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Предложенията на Комисията и нейните цели

Предложението на Европейската комисия за Директива относно правата на 
потребителите събира четири съществуващи документа от законодателството на 
Общността1 в един законодателен инструмент. Предложението се явява като следствие 
от започнатото през 2004 г. преразглеждане на достиженията на правото на Общността 
относно потребителите със задачата да опрости и допълни съществуващата 
регулаторна рамка относно защитата на потребителите. То е внесено на 8 октомври 
2008 г.  след процес на консултация и оценка на въздействието и предлага новата 
Директива да прилага принципа на пълната хармонизация.

Двойната цел на предложението е да гарантира, че потребителите във всички 27 
държави-членки на ЕС ще имат доверие във високото равнище на защита на 
потребителите в ЕС и че различните по големина предприятия ще могат да продават 
без излишни законови препятствия своите стоки и услуги на потребителите във всички 
27 държави-членки на Съюза. В своята резолюция относно преразглеждането на 
достиженията на правото на Общността относно потребителите2 Европейският 
парламент потвърди двете цели за повишаване на доверието на потребителите и 
намаляване на нежеланието на стопанските субекти да търгуват зад граница.

Фрагментарността на законодателството възпира както потребителите, така и 
предприятията, когато те вземат решение дали да участват в трансгранична търговия. 
Потребителите често се оплакват, че им е отказана възможността да се възползват от 
вътрешния пазар (в частност когато пазаруват онлайн), тъй като продавачите, които 
оперират извън дадена държава-членка, често проявяват неохота да съблюдават 
различни правила, когато навлизат на нов пазар3, и също така нямат желание да поемат 
риска да бъдат съдени в друга държава-членка. Това положение може да се влоши 
допълнително с прилагането на Регламентите „Брюксел I“ и „Рим I“ и всички свързани 
с тях и произтичащи от тях решения на Европейския съд, които най-вероятно ще 
направят условията за предлагане на стоки през границите на една държава-членка на 
ЕС още по-трудни4.

Въпреки че повечето членове на комисията признават, че въпросът с фрагментарността 
на законодателството трябва да бъде разрешен, общото мнение е, че подходът на пълна 
хармонизация, предложен от Европейската комисия, не е осъществим на практика на 
този етап, като се имат предвид характерът и обхватът на предложението. Съгласно 

                                               
1 Директивите относно неравноправните клаузи в потребителските договори (93/13/ЕИО), относно
продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции (99/44/ЕО), относно договорите от 
разстояние (97/7/ЕО) и относно договорите, сключени извън търговския обект (85/577/ЕИО).
2 Доклад относно Зелената книга за преразглеждане на достиженията на правото на Общността / Ag-
0281/2007, докладът е представен от Béatrice Patrie.
3 Изслушване в Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите е показало, че бизнесът трябва 
да заплати неприемливи разходи: 20 000 евро годишно за всеки национален пазар, само за разходи за 
спазване на законодателството.
4 Дело Alpenhof срещу Heller (C-144/09 – 24.04.2009 г., изслушване в СЕС на 16.3.2010 г.) и Дело Pammer 
срещу Reederei Karl Schlüter  (C-585/08 – 24.12.2008 г.).



DT\807372BG.doc 3/10 PE439.177v02-00

BG

резолюцията на Европейския парламент относно преразглеждането на достиженията на 
правото на Общността относно потребителите, и, както вече беше заявено в работния 
документ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите от 2009 г., 
членовете на комисията предпочитат подхода на  целева пълна хармонизация, която е 
ограничена до конкретни аспекти на определени договори, като в същото време 
поддържа високи равнища на защита на потребителите.1

                                               
1 Работен документ относно Предложението за директива относно правата на потребителите —
IMCO/6/68476 представен от Arlene McCarthy
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Подготвителна работа на комисията

1. Консултация със заинтересованите страни

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите организира две публични 
изслушвания1 относно предложението, по време на които стана очевидно, че 
организациите на потребителите са загрижени за потенциалното понижаване на 
равнищата на защита на потребителите след пълната хармонизация, като твърдят, че 
може да се наложи някои държави-членки  да се откажат от конкретни национални 
разпоредби. Бизнес сдруженията, от друга страна, подчертават съществуващата 
фрагментарност на законодателството и приветстват предложения от членовете на 
комисията подход на целева пълна хармонизация като верния отговор. Те изразяват 
готовност да приемат допълнителни мерки за защита на потребителите, при условие, че 
те са пропорционални, балансирани и хармонизирани в целия ЕС.

2. Размяна на мнения с национални парламенти

Комисията също така проведе две изслушвания с национални парламенти2 в 
съответствие с новите механизми, създадени от Договора от Лисабон.

Коментари във връзка с предложението

 Глава I – Предмет, определения и приложно поле

Определенията в член 2 определят границите на приложното поле на предложението 
като цяло, както и приложното поле на различните глави и разпоредби. Дали даден 
договор е обект на хармонизираните правила, зависи до голяма степен от 
формулировката на определенията. Ще е необходимо да се обърне внимание на 
взаимодействието между тези определения, член 4 и останалата част от текста.

Определени определения ще трябва да се формулират наново, за да се гарантира, че 
правилните правила се прилагат към правилните договори, така че потребителите да са 
защитени, когато това има значение, и търговците да не са обременени с ненужни 
ограничения. Редица определения не са удовлетворителни от правна гледна точка и ще 
трябва да се усъвършенстват за целите на последователността и правната сигурност. 

Налице е все по-голям консенсус между членовете на комисията, че определенията 
трябва да са подчинени на целевата пълна хармонизация . Въпреки това трябва да се 
има предвид, че хармонизираните определения ще окажат силно ограничено 
въздействие върху вътрешния пазар, ако съответните правила за защита на 
потребителите не бъдат едновременно с това подложени на пълна целева 
                                               
1 2 март 2009 г., 29 септември 2009 г.
2 26 януари 2009 г., 23 февруари 2010 г.
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хармонизация. Хармонизираните определения са само едно средство за постигане на 
целта, която е да се премахнат бариерите пред вътрешния пазар, а не самоцел.

За да се максимизират ползите за вътрешния пазар е необходим да се анализира дали е 
възможно да се приложат хармонизираните определения от предложението към 
останалите достижения на правото на Общността относно потребителите (т. е. 
договорите за права за временно ползване на недвижима собственост и договорите за 
потребителски кредити).

Значителен брой членове на комисията и заинтересовани страни смятат, че член 3 е 
неясен и искат разяснения. Нещо повече, този член не успява да направи ясен преглед 
на приложното поле на различните глави, тъй като трябва да се чете заедно с редица 
други разпоредби на предложението (по-конкретно членове 2, 8, 20, 21 и 30). 
Например, глава III се прилага за договорите от разстояние и договорите извън 
търговския обект (ипотеките не са обхванати от директивата относно потребителските 
кредити), но поради многобройните препратки това не става ясно веднага. Объркването 
се увеличава от факта, че член 3 също регулира взаимоотношението на определени 
глави/разпоредби със съществуващото законодателство на Общността. Член 3 ще 
трябва да се съкрати и опрости. Приложното поле на всяка глава или 
взаимоотношението с другите правила на Общността ще трябва да се разгледат глава 
по глава и, ако е необходимо, разпоредба по разпоредба. Това вероятно ще наложи 
пълна промяна на структурата на предложението.

Член 4 относно пълната хармонизация е спорен поради голямото разнообразие от 
договори, обхванати от предложението, и равнището на защита на потребителите, 
предложено от Европейската комисия. Редица членове на комисията отхвърлят този 
подход и призовават към целева пълна хармонизация (която е ограничена до конкретни 
аспекти на определени договори, като в същото време поддържа високо равнище на 
защита на потребителите).

Член 4 ще изисква пояснения за това как целевата пълна хармонизация  трябва да се 
прилага за договори, които са само отчасти обхванати от предложението (например 
договорите за услуги, изключени от приложното поле на глава IV, но обхванати от 
глава II, в определени случаи глава III, и глава V). Логично е, че договорите, изключени 
от приложното поле на дадена глава, но включени в приложното поле на други глави, 
трябва да бъдат предмет изключително на целева пълна  хармонизация по отношение 
на аспектите, регулирани в тези други глави. За договорите, изключени от обхвата на 
дадена глава, държавите-членки следва да имат свободата да регулират аспектите, 
уредени с тази глава, по начина, който ги удовлетворява.

При подхода на целевата пълна хармонизация  бариерите пред вътрешния пазар ще 
бъдат премахнати постъпателно, което не е напълно задоволително. Затова не трябва да 
се изключва използването на клауза за взаимно признаване за областите, които не са 
обхванати от предложението, така както вече беше предложено от Европейския 
парламент по време на дискусиите във връзка с преразглеждането на достиженията на 
правото на Общността относно потребителите.

Дискусиите в комисията позволиха да се постигне известен напредък във връзка с 
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условията за използване на пълна целева хармонизация в предложението. Въпреки 
разликите в мненията относно подходящото равнище на защита на потребителите, на 
което трябва да се постигне целевата пълна хармонизация, повечето членове на 
комисията и заинтересовани страни са съгласни, че целевата пълна хармонизация  не 
трябва нито да намалява значително защитата на потребителите в държавите-членки, 
нито систематично да изравнява правилата на ЕС с най-ограничаващото/защитаващото 
национално законодателство. В допълнение към това общият консенсус е, че 
хармонизираните правила трябва да са точни, ясни и да издържат на бъдещи промени и 
че трябва да се направи задълбочена оценка на тяхното въздействие върху 
националните правни системи.

 Глава II – Информация за потребителите

Членовете на комисията и заинтересованите страни недвусмислено приемат, че 
потребителите трябва да бъдат информирани по подходящ начин, преди да сключат 
договор, и че това е ключов аспект от защитата на потребителите.

Общите изисквания относно информацията, съдържащи се в глава II, не са нови в 
правото на Общността (смесица, взета от директивите относно договорите от 
разстояние и относно нелоялните търговски практики) и, сами по себе си, не са 
наистина спорни, въпреки че редица членове на комисията и заинтересовани страни 
изразяват съжаление, че количеството често се предпочита пред качеството по 
отношение на информацията за потребителите.

Обаче, поради характера на предложението и голямото разнообразие на договорите, 
обхванати от него, общото впечатление е, че изискванията относно информацията в 
глава II оказват много по-голямо въздействие върху националните правни системи, 
отколкото предишните мерки на Общността. Трябва да бъде извършена задълбочена 
оценка на правните и практическите последици от глава II. Еднаквият подход към 
изискванията относно информацията определено има достойнства във връзка със 
стандартните договори за продажба или услуги, но е неподходящ за специалните 
договори (например договорите за недвижимо имущество или договорите, свързани с 
финансови, здравни, социални или транспортни услуги).

Накрая трябва да се разгледа въпросът за взаимодействието между глава II и 
разпоредбите във връзка с изискванията относно информацията, съдържащи се в 
правото на Общността. В това отношение предложението предвижда единствено, че то 
не засяга Директивата относно услугите и Директивата относно електронната търговия. 
По отношение на изискванията относно информацията в законодателството на 
Общността една клауза за закон, уреждащ общите въпроси /закон, уреждащ 
специфичен предмет, подобна на клаузата, която може да се открие в Директивата 
относно нелоялните търговски практики, би предложила по-голяма правна сигурност.
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 Глава III – Информация за потребителите и право на отказ при договори от 
разстояние и договори извън търговския обект

Обсъжданията в комисията показват, че глава III, която излага ясни правила във връзка 
с изискванията относно информацията и правото на отказ при договори от разстояние и 
договори извън търговския обект, е сравнително консенсусна.

Значителен брой членове на комисията и заинтересовани страни са съгласни по 
принцип, че няма смисъл от различни правила, регламентиращи периода за отказ 
(начало, продължителност, метод за изчисляване, изтичане, последствия и др.) във 
всяка държава-членка. Общото мнение е, че предложението е добра възможност да се 
сложи край на объркването и да се премахнат бариерите за вътрешния пазар, създадени 
от съществуващата в момента смесица от различни правила. Някои членове на 
комисията смятат обаче, че определени национални правила не могат да бъдат 
заменени от други ефективни средства за защита на потребителите.

Вниманието на комисията беше привлечено към определени аспекти на глава III, които 
биха намалили защитата на потребителите в определени държави-членки (по-конкретно 
случаите, в които е била пропусната информация за потребителите). Интересно е, че 
също така има известни критики, че глава III е прекалено благоприятна за 
потребителите. Определени членове на комисията и заинтересовани страни смятат 
например, че приложното поле на правилата относно договорите от разстояние и 
договорите извън търговския обект е твърде широко и че правилата за отказ са твърде 
ограничителни, в частност за договорите извън търговския обект.

Налице е общ консенсус, че глава III ще трябва да бъде изменена, за да се постигне 
справедливо равновесие между интересите на потребителите и търговците от 
разстояние/търговците, сключващи договори извън търговския обект. Списъкът на 
изключенията в член 19 трябва да бъде кратък и прост. Важно е подходящите правила 
да се прилагат към подходящите договори, т. е. потребителите да бъдат защитени, 
когато това има значение, и търговците да не бъдат обременени с ненужни 
ограничения. По-конкретно, всички договори между търговци и потребители, 
сключени по електронен път (като eBay), ще бъдат и трябва да бъдат обект на всички 
правила за защита на потребителите. Може да се наложи потребителите да понесат 
разходите за изпращането само ако стойността на стоките не надвишава 50 евро. В 
допълнение към това ще трябва да се намери решение във връзка със занаятчиите, 
които обикновено предоставят услуги на потребителите извън търговския обект или 
сключват договори от разстояние. Ще трябва да се въведе известна степен на гъвкавост 
по отношение на началото на периода за отказ: като общо правило, това трябва да бъде 
моментът на доставка на стоките, но за определени бизнес модели са необходими по-
практични решения.

За да се улесни комуникацията между търговци и потребители, вероятно ще трябва да 
се направят и други подобрения. Може например да се въведе примерен текст, 
съдържащ цялата необходима информация за отказа. Този текст може просто да се 
„копира и вмъква“ от търговците в целия ЕС.
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 Глава IV – Други специални права на потребителите при договорите за продажба

В комисията бяха изразени много притеснения във връзка с влиянието на глава IV 
върху защитата на потребителите в държавите-членки. Няколко члена на комисията и 
заинтересовани страни критикуват Европейската комисия за хармонизирането на 
законната гаранция за липса на съответствие въз основа на минималните стандарти, 
установени с Директивата относно продажбата на стоки, без да се вземат предвид 
националните специфични особености. Общото разбиране на редица членове на 
комисията и заинтересовани страни е всъщност, че предложението, ако бъде прието в 
сегашния си вид, ще задължи определени държави-членки да се откажат от 
дългогодишни права на потребителите. Комисията призна това, макар и косвено, в 
обяснителна бележка, изпратена до комисията през септември 2009 г. Въпреки това, 
вниманието на комисията беше привлечено към факта, че някои от тези дългогодишни 
права не винаги са ефективни и поради това рядко могат да бъдат наложени в съда.

Два въпроса бяха повдигани многократно в хода на обсъжданията в комисията: от една 
страна, йерархията на корективните мерки, с които потребителят разполага в случай на 
липса на съответствие, и, от друга страна, продължителността на периода на 
отговорност на търговеца в случай на липса на съответствие.

Що се отнася до йерархията на корективните мерки, проблемите са от две части. Първо, 
в ограничен брой държави-членки в случай на липса на съответствие потребителят 
разполага с всички корективни мерки (поправка, замяна, намаляване на цената и 
анулиране на договора). Второ, в Ирландия и Обединеното кралство потребителят има 
право да откаже да приеме стоката (т.е. да анулира договора) незабавно, ако той може 
да докаже липсата на съответствие (потребителят няма полза от отменянето на 
доказателствената тежест при режима за отказ за приемане). Ясно е, че подобни 
правила няма да са съвместими с хармонизираната йерархия на корективните мерки, 
уредени в член 26 на Предложението.  

Що се отнася до продължителността на периода на отговорност на търговеца в случай 
на липса на съответствие, проблемите са многобройни. Редица държави-членки са 
установили по-дълъг период на отговорност (в определени държави той се отнася до 
всички продукти, в други — само до строителните материали, а в една държава-членка 
е приложим само за трайните стоки). Във Финландия и Нидерландия периодът на 
отговорност на търговеца най-общо зависи от очаквания живот на продукта (който се 
определя от съдията поотделно за всеки отделен случай). Накрая, в Белгия, Франция и 
Люксембург търговците могат да бъдат подвеждани под отговорност, ако скрит (голям) 
дефект бъде установен след първоначалния период от 2 години (при наличието на 
период на давност — доста кратък във Франция и по-дълъг в Белгия) и ако 
потребителят може да докаже, че въпросният дефект вече е съществувал към момента 
на доставката (потребителят няма полза от отменянето на доказателствената тежест при 
режима „vices cachés”). Ясно е, че подобни правила няма да са съвместими с 
хармонизирания период на отговорност от 2 години от доставката, уредени в член 28 на 
предложението.
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В хода на обсъжданията в комисията бяха повдигнати и други въпроси, например за 
избора на корективни мерки и за уведомяването за липса на съответствие. Значителен 
брой членове на комисията считат, че предложението на Европейската комисия да се 
позволи на търговеца да избере между поправка и замяна (когато потребителят за пръв 
път го уведоми за липса на съответствие) трябва да бъде преразгледано. Общото 
мнение също така е, че потребителят не трябва да бъде задължаван да уведоми
търговеца за липсата на съответствие в срок от два месеца. Предложението ще трябва 
да бъде съответно изменено.

Що се отнася до разпоредбите, уреждащи доставката на стоките и прехвърлянето на 
риска, ще трябва да се оцени задълбочено тяхното въздействие върху националните 
правни порядки и начина, по който те ще бъдат прилагани на практика. 

Всички тези дискусии показват, че глава IV може да бъде обект единствено на целева 
пълна хармонизация, ако е възможно да се договори общ режим за гаранциите, който 
предлага на всички европейски потребители равнище на защита, съпоставимо с това, на 
което те се радват днес. За да се постигне това, различните права на потребителите в 
различните държави-членки ще трябва да бъдат проучени от гледна точка на тяхната 
ефективност за потребителя (т. е. дали могат лесно да бъдат наложени в съда или не). В 
този контекст особено внимание трябва да се обърне на доказателствената тежест.

 Глава V – Права на потребителите относно договорните клаузи

Различните размени на мнения показаха, че много членове на комисията и 
заинтересовани страни са скептични по отношение на глава V.

Несъмнено по-голямата част от членовете на комисията и заинтересованите страни 
изглежда са съгласни с целта за хармонизиране на общата клауза относно 
неравноправните договорни клаузи, като в същото време настояват, че е необходима 
допълнителна оценка. Но общото схващане е, че на този етап не трябва да се 
хармонизират черни и сиви списъци на неравноправни договорни клаузи, за да се 
избегнат негативните последици (изтриване на условия от съществуващи национални 
списъци, намаляване на равнището на правна сигурност, което ще доведе до вълна от 
съдебни спорове в целия ЕС, липса на гъвкавост и др.). Налице е консенсус, че 
държавите-членки могат да запазят своите списъци с неравноправни договорни клаузи, 
при условие че тези списъци са в съгласие с общата клауза и правилата на вътрешния 
пазар.

Би трябвало обаче да бъде възможно да бъдат забранени ограничен брой 
неравноправни договорни клаузи на равнище ЕС и да се гарантира, че държавите-
членки не могат да запазят или приемат отклоняващи се национални разпоредби в тази 
относително тясно хармонизирана област. От гледна точка на принципа на пълния 
демократичен контрол на Европейския парламент, предложението на Комисията да се 
забраняват допълнителни неравноправни клаузи чрез комитология изглежда не е 
предпочитаният подход в настоящия момент. Новите разпоредби относно 
комитологията в Договора от Лисабон ще трябва да се оценят внимателно, преди да се 
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вземе решение по този въпрос.

Заключение

В съответствие с Договора и като се има предвид фактът, че Съветът не е постигнал 
достатъчен напредък, комисията ще продължи да работи единствено въз основа на 
предложението на Комисията.

В контекста на дискусиите във връзка със защитата на потребителите в ЕС, от особена 
важност е да се подобри ефективността на съществуващите права на потребителите, т. 
е. да се гарантира, че тези права са ясни и прости, добре известни на потребителите, 
търговците и държавните служители и, в резултат от това, се налагат по подходящ 
начин: Информираността е решаваща.

Целевата пълна хармонизация  почти сигурно ще увеличи защитата на потребителите в 
целия ЕС. Въпреки това ще бъде необходима значителна работа, за да се установи, 
случай по случай, кои правила трябва да бъдат хармонизирани, за да се осигури 
функционирането на вътрешния пазар, като в същото време се запази високо равнище 
на защита на потребителите.

В този контекст е важно да се осигури подходящо равнище на последователност между 
предложението, Общата референтна рамка и останалите достижения на правото на 
Общността относно потребителите. Достоен за похвала е фактът, че по време на 
последното изслушване на националните парламенти Комисията потвърди готовността 
си внимателно да изслуша Парламента и да работи по много непредубеден начин.

Накрая, ще бъде извършен допълнителен анализ, за да се докаже, че бъдещата 
Директива относно правата на потребителите наистина позволява на всички 
заинтересовани страни да се възползват от вътрешния пазар. Европейският парламент е 
съзаконодател и трябва да поеме пълна отговорност за последиците от тази директива.


