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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски 
практики
(2013/2116(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2005 г. относно нелоялните търговски практики от страна на търговци към 
потребители на вътрешния пазар (Директивата относно нелоялните търговски 
практики)1, 

– като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета и 
Европейския икономически и социален комитет, озаглавен „Първи доклад за 
прилагането на Директивата относно нелоялните търговски практики” 
(COM(2013)0139),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и 
Европейския икономически и социален комитет относно прилагането на 
Директивата относно нелоялните търговски практики (COM(2013)0138),

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 октомври 2004 година за сътрудничество между националните органи, 
отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите 
(Регламента за сътрудничество в областта на защита на потребителите)2, 

– като взе предвид Директива 98/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
19 май 1998 г. относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на 
интересите на потребителите3, 

– като взе предвид своята резолюция от 13 януари 2009 г. относно транспонирането, 
изпълнението и прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски 
практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и на 
Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама4, 

– като взе предвид проучването, озаглавено „Транспониране и прилагане на 
Директивата относно нелоялните търговски практики (2005/29/ЕО) и Директивата 
относно заблуждаващата и сравнителната реклама (2006/114/ЕО)”, извършено по 
искане на комисията на ЕП по вътрешния пазар и защита на потребителите5; 

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 

                                               
1 OВ L 149 oт 11.6.2005 г., стp. 22.
2 OВ L 364 oт 09.12.2004 г., стp. 1.
3 OВ L 166 oт 11.06.1998 г., стp. 51.
4 Приети текстове от 13.1.2009 г., P6_TA(2009)0008.
5 IP/A/IMCO/NT/2008-16.
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потребителите и становището на комисията по правни въпроси (A7 0000/2013),

A. като има предвид, че потреблението е един от двигателите на растежа в ЕС, и че 
следователно потребителите играят важна роля в европейската икономика;

Б. като има предвид, че Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски 
практики е основният правен инструмент на ЕС за регулиране на заблуждаващата 
реклама и другите нелоялни практики при сделките между предприятия и 
потребители;

В. като има предвид, че чрез така наречената клауза за „единния пазар” директивата 
цели да осигури високо равнище на защита на потребителите в рамките на Съюза, 
като същевременно гарантира на предприятията значителна правна сигурност, както 
и намаляване на пречките пред трансграничната търговия;

Г. като има предвид, че на 12 юни 2013 г. изтекоха временните дерогации, които 
позволяваха на държавите членки да продължат прилагането на по-рестриктивни 
или строги национални разпоредби, отколкото самата директива, при съблюдаване 
на клаузите за минимална хармонизация, съдържащи се в други правни 
инструменти на Съюза;

Д. като има предвид, че държавите членки, които желаят това, са свободни да 
разширят обхвата на прилагане на директивата, така че да включва и отношенията 
между предприятията, и че до момента само четири от тях са направили този избор;

Е. като има предвид, че Европейската комисия обяви, че скоро ще предложи 
преразглеждане на Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и 
сравнителната реклама, във връзка с отношенията между предприятията;

Ж. като има предвид, че развитието на цифровата икономика и всички нейни 
технологични приложения революционираха начините на пазаруване и методите, 
чрез които предприятията рекламират и продават стоки и услуги;

1. подчертава ефективността на законодателната рамка, установена от директивата, 
както и нейното значение за вдъхване на доверие у потребителите по отношение на 
сделките на вътрешния пазар, и по-специално по отношение на трансграничните 
сделки, както и за гарантиране на по-голяма правна сигурност за предприятията;

2. изразява съжаление за това, че въпреки разпоредбите на Директива 2006/114/ЕО за 
борбата срещу заблуждаващите рекламни практики в областта на отношенията 
между предприятията, някои от тези практики, като например „телефонните 
измами”, продължават да съществуват; отбелязва намерението на Комисията да 
предложи скоро промяна на Директива 2006/114/ЕО във връзка с отношенията 
между предприятията, с цел провеждане на по-добра борба срещу подобни 
практики; не счита, че е целесъобразно обхватът на Директива 2005/29/ЕО във 
връзка с отношенията между предприятията и потребителите да се разширява в 
непосредствено бъдеще, така че да включва и отношенията между предприятията; 

3. счита, че разширяването на „черния списък” от приложение I не изглежда уместно 
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на този етап; все пак призовава Комисията да изготви списък с практики, 
определени като нелоялни от страна на националните органи съгласно общите 
принципи на директивата, за да се направи оценка на евентуалната възможност за 
извършване на такова разширяване в бъдеще;

4. припомня, че от 12 юни 2013 г. нататък държавите членки вече не могат да прилагат 
досега действащите разпоредби в съответствие с временните дерогации; 
следователно призовава всички държави членки да се съобразят с текста на 
директивата във възможно най-кратки срокове;

5. потвърждава важността и необходимостта от цялостно прилагане и правилно 
изпълнение на директивата от страна на държавите членки;

6. насърчава Комисията да продължи да наблюдава внимателно прилагането на 
директивата и, по целесъобразност, да завежда съдебни дела срещу държави членки, 
които нарушават, не изпълняват или не прилагат правилно директивата в 
съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз;

7. потвърждава важността на засилването на сътрудничеството между националните 
органи, отговарящи за прилагането на директивата; в тази връзка насърчава 
Комисията да извърши задълбочен преглед на приложното поле, ефективността и 
механизмите на функциониране на Регламента за сътрудничество в областта на 
защита на потребителите (Регламента за СОЗП), тъй като тя се ангажира да  направи 
това до края на 2014 г.;

8. подчертава полезността на операциите „метла”, провеждани в рамките на 
Регламента за СОЗП, и призовава Комисията да развие и подсили тези операции; 
настоятелно призовава Комисията да обобщи събраните данни и списъка с 
действия, предприети от Комисията и от държавите членки в резултат на тези 
операции, както и да публикува своя анализ;

9. изразява съжаление за това, че въпреки настоящата европейска законодателна рамка 
за цените в сектора на въздушния транспорт и операцията „метла”, проведена през 
2007 г. съгласно Регламента за СОЗП и насочена към интернет страниците за 
продажба на самолетни билети, потребителите продължават да са жертва на 
множество измамни практики в този сектор; 

10. смята, че налаганите при неспазване на директивата санкции не следва да бъдат по-
малки от печалбата, която се реализира чрез използването на практики, считани за 
нелоялни или измамни; припомня на държавите членки, че директивата предвижда, 
че санкциите трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи; призовава 
Комисията да събира и анализира данните за санкциите, прилагани от държавите 
членки;

11. отбелязва със задоволство създаването от Комисията на база данни относно 
нелоялните търговски практики;  изразява съжаление, че базата е достъпна 
единствено на английски език; призовава Комисията постепенно да увеличи броя на 
езиците, на които е достъпна базата данни и да разработи нейната популярност, по-
конкретно сред икономическите оператори;
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12. подчертава значението на съставения от Комисията документ с насоки, който 
придружава прилагането на директивата; приветства намерението на Комисията да 
пристъпи към преразглеждане на документа до 2014 г.;

13. подчертава важността потребителите да се ползват с ефикасни и бързи възможности 
за правна защита на достъпни цени; призовава във връзка с това държавите членки 
да приложат изцяло директивата относно алтернативните способи за разрешаване 
на спорове и онлайн извънсъдебното разрешаване на спорове; 

14. припомня интереса, който представляват за потребителите механизмите за
предявяване на колективен иск; призовава Комисията да внесе законодателно 
предложение, което има за цел създаване на уеднаквен на равнището на Съюза 
механизъм за колективна правна защита в областта на защитата на потребителите, 
който да бъде приложим при трансгранични дела; подчертава факта, че подходът на 
Съюза в областта на колективната правна защита трябва да се насочи приоритетно 
към представителните действия, предприети от надлежно признати на национално 
равнище органи и да се основава на принципа на предварителното съгласие („opt-
in“);

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Директива 2005/29/ЕО има за цел да защити потребителите от нелоялни търговски 
практики на предприятията спрямо тях и да засили доверието на потребителите в 
извършваните на вътрешния пазар сделки, като същевременно гарантира по-голяма 
правна сигурност за предприятията.  

Ако докладчикът е на мнение, че разпоредбите на действащата директива са 
удовлетворителни и не счита за нужно към момента да се пристъпи към задълбочено 
преразглеждане на текста, той счита, че е от основно значение държавите членки 
изцяло да изпълняват и да прилагат правилно директивата.  

Заслужава да бъде поставен въпросът за целесъобразността на разширяването на 
обхвата на директивата към сектора B2B, по-конкретно с оглед уреждането на 
проблема с „телефонните измами“. Европейската комисия счете в доклад 
COM(2013)139, че това не е най-добрата възможност и докладчикът е съгласен:

- Директива 2006/114/ЕО вече включва в обхвата си възможността за борба с 
посочените практики и Комисията, която обяви намерението си да предложи в близко 
бъдеще преразглеждане на текста по същия повод може да внесе уточненията, които 
счете за необходими с цел укрепване на действащата уредба. По този повод 
Парламентът няма да пропусне да изиграе своята роля на съзаконодател.

- Освен това държавите членки, които желаят това, могат вече да прилагат Директива 
2005/29/ЕО спрямо отношенията между предприятия. До момента, само четири 
държави членки са направили това.   

- Освен това, разширяването на обхвата на директивата от отношенията между 
предприятия и потребители към отношенията между предприятия ще навреди на 
яснотата на действащата уредба, която ясно разграничава B2B и B2C. 

- Накрая, разширяване на Директива 2005/29/ЕО спрямо B2B  ще принуди органите, 
натоварени с нейното прилагане, да разглеждат и случаи на B2B (освен случаите на  
B2C), което на практика може да им създаде проблеми. 

Поради всички тези причини докладчикът, както и Европейската комисия, не считат на 
този етап за целесъобразно разширяването на обхвата на Директива  2005/29/ЕО спрямо 
B2B.

Все още са налице пропуски по отношение на необходимостта от укрепване на 
прилагането на директивата и Комисията трябва да наблюдава внимателно прилагането 
на директивата, без да се колебае да предприема съдебни действия  срещу държави 
членки, които нарушават, не изпълняват или не прилагат правилно директивата в 
съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз. 

Докладчикът подчертава също необходимостта от укрепване на сътрудничеството 
между националните органи в рамките на мрежата СОВЗ. Идеята на Комисията да 
организира обучения, предназначени за органите и работещите в съдебната система е 
добра, като тя би трябвало по-конкретно да е насочена към по-добро опознаване на 
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функционирането на прилаганата в другите държави членки система.  

Докладчикът припомня значението на операциите „метла“ и иска укрепването им.  
Освен това, изглежда желателно събраните при тези операции данни, както и 
предприетите в следствие на операциите действия, да бъдат оповестявани. 

Все пак, дори и при правилно и пълно прилагане на директивата от държавите членки, 
цялостното й спазване от страна на предприятията би било ефективно единствено чрез 
засилване на превенцията и явната перспектива на предстояща санкция в случай на 
нарушение.  Докладчикът счита, че при никакви обстоятелства не следва да е възможно 
да се извлече печалба от нелоялна практика: санкциите винаги трябва да надвишават 
извлечените от такива практики печалби. Би могъл да е полезен диалог между 
националните органи и между тях и Европейската комисия относно санкциите, 
наложени на предприятия, осъдени по обвинение в нелоялни търговски практики. 

Ако не ни се струва, че самият текст на директивата следва да се изменя на този етап, 
биха били уместни някои уточнения, и докладчикът приветства намерението на 
Европейската комисия да работи през следващите месеци върху актуализиране на 
документа с насоки, който придружава директивата.  

Именно посочената актуализация ще бъде повод да се внесат уточнения относно 
информацията, която продавачът е длъжен да предостави на потребителя преди 
подписване на договор по отношение на гаранциите, както и относно практиките, 
допустими в областта на рекламата на цените за въздушен транспорт – два важни 
сектора от гледна точка на защитата на потребителите.

Полезността на базата данни относно нелоялните търговски практики е широко 
призната и докладчикът изразява удовлетворение от волята на ЕК да я развива. Все пак, 
фактът, че базата е достъпна единствено на английски език, поставя проблеми пред 
някои малки, средни и микро предприятия.  В това отношение би било полезно, най-
вече за малките и микро предприятията, тази база данни да бъде достъпна на различни 
езици на ЕС.  

Накрая, от съществено значение е да се гарантират на потребителите ефикасни, бързи 
средства за правна защита на достъпни цени.  В това отношение държавите членки 
трябва да приложат изцяло директивата относно алтернативните способи за 
разрешаване на спорове и онлайн извънсъдебното разрешаване на спорове;  

Докладчикът припомня, че много потребители се колебаят да претендират за  
обезщетение, когато похарчената сума им се струва не много висока.  За да могат 
потребителите изцяло да отстояват правата си, трябва да се подкрепи въвеждането на 
уеднаквен на равнището на съюза механизъм за колективен иск в областта защитата на 
потребителите, който да бъде приложим при трансгранични дела и да се основава на 
принципа на предварителното съгласие („opt-in“).

Накрая, докладчикът подчертава необходимостта от допълнително информиране на 
потребителите относно подкрепата, която могат да им предоставят едновременно 
сдруженията на потребителите и мрежата на европейските центрове на потребителите, 
за да получат обезщетение.


