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Въведение и резюме

Предложението за нова всеобхватна директива относно правата на потребителите 
представлява най-важната промяна в подхода към потребителското право в Европа, 
предлагана досега от Европейската комисия. То обединява четири съществуващи части 
от законодателството на Общността в една директива относно правата на 
потребителите и прилага принципа на пълна хармонизация към тази съвкупност от 
правни норми. Тази широка разпоредба се различава от съществуващото прилагане на 
пълна хармонизация в законодателството относно потребителите, която с изключение 
на неотдавна въведената Директива за нелоялни търговски практики, се прилага 
насочено и е ограничена по сектори, какъвто е случаят с Директивата за 
потребителския кредит и новата Директива относно правото на временно ползване на 
недвижима собственост, които са придружени от голям брой дерогации.

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) реши да направи 
анализ на извършената от Комисията оценка на въздействието, за да провери дали 
предложението е подкрепено от солидни доказателства, както и да проведе обществено 
обсъждане с експерти и заинтересовани страни. След като комисията получи голям 
брой изложения от заинтересованите страни, тя организира и интернет консултация по 
ключовите въпроси, за да предостави информация за своята работа по един 
структуриран начин.

В резюме, членовете на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите са 
единодушни в своята подкрепа за двойната цел за създаване на единен пазар за 
потребителите и търговците посредством опростяване на правилата за търговците във 
всички 27 държави-членки и осигуряване на високо ниво на защита на потребителите 
при закупуването на стоки и услуги. Макар и да се подкрепят тези цели, важно е да се 
направи анализ на практическите последствия от предложението, включително какво 
въздействие ще има то върху съществуващите права и корективни мерки и как ще се 
постигне баланс със задълженията, предвидени в националното законодателство. За да 
се постигне обществена подкрепа в цяла Европа, следва ясно да се посочат ползите от 
предложението за всички заинтересовани страни. Затова настоящият документ 
завършва с предложения за редица последващи действия, които ще помогнат на 
законодателите да придвижат напред това предложение.

Предложението на Комисията и неговите цели

Най-важната двойна цел за вътрешния пазар в областта на потребителите трябва да 
бъде това, да се гарантира, че:

(i) потребителите във всички 27 държави-членки на ЕС ще имат доверие във 
високото равнище на защита на потребителите в ЕС; и
(ii) търговците – големи и малки, могат да продават без излишни препятствия 
своите стоки и услуги на потребителите във всички 27 държави-членки на ЕС.

Тези цели бяха потвърдени в работата на Европейския парламент в тази сфера, 
включително в неговата резолюция от 6 септември 2007 г. относно Зелената книга за
преглед на общностното право в областта на защитата на потребителите (доклад на 
Patrie).
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Предложението на Комисията за Директива относно правата на потребителите 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. На 8 октомври 
2008 г., след процес на консултация и оценка на въздействието, Комисията внесе
предложение за Директива относно правата на потребителите, обединявайки четирите 
съществуващи директиви относно неравноправните клаузи в потребителските договори 
(Директива 93/13/ЕИО), относно продажбата на потребителски стоки и свързаните с 
тях гаранции (Директива 99/44/ЕО), относно договорите от разстояние (Директива 
97/7/ЕО) и относно договорите, сключени извън търговския обект (Директива 
85/577/ЕИО) в една „хоризонтална” директива, която има за цел да опрости и 
актуализира съществуващите норми, да отстрани несъответствията и да елиминира 
празнотите. Според Комисията тези промени би трябвало да засилят доверието на 
потребителите и да намалят нежеланието на търговците да продават на потребителите 
зад граница. Това предложение се явява допълнение на вече приетото актуализирано и 
преразгледано секторно законодателство относно правото на временно ползване на 
недвижима собственост (Директива 2008/122/ЕО) и потребителския кредит (Директива 
2008/48/ЕО).

В своята оценка на въздействието (SEC 2008/2547) Европейската комисия признава, 
че макар и пред правилното функциониране на вътрешния пазар между търговците и 
потребителите да стоят редица практически и структурни бариери, като тези от езиково
и логистично естество, бариерата, създадена от законодателната фрагментарност на 
нормите относно сделките между търговците и потребителите, е най-съществена за 
вътрешния пазар и доверието на потребителите в трансграничните покупки. Комисията 
по вътрешния пазар и защита на потребителите прикани Комисията да представи 
оценката на въздействието в по-големи подробности и да отговори на редицата 
установени недостатъци - например Комисията твърди, че законодателната 
фрагментарност представлява значителна бариера пред вътрешния пазар, но в подкрепа 
на това твърдение не представя други доказателства освен изследването на 
Евробарометър от 2008 г. Освен това, при оценката на икономическото въздействие на 
предложението Комисията взема под внимание само въздействието на 
информационните изисквания. Оценката на въздействието следва също така да покаже 
пълните разходи и ползи от предложението и алтернативните варианти, включително 
удължаването/съкращаването на гаранционния период, срока за упражняване на 
правото на отказ, реда, по който могат да се използват корективните мерки, 
разширяването на обхвата по отношение на договорите от разстояние и извън 
търговския обект и пряката отговорност на производителите. На последно място, 
Комисията не е представила достатъчно подробен анализ на правните последствия от 
предложението; не е извършена и подходяща оценка на националното законодателство, 
което ще влезе в сила вследствие на предложението.

Следователно, принципите на субсидиарност и пропорционалност трябва да се 
отчетат по-пълно. Трябва ясно да се посочи как предложението ще донесе добавена 
стойност за потребителите извън това, което може да се постигне чрез самостоятелни
действия или действия на правителствата на държавите-членки. В допълнение към тези 
съображения е необходимо да се внесе по-голяма яснота и след твърдението на 
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Комисията, че някои права, които съществуват в националното договорно право, не са 
включени в приложното поле на тази директива, макар и да са приложими за 
потребителски договори, които попадат в нейното приложно поле (вж. по-конкретно 
„липса на съответствие” на стр. 5). Ако това твърдение е вярно, предложението ще има 
до известна степен по-слабо въздействие върху въпроса за субсидиарността в 
засегнатите области. Все пак, запазването на фрагментарността на пазара вследствие на 
запазването на тези права би поставило под въпрос удачността на мерките за постигане 
на целите на предложението. Следователно, това има отражение и върху въпроса за 
пропорционалността.

На този фон и въпреки наличието на широко съгласие по високите цели за вътрешния 
пазар в сферата на потребителите бяха повдигнати въпроси по редица ключови аспекти.

Разглеждане на ключовите аспекти на предложението

Равнище на хармонизация 

Предложението предвижда принцип на пълна хармонизация. Хармонизираната 
област обхваща нормите за информация, правото на отказ за търговията от разстояние 
и извън търговския обект, правата на потребителите, специфични за договорите за 
продажба, и неравноправните договорни клаузи в потребителските договори.

В доклада на Patrie Европейският парламент подчертава, че пълната хармонизация не
трябва да води до понижаване на равнището на защита на потребителите и затова 
призовава към пълна целева хармонизация, т.е. пълна хармонизация на определени 
разпоредби, които да се определят на база конкретния случай. Освен това Европейският 
парламент посочва, че хармонизацията не трябва да води до понижаване на равнището 
на защита на потребителите, постигнато в някои национални законодателства.

Становищата на заинтересованите страни, с които комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите се консултира, се различават. Тези становища са по-скоро 
диаметрално противоположни, като бизнес общността най-общо подкрепя, а групите на 
потребителите най-общо са „против” предложението в настоящата му форма. Голямото 
мнозинство от бизнес сдруженията подкрепят пълната или пълната целева
хармонизация. Според тях това ще помогне за подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар и би могло да го направи по-конкурентен, като намали както 
нежеланието за осъществяване на трансгранични сделки, така и административната 
тежест и разходите за привеждане в съответствие за търговците. Мнозинството от 
сдруженията на потребителите подкрепят минималната хармонизация, като твърдят, че 
предложението засяга придобити преди това права, които формират част от 
достиженията на правото на Общността, и че всяко ограничаване на правата на 
потребителите е неприемливо. Представителите на потребителите са на мнение, че 
последствията от пълната хармонизация ще са прекомерни и непропорционални на 
заявените цели на предложението. 

Приложно поле



DT\782960BG.doc 5/8 PE423.778v02-00

BG

Директивата относно правата на потребителите касае договорите между търговци и 
потребители за продажбата на стоки и услуги. Най-общо са обхванати всички 
договори за продажба, т.е. покупките, направени в магазин, от разстояние или извън 
търговския обект. Финансовите услуги са обхванати само от нормите за
неравноправните договорни клаузи и ипотечните или други заеми, свързани с 
недвижима собственост, договорени в страната на потребителя по правилата за 
продажби извън търговския обект. Също така, за правото на временно ползване на 
недвижима собственост и пакетните туристически пътувания важат само нормите за
неравноправните договорни клаузи.

Бяха повдигнати редица конкретни опасения относно приложното поле на 
директивата. Няколко представители на бизнеса призоваха за въвеждане на клауза, 
която ясно да посочва, че сделките между търговци не попадат в нейното приложно 
поле. Доставчиците на малки кредити на потребителите отправиха искане за яснота в 
законодателството относно неговата приложимост за суми под прага по Директивата за 
потребителския кредит. Някои представители на бизнеса изразиха притеснения във 
връзка с прилагането на разпоредбите на директивата за сделките извън търговския
обект по отношение на сделките на малка стойност. Организациите на потребителите се 
противопоставиха на изключването на цифрови продукти от тези разпоредби, тъй като 
това според тях ще попречи на актуалността на предложението и за в бъдеще. 
Търговците в сферата на цифровите продукти обаче подкрепиха това изключение, 
заявявайки, че лицензираните продукти не трябва да се третират като другите стоки. 
Заинтересованите страни както от бизнес организациите, така и от организациите на 
потребителите изразиха съжаление относно изключването на пакетните пътувания от 
приложното поле на директивата.

Като цяло предлаганите определения на „потребител” и „търговец” бяха приети добре 
от заинтересованите страни. Бе отправено искане за пояснение във връзка с
третирането на „смесената употреба” от физически лица, действащи както като частни 
потребители, така и като търговски оператори. Биха могли да се въведат специални 
разпоредби за уязвимите потребители или за организациите с нестопанска цел. Следва
да се направи допълнителен анализ на предлаганите определения, тъй като те оказват 
значително въздействие върху приложното поле на законодателството на Общността в 
областта на сделките между търговци и потребители.

Информация за потребителите и право на отказ във връзка с договорите от 
разстояние и извън търговския обект

За договорите от разстояние и извън търговския обект правото на отказ е 
хармонизирано на четиринадесет дни. Предложението също така установява 
стандартен формуляр за отказ. Въвеждането на хармонизиран метод за изчисляване на 
срока на упражняване на правото на отказ по принцип се приветства от различните 
заинтересовани страни. Няколко организации на потребителите не подкрепиха 
въвеждането на изискване потребителите да изпращат уведомление за своя отказ 
посредством траен носител. Групите на потребителите също така оспориха списъка с 
изключения от правото на отказ, като например изключението за услуги, 
предоставянето на които е започнало по време на срока на упражняване на правото на 
отказ.
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Становищата се разминават по отношение на удължаването на срока на упражняване на 
правото на отказ в случай на липсваща информация – бизнес организациите изразиха 
притеснения относно евентуалните загуби, които биха могли да понесат от отказа на 
потребителите по време на удължения срок, докато организациите на потребителите 
отправиха искане да се предвидят по-сериозни санкции.

Липса на съответствие

В предложението е запазен принципът, че за срок от две години търговецът има 
задължения спрямо потребителя, ако стоките на съответстват на договора. Тъй като 
прилага принципа на пълна хармонизация, предложението ще означава съкращаване на 
срока на отговорност за редица държави-членки, в които се разрешава по-дълъг срок –
шест години или неопределен срок, както е в някои случаи. Някои групи потребители 
изразиха опасения, че това съкращаване на срока би могло да доведе до увеличаване на 
броя на търговските споразумения за „разширена гаранция”, предлагани на 
потребителите. Този въпрос бе разгледан и в проучване, възложено от комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите, според което корективните мерки за 
потребителите на практика са ограничени след първоначалния шестмесечен срок, през 
който доказателствената тежест се носи от търговеца.

Няколко потребителски и бизнес организации призоваха в предложението да се въведе
пряка отговорност на производителя.

Редът на използване на корективните мерки, с които потребителите разполагат в 
случай на липса на съответствие, доведе до значителни коментари. Организациите на 
потребителите се противопоставиха твърдо на възможността изборът на корективните 
мерки да се предостави на търговеца, изразявайки предпочитание изборът между 
поправка, възстановяване на съответната сума или замяна да се даде на потребителите.

Много заинтересовани страни от всички кръгове изразиха изключителна загриженост 
относно липсата на яснота по отношение на връзката между напълно 
хармонизираните разпоредби в това предложение и корективните мерки, които 
съществуват в общото национално договорно право, като например „правото на отказ” 
в Обединеното кралство и „Garantie des vices caches” във Франция. Този въпрос, 
повдигнат по-горе при разглеждането на принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, остава ключов аспект от предложението, изискващ задълбочен 
анализ.

Неравноправни договорни клаузи

Предложението актуализира разпоредбата на Директива 93/13/ЕИО. Тя се прилага за 
неравноправните договорни клаузи, които не са договаряни индивидуално, т.е. общите 
договорни условия. В предложението се съдържат два списъка с неравноправни клаузи. 
В приложение ІІ се съдържа списък с клаузи, които при всички обстоятелства се считат 
за неравноправни – „черен списък”. В приложение ІІІ се съдържа списък с клаузи, 
които се приемат за неравноправни, освен ако търговецът не докаже, че не са – „сив 
списък”. Тези списъци се прилагат във всички държави-членки и могат да бъдат 
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изменяни само чрез процедурата по комитология. 

Както потребителските, така и бизнес организациите изразиха опасения относно 
неясното взаимодействие между тези напълно хармонизирани списъци и наличието на 
различни съдебни практики, насоки и правни и административни практики между 
отделните държави-членки. Същите опасения бяха изразени в доклада на Европейския 
парламент относно транспонирането и прилагането на Директивата за нелоялни 
търговски практики, която възприема същия подход на хармонизирани черни и сиви 
списъци. Групите на потребителите изразиха специална загриженост относно загубата 
на гъвкавост на национално равнище в тази област.

Алтернативни варианти, предложени от заинтересованите страни 

В консултацията по Интернет заинтересованите страни бяха помолени да дадат 
мнението си за това как предложението на Комисията би могло да се подобри и какви 
алтернативи предпочитат, ако има такива. Бяха представени редица идеи, евентуално
заслужаващи допълнително проучване и анализ. Някои от тези варианти са свързани с 
вариантите, разгледани в оценката на въздействието на Комисията, но предвид 
изразените опасения относно доказателствата в тази оценка и реакцията на някои групи 
заинтересовани страни, те все пак могат допълнително да се разгледат. Тези варианти 
са:

- прилагане на пълна хармонизация, но със значително увеличаване на 
правата на потребителите, отразяващо най-добрата практика от 
законодателствата във всички държави-членки, за да се гарантира, че в 
никакъв случай няма да се изгубят ефективни права;

- прилагане на минимална хармонизация, но със значително увеличаване на 
правата на потребителите, отразяващо най-добрата практика от 
законодателствата във всички държави-членки, като по този начин 
фактически се осигурява значителна хармонизация;

- смесен подход или целева пълна хармонизация само за най-важните
хоризонтални елементи като изчисляването на срока на упражняване на 
правото на отказ и определенията;

- т.нар. подход на „син бутон”, според който разпоредбите на директивата се 
предлагат като факултативен 28-ми режим за трансграничните сделки 
между търговци и потребители, който потребителят и търговецът могат 
изрично да се договорят да приложат;

- възприемане на подхода, използван за Директивата за потребителския 
кредит, който съчетава пълна хармонизация и значителна гъвкавост на 
държавите-членки по отношение на регулаторните варианти, които те могат 
да прилагат; или

- запазване на съществуващите четири директиви, като всяка от тях се 
преразглежда отделно, когато е необходимо, и поставяне на по-голям 
акцент върху прилагането, образованието на потребителите и повишаването 
на информираността.
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Последващи действия

Настоящият документ разгледа въпросите, повдигнати от заинтересованите страни, и 
анализите, направени от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите в 
нейната работа досега. Ясно е, че съществува значително съгласие по целите за 
улесняване на достъпа на търговците и гарантиране на доверието на потребителите във
вътрешния пазар, по-специално на фона на настоящата икономическа криза. Остават 
обаче важни въпроси относно най-добрия начин за постигане на тези цели на практика. 
Затова е необходимо да се извърши посочената по-долу допълнителна работа:

- изясняване на връзката между напълно хармонизираните разпоредби в 
предлаганата директива и общите корективни мерки, съществуващи в 
националното договорно право;

- анализ на Комисията, съвместно с държавите-членки, на практическите 
последствия от предложението за правата на потребителите във всяка 
отделна държава-членка;

- изясняване на взаимодействието на проектопредложението със
съществуващото законодателство на Общността, по-конкретно Директивата 
относно нелоялни търговски практики, Директивата относно електронната 
търговия, Директивата относно услугите и Регламента относно 
приложимото право към договорни задължения (Рим І), и с предлаганата 
Директива относно правата на потребителите;

- последваща оценка на Директивата относно нелоялни търговски практики, 
за да се анализира прилагането на пълна хармонизация спрямо обща 
хоризонтална директива;

- допълнителна работа на Комисията по оценката на въздействието, за да се 
анализират изцяло и ясно да се покажат ползите и разходите от това 
предложение и представените алтернативни подходи; и

- диалог между заинтересованите страни, който да бъде подкрепен съвместно 
от Парламента и Комисията, за да се постигне консенсус по въпроса какви 
мерки са необходими, за да се реализират взаимни практически ползи както 
за търговците, така и за потребителите.


