трета страна въз основа на 
договореност между третата страна и 
търговеца.

Or.de

Изменение 498
Werner Langen, Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 20а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) „стоки, изготвени или 
персонализирани по спецификация на 
потребителя“ означава всякакви 
стоки, които още не са изработени, 
за които потребителят трябва да 
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направи индивидуален избор преди 
окончателното изготвяне с оглед, 
наред с другото, на цвят, големина, 
материал и изпълнение, които поради 
съобразяването с тези желания на 
потребителя не могат да бъдат 
продадени или могат да бъдат 
продадени само с неприемлива 
отстъпка от цената и за които 
търговецът е изяснил на 
потребителя, че става дума за 
изработен по поръчка продукт.

Or.de

Обосновка

Необходимо е да се определи особената категория стоки, изготвени по спецификация на 
потребителя. В противен случай ще има пропуск в закона по отношение на подобни, 
необичайни в практиката, индивидуално изготвени по желание на клиента стоки.

Изменение 499
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължението в настоящата 
директива за предоставяне на 
информация на траен носител се 
изпълнява, когато потребителят или 
търговецът е предоставил на другата 
страна адрес на електронна поща, 
като информацията се предоставя в 
електронно писмо на този адрес.

Or.en
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Изменение 500
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага при 
условията и до степента, предвидени в 
разпоредбите ѝ, към договори за 
продажба и услуги, сключени между 
търговец и потребител.

1. Настоящата директива се прилага при 
условията и до степента, предвидени в 
разпоредбите ѝ, към договори за 
продажба и услуги, сключени между 
търговец и потребител. По отношение 
на договорите за снабдяване по 
смисъла на член 2, параграф 5а се 
прилагат разпоредбите на 
настоящата директива, които са в 
сила по отношение на договорите за 
услуги независимо от това дали са 
класифицирани като договори за 
продажба или за  услуги.

Or.de

Обосновка

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein neuer 
Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich eine 
Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Изменение 501
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Настоящата директива не се 
прилага към договори, сключени чрез 
публични търгове.
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Or.fr

Изменение 502
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Настоящата директива не се 
прилага към договори, изповядани пред 
нотариуси или лица с еквивалентни 
функции.

Or.fr

Изменение 503
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Настоящата директива не се 
прилага към здравните и 
фармацевтичните услуги.

Or.fr

Изменение 504
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага 
за финансовите услуги само по 
отношение на някои договори извън 
търговския обект, предвидени в 
членове 8—20, неравноправните 
договорни клаузи, предвидени в 

заличава се
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членове 30—39, и общите разпоредби, 
предвидени в членове 40—46, във 
връзка с член 4 относно пълната 
хармонизация.

Or.en

Изменение 505
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага 
за финансовите услуги само по 
отношение на някои договори извън 
търговския обект, предвидени в 
членове 8—20, неравноправните 
договорни клаузи, предвидени в 
членове 30—39, и общите разпоредби, 
предвидени в членове 40—46, във 
връзка с член 4 относно пълната 
хармонизация.

заличава се

Or.en

Изменение 506
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива се прилага за 
финансовите услуги само по 
отношение на някои договори извън 
търговския обект, предвидени в 
членове 8—20, неравноправните 
договорни клаузи, предвидени в 

2. Настоящата директива се прилага без 
да се засягат разпоредбите,
съдържащи се в законодателството 
на Съюза в областта на специалните 
договори и сектори.
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членове 30—39, и общите разпоредби, 
предвидени в членове 40—46, във 
връзка с член 4 относно пълната 
хармонизация.

Or.fr

Обосновка

Вж. съображение 11

Изменение 507
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага за 
финансовите услуги само по отношение 
на някои договори извън търговския 
обект, предвидени в членове 8—20,
неравноправните договорни клаузи, 
предвидени в членове 30—39, и общите 
разпоредби, предвидени в членове 40—
46, във връзка с член 4 относно пълната 
хармонизация.

2. Настоящата директива се прилага за 
финансовите услуги само по отношение 
на неравноправните договорни клаузи, 
предвидени в членове 30—39, и общите 
разпоредби, предвидени в членове 40—
46, във връзка с член 4 относно пълната 
хармонизация.

Or.it

Обосновка

Предложената директива следва да се прилага за финансови услуги единствено дотолкова, 
доколкото засяга глави I и V. Поради различните директиви, които вече са в сила (като 
Директивата за потребителски кредити, Директивата относно дистанционна търговия 
на финансови услуги, Директивата относно пазарите на финансови инструменти, 
Директивата за платежните услуги, Директивата относно проспекта и др.), добавянето 
на нова ниша в законодателството би породило обърканост и би предотвратило 
установяването на правна сигурност.
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Изменение 508
Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага за 
финансовите услуги само по отношение 
на някои договори извън търговския 
обект, предвидени в членове 8—20, 
неравноправните договорни клаузи, 
предвидени в членове 30—39, и общите 
разпоредби, предвидени в членове 40—
46, във връзка с член 4 относно пълната 
хармонизация.

2. Настоящата директива се прилага за 
финансовите услуги само по отношение 
на общите разпоредби, предвидени в 
членове 40—46, във връзка с член 4 
относно пълната хармонизация.

Or.de

Изменение 509
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага за 
финансовите услуги само по отношение 
на някои договори извън търговския 
обект, предвидени в членове 8—20, 
неравноправните договорни клаузи, 
предвидени в членове 30—39, и общите 
разпоредби, предвидени в членове 40—
46, във връзка с член 4 относно пълната 
хармонизация.

2. Настоящата директива се прилага за 
финансовите услуги само по отношение 
на някои неравноправни договорни 
клаузи, предвидени в членове 30—39, и 
общите разпоредби, предвидени в 
членове 40—46, във връзка с член 4 
относно пълната хармонизация.

Or.en

Обосновка

Финансовите услуги на дребно са сложни продукти и поради това държавите-членки 
следва да са в състояние да прилагат специални изисквания за информация и право на отказ 
в този сектор.
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Изменение 510
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага за 
финансовите услуги само по отношение 
на някои договори извън търговския 
обект, предвидени в членове 8—20, 
неравноправните договорни клаузи, 
предвидени в членове 30—39, и общите 
разпоредби, предвидени в членове 40—
46, във връзка с член 4 относно 
пълната хармонизация.

2. Настоящата директива се прилага за 
финансовите услуги само по отношение 
на неравноправните договорни клаузи, 
предвидени в членове 30—39, и общите 
разпоредби, предвидени в членове 40—
46, във връзка със съответните 
определения в член 2. Държавите-
членки могат да запазват или 
въвеждат в своето национално право 
разпоредби във връзка с финансови 
услуги, които са по-строги от 
предвидените в членове 30—39.

Or.en

Изменение 511
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Настоящата директива се 
прилага, без да се засягат 
разпоредбите, съдържащи се в 
актовете на Съюза относно 
специалните договори или сектори.

Or.fr
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Изменение 512
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива не се 
прилага за договори, сключени извън 
търговския обект, които са 
осъществени със съдействието на 
обществено длъжностно лице, което 
съгласно закона е задължено да бъде
независимо и безпристрастно и което 
трябва да гарантира, като 
предоставя подробна информация, че 
потребителят сключва договора след 
внимателна преценка и познавайки 
неговия правен обхват.

Or.de

Обосновка

Съдействието на обществено длъжностно лице, което и законово е задължено да бъде 
безпристрастно и да дава изчерпателна правна информация на участниците, гарантира, че 
потребителят сключва договора след внимателна преценка и познавайки неговия правен 
обхват. Включването на тези договори би било следователно неуместно и би било 
посегателство върху системата на правосъдието на държавите-членки.

Изменение 513
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Настоящата директива не важи 
за хазартни дейности, които 
включват правенето на залози с 
материална стойност в игри на 
късмета, включително лотарии, 
хазарт в казина и транзакции по 
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залаганията.

Or.xm

Обосновка

Съгласно постоянната съдебна практика на Съда на ЕО държавите-членки имат правото 
в сферата на хазартните игри да определят степента на защита за своите граждани и да 
въвеждат специфични правила за защита на потребителите. Европейският парламент 
(Резолюция от 9.3.2009 г.) и Съветът (в текущия дебат в работната група за защита на 
потребителите) винаги са споделяли тази позиция. С максималното хармонизиране на 
правата на потребителите също и по отношение на хазартните игри ще бъде накърнено 
правото на държавите-членки да определят

Изменение 514
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Настоящата глава не важи за 
договорите от разстояние и тези, 
сключени извън търговския обект, 
които:
a) засягат права върху недвижимо 
имущество, с изключение на 
наемните отношения и 
строителните работи, отнасящи се 
до недвижимо имущество;
б) са за финансови услуги
в) са за транспортни услуги.

Or.de

Обосновка

Действащото право на Общността в сферата на финансовите и транспортните услуги 
съдържа многобройни правила за защита на потребителя. Чрез изключването на 
транспортните услуги се отчитат проблемите, които широкото определение на 
„договори, сключени извън търговския обект" би създало  точно за тази сфера.
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Изменение 515
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Настоящата глава не важи за 
договорите, сключени извън 
търговския обект, при които 
сделката се изпълнява незабавно и от 
двете страни и не надвишава 50 евро, 
ако обикновено се сключват от 
предприятия извън търговския обект 
или когато дейността поради своето 
естество не се извършва в постоянни 
търговски обекти.

Or.de

Обосновка

Дори продажбата на букет рози от уличен продавач на цветя и продажбата на билети за 
туристическа обиколка из града биха били регулирани от този режим. Следователно е 
необходимо пригодено към практиката изключение. При задължение да плати веднага 
потребителят е наясно с непосредственото финансово обременяване и затова ще действа 
съответно внимателно. Ограничението на сумата предотвратява злоупотребата с това 
изключение.

Изменение 516
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Директивата не засяга общото 
договорно право на държавите-
членки, доколкото то не е 
хармонизирано, в рамките на 
приложното поле на настоящата 
директива. 

Or.en
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Изменение 517
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За договорите, попадащи в 
приложното поле на Директива 
94/47/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета12 и на Директива 
90/314/ЕИО на Съвета13, се прилагат 
само членове 30—39 относно 
неравноправните договорни клаузи във 
връзка с член 4 относно пълната 
хармонизация.

заличава се

12 ОВ L 280, 29.10.1994 г., стр. 83.
13 ОВ L 158, 23.6.1990 г., стр. 59.

Or.en

Изменение 518
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За договорите, попадащи в 
приложното поле на Директива 
94/47/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета12 и на Директива 
90/314/ЕИО на Съвета13, се прилагат 
само членове 30—39 относно 
неравноправните договорни клаузи във 
връзка с член 4 относно пълната 
хармонизация.

заличава се

12 ОВ L 280, 29.10.1994 г., стр. 83.
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13 ОВ L 158, 23.6.1990 г., стр. 59.

Or.en

Изменение 519
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Доколкото не предвиждат 
хармонизация в областта, правилата 
на настоящата директива не засягат 
националните разпоредби в областта 
на общото договорно право.

Or.fr

Изменение 520
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Членове 5, 7, 9 и 11 не засягат 
разпоредбите относно 
информационните изисквания, 
съдържащи се в Директива 
2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета14 и Директива 
2000/31/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета15.

заличава се

14 ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.
15 ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.

Or.en
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Изменение 521
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Членове 5, 7, 9 и 11 не засягат 
разпоредбите относно 
информационните изисквания, 
съдържащи се в Директива 
2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета14 и Директива 
2000/31/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета15.

заличава се

14 ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.
15 ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.

Or.en

Изменение 522
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Членове 5, 7, 9 и 11 не засягат
разпоредбите относно 
информационните изисквания, 
съдържащи се Директива 2006/123/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета14

и Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета15.

4. Настоящата директива не засяга
разпоредбите относно 
информационните изисквания, 
съдържащи се Директива 2006/123/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета14

и Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета15.

Or.fr
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Изменение 523
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Членове 5, 7, 9 и 11 не засягат 
разпоредбите относно 
информационните изисквания, 
съдържащи се в Директива 
2006/123/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета14 и Директива 2000/31/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета15.

4. Настоящата директива се прилага 
по отношение на договорите, 
обхванати от Директива 2006/123/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета14

и Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета15.

Or.en

Изменение 524
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не се прилага 
за хазартни дейности, които 
включват правенето на залози с 
материална стойност в хазартни 
игри, включително лотарии, казино 
игри и транзакции по залагания.

Or.en

Изменение 525
Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 – точка 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не важи за 
правните разпоредби на държавите-
членки относно правното естество, 
продажбата, придобиването или 
прехвърлянето на собственост върху 
недвижимо имущество, както и 
относно възникването или 
прехвърлянето на права на 
собственост върху недвижимо
имущество.

Or.de

Изменение 526
Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 – точка 1б (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 5 до 29 не се прилагат към 
договори, които, в съответствие с
разпоредбите на държавите-членки,
се удостоверяват от обществено 
длъжностно лице, което съгласно 
закона е задължено да бъде 
независимо и безпристрастно и което 
следва да гарантира посредством 
предоставяне на правна информация, 
че потребителят сключва договора 
след внимателна преценка и 
познавайки неговия правен обхват.

Or.de

Изменение 527
Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 – точка 1в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да решат  
настоящата директива да се прилага 
само по отношение на договори, при 
които насрещната стойност, която 
следва да плати потребителят, 
надвишава определена сума. Тази сума 
не трябва да надвишава 100 евро.

Or.de

Изменение 528
Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 – точка 1г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 12 до 19 не се прилагат за 
договори от разстояние и за тези, 
сключени извън търговския обект, за 
осигуряване на хотелско настаняване, 
транспорт, услуги по отдаване на 
автомобили под наем, кетъринг, 
развлечения, ако в тези договори се 
предвиждат конкретна дата или срок 
на изпълнение.

Or.de

Изменение 529
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Настоящата директива не засяга 
прилагането на разпоредбите на 
държавите-членки във връзка с 
възникването, придобиването или 
прехвърлянето на права в областта 
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на вещното право върху недвижимо 
имущество или с гаранциите в 
областта на вещното право върху 
недвижимо имущество.

Or.en

Обосновка

Разясняване, че директивата не засяга прилагането на имущественото право на 
държавите-членки по отношение на прехвърлянето на недвижимо имущество или 
възникването или прехвърлянето на права върху недвижимо имущество.

Изменение 530
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Директивата не се отнася до 
правните разпоредби на държавите-
членки относно продажбата, 
придобиването или прехвърлянето на 
собственост върху недвижимо
имущество, както и относно 
възникването, придобиването и 
прехвърлянето на права на 
собственост върху недвижимо
имущество.

Or.de

Обосновка

Изясняване, че директивата не се отнася до вещноправния режим на държавите-членки по 
отношение на прехвърлянето на недвижими имоти и възникването или прехвърлянето на 
имуществени права.
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Изменение 531
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите-членки могат да 
решат, че настоящата директива ще 
се прилага само към договори, за 
които плащането, извършвано от 
потребителя, превишава определена 
сума.

Or.en

Обосновка

Предложението на Комисията не съдържа клауза de-minimis, макар че такава клауза е 
основателно включена в Директива 85/577/ЕИО относно договорите, сключени извън 
търговския обект (член 3, параграф 1). Това означава, че обширните информационни и 
формални изисквания, установени в текста, ще се прилагат за всички договори, 
превръщайки уличната продажба на вестници и списания в много по-трудно, ако не и 
невъзможно начинание. Поради това клауза de-minimis е не само необходима за свободната 
и безпроблемна улична продажба на вестници, но също така е в интерес на 
потребителите.

Изменение 532
Damien Abad, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Настоящата директива не се 
прилага към социални услуги по 
социално настаняване, грижи за деца 
и подпомагане на семейства или 
временно или постоянно нуждаещи се 
лица, които се предоставят от 
държавата, чрез доставчици,
получили мандат от нея, или от 
благотворителни организации, 
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признати за такива от държавата.

Or.fr

Обосновка

Социалните услуги от общ интерес са третирани отделно в законодателната рамка на 
Европейския съюз. Те са от основно значение за зачитане на принципите на социално 
сближаване и солидарност и не следва да бъдат повлияни от настоящата директива в 
случаите, когато не са услуги като останалите. Изменението въвежда от друга страна 
изключението, предвидено в член 2, параграф 2, буква й) от Директива 2006/123/ЕО 
относно услугите на вътрешния пазар.

Изменение 533
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Настоящата директива не се 
прилага за хазартни дейности, които 
включват правенето на залози с 
материална стойност в хазартни 
игри, включително лотарии, казино 
игри и транзакции по залагания.

Or.en

Обосновка

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks that 
can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the EU confirms 
that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance with their 
traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling and betting 
services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and companies, would 
prevent Member States from maintaining or adopting a number of consumer protection provisions 
they deem appropriate in this area.
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Изменение 534
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Настоящата директива не засяга 
прилагането на разпоредбите на 
държавите-членки във връзка с 
възникването, придобиването или 
прехвърлянето на права върху 
недвижимо имущество или с 
гаранциите върху недвижимо 
имущество.

Or.en

Изменение 535
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Настоящата директива не се 
прилага за хазартни дейности, които 
включват правенето на залози с 
материална стойност в хазартни 
игри, включително лотарии, казино 
игри и транзакции по залагания.

Or.en

Обосновка

Държавите-членки прилагат специфични национални правила за защита на потребителите 
от рисковете, които могат да възникнат при хазарт. Включването на хазарта в обхвата 
на директивата би попречило на държавите-членки да запазят или възприемат определени 
разпоредби за защита на потребителите, които те считат за подходящи в тази област.
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Изменение 536
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Без да се засяга параграф 4, всяка 
от разпоредбите на настоящата 
директива се прилага единствено
дотолкова, доколкото няма 
конкретни разпоредби със същата цел 
в друго законодателство на Съюза.

Or.en

Изменение 537
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Държавите-членки, в 
съответствие със 
законодателството на Съюза, могат 
да запазват или въвеждат подходящи 
и пропорционални допълнителни 
информационни изисквания или 
изисквания относно оформлението, 
приети в резултат на изследване или 
проучване на сектор на икономиката, 
показващо наличието на вреда за 
потребителите или нарушаване на 
конкуренцията.

Or.en
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Изменение 538
Louis Grech

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Настоящата директива не засяга 
прилагането на разпоредбите на 
държавите-членки във връзка с 
възникването, придобиването или 
прехвърлянето на права в областта 
на вещното право върху недвижимо 
имущество или с гаранциите в 
областта на вещното право върху 
недвижимо имущество.

Or.en

Обосновка

Разясняване, че директивата не засяга прилагането на имущественото право на 
държавите-членки по отношение на прехвърлянето на недвижимо имущество или 
възникването или прехвърлянето на права върху недвижимо имущество.

Изменение 539
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пълна хармонизация Степен на хармонизация

Or.fr



AM\836026BG.doc 203/267 PE450.954v01-00

BG

Изменение 540
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette Vergnaud, 
Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier Antonio Panzeri, 
Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Kerstin 
Westphal, Marek Siwiec

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пълна хармонизация Минимална хармонизация

Or.en

Изменение 541
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пълна хармонизация Показател за хармонизация

Or.el

Изменение 542
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки нямат право да 
запазват или въвеждат в своето 
национално право разпоредби, 
отклоняващи се от заложените в 
настоящата директива, 
включително по-строги или по-
снизходителни разпоредби, с които да 
гарантират различно ниво на защита 
на потребителите.

заличава се
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Or.en

Изменение 543
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 и параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки нямат право да 
запазват или въвеждат в своето 
национално право разпоредби, 
отклоняващи се от заложените в 
настоящата директива, включително 
по-строги или по-снизходителни 
разпоредби, с които да гарантират 
различно ниво на защита на 
потребителите.

1. С изключение на случаите, 
предвидени в параграф 2, държавите-
членки могат да приемат или запазят 
в сила по-строги разпоредби в 
обхванатата от настоящата 
директива област с цел осигуряване 
на по-високо ниво на защита на 
потребителите.

1а. Държавите-членки нямат право да 
запазват или въвеждат в своето 
национално право разпоредби, 
отклоняващи се от заложените в 
членове 12—17, включително по-строги 
или по-снизходителни разпоредби, с 
които да гарантират различно ниво на 
защита на потребителите.

Or.en

Обосновка

Следва да се възприеме смесен подход, при който пълна хармонизация може да се прилага 
само за конкретни точки, за които това е осъществимо и основателно. С цел избягване на 
проблеми с делинеация и неочаквано въздействие върху националното законодателство, 
абсолютно необходимо е да се установи правило „по подразбиране“ за минимална 
хармонизация.

Изменение 544
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 и параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки нямат право да 
запазват или въвеждат в своето 
национално право разпоредби, 
отклоняващи се от заложените в 
настоящата директива, включително по-
строги или по-снизходителни
разпоредби, с които да гарантират 
различно ниво на защита на 
потребителите.

1. С изключение на случаите, 
предвидени в параграф 2, държавите-
членки нямат право да запазват или 
приемат, в областта, уредена с 
настоящата директива, по-строги 
разпоредби, за да гарантират по-
високо ниво на защита на 
потребителите. Държавите-членки
следят тези разпоредби да бъдат в 
съответствие с Договорите.
1a. Държавите-членки нямат право да 
запазват или въвеждат в своето 
национално право разпоредби, 
отклоняващи се от заложените в член 2, 
член 3, член 5, член 12, параграфи 1—
3, членове 13—18, членове 22 и 23, член 
24, параграфи 1 и 2, и член 31, 
параграфи 1—3 от настоящата 
директива, включително по-строги 
разпоредби, с които да гарантират 
различно ниво на защита на 
потребителите.

Or.fr

Обосновка

Principe d'harmonisation minimale par défaut, assorti de domaines d'application d'harmonisation 
maximale qui sont explicitement cités, et qui consisteraient dans les chapitres/articles suivants : -
articles 2 et 3 du chapitre I ; - les chapitres II et III de la proposition de la Commission "fusionnés" 
(c'est-à-dire recentrés sur l'information des consommateurs et le droit de rétractation en ce qui 
concerne les contrats conclus à distance et hors établissement) à l'exception des articles 6 (défaut 
d'information), 10 et 11 (obligations formelles), et 19 et 20 (exceptions au droit de rétractation), 
pour lesquels les Etats membres pourraient maintenir ou introduire, dans leur droit national, des 
dispositions plus strictes que celles fixées dans la directive, afin d'assurer un niveau plus élevé de 
protection du consommateur. En outre, le paragraphe 12.4 devrait soit être supprimé, soit être 
adapté pour permettre aux Etats membres de garder une flexibilité pour le "hors établissement" 
(possibilité de fixer, à l'intérieur du délai de rétractation, une période pendant laquelle l'exécution 
du contrat ne peut commencer); - articles 22, 23 et 24 paragraphes 1 et 2 du chapitre IV ; - article 
31 paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre V

Изменение 545
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
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Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette Vergnaud, 
Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier Antonio Panzeri, 
Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Kerstin 
Westphal, Marek Siwiec

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 и параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки нямат право да 
запазват или въвеждат в своето 
национално право разпоредби, 
отклоняващи се от заложените в 
настоящата директива, включително 
по-строги или по-снизходителни 
разпоредби, с които да гарантират
различно ниво на защита на 
потребителите.

1. Държавите-членки имат право да 
запазват или въвеждат в своето 
национално законодателство
разпоредби, отклоняващи се от 
заложените в настоящата директива, 
при условие, че те гарантират по-
висока степен на защита на 
потребителите.

1а. Правата, произтичащи от 
настоящата директива, се 
упражняват без нарушаване на 
разпоредбите на други актове на 
Общността, уреждащи защитата на 
потребителите.

Or.en

Обосновка

The general approach of the Directive should be minimum harmonization, as full harmonization 
prevents Member States from maintaining or adopting more stringent rules. With a minimum 
harmonization level in consumer contract law it can be guaranteed that consumers benefit from the 
protection granted to them by consumer protection rules laid down in the consumer legislation in 
force in their Member States and that Member States cannot introduce new consumer rights which 
are to the detriment of the consumers. Moreover, this Directive shall not be contrary to the existing 
consumer protection provisions in European laws.

Изменение 546
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки нямат право да 
запазват или въвеждат в своето 
национално право разпоредби, 
отклоняващи се от заложените в 
настоящата директива, включително 
по-строги или по-снизходителни 
разпоредби, с които да гарантират 
различно ниво на защита на 
потребителите.

Държавите-членки имат право, с цел да 
гарантират по-високо ниво на 
защита на потребителите, да 
запазват или въвеждат в своето 
национално право разпоредби, 
отклоняващи се от заложените в 
настоящата директива.

Or.el

Обосновка

Пълната хармонизация би лишила потребителите от по-благоприятните разпоредби, 
които са в сила в някои държави-членки на ЕС.

Изменение 547
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки нямат право да 
запазват или въвеждат в своето 
национално право разпоредби, 
отклоняващи се от заложените в 
настоящата директива, включително по-
строги или по-снизходителни 
разпоредби, с които да гарантират 
различно ниво на защита на 
потребителите.

Държавите-членки нямат право да 
запазват или въвеждат в своето 
национално право разпоредби, 
отклоняващи се от заложените в 
настоящата директива, включително по-
строги или по-снизходителни 
разпоредби, с които да гарантират 
различно ниво на защита на 
потребителите, освен ако в 
настоящата директива не се 
предвижда друго.

Or.en
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Изменение 548
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако не е посочено друго в 
съответните разпоредби на 
настоящата директива, държавите-
членки могат да приемат или запазят 
в сила по-строги разпоредби, 
съвместими с Договора в 
обхванатата от настоящата 
директива област, с цел осигуряване 
на по-високо ниво на защита на 
потребителите.

Or.en

Изменение 549
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държавите-членки запазват 
или въвеждат по-строги разпоредби, с 
които да гарантират по-високо ниво 
на защита на потребителите в 
областта, хармонизирана от 
настоящата директива, тези 
разпоредби трябва да са съвместими с 
Договора и трябва да се съобщят на 
Комисията.
Комисията публикува тази 
информация на уебсайт или по друг 
леснодостъпен начин.

Or.en
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Изменение 550
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 1в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правата, произтичащи от 
настоящата директива, се 
упражняват без нарушаване на други 
права, които потребителят може да 
упражнява съгласно националните 
правила, уреждащи договорна или 
извъндоговорна отговорност.

Or.en

Изменение 551
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Настоящата глава важи за 
договори от разстояние и тези, 
сключени извън търговския обект.
Настоящата глава не важи за 
договори от разстояние и тези, 
сключени извън търговския обект,
които:
a) засягат продажбата, 
придобиването, прехвърлянето или 
обременяването на недвижимо
имущество или на права върху 
недвижимо имущество,
б) засягат строежа или съществена 
реконструкция на сграда или 
отдаването под наем на сграда или 
жилище.

Or.de
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Обосновка

Договори за строеж или съществена реконструкция на сграда по правило се подготвят и 
от двете страни по договора много внимателно, така че не е необходимо предвиждане на 
право на отказ. В рамките на обсъжданията потребителят може да получи цялата 
информация. Задължението за даване на информация, произтичащо от настоящата глава, 
не са подходящи при подобни договори. Договорите за наем вече са регулирани всеобхватно 
и по много различен начин във всяка държава-членка.

Изменение 552
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Настоящата глава не важи за 
договори от разстояние и тези, 
сключени извън търговския обект, 
относно финансови услуги.

Or.de

Обосновка

Финансовите услуги са много комплексни и вече са регулирани всеобхватно от други 
директиви като Директивата за потребителски кредити и Директивата относно 
дистанционна търговия на финансови услуги. Информационните изисквания, както и 
правото на отказ на потребителя от договор за финансови услуги следователно би 
трябвало да се уредят в рамките на това специфично право на Общността.

Изменение 553
Andreas Schwab, Frank Engel

Предложение за директива
Член 4а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
Целева пълна хармонизация

Ако настоящата глава не предвижда 
друго, държавите-членки не могат да 
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запазват или въвеждат в своето 
национално право разпоредби, 
отклоняващи се от залегналите в 
настоящата глава.

Or.de

Изменение 554
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Sandra Kalniete, Lara Comi

Предложение за директива
Член 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4б
Приложно поле

1. Настоящата глава не се прилага за
договори от разстояние и тези, 
сключени извън търговския обект.
2. Настоящата глава не се прилага за 
договори от разстояние и тези, 
сключени извън търговския обект,
които:
a) засягат права върху недвижимо
имущество, с изключение на 
наемните отношения и 
строителните работи, отнасящи се 
до недвижимо имущество;
б) попадат в приложното поле на 
Директива 90/314/ЕИО на Съвета или 
на Директива 2008/122/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета.
3. Настоящата глава не се прилага за
договори, сключени извън търговския 
обект, като:
a) кредитни договори по смисъла на 
член 3, буква в) от Директива 
2008/48/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета;
б) застрахователни договори, 
различни от животозастраховането 
по смисъла на член 2, параграф 2 и 
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Приложение I, част A към Директива 
2009/138/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета;
в) животозастрахователни договори 
по смисъла на член 2, параграф 3 и 
приложение II към Директива 
2009/138/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета;
г) договори, при които насрещната 
стойност, която следва да плати 
потребителят, не надвишава 20 евро.
4. Настоящата глава не се прилага за 
договори от разстояние,
a) сключени чрез автомати за 
продажба или автоматизирани 
търговски обекти;
б) сключени с телекомуникационни 
оператори чрез платени обществени 
телефони за целите на ползването на 
последните или за ползването на
отделни, осъществени от 
потребителя телефонни, интернет-
или телефакс-връзки;
c) попадащи в приложното поле на 
Директива 2002/65/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.
5. Членове 12 до 19 не се прилагат за 
договори от разстояние и за тези, 
сключени извън търговския обект, за 
осигуряване на хотелско настаняване, 
транспорт, услуги по отдаване на 
автомобили под наем, кетъринг, 
развлечения ако в тях е предвидена 
конкретна дата или срок на 
изпълнение.

Or.de

Обосновка

Това изменение заменя предишните изменения 65 до 68, включително.
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Изменение 555
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Нова хармонизация

По отношение на членове 5—7, освен 
ако не е посочено друго в настоящата 
директива, държавите-членки могат 
да приемат или запазят в сила по-
строги разпоредби, съвместими с 
Договора в обхванатата от 
настоящата директива област, с цел 
осигуряване на по-високо ниво на 
защита на потребителите.
Държавите-членки нямат право да 
запазват или въвеждат в своето 
национално законодателство
разпоредби, отклоняващи се от 
заложените в настоящата глава, с 
изключение на предвиденото в членове 
9, 10, 11, член 13, параграф 2, членове 
19 и 20.

Or.en

Изменение 556
Robert Rochefort

Предложение за директива
Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация за потребителите Информация за потребителите и право 
на отказ по отношение на договори, 
сключени от разстояние и извън 
търговския обект

Or.fr
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Обосновка

Преориентиране на глави II и III от предложението на Комисията относно информацията 
за потребителите и правото на отказ по отношение на договори, сключени от разстояние 
и извън търговския обект. Позоваване, по подразбиране, на общия принцип на максимална 
хармонизация на разпоредбите на тази глава, с включване, когато е приложимо и за всеки 
евентуално засегнат член, на клауза за минимална хармонизация.

Изменение 557
Damien Abad, Constance Le Grip

Предложение за директива
Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация за потребителите Информация за потребителите и право 
на отказ при договори от разстояние 
и договори извън търговския обект

Or.fr

Обосновка

Глави II и III трябва да се слеят, за да се създаде единен режим за разпоредбите на 
настоящата директива, които засягат сърцевината на трансграничната търговия в 
рамките на единния пазар, във вида, в който е посочен от докладчика.

Изменение 558
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация за потребителите Информация за потребителите и право 
на отказ при договори от разстояние 
и такива, сключени извън търговския 
обект

Or.de
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Изменение 559
Othmar Karas

Предложение за директива
Глава 2 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация за потребителите Целева пълна хармонизация

Or.de

Изменение 560
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член -5 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -5

Освен ако не е предвидено друго в 
настоящата глава относно 
информацията за потребителите и 
правото на отказ по отношение на 
договори, сключени от разстояние и 
извън търговския обект, държавите-
членки нямат право да запазват или 
въвеждат в своето национално право 
разпоредби, отклоняващи се от 
заложените в настоящата глава.

Or.fr

Обосновка

Преориентиране на глави II и III от предложението на Комисията относно информацията 
за потребителите и правото на отказ по отношение на договори, сключени от разстояние 
и извън търговския обект. Позоваване, по подразбиране, на общия принцип на максимална 
хармонизация на разпоредбите на тази глава, с включване, когато е приложимо и за всеки 
евентуално засегнат член, на клауза за минимална хармонизация.
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Изменение 561
Othmar Karas

Предложение за директива
Член -5 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -5

Ако настоящата глава не предвижда 
друго, държавите-членки не могат да 
запазват или въвеждат в своето 
национално право разпоредби, 
отклоняващи се от залегналите в 
настоящата глава, за да гарантират 
различно ниво на защита на 
потребителите.

Or.de

Изменение 562
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи информационни изисквания Информационни изисквания

Or.en

Изменение 563
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди сключването на всеки договор 
за продажба или услуги търговецът 
предоставя на потребителя следната 

1. Преди сключването на всеки договор 
за продажба или услуги търговецът 
предоставя на потребителя информация
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информация, ако тя не е ясна от 
контекста:

за стоките или услугите, която 
потребителят логично може да 
очаква, вземайки предвид 
специфичните обстоятелства на 
договора и свързаните реклами, 
включително следното:

Or.en

Изменение 564
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди сключването на всеки договор
за продажба или услуги, търговецът 
предоставя на потребителя следната 
информация, ако тя не е ясна от 
контекста:

1. Своевременно и във всички случаи
преди сключването на договора от 
разстояние или извън търговския 
обект, търговецът съобщава на 
потребителя, на ясен, точен и 
разбираем език, следната информация:

Or.fr

Обосновка

Принципът, според който потребителят следва да разполага с определена информация,
преди да сключи договора, трябва да бъде потвърден по ясен и категоричен начин.

Изменение 565
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди сключването на всеки договор 
за продажба или услуги търговецът 
предоставя на потребителя следната 
информация, ако тя не е ясна от 
контекста:

1. Своевременно, за да се позволи 
ефективно запознаване на 
потребителя и във всички случаи 
преди сключването на всеки договор за 
продажба или услуги търговецът 
предоставя на потребителя, по ясен и 
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разбираем начин, следната 
информация:

Or.fr

Изменение 566
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди сключването на всеки договор
за продажба или услуги, търговецът 
предоставя на потребителя следната 
информация, ако тя не е ясна от 
контекста:

1. Своевременно и във всички случаи
преди сключването на договора от 
разстояние или извън търговския 
обект, търговецът съобщава на 
потребителя, по ясен и разбираем 
начин, следната информация:

Or.fr

Обосновка

Принципът, според който потребителят следва да разполага с определена информация 
преди да сключи договора, трябва да бъде потвърден по ясен и категоричен начин.

Изменение 567
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Pablo Arias 
Echeverría

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди сключването на всеки 
договор за продажба или услуги, 
търговецът предоставя на потребителя 
следната информация, ако тя не е ясна 
от контекста:

1. Преди потребителят да е обвързан 
с договор от разстояние, с договор, 
сключен извън търговския обект или
със съответно предложение за 
сключване на договор, търговецът или 
лицето, което го представлява или 
действа от негово име, своевременно 
предоставя на потребителя по ясен и 
разбираем начин следната информация, 
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ако тя не е ясна от контекста:

Or.de

Обосновка

Това изменение заменя предишното изменение 70.

Изменение 568
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди сключването на всеки договор 
за продажба или услуги търговецът 
предоставя на потребителя следната 
информация, ако тя не е ясна от 
контекста:

1. Преди сключването на всеки договор 
за продажба или услуги търговецът 
предоставя на потребителя следната 
информация, ако тя не е ясна от 
контекста:

-a) дали става въпрос за договор за 
продажба или договор за 
предоставяне на услуги, доколкото 
волята на страните се формира 
според съответната правна хипотеза.

Or.it

Изменение 569
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди сключването на всеки договор 
за продажба или услуги търговецът 
предоставя на потребителя следната 
информация, ако тя не е ясна от 
контекста:

1. Преди сключването на всеки договор 
за продажба или услуги търговецът 
предоставя на потребителя информация
за стоките или услугите, която 
потребителят логично може да 
очаква, вземайки предвид 
специфичните обстоятелства на 
договора и свързаните реклами, 
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включително следното:

Or.en

Изменение 570
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди сключването на всеки
договор за продажба или услуги,
търговецът предоставя на потребителя 
следната информация, ако тя не е ясна 
от контекста:

1. Преди потребителят да се обвърже 
с договор от разстояние или договор 
извън търговския обект, търговецът
или всяко лице, което го представлява 
или действа от негово име, 
своевременно предоставя на 
потребителя следната информация, ако 
тя не е ясна от контекста:

Or.de

Обосновка

Потребителите трябва да получат информацията преди да са се обвързали, давайки 
своето съгласие. Между офертата на потребителя и приемането й от търговеца и с това 
сключването на договора обаче все пак може да мине известно време.

Изменение 571
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди сключването на всеки договор 
за продажба или услуги търговецът 
предоставя на потребителя следната 
информация, ако тя не е ясна от 
контекста:

1. Достатъчно време преди
сключването на всеки договор за 
продажба или услуги търговецът 
предоставя на потребителя следната 
информация:

Or.en
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Изменение 572
Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква a) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) основните характеристики на 
продукта, до степен, уместна предвид 
средството за комуникация и 
продукта;

a) наименованието или описанието на 
стоката или услугата;

Or.de

Изменение 573
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в случай на цифрови продукти, 
технически мерки за защита, когато 
е приложимо, и оперативната 
съвместимост с масово използван 
хардуер и софтуер, както и всяка 
известна липса на оперативна 
съвместимост

Or.en

Изменение 574
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) селищен адрес и самоличност на 
търговеца, например неговото търговско 
наименование и, когато е приложимо,

б) селищен адрес на мястото на 
стопанска дейност и самоличност на 
търговеца, например неговото търговско 
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селищен адрес и самоличност на 
търговеца, от чието име той действа;

наименование, и селищен адрес на 
мястото на стопанска дейност и 
самоличност на търговеца, от чието име 
той действа;

Or.en

Обосновка

Адресът следва да се отнася за действителното място на стопанска дейност на 
търговеца.

Изменение 575
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) селищен адрес и самоличност на 
търговеца, например неговото търговско 
наименование и, когато е приложимо, 
селищен адрес и самоличност на 
търговеца, от чието име той действа;

б) селищен адрес на стопанска 
дейност и самоличност на търговеца, 
например неговото търговско 
наименование и, когато е приложимо, 
селищен адрес на стопанска дейност и 
самоличност на търговеца, от чието име 
той действа;

Or.en

Изменение 576
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) селищен адрес и самоличност на 
търговеца, например неговото търговско 
наименование и, когато е приложимо, 
селищен адрес и самоличност на 
търговеца, от чието име той действа;

б) търговски адрес и самоличност на 
търговеца, например неговото търговско 
наименование и, когато е приложимо, 
търговски адрес и самоличност на 
търговеца, от чието име той действа;
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Or.fr

Изменение 577
Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) селищен адрес и самоличност на 
търговеца, например неговото 
търговско наименование и, когато е 
приложимо, селищен адрес и 
самоличност на търговеца, от чието 
име той действа;

б) служебен адрес и самоличност на 
търговеца;

Or.de

Изменение 578
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) селищен адрес и самоличност на 
търговеца, например неговото търговско 
наименование и, когато е приложимо,
селищен адрес и самоличност на 
търговеца, от чието име той действа;

б) селищен адрес на мястото на 
стопанска дейност и самоличност на 
търговеца, например неговото търговско 
наименование, и селищен адрес и 
самоличност на търговеца, от чието име 
той действа;

Or.en

Изменение 579
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) данни за контакт, включително 
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телефонния номер и всякакви други 
средства за комуникация от 
разстояние, позволяващи на 
потребителя бързо да установи 
контакт с търговеца и да общува 
пряко с него

Or.en

Изменение 580
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ба) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) данните за контакт, 
включително телефонния номер или 
други средства за комуникация от 
разстояние (факс, електронен адрес и 
т.н.), чрез който потребителят 
може действително да се свърже с 
търговеца и бързо да влезе в директна 
връзка с него;

Or.fr

Обосновка

Не е достатъчно да се посочат телефонните номера или електронният адрес на 
търговеца. Често се установяват забавени отговори или недействителни данни за 
контакт. Следователно е важно да се уточни, че те следва да позволят на потребителя да 
влезе действително и бързо в директна връзка с търговеца.

Изменение 581
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ба) (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) най-малко един контакт на 
търговеца, който да позволява на 
потребителя да влезе действително и 
бързо във връзка с него (телефонен 
номер, номер на факс или пощенски 
адрес);

Or.fr

Обосновка

Важно е търговецът да предостави най-малко един контакт, който да позволява на 
потребителя да се свърже бързо с него (пощенският адрес в това отношение не е 
достатъчен) и действително (често се случва предоставените на потребителя телефонни 
номера да са недействителни).

Изменение 582
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ба) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) търговския адрес на търговеца, 
както и неговия телефонен номер и 
номер на факс или пощенския му 
адрес, когато е приложимо, за да 
може потребителят действително 
да се свърже с търговеца;

Or.fr

Обосновка

Тъй като телефонните номера, посочени на уебсайтовете на някои търговци, невинаги са 
валидни, от съществено значение е директивата изрично да посочи необходимостта от 
действително средство за контакт между търговеца и потребителя. Всеки потребител 
трябва да има възможност да се свърже с търговеца, с когото е сключил договор, по-
специално в случай на проблем при транспорта на стоката или в рамките на изпълнението 
на договора.
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Изменение 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) адреса на стопанска дейност на 
търговеца и неговия телефонен номер 
или номер на факс или адрес на 
електронната поща, ако съществува 
такъв, така че потребителят да 
може бързо да установи контакт с 
търговеца и да общува ефективно с 
него;

Or.en

Обосновка

Все повече търговци вече не използват факс, тъй като тази технология скоро ще излезе от 
употреба. Пълно ниво на хармонизация.

Изменение 584
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) цената с включени данъци или, 
когато естеството на продукта е такова, 
че цената не може да бъде изчислена 
предварително в разумни граници, 
начинът, по който тя се изчислява, както 
и, когато е целесъобразно, всички 
допълнителни разходи за транспорт, 
доставка или пощенски такси или, 
когато тези такси не могат да бъдат 
изчислени предварително в разумни 
граници, обстоятелството, че такива 
допълнителни такси могат да бъдат 

в) окончателната цена с включени 
данъци или, когато естеството на 
продукта е такова, че цената не може да 
бъде изчислена предварително в 
разумни граници, начинът, по който тя 
се изчислява, както и, когато е 
целесъобразно, всички допълнителни 
разходи за транспорт, доставка или 
пощенски такси или, когато тези такси 
не могат да бъдат изчислени 
предварително в разумни граници, 
обстоятелството, че такива 
допълнителни такси могат да бъдат 
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дължими; дължими; в случай на безсрочен 
договор, окончателната цена означава 
общите месечни разходи

Or.en

Обосновка

Цената, посочена в преддоговорната информация, следва да е точно тази, която 
потребителят ще заплаща.

Изменение 585
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) цената с включени данъци или, 
когато естеството на продукта е такова, 
че цената не може да бъде изчислена 
предварително в разумни граници, 
начинът, по който тя се изчислява, както 
и, когато е целесъобразно, всички 
допълнителни разходи за транспорт, 
доставка или пощенски такси или, 
когато тези такси не могат да бъдат 
изчислени предварително в разумни 
граници, обстоятелството, че такива 
допълнителни такси могат да бъдат 
дължими;

в) окончателната цена с включени 
данъци или, когато естеството на 
стоката или услугата е такова, че 
цената не може да бъде изчислена 
предварително в разумни граници, 
начинът, по който тя се изчислява, както 
и, когато е целесъобразно, всички 
допълнителни разходи за транспорт, 
доставка или пощенски такси или, 
когато тези такси не могат да бъдат 
изчислени предварително в разумни 
граници, обстоятелството, че такива 
допълнителни такси могат да бъдат 
дължими;

Or.fr

Изменение 586
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) цената с включени данъци или, 
когато естеството на продукта е такова, 
че цената не може да бъде изчислена 
предварително в разумни граници, 
начинът, по който тя се изчислява, както 
и, когато е целесъобразно, всички 
допълнителни разходи за транспорт, 
доставка или пощенски такси или, 
когато тези такси не могат да бъдат 
изчислени предварително в разумни 
граници, обстоятелството, че такива 
допълнителни такси могат да бъдат 
дължими;

в) окончателната цена с включени 
данъци или, когато естеството на 
продукта е такова, че цената не може да 
бъде изчислена предварително в 
разумни граници, начинът, по който тя 
се изчислява, както и, когато е 
целесъобразно, всички допълнителни 
разходи за транспорт, доставка или 
пощенски такси или, когато тези такси 
не могат да бъдат изчислени 
предварително в разумни граници, 
обстоятелството, че такива 
допълнителни такси могат да бъдат 
дължими; в случай на безсрочен
договор следва да се посочат общите 
месечни разходи.

Or.en

Изменение 587
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) цената с включени данъци или, когато 
естеството на продукта е такова, че 
цената не може да бъде изчислена 
предварително в разумни граници, 
начинът, по който тя се изчислява, както 
и, когато е целесъобразно, всички 
допълнителни разходи за транспорт, 
доставка или пощенски такси или, 
когато тези такси не могат да бъдат 
изчислени предварително в разумни 
граници, обстоятелството, че такива 
допълнителни такси могат да бъдат 
дължими;

в) цената с включени данъци или, когато 
естеството на стоката или услугата е 
такова, че цената не може да бъде 
изчислена предварително в разумни 
граници, начинът, по който тя се 
изчислява, както и, когато е 
целесъобразно, всички допълнителни 
разходи за транспорт, доставка или 
пощенски такси и всички други разходи
или, когато тези такси не могат да бъдат 
изчислени предварително в разумни 
граници, обстоятелството, че такива 
допълнителни такси могат да бъдат 
дължими;
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Or.el

Изменение 588
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) цената с включени данъци или, когато 
естеството на продукта е такова, че 
цената не може да бъде изчислена 
предварително в разумни граници, 
начинът, по който тя се изчислява, както 
и, когато е целесъобразно, всички 
допълнителни разходи за транспорт, 
доставка или пощенски такси или, 
когато тези такси не могат да бъдат 
изчислени предварително в разумни 
граници, обстоятелството, че такива 
допълнителни такси могат да бъдат 
дължими;

в) цената с включени данъци или, когато 
естеството на продукта е такова, че 
цената не може да бъде изчислена 
предварително в разумни граници, 
начинът, по който тя се изчислява, както 
и, когато е целесъобразно, всички 
допълнителни разходи за транспорт, 
доставка или пощенски такси или, 
когато тези такси не могат да бъдат 
изчислени предварително в разумни 
граници, обстоятелството, че такива 
допълнителни такси могат да бъдат 
дължими. В случай на договор за 
услуги, включващ абонамент, цената 
означава общите месечни разходи за 
абонамента;

държавите-членки нямат право да 
запазват или въвеждат в своето 
национално право разпоредби, 
отклоняващи се от заложените в 
член 5, включително по-строги или 
по-снизходителни разпоредби, 
предназначени да гарантират 
различно ниво на защита на 
потребителите.

Or.en
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Изменение 589
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) цената с включени данъци или, 
когато естеството на продукта е такова, 
че цената не може да бъде изчислена 
предварително в разумни граници, 
начинът, по който тя се изчислява, както 
и, когато е целесъобразно, всички 
допълнителни разходи за транспорт, 
доставка или пощенски такси или, 
когато тези такси не могат да бъдат 
изчислени предварително в разумни 
граници, обстоятелството, че такива 
допълнителни такси могат да бъдат 
дължими;

в) окончателната цена с включени 
данъци или, когато естеството на 
продукта е такова, че цената не може да 
бъде изчислена предварително в 
разумни граници, начинът, по който тя 
се изчислява, както и, когато е 
целесъобразно, всички допълнителни 
разходи за транспорт, доставка или 
пощенски такси или, когато тези такси 
не могат да бъдат изчислени 
предварително в разумни граници, 
обстоятелството, че такива 
допълнителни такси могат да бъдат 
дължими; ако е приложимо, 
процентът от цената, който 
съставлява таксата за копиране за 
лично ползване на оборудване или 
празен носител. В случай на безсрочен 
договор, окончателната цена означава 
общите месечни разходи.

Or.en

Изменение 590
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) цената с включени данъци или, 
когато естеството на продукта е 
такова, че цената не може да бъде 
изчислена предварително в разумни 
граници, начинът, по който тя се 
изчислява, както и, когато е 
целесъобразно, всички допълнителни 
разходи за транспорт, доставка или 

в) окончателната цена с включени 
данъци и всички допълнителни разходи 
за транспорт, доставка или пощенски 
такси или, когато тези такси не могат да 
бъдат изчислени предварително в 
разумни граници, обстоятелството, че 
такива допълнителни такси могат да 
бъдат дължими;
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пощенски такси или, когато тези такси 
не могат да бъдат изчислени 
предварително в разумни граници, 
обстоятелството, че такива 
допълнителни такси могат да бъдат 
дължими;

Or.el

Обосновка

От решаващо значение за потребителя е да знае каква е окончателната цена, която ще 
заплати, включително всички допълнителни разходи.

Изменение 591
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) цената с включени данъци или,
когато естеството на продукта е такова, 
че цената не може да бъде изчислена 
предварително в разумни граници, 
начинът, по който тя се изчислява, 
както и, когато е целесъобразно,
всички допълнителни разходи за 
транспорт, доставка или пощенски такси 
или, когато тези такси не могат да бъдат 
изчислени предварително в разумни 
граници, обстоятелството, че такива 
допълнителни такси могат да бъдат 
дължими;

в) цената с включени данъци, освен 
когато естеството на продукта е такова 
или колебанията на пазара, например
на суровините, са такива, че цената не 
може да бъде изчислена предварително 
в разумни граници, както и всички 
допълнителни разходи за транспорт, 
доставка или пощенски такси или, 
когато тези такси не могат да бъдат 
изчислени предварително в разумни 
граници, обстоятелството, че такива 
допълнителни такси могат да бъдат 
дължими;

Or.de

Обосновка

От един търговец не може да се иска да разкрие как калкулира цените си. Той трябва да се 
съобразява със ситуации, в които цената не може предварително да се фиксира точно 
поради колебанията на пазара, върху които търговецът няма влияние.
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Изменение 592
Toine Manders

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) цената с включени данъци или, когато 
естеството на продукта е такова, че 
цената не може да бъде изчислена 
предварително в разумни граници, 
начинът, по който тя се изчислява, както 
и, когато е целесъобразно, всички 
допълнителни разходи за транспорт, 
доставка или пощенски такси или, 
когато тези такси не могат да бъдат 
изчислени предварително в разумни 
граници, обстоятелството, че такива 
допълнителни такси могат да бъдат 
дължими;

в) цената с включени данъци или, когато 
естеството на продукта е такова, че 
цената не може да бъде изчислена 
предварително в разумни граници, 
начинът, по който тя се изчислява, както 
и, когато е целесъобразно, всички 
допълнителни разходи за транспорт, 
доставка или пощенски такси или, 
когато тези такси не могат да бъдат 
изчислени предварително в разумни
граници, обстоятелството, че такива 
допълнителни такси могат да бъдат 
дължими. В случай на договор за 
услуги, включващ абонамент, цената 
се равнява на общите месечни разходи 
за абонамента;

Or.en

Изменение 593
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) цената с включени данъци или, 
когато естеството на продукта е такова, 
че цената не може да бъде изчислена 
предварително в разумни граници, 
начинът, по който тя се изчислява, както 
и, когато е целесъобразно, всички 
допълнителни разходи за транспорт, 
доставка или пощенски такси или, 
когато тези такси не могат да бъдат 
изчислени предварително в разумни 
граници, обстоятелството, че такива 
допълнителни такси могат да бъдат 

в) окончателната цена с включени 
данъци или, когато естеството на 
продукта е такова, че цената не може да 
бъде изчислена предварително в 
разумни граници, начинът, по който тя 
се изчислява, както и, когато е 
целесъобразно, всички допълнителни 
разходи за транспорт, доставка или 
пощенски такси или, когато тези такси 
не могат да бъдат изчислени 
предварително в разумни граници, 
обстоятелството, че такива 
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дължими; допълнителни такси могат да бъдат 
дължими; в случай на безсрочен 
договор, окончателната цена означава 
общите месечни разходи.

Or.en

Изменение 594
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) данни за контакт, включително 
телефонния номер и всякакви други 
средства за комуникация от 
разстояние, позволяващи на 
потребителя бързо да установи 
контакт с търговеца и да общува 
пряко с него.

Or.en

Изменение 595
Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) организацията на плащане, 
доставка, изпълнение и политиката 
за разглеждане на жалби, в случай на 
отклонения от изискванията за 
дължима професионална грижа;

заличава се

Or.de
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Изменение 596
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) организацията на плащане, доставка,
изпълнение и политиката за 
разглеждане на жалби, в случай на 
отклонения от изискванията за 
дължима професионална грижа;

г) организацията на плащане, доставка и 
изпълнение;

Or.en

Изменение 597
Werner Langen, Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) организацията на плащане, доставка, 
изпълнение и политиката за 
разглеждане на жалби, в случай на 
отклонения от изискванията за дължима 
професионална грижа;

г) организацията на плащане, доставка, 
изпълнение, в случай на отклонения от 
изискванията за дължима 
професионална грижа;

Or.de

Обосновка

Es kann Gewerbetreibenden und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen nicht zugemutet 
werden, über das Verfahren zum Umgang mit Beschwerden informieren zu müssen. Zum einen 
verfügen mittelständische Unternehmen mangels Ressourcen oft nicht über derartige Verfahren. 
Zum anderen würde die Verpflichtung zu einer negativen Auskunft über das Nichtbestehen eines 
Beschwerdeverfahrens faktisch einen Druck erzeugt, ein solches einrichten zu müssen. Es ist im 
ureigensten Interesse aller Unternehmen mit Kundenkontakt, unmittelbar auf deren Wünsche und 
Beschwerden in angemessener Form und zur Zufriedenheit des Kunden zu reagieren. Sollte ein 
unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren bestehen, so wird der Gewerbetreibende von sich aus 
seine Kunden entsprechend informieren. Eine gesetzlich festgeschriebene Pflicht ist in dieser 
Hinsicht überflüssig und kontraproduktiv.
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Изменение 598
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) организацията на плащане, доставка,
изпълнение и политиката за 
разглеждане на жалби, в случай на 
отклонения от изискванията за 
дължима професионална грижа;

г) организацията на плащане, доставка и 
изпълнение;

Or.en

Изменение 599
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) организацията на плащане, доставка, 
изпълнение и политиката за 
разглеждане на жалби, в случай на 
отклонения от изискванията за 
дължима професионална грижа;

г) организацията на плащане, доставка, 
изпълнение, политиката за разглеждане 
на жалби, и селищния адрес, на който 
потребителят може да изпрати 
жалба;

Or.fr

Обосновка

Изключване на понятието за дължима професионална грижа, твърде неясно и предмет на 
тълкуване. Добавя се адрес, на който могат да се изпращат жалбите.

Изменение 600
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) организацията на плащане, доставка, г) в случай, че трябва да се договорят 
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изпълнение и политиката за 
разглеждане на жалби, в случай на 
отклонения от изискванията за 
дължима професионална грижа;

условия, които се отклоняват от 
законовите разпоредби, организацията 
на плащане, доставка и изпълнение.

Or.de

Обосновка

Не е задача на предприятията да дават информация относно общи законови разпоредби. 
Търговецът трябва да се задължи да дава информация само ако иска при сключването на 
сделките си да договори условия, които се отклоняват от законовите разпоредби. Да се 
изисква задължително информация за подаването на жалби би било в ущърб за малките и 
средни предприятия, защото често те нямат формализирана система за обработване на 
жалби.

Изменение 601
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) организацията на плащане, доставка, 
изпълнение и политиката за 
разглеждане на жалби, в случай на 
отклонения от изискванията за 
дължима професионална грижа;

г) организацията на плащане, доставка, 
изпълнение и политиката за 
разглеждане на жалби;

Or.fr

Изменение 602
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) организацията на плащане, доставка, 
изпълнение и политиката за 
разглеждане на жалби, в случай на 
отклонения от изискванията за 
дължима професионална грижа;

г) организацията на плащане, доставка и 
изпълнение;



AM\836026BG.doc 237/267 PE450.954v01-00

BG

Or.de

Обосновка

Данните за процедурата при обработването на жалби би довела на практика до това, че 
ще се формулират само празни общи клаузи, които нямат истинска допълнителна 
стойност за потребителя.

Изменение 603
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) политиката за разглеждане на 
жалби и селищния адрес на мястото 
на стопанска дейност на търговеца (и 
когато е приложимо — на търговеца, 
от чието име той действа), на който 
потребителят може да изпраща
евентуални жалби;

Or.en

Изменение 604
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) възможността за използване на 
доброволно уреждане на споровете, 
където е приложимо;

Or.en
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Изменение 605
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) крайния срок, до който 
търговецът се ангажира да достави 
стоката или да предостави услугата;

Or.fr

Изменение 606
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) процедурата за разглеждане на 
жалби, както и селищния адрес на 
търговеца или на търговеца, от 
чието име той действа, и селищния 
адрес, на който потребителят може 
да изпраща евентуални жалби;

Or.en

Изменение 607
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) възможността за използване на 
подходящи механизми за 
обезщетение, включително 
колективни искове и системи за 
алтернативно решаване на спорове.
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Or.en

Изменение 608
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) наличието на право на отказ, когато 
то е приложимо;

д) наличието или липсата на право на 
отказ и условията и процедурите за 
упражняване на това право, 
включително евентуалните разходи 
за връщането на стоките, в 
съответствие с приложение 1;

Or.en

Изменение 609
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) наличието на право на отказ, когато 
то е приложимо;

д) наличието или липсата на право на 
отказ и, когато то е приложимо, 
условията и процедурите за неговото 
упражняване в съответствие с 
приложение І, включително срока за 
отказ и наименование и адрес на 
търговеца, на който трябва да се 
съобщи отказът;

Or.fr

Обосновка

Важно е потребителят да разполага с информация относно правото на отказ, 
процедурите за неговото упражняване, но и относно липсата на това право за някои видове 
стоки или услуги.
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Изменение 610
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) наличието на право на отказ, когато 
то е приложимо;

д) наличието или липсата на право на 
отказ, както, когато то е приложимо, 
условията за неговото упражняване;

Or.fr

Изменение 611
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) наличието на право на отказ, когато 
то е приложимо;

д) наличието или липсата на право на 
отказ, както и условието и 
процедурата за упражняването на 
правата, включително евентуалните 
разходи по връщане на стоката, 
когато е приложимо;

Or.en

Изменение 612
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) наличието на право на отказ, когато 
то е приложимо;

д) когато се прилага право на отказ, 
условията, срока и процедурата за 
упражняване на това право; 
търговецът може да използва за тази 
цел образеца за информация от която 
формуляра за отказ и образеца на 
формуляр за отказ съответно от 
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части A и Б от приложение I,  или 
друга еднозначна декларация; ако 
търговецът информира потребителя, 
като използва образеца за 
информация относно правото на 
отказ от приложение І, част А, той 
удовлетворява тези информационни 
изисквания;

Or.de

Обосновка

Това изменение заменя предишното изменение 75.

Изменение 613
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) наличието на право на отказ, когато 
то е приложимо;

д) наличието или липсата на право на 
отказ и условията и процедурите за 
упражняване на това право, 
включително евентуалните разходи 
за връщането на стоките, в 
съответствие с приложение I;

Or.en

Изменение 614
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Małgorzata 
Handzlik

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) наличието на право на отказ, когато 
то е приложимо;

д) наличието на право на отказ, когато 
то е приложимо, условията, срока и 
процедурата за упражняване на това 
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право, с информация, че 
потребителят би дължал заплащане 
за разходите на търговеца в разумни 
граници съгласно член 17, параграф 2, 
ако потребителят реши да се 
възползва от правото на отказ след 
като е подал искане в съответствие с 
член 10, параграф 2, буква а) или член 
11, параграф 4, буква а).

Or.en

Изменение 615
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) наличието на право на отказ, когато 
то е приложимо;

д) когато се прилага право на отказ, 
условията, срока и процедурата за 
упражняване на това право; 
търговецът може да използва за тази 
цел образеца за информация от 
формуляра за отказ и образеца на 
формуляр за отказ съответно от 
части A и Б от приложение I,  или 
друга еднозначна декларация; ако 
търговецът информира потребителя, 
като използва образеца за 
информация относно правото на 
отказ от приложение І, част А, той 
удовлетворява тези информационни 
изисквания;

Or.de

Обосновка

Използването на формуляр-образец е голямо улеснение преди всичко за малките и средните
предприятия и предотвратява спорове относно изискванията относно информацията за 
правото на отказ. В името на правната сигурност е важно търговецът да се чувства 
уверен, че като използва образеца, предоставя информацията съгласно изискванията.
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Изменение 616
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) наличието на право на отказ, когато 
то е приложимо;

д) наличието или липсата на право на 
отказ и условията и процедурите за 
упражняване на това право, 
включително евентуалните разходи 
за връщането на стоките, в 
съответствие с приложение 1;

Or.en

Обосновка

Не считам, че е достатъчно потребителите просто да бъдат уведомени, че имат право на 
отказ. Вместо това, те следва също да бъдат информирани какво означава това на 
практика и, по-конкретно, как да упражняват това право ефективно. Много потребители 
получават първоначалните съвети относно своите права от търговеца, затова е важно 
търговците да са задължени да предоставят цялостна информация на мястото на 
продажба. Ако тези допълнителни подробности не се предоставят, има значителен риск 
потребителят да не е запознат с това как и/или кога трябва да упражни своето право на 
отказ. В резултат  това ключово право би могло да бъде накърнено.

Изменение 617
Catherine Soullie

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) наличието на право на отказ, когато 
то е приложимо;

д) наличието или липсата на право на 
отказ;

Or.en
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Изменение 618
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) уточнение за това кой понася 
разходите по връщането на стоките 
след отказ, когато е приложимо;

Or.en

Изменение 619
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) информация относно 
финансовите гаранции за 
възстановяване на плащания, 
извършени предварително, в случай на 
отказ или отмяна;

Or.en

Изменение 620
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) когато не съществува право на 
отказ поради изрично искане за 
изпълнение на услугата по време на 
срока за отказ, в съответствие с член 
19, информацията, че потребителят 
не може да се възползва от право на 
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отказ в резултат на искането;

Or.fr

Обосновка

За да бъде изборът на потребителя информиран, необходимо е преди той да направи своя 
избор, да бъде запознат с последствията от евентуално изрично искане за изпълнение на 
услугата по време на срока за отказ, т.е. неговата бъдеща невъзможност за упражняване 
на право на отказ.

Изменение 621
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) крайния срок на доставка, до 
който търговецът се ангажира да 
достави стоката или да предостави 
услугата;

Or.fr

Обосновка

Посочването на краен срок на доставка е важна информация, която води до добро 
информиране на потребителите.

Изменение 622
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) информация относно 
финансовите гаранции за 
възстановяване на предварителни 
плащания в случай на отказ от или 
прекратяване на договора;
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Or.en

Изменение 623
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) когато е приложимо, уточняване 
кой понася разходите по връщането 
на стоките след отказ;

Or.en

Изменение 624
Damien Abad

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) когато не съществува право на 
отказ, в съответствие с член 19, 
информацията, че потребителят 
няма да има право на отказ;

Or.fr

Обосновка

Важно е потребителят да разполага с информация относно отказа, процедурите за 
неговото упражняване, но също така и относно липсата на това право за някои видове 
стоки или услуги.

Изменение 625
Damien Abad, Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дб) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) крайния срок на доставка, до 
който търговецът се ангажира да 
достави стоката или да предостави
услугата;

Or.fr

Обосновка

Посочването на краен срок на доставка е важна информация, която води до по-добра 
защита на потребителите. Позволява също така да се адаптира сделката към 
естеството на стоката или предлаганата услуга.

Изменение 626
Damien Abad, Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) невъзможността за потребителя 
да използва правото на отказ, когато 
изрично иска изпълнението на 
услугата по време на срока за отказ;

Or.fr

Обосновка

Определянето на невъзможността за използване на правото на отказ, ако потребителят 
иска изрично изпълнението на услугата по време на периода на отказ, представлява също 
така важна информация за потребителя.

Изменение 627
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква да) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) уточнение за това кой понася 
разходите по връщането на стоките 
след отказ, когато е приложимо;

Or.en

Изменение 628
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) информация относно 
финансовите гаранции за 
възстановяване на плащания, 
извършени предварително, в случай на 
отказ или отмяна;

Or.en

Изменение 629
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква дв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) съществуването на кодекси на 
поведение и начина, по който те 
могат да бъдат получени, когато е 
приложимо;

Or.en

Изменение 630
Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква е) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) наличието на сервизно обслужване 
след продажбата и условията за него, 
както и търговски гаранции, където 
това е приложимо;

заличава се

Or.de

Изменение 631
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква е) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) наличието на сервизно обслужване 
след продажбата и условията за него, 
както и търговски гаранции, където това 
е приложимо;

е) освен припомнянето за наличието на 
законни права за съответствие за 
стоките, наличието на сервизно 
обслужване след продажбата и 
условията за него, както и търговски 
гаранции, където това е приложимо;

Or.fr

Изменение 632
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква е) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(е) наличието на сервизно обслужване 
след продажбата и условията за него, 
както и търговски гаранции, където това 
е приложимо;

е) освен припомнянето за наличието на 
законни права за съответствие за 
стоките, наличието на сервизно 
обслужване след продажбата и 
условията за него, както и търговски 
гаранции, където това е приложимо;

Or.fr
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Обосновка

Важно е да се припомни наличието на законни права за съответствие за стоките.

Изменение 633
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) съществуването на кодекси на 
поведение и начина, по който те 
могат да бъдат получени, когато е 
приложимо;

Or.en

Изменение 634
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) където е приложимо, наличието 
на обслужване на клиентите след 
продажбата и условията за него, 
както и търговските гаранции;

Or.en

Изменение 635
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква еб) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) когато е приложимо, 
съществуването на кодекс на 
поведение и начина, по който може да 
се прибегне до него

Or.en

Изменение 636
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) срока на договора, когато това е 
приложимо, или, ако договорът е 
безсрочен, условията за неговото 
прекратяване;

ж) срока на договора, когато това е 
приложимо, или, ако договорът е 
безсрочен или автоматично 
подновяем, условията за неговото 
прекратяване;

Or.en

Изменение 637
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) срока на договора, когато това е 
приложимо, или, ако договорът е 
безсрочен, условията за неговото 
прекратяване;

ж) срока на договора, когато това е 
приложимо, или, ако договорът е 
безсрочен или автоматично 
подновяем, условията за неговото 
прекратяване;

Or.en
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Изменение 638
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ж) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) срока на договора, когато това е 
приложимо, или, ако договорът е 
безсрочен, условията за неговото 
прекратяване;

ж) срока на договора, когато това е 
приложимо, или, ако договорът е 
безсрочен, условията за неговото 
прекратяване, ако трябва да се 
договорят условия, които се 
отклоняват от законовите 
разпоредби;

Or.de

Обосновка

Не е задача на предприятията, да дават информация относно общи законови разпоредби, 
особено при трансгранични договори съгласно Регламент Рим І, където се прилага правото 
на местожителство/пребиваване на потребителя. Търговецът трябва да се задължи да 
дава информация само ако иска при сключването на сделките си да договори условия, които 
се отклоняват от законовите разпоредби.

Изменение 639
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) срока на договора, когато това е 
приложимо, или, ако договорът е 
безсрочен, условията за неговото 
прекратяване;

ж) срока на договора, когато това е 
приложимо, или, ако договорът е 
безсрочен или автоматично 
подновяем, условията за неговото 
прекратяване;

Or.en
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Изменение 640
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ж) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) срока на договора, когато това е 
приложимо, или, ако договорът е 
безсрочен, условията за неговото
прекратяване;

ж) срока на договора, когато това е 
приложимо, или, ако договорът е 
безсрочен или автоматично се 
подновява, условията за неговото 
прекратяване;

Or.fr

Изменение 641
Toine Manders

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ж) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) срока на договора, когато това е 
приложимо, или, ако договорът е 
безсрочен, условията за неговото 
прекратяване;

ж) срока на договора, когато това е 
приложимо, или, ако договорът е 
безсрочен, условията и начина за 
неговото прекратяване;

Or.en

Изменение 642
Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква з) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) минималния срок, за който 
потребителят има задължения по 
договора, когато това е приложимо;

заличава се

Or.de
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Изменение 643
Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква и) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) наличието на депозити или други 
финансови гаранции, които се 
заплащат или дават от потребителя 
по искане на търговеца, и условията 
по тях.

заличава се

Or.de

Изменение 644
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) обстоятелството, че договорът 
ще бъде сключен с търговец, в 
резултат на което потребителят ще 
се ползва от защитата, осигурена от 
настоящата директива

Or.en

Изменение 645
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква иб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) дали другата страна е 
потребител в случай на договор, 
сключен чрез посредник
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Or.en

Изменение 646
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ив) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ив) срока, в рамките на който 
офертата ще бъде валидна

Or.en

Изменение 647
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква иг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иг) прилагането на технически мерки 
за защита за цифрови продукти, 
когато е приложимо

Or.en

Обосновка

Потребителите трябва да получават достатъчна и ясна информация относно 
ограниченията при използването на закупени цифрови продукти.

Изменение 648
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ид) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ид) оперативната съвместимост на 
цифрови продукти с хардуер и 
софтуер според информацията, с 
която търговецът разполага или с 
която той логично може да бъде
запознат, включително всякаква 
липса на оперативна съвместимост

Or.en

Обосновка

Оперативната съвместимост е важно средство за постигане на потребителско 
благосъстояние в цифровата среда. При закупуване на цифрови стоки, интересът на 
потребителя зависи от възможността за обмяна на данни от един софтуер или хардуер 
към друг, както и възможността за използване на цифрови стоки на устройство по негов 
избор.

Изменение 649
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) когато е приложимо, прилагането 
на мерки за техническа защита за 
цифровите продукти, както и 
оперативната съвместимост на
цифровите продукти с компютърния 
хардуер и софтуер в зависимост от 
това, което търговецът знае или би 
трябвало обективно да знае 
(включително липса на оперативна 
съвместимост);

Or.fr
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Изменение 650
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) оперативната съвместимост на 
цифрови продукти с хардуер или 
софтуер, доколкото търговецът има 
информация по този въпрос, както и 
всеки вид несъвместимост.

Or.en

Изменение 651
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква иб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) че договорът е сключен от 
търговец и че съобразно с това 
потребителят се ползва от 
защитата на настоящата 
директива;

Or.en

Изменение 652
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ив) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ив) приемането на технически мерки 
за защита за цифрови продукти, 
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когато е приложимо;

Or.en

Изменение 653
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква иг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иг) периода от време, през който 
офертата е валидна;

Or.en

Изменение 654
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ид) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ид) уточняване дали другата страна е 
потребител, в случай на договор, 
сключен чрез посредник;

Or.en

Изменение 655
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata 
Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква иа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) възможността за достъп до 
извънсъдебна процедура за жалби и 
компенсации, на която подлежи
търговецът, и предпоставките за 
получаване на този достъп.

Or.de

Обосновка

Това изменение заменя предишното изменение 77.

Изменение 656
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) прилагането на технически мерки 
за защита за цифрови продукти, 
когато е приложимо;

Or.en

Изменение 657
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква иб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) оперативната съвместимост на 
цифрови продукти с хардуер и 
софтуер според информацията, с 
която търговецът разполага или с 
която той логично може да е 
запознат, включително всякаква 
липса на оперативна съвместимост.



AM\836026BG.doc 260/267 PE450.954v01-00

BG

Or.en

Изменение 658
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) прилагането на технически мерки 
за защита за цифрови продукти, 
когато е приложимо;

Or.en

Обосновка

Отнася се конкретно за цифрови продукти. Потребителите трябва да получават 
достатъчна и ясна информация относно евентуални ограничения за използването на 
закупени цифрови продукти, които биха могли да са предвидени в договора и/или наложени 
от технологична система и да засегнат използваемостта на стоката, противно на 
очакванията на потребителя.

Изменение 659
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква иб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) съвместимостта на цифрови 
продукти с хардуер и софтуер според 
информацията, с която търговецът
разполага или с която той логично 
може да е запознат, включително 
всякаква липса на съвместимост;

Or.en
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Обосновка

Отнася се конкретно за цифрови продукти. Понастоящем, разпоредбите относно 
информационните изисквания не съответстват на спецификите на цифровите стоки. При 
закупуване на цифрови стоки, интересът на потребителя зависи от наличието на 
информация относно възможността за използване на цифровите стоки на устройство или 
оборудване по негов избор, както и информация относно възможността за обмяна на данни 
от един софтуер или хардуер към друг.

Изменение 660
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Търговецът гарантира, че 
информацията относно неговия 
селищен адрес и телефонен номер, 
както и относно цената с включени 
данъци и наличието на право на 
отказ, се предоставя по такъв начин, 
че потребителят може лесно да я 
открие

Or.en

Изменение 661
Morten Løkkegaard

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. прилагането на технически мерки 
за защита за цифрови продукти, 
когато е приложимо;

Or.en
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Изменение 662
Morten Løkkegaard

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. оперативната съвместимост на 
цифрови продукти с хардуер и 
софтуер според информацията, с 
която търговецът разполага или с 
която той логично може да е 
запознат, включително всякаква 
липса на оперативна съвместимост.

Or.en

Изменение 663
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При публичните търгове 
информацията от параграф 1, буква 
б) може да бъде заменена със 
селищния адрес и самоличността на 
провеждащия търга.

заличава се

Or.fr

Обосновка

Настоящата директива не следва да се прилага към договори, сключени чрез публични 
търгове. Съответствие с изменението, внесено относно член 3, параграф 1а.

Изменение 664
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки нямат право 
да налагат други изисквания относно 
формата на стандартизираната 
информация във връзка с отказа освен 
тези, предвидени в приложение I, 
част А и Аа.

Or.fr

Изменение 665
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Параграф 1 не се прилага при 
договори за продажба или услуга, 
които се отнасят за търговски 
сделки във връзка с всекидневния 
живот и при които търговецът 
трябва да предостави услугата 
незабавно при сключване на договора.

Or.en

Изменение 666
Andreas Schwab, Lara Comi

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки не 
предвиждат добавянето на нови 
изисквания към тези от 
съдържанието на образеца за 
информацията, която се посочва във 
формуляра за отказ от приложение I, 
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част A.

Or.de

Обосновка

Това изменение заменя предишното изменение 79.

Изменение 667
Kurt Lechner

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията, посочена в 
параграф 1, представлява неотменна 
част от договора за продажба или 
услуга.

заличава се

Or.de

Изменение 668
Toine Manders

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията, посочена в параграф 
1, представлява неотменна част от 
договора за продажба или услуга.

3. Информацията, посочена в параграф 
1, е неотменна част от договора за 
продажба или услуга и има вид на 
стандартен формуляр, който ще бъде 
на разположение във всички държави-
членки.

Or.en
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Изменение 669
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Търговецът носи тежестта на 
доказване за това, че е осигурил 
необходимата съгласно настоящия 
член информация.

Or.en

Обосновка

Необходимо е да се използва обръщането на тежестта на доказване.

Изменение 670
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Информацията, предоставяна 
съгласно настоящия член, следва да е 
написана на ясен, разбираем език и да 
е четлива

Or.en

Обосновка

В този член следва да има изискване за прозрачност.



AM\836026BG.doc 266/267 PE450.954v01-00

BG

Изменение 671
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Когато търговецът предприема 
сключването на договори за продажба 
или услуга с ясно установима група 
потребители, които са особено 
уязвими от търговската практика 
или съответния продукт, 
информацията, предоставяна 
съгласно настоящия член, следва да е 
написана на ясен и разбираем език за 
средностатистическия представител 
на тази група

Or.en

Обосновка

Специфичните нужди на уязвимите потребители от гледна точка на информационните 
изисквания следва да се вземат предвид.

Изменение 672
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Настоящият член не засяга 
информационните изисквания, 
налагани върху търговци въз основа на 
специфично законодателство на 
Общността

Or.en
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Изменение 673
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Държавите-членки не могат да 
запазват или въвеждат в своето 
национално право разпоредби, 
отклоняващи се от залегналите в 
член 5 от настоящата Директива, 
дори когато те биха гарантирали по-
високо или по-ниско ниво на защита 
на потребителите.

Or.de


