
PR\819690BG.doc PE442.789v03-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

2008/0196(COD)

9.6.2010

***I
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета относно правата на потребителите
Глава IV-VII
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Andreas Schwab



PE442.789v03-00 2/31 PR\819690BG.doc

BG

Легенда на използваните знаци

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно правата на потребителите - Глава IV-VII
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0614),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C7-0349/2008),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход” 
(COM(2009)0665)

– като взе предвид член 294, параграф 3, и член 114 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален 
комитет от 16 декември 2009 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, както и становищата на комисията по икономически и парични 
въпроси и комисията по правни въпроси (A7-0000/2010),

1. приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 все още непубликувано в Официален вестник
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно правата на потребителите

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, функционирането 
на Европейския съюз и по-специално член 95114 от него, 

като взеха предвид предложението на Комисията2 ,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет3,

в съответствие с обикновената законодателна процедура4 процедурата, предвидена в 
член 251 от Договора,

като имат предвид, че:

(...)
(37a) Основните трудности за потребителите и основните спорове с 

търговците са свързани с доставката на стоките, включително загубване 
или повреда на стоките по време на транспортиране, както и просрочена 
или частична доставка. Следователно е целесъобразно националните 
правила за доставка и прехвърляне на риска да бъдат хармонизирани.

(37б) В случаите, когато търговецът не изпълни задължението си да достави 
стоките, потребителят следва да го подкани върху траен носител да 
изпълни доставката в срок от най-малко седем дни и да му съобщи 
намерението си да анулира договора, ако доставката не бъде изпълнена. 
Анулирането на договора следва да се счита за валидно след безрезултатно 
изтичане на този срок. Въпреки правото на обезщетение, в случай на вече 
извършено плащане потребителят следва да има право на възстановяване 

                                               
* Политически изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; 
заличаванията се посочват със символа ▌.
Технически поправки и промени от страна на службите:  нов или променен текст се обозначава 
с курсив; заличаванията се посочват със символа ║.
2 ОВ C […] от […], стр. […].
3 ОВ C […] от […], стр. […].
4 ABl. C […] vom […], S. […].
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на платените суми в срок от седем дни от анулирането на договора. 
Държавите-членки следва да разполагат с възможността да приемат или
запазват национални разпоредби относно други корективни мерки при 
неизпълнение на доставката в рамките на поставения от потребителя 
срок, за да осигурят по-високо равнище на защита на потребителя. 

(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 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.

(39) Търговецът следва да отговаря пред потребителя, в случай че стоките не 
съответстват на договора. Следва да се счита, че стоките съответстват на 
договора, ако те отговарят на няколко условия, отнасящи се най-вече до 
качествата им. Качеството и характеристиките, които потребителите в разумна 
степен могат да очакват, ще зависи inter alia от това дали стоките са нови или 
втора употреба, както и от техния очакван срок на експлоатация. Липса на 
съответствие за дадена стока се предполага и тогава, когато става въпрос 
за погрешна или непълна доставка. 

(39a) При липса на съответствие за дадена стока потребителят следва да има 
правото да изисква безвъзмездно отстраняването на липсата на 
съответствие на стоката, като може да избира между поправка или 
замяна; В противен случай той следва да има право на намаляване на 
цената или на анулиране на договора.

(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 дадени корективни мерки са 
непропорционални, следва да бъде установено обективно. 
Непропорционални следва да бъдат корективни мерки, които в сравнение с 
други мерки водят до прекомерни разходи; За да се определи 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. 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 
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причина за оправдаване на това търговецът да не коригира липсата на 
съответствие в разумен срок или без да прави непропорционални усилия.

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

(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, ако няма право на поправка или 
замяна. 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. Държавите-членки разполагат с 
възможността да приемат или запазват национални разпоредби относно 
свободния избор на корективните мерки при липсата на съответствие, за 
да осигурят по-високо равнище на защита на потребителите. За защита 
на потребителя тези мерки обаче трябва да бъдат безусловно необходими, 
пропорционални и ефективни. 

(42a) Когато търговецът като краен продавач отговаря пред потребителя в 
резултат от действие или бездействие на производителя, следва да бъде 
гарантирано, че търговецът като краен продавач има право да предяви 
регресен иск срещу лицето или лицата, отговорни в договорната верига. За 
тази цел националните разпоредби на държавите-членки следва да 
предвидят отговорното лице, както и реда и условията.  

(42б) При липса на съответствие на потребителя следва да се полага срок на 
отговорност от две години. В негова полза следва оборимо да се 
предположи, че липса на 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. За защита на потребителя 
тези мерки обаче трябва да бъдат безусловно необходими, пропорционални 
и ефективни. 

(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.

(44) Някои търговци и производители предлагат на потребителите търговски 
гаранции. За да се гарантира, че потребителите не биват подвеждани, 
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търговските гаранции 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 валидните 
национални правила.

(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.

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

(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 те към формуляра за поръчка бъдат 
прикачени към договорния документ 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.

(48) При преценката за добросъвестност специално внимание следва да се обърне на 
силата на позицията, от която преговаря всяка договаряща се страна, на това 
дали потребителят е бил подтикнат да приеме условието и дали стоките или 
услугите са продадени или предоставени по нарочна поръчка от страна на 
потребителя. Изискването за добросъвестност може да бъде изпълнено от 
търговеца, когато той постъпва добросъвестно и равнопоставено с другата 
страна, чиито законни интереси той следва да отчита.

(49) За целите на настоящата директива следва да не се прави оценка нито на 
равнопоставеността на клаузите, които описват основния предмет на договора, 
нито на съотношението качество—цена на доставяните стоки или услуги, освен 
в случаите, когато тези клаузи не отговарят на изискванията за прозрачност. 
Основният предмет на договора и съотношението качество—цена обаче следва 
да бъдат взети под внимание, когато се оценява равнопоставеността на други 
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клаузи. Например в застрахователните договори клаузите, които ясно 
определят или очертават застрахователния риск и отговорността на 
застрахователя, следва да не подлежат на оценка, тъй като тези ограничения се 
отчитат при изчисляване на застрахователната премия, заплащана от 
потребителя.

(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. Държавите-членки могат обаче да приемат или 
запазват разпоредби, за да обявяват допълнителни договорни клаузи за 
неравноправни при всякакви обстоятелства, ако за тях се предполага, че са 
неравноправни. За защита на потребителя тези мерки обаче трябва да 
бъдат безусловно необходими, пропорционални и ефективни.

(51) Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да бъдат 
приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за 
установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на Комисията5.

(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.

(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.

(54) Държавите-членки могат да използват всяко понятие от националното 
договорно право, което отговаря на желаната цел неравноправните договорни 
клаузи да не бъдат обвързващи за потребителя.

(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.

(56) В съответствие с Договора, директивата предвижда високо ниво на защита на 
потребителите. Настоящата директива по никакъв начин не препятства 
търговците да предлагат на потребителите договорености, които надхвърлят 
защитата, осигурявана от настоящата директива.

                                               
5 ОВ L 184, 17.07.1999 г., стр. 23.
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(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.

(58) Необходимо е държавите-членки да определят санкции за нарушения на 
разпоредбите на настоящата директива и да гарантират тяхното изпълнение. 
Санкциите следва да бъдат ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект.

(59) Потребителят не бива да бъде лишаван от защитата, предоставена му от 
настоящата директива. Когато към договора е приложимо правото на трета 
страна, следва да се прилага Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета относно приложимото право към договорни задължения 
(Рим I), с цел да се определи дали за потребителя се запазва защитата, 
осигурявана от настоящата директива.

(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.

(61) Тъй като доставянето на непоръчани стоки по домовете, при което 
потребителите получават непоръчани от тях стоки или услуги, е забранено с 
Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. 
относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители 
на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, 
Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на 
Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета 
(„Директива за нелоялни търговски практики“)6, но за него не е предвидено 
договорно средство за правна защита, е необходимо с настоящата директива да 
бъде въведено договорно средство за правна защита, с което потребителят да се 
освобождава от всякаква насрещна престация за такива непоръчани доставки.

(61a) Би следвало да се предвиди процес на взаимна оценка, в рамките на който 
държавите-членки трябва най-напред да предприемат преразглеждане на 
законодателството си в срока ,  определен за транспониране на 
настоящата директива, за да установят кои по-строги разпоредби, които 
са в съответствие с договора, ще запазят или ще приемат в правната си 
система, за да осигурят по-високо равнище на защита на потребителите. 
Най-късно до края на срока за транспониране на настоящата директива 
държавите-членки следва да изготвят доклад за резултатите от това 
преразглеждане. Всеки доклад следва да бъде предаден на всички останали 
държави-членки и на съответните заинтересовани страни. В рамките на 
период от шест месеца държавите-членки могат да представят своите 
съображения по тези доклади. Най-късно една година след изтичане на 
срока за транспониране на настоящата година и след това на всеки три 
години Комисията следва да изготвя общ доклад, придружен, където това 
е подходящо, от законодателни предложения. Ако е необходимо, 

                                               
6 ОВ L 149, 11.06.2005 г., стр. 22.
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Комисията следва да подпомага държавите-членки в разработването на 
общ метод.

(61б) За да се гарантира високо равнище на защита на потребителите във 
всички държави-членки, лицата и организациите, които имат 
основателен интерес към защитата на потребителите, следва да бъдат 
насърчавани да съобщават на държавите-членки и на Комисията 
оценките си и да изказват необвързващи препоръки, така че те да могат 
да бъдат взети предвид в рамките на преразглеждането на настоящата 
директива.

(62) С Директива 2002/58/ЕО вече са уредени нежеланите съобщения и е 
предвидено високо ниво на защита на потребителите. Съответните разпоредби 
по същия въпрос, съдържащи се в член 10 от Директива 97/7/ЕО, следва да 
бъдат заличени.

(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.

(64) Директиви 85/577/ЕИО, 93/13/ЕИО и 97/7/ЕО и Директива 1999/44/ЕО следва 
да бъдат отменени.

(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.

(66) Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, 
признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз,
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ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

(…)

Глава ІV

Други специални права на потребителите при договорите за продажба

Член 21
Приложно поле

1. Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за договорите за продажба. Без 
да се засягат разпоредбите на член 24, параграф 5, в случаите на договори със 
смесено предназначение, чийто предмет са и стоки, и услуги, настоящата 
глава се прилага само за стоките. За договори за продажба по смисъла на 
настоящата директива се считат и

2. Разпоредбите на настоящата глава се прилагат и за договори за доставка на 
стоки, чиято направа или чието производство предстои.

3. Разпоредбите на настоящата глава не се прилагат за резервните части, 
заменени от търговеца, в случаите когато той отстранява липсата на 
съответствие у стоките чрез поправка съгласно член 26.

4. Държавите-членки имат право да решат да не прилагат настоящата
Настоящата глава не се прилага за продажбата на стоки втора употреба, 
които се продават на публични търгове публичен търг.

Член 22
Доставка

1. Освен ако страните на са се споразумели друго, търговецът доставя стоките, 
като прехвърля фактическото владение на стоките на потребителя или на 
трета страна, различна от превозвача и посочена от потребителя, в срок не по-
дълъг от тридесет дни от деня на сключване на договора.

2. В случаите, когато търговецът не изпълни задължението си да достави 
стоките, потребителят може да го подкани върху траен носител да изпълни 
доставката в рамките на подходящ срок, който не бива да е по-малко от 
седем дни, и да му съобщи намерението си да анулира договора, ако 
доставката не бъде изпълнена. Когато посоченият срок изтече 
безрезултатно, се приема, че потребителят е анулирал договора. 
Потребителят, който вече е заплатил цената, има правото да му бъдат 
възстановени евентуално заплатените суми в срок от седем дни от датата, на 
която е анулирал договора на доставка, предвидена в параграф 1.  Правата 
на потребителя да изисква обезщетение остават незасегнати.

2а. Държавите-членки могат да приемат или запазват национални 
разпоредби, които предвиждат други корективни мерки за потребителя, в 
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случай че търговецът не изпълни доставката в рамките на посочения в 
параграф 2 подходящ срок. 

Член 23
Прехвърляне на риска

1. Рискът от загуба или повреда на стоките се прехвърля на потребителя в 
момента, в който той или трета страна, различна от превозвача и посочена от 
потребителя, влезе във фактическо владение на стоките.

2. Посоченият в параграф 1 риск се прехвърля на потребителя в момента на 
доставката, договорен между страните, ако потребителят или трета страна, 
различна от превозвача и посочена от потребителя, не е предприел разумно 
очакваните стъпки за влизане във фактическо владение на стоките.

Член 24
Съответствие с договора

1. Търговецът е задължен да доставя на потребителя стоките в съответствие с 
договора за продажба.

2. За доставените стоки се счита, че са в съответствие с договора за продажба, 
ако отговарят на следните условия:

a) отговарят на даденото от търговеца продавача описание и притежават 
качествата на стоките, представени от продавача пред потребителя под 
формата на мостра или образец;

б) годни са за конкретната употреба, желана от потребителя и съобщена от 
него на търговеца при сключването на договора и приета от търговеца;

в) годни са за обичайната употреба, за която обикновено служат стоките от 
същия вид или

г) показват качествата и действието, обичайни за стоките от същия вид, 
които потребителят може в разумна степен да очаква, като се има 
предвид естеството на стоките и евентуалните публични изявления 
относно конкретните характеристики на стоките, направени от търговеца, 
производителя или негов представител, по-специално в реклами или 
върху етикетите.

3. Не се счита за липса на съответствие по смисъла на настоящия член, ако при 
сключването на договора потребителят е знаел или в разумна степен следва 
да е знаел за липсата на съответствие, или ако липсата на съответствие се 
дължи на материали, предоставени от потребителя.

4. Търговецът не е обвързан с публични изявления като посочените в параграф 
2, буква г), ако докаже, че е било налице някое от следните положения:

а) търговецът не е знаел или логично не е могъл да знае за въпросното 
изявление;

б) към момента на сключването на договора изявлението е било коригирано;
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в) решението на потребителя да закупи стоките не би могло да бъде 
повлияно от изявлението.

5. Всяка липса на съответствие, породена от неправилния монтаж на стоките, се 
счита за равностойна на липса на съответствие на самите стоки, ако 
монтажът съставлява част от договора за продажба на стоките и стоките са 
монтирани от търговеца или на негова отговорност. Същото е валидно и ако 
стока, предназначена да бъде монтирана от потребителя, е монтирана от 
потребителя и неправилният Й монтаж се дължи на недостатък на 
инструкцията за монтаж.

Член 25
Законни права — отговорност за липсата на съответствие

Търговецът отговаря пред потребителя за всяка липса на съответствие, която 
съществува към момента, в който рискът се прехвърля на потребителя.

Член 26
Корективни мерки при липса на съответствие

1. При липса на съответствие Съгласно разпоредбите на параграфи 2—5, в
случаите, когато стоките на съответстват на договора, потребителят има 
правото или на:

а) отстраняване на липсата на съответствие на стоката да бъде 
отстранена чрез поправка или замяна, съгласно параграфи 2, 3 и 5, или 
на

б) подходящо намаляване на цената да бъде намалена, или на анулиране 
на договора съгласно параграфи 4, 5 и 5а.

в) договорът да бъде анулиран.

2. Потребителят може най-напред да поиска  от търговеца да поправи или 
замени Търговецът отстранява липсата на съответствие, като по свой избор 
поправя ли заменя стоката, освен ако това не е невъзможно или 
непропорционално.

3. Счита се, че една от посочените в параграф 2 корективни мерки е 
непропорционална, ако би предизвикала разходи за търговеца, които в 
сравнение с алтернативната корективна мярка (поправка или замяна), 
биха били неразумни, като се вземе предвид В случаите, когато търговецът 
докаже, че отстраняването на липсата на съответствие чрез поправка или 
замяна е незаконно, невъзможно или би му коствало непропорционални 
усилия, потребителят може да избере дали цената да му бъде намалена или 
договорът да бъде анулиран. Усилията на търговеца са непропорционални, 
ако му налагат разходи, които са прекомерни в сравнение с намалението на 
цената или анулирането на договора, като се има предвид стойността на 
стоките, ако същите не показваха липса на съответствие и степента на 
евентуалната липса.
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а) стойността, която стоката би имала ако не съществуваше липса на 
съответствие,
б) значимостта на липсата на съответствие и
в) въпросът, дали алтернативните корективни мерки (поправка или 

замяна) могат да бъдат осъществени без значително неудобство за 
потребителя,

Поправката или замяната трябва да се извърши в рамките на подходящ 
срок и без значителни неудобства за потребителя.  Потребителят има право 
да анулира договора само ако липсата на съответствие не е незначителна.

4. Без да се засяга параграф 5б потребителят има правото да изиска 
подходящо намаляване на цената или анулиране на договора използва 
всяка корективна мярка, която е на разположение съгласно параграф 1, когато 
е налице някое от следните положения:

а) потребителят няма право нито на поправка, нито на замяна 
търговецът скрито или явно е отказал да отстрани липсата на 
съответствие;

б) търговецът не е отстранил липсата на съответствие в разумен срок;

в) търговецът е отстранил се е опитал да отстрани липсата на 
съответствие, като е причинил с това значителни неудобства на 
потребителя;

г) същият дефект се е появил отново и повече от веднъж за кратък период от 
време.

5. За значителните неудобства за потребителя и разумния срок, необходим на 
търговеца, за да отстрани липсата на съответствие, се прави оценка, като се 
има предвид естеството на стоката и конкретната употреба, желана от 
потребителя по смисъла на член 24, параграф 2, буква б) стоките или 
употребата, за която потребителят ги е придобил в съответствие с член 24, 
параграф 2, буква б).

5а. Потребителят няма право да анулира договора, ако липсата на 
съответствие е незначителна.

5б. Държавите-членки могат да приемат или запазват национални 
разпоредби, които дават възможност на потребителите при липса на 
съответствие да изберат свободно една от посочените в параграф 1 
корективни мерки, за да осигурят по-високо равнище на защита на 
потребителите. Тези мерки трябва да са безусловно необходими, за да 
осигуряват подходяща защита на потребителите, и да бъдат 
пропорционални и ефективни.

Член 27
Разходи и обезщетения

1. Потребителят има правото липсата на съответствие да бъде отстранена без 
разходи от негова страна.
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1a. Търговецът възстановява на потребителя разходите за самостоятелно 
отстраняване на липсата на съответствие в подходящ размер. 

2. Без да се засягат разпоредбите на настоящата глава, потребителят може да 
претендира за обезщетения за всички претърпени загуби, за които не са 
приложени корективни мерки съгласно член 26.

Член 27а
Право на регресен иск

Когато търговецът като краен продавач отговаря пред потребителя поради лиса 
на съответствие в резултат от действие или бездействие на производителя, на 
предишен продавач в същата верига от договори или на всеки друг посредник, 
търговецът като краен продавач има правото да предяви регресен иск срещу 
лицето или лицата, отговорни в договорната верига.  Националното право 
определя лицето или лицата, които са отговорни и срещу които търговецът като 
краен продавач има право да предяви регресен иск, както и реда и условията за 
упражняването му.

Член 28
Срокове и доказателствена тежест

1. Търговецът носи отговорност съгласно член 25 за случаите, когато липсата на 
съответствие бъде установена до две години след прехвърлянето на риска към 
потребителя.

2. В случаите, когато търговецът е отстранил липсата на съответствие чрез 
замяна, той носи отговорност съгласно член 25 в случаите, когато липсата на 
съответствие бъде установена до две години от момента, в който 
потребителят или трета страна, посочена от него, влезе във фактическо 
владение на заменените стоки.

3. При стоките втора употреба търговецът и потребителят могат да се договорят 
за по-кратък срок на отговорност, но не по-малко от една година.

4. За да се възползва от правото си по член 25, потребителят информира 
търговеца за липсата на съответствие в двумесечен срок от датата, на която е 
установил липсата на съответствие.

5. Освен ако не се докаже друго, всяка липса на съответствие, която бъде 
установена в срок от шест месеца след прехвърлянето на риска на 
потребителя, се счита за съществувала към този момент, освен ако такава 
презумпция не е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на 
несъответствието.

5a. Държавите-членки могат да приемат или запазват национални 
разпоредби, които предвиждат по-дълъг срок на отговорност, по-голяма 
продължителност на обръщането на доказателствената тежест в полза 
на потребителя 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 потребителите. Тези мерки 
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трябва да са безусловно необходими, за да осигуряват подходяща защита 
на потребителите, и да бъдат пропорционални и ефективни.

Член 29
Търговски гаранции

1. Търговската гаранция е задължителна за гаранта при условията, посочени в 
заявлението за предоставяне на гаранция. Ако липсва заявление за 
предоставяне на гаранция, търговската гаранция е задължителна при 
условията, посочени относно търговската гаранция при рекламиране.

2. Заявлението за предоставяне на гаранция се изготвя на ясен, разбираем език и 
трябва да бъде четливо. То включва следното:

а) законни права на потребителя в рамките на валидното национално 
законодателство, предвидени в член 26, и ясно заявление, че 
търговската гаранция не накърнява тези права,

б) определяне на съдържанието на търговската гаранция и условията за 
предявяване на претенции, по-специално срок, териториален обхват и 
наименование и адрес на гаранта,

в) без да се засягат разпоредбите на членове 32 и 35 и на приложение ІІІ, 
точка 1, буква й), уточнение, когато е приложимо, че търговската 
гаранция не може да бъде прехвърляна на следващ купувач.

3. При поискване от страна на потребителя, търговецът предоставя заявлението 
за търговската гаранция на траен носител.

4. Несъответствието с параграф 2 или параграф 3 не засяга валидността на 
гаранцията.

Глава V

Права на потребителите относно договорните клаузи

Член 30
Приложно поле

1. Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за договорни клаузи в договори 
между търговци и потребители, които не са договорени индивидуално.
Договорна клауза се счита винаги за недоговорена индивидуално, когато 
тя е изготвена изготвени предварително от търговеца или от трета страна, 
които и по тази причина, а и особено при предварително изготвен 
стандартен договор, потребителят не е могъл е приел без да има 
възможността да повлияе на нейното тяхното съдържание,  особено когато те 
са част от предварително изготвен стандартен договор

2. Обстоятелството, че потребителят е имал възможност да повлияе на 
съдържанието на определени аспекти на договорни клаузи или на конкретна 
клауза са договорени индивидуално, не изключва прилагането на 
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разпоредбите на настоящата глава за останалите договорни клаузи, които 
представляват останалата част от договора, ако съгласно общата оценка 
става въпрос за предварително изготвен стандартен договор.

3. Разпоредбите на настоящата глава не се прилагат за договорни клаузи, 
отразяващи обвързващи задължителни законови или нормативни разпоредби 
или разпоредби или принципи на международни споразумения, които са в 
съответствие със законодателството на Общността и разпоредбите или 
принципите на международните конвенции, по които Общността или
държавите-членки или Съюзът са страни.

Член 31
Изисквания за прозрачност на договорните клаузи

1. Договорните клаузи се формулират на ясен, разбираем език и трябва да бъдат 
четливи.

2. Договорните клаузи се предоставят на потребителя по начин, който му дава 
реална възможност да се запознае с тях преди сключването на договора, като 
се отчита в достатъчна степен използваното средство за комуникация.

3. Търговецът трябва да потърси изричното съгласие на потребителя за всяко 
допълнително плащане извън възнаграждението, предвидено за основното 
договорно задължение на търговеца. Ако търговецът не е получил изричното 
съгласие на потребителя, а е заключил, че такова е налице, като е използвал 
възможности по подразбиране, които потребителят трябва да отхвърли, за да 
избегне допълнително плащане, потребителят има право заплатените суми да 
му бъдат възстановени.

4. Държавите-членки се въздържат от това да налагат изисквания относно 
оформлението що се отнася до начина, по който договорните клаузи са 
формулирани в договор, сключен от разстояние или извън търговския 
обект, или са предоставени на потребителя.

Член 32
Общи принципи

1. В случаите, когато дадено Дадено договорно условие не е включено в 
приложение ІІ или ІІ, държавите-членки гарантират, че то се счита за 
неравноправно, ако, в разрез с изискването за добросъвестност, причинява 
значителен дисбаланс в произтичащите от договора права и задължения на 
страните, в ущърб на потребителя.

2. Без да се засягат разпоредбите на членове 34 и 38, преценката за 
неравноправността на едно условие се прави, като се отчита естеството на 
стоките и услугите продуктите, за които е сключен договорът, и се вземат 
предвид всички съпътствали договора обстоятелства към момента на неговото 
сключване, както и всички останали клаузи на договора или на друг договор, 
от който зависи първият. Когато се прави преценка за равноправността на 
едно условие, компетентният национален орган взема предвид и начина, по 
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който договорът е написан и съобщен на потребителя от търговеца в 
съответствие с член 31.

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат за преценка Преценката на 
неравноправността  на договорните клаузи не засяга нито на основния 
предмет на договора, нито или за преценка на адекватността между цената 
респ. на възнаграждението и стоките респ. услугите, предвидено за 
основното договорно задължение на търговеца, при условие че търговецът 
изпълнява изцяло изискванията на член 31, параграфи 1, 2 и 3.

Член 33
Доказателствена тежест

Когато търговецът твърди, че едно договорно условие в стандартен договор е 
индивидуално уговорено, доказателствената тежест пада върху него.

Член 34
Клаузи, считани за неравноправни при всякакви обстоятелства

1. Държавите-членки гарантират, че договорните клаузи, посочени в списъка от 
приложение ІІ, се считат за неравноправни при всякакви обстоятелства . 
Списъкът с договорни клаузи се прилага във всички държави-членки и може да 
бъде изменян единствено в съответствие с член 39, параграф 2 и член 40.

1a. Държавите-членки могат да приемат или запазват разпоредби, за да 
обявяват допълнителни договорни клаузи за неравноправни при всякакви 
обстоятелства. Тези разпоредби трябва да са безусловно необходими, за да 
осигуряват подходяща защита на потребителите, и да бъдат 
пропорционални и ефективни.

Член 35
Клаузи, за които се предполага, че се неравноправни

1. Държавите-членки гарантират, че договорните клаузи, посочени в списъка от 
точка 1 на приложение ІІІ, се считат за неравноправни, освен ако търговецът не 
докаже, че същите са равноправни в съответствие с член 32. Списъкът с 
договорни клаузи се прилага във всички държави-членки и може да бъде 
изменян единствено в съответствие с член 39, параграф 2 и член 40.

1a. Държавите-членки могат да приемат или запазват разпоредби, за да 
обявяват допълнителни договорни клаузи за клаузи, за които се предполага, 
че са неравноправни. Тези разпоредби трябва да са безусловно необходими, 
за да осигуряват подходяща защита на потребителите, и да бъдат 
пропорционални и ефективни.

Член 36
Тълкуване на клаузите

1. При наличие на съмнение относно смисъла на определено договорно условие, 
то се тълкува най-благоприятно за потребителя.
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2. Настоящото правило не се прилага в контекста на процедурите, предвидени в 
член 38, параграф 2.

Член 37
Действие на неравноправните договорни клаузи

Неравноправните договорни клаузи не обвързват са необвързващи за потребителя. 
Договорът остава обвързващ за страните на същата основа, при условие че може да 
съществува остане в сила без неравноправните клаузи.

Член 38
Прилагане на законодателството по отношение на неравноправните договорни клаузи

1. Държавите-членки гарантират, че в интерес на потребителите и търговците 
конкурентите съществуват подходящи и ефективни мерки за 
преустановяване предотвратяване на по-нататъшната употреба 
употребата на неравноправни клаузи от страна на търговеца в договорите 
договори, които той сключва сключени от търговци с потребители.

2. Посочените в параграф 1 средства трябва да включват и правни 
разпоредби, съгласно които По-специално лицата или организациите, които 
съгласно националното право имат законен интерес от защитата на 
потребителите, да могат в съответствие с националните правни 
разпоредби да подават искове в съдилищата или в съответните 
административни административните органи, за да могат последните да 
вземат за получаване на решение дали договорните клаузи, съставени за 
общо ползване, са неравноправни, както и за да прилагат ефективни 
средства за преустановяване на използването на такива клаузи.

3. Държавите-членки дават правомощия на съдилищата или административните 
органи да прилагат целесъобразни и ефективни средства, с които да не 
позволяват на търговците да продължават да използват клаузи, за които е 
установено, че са неравноправни.

4. Посочените в параграф 2 средства могат при спазване на националните 
правни разпоредби Държавите-членки гарантират, че правните действия, 
посочени в параграфи 2 и 3, могат да са бъдат насочени поотделно или 
заедно, в зависимост от националните процесуални закони, срещу няколко 
търговеца от един и същи икономически сектор или срещу техните 
сдружения, които използват или препоръчват използването на същите общи 
договорни клаузи или на подобни по смисъл общи договорни клаузи условия.

Член 39
Преразглеждане на клаузите от приложения ІІ и ІІІ

1. Държавите-членки нотифицират пред Комисията клаузите, за които 
компетентните национални органи са установили, че са неравноправни и за 
които считат, че са от значение с оглед изменението на настоящата директива, 
предвидено в параграф 2.
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2. В светлината на нотификацииите, получени съгласно параграф 1, Комисията 
изменя приложения ІІ и ІІІ. Мерките, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 40, параграф 2.

Глава VI

Общи разпоредби

Член 40
Комитет

1. Комисията се подпомага от Комитета по неравноправните договорни клаузи в 
потребителските договори (наричан по-долу „Комитета“).

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и 
член 7 от Решение 1999/468/ЕО7, при спазване на разпоредбите на член 8 от 
него.

Член 41
Прилагане

1. Държавите-членки гарантират съществуването на адекватни и ефективни 
средства за гарантиране на съответствие с настоящата директива.

2. Средствата, посочени в параграф 1, включват разпоредби, по силата на които 
един или няколко от следните органи, определени от националното 
законодателство, могат да сезират, съгласно националното законодателство, 
съдилищата или компетентните административни структури с цел да се 
обезпечи прилагане на националното законодателство, в изпълнение на 
настоящата директива:

а) обществени структури или техни представители;
б) организации на потребителите, които имат законен интерес от защитата 

на потребителите;
в) професионални организации, заинтересувани от предприемането на 

действия.

Член 42
Санкции

1. Държавите-членки установяват правила относно санкциите, приложими 
спрямо нарушения на националните разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки за 

                                               
7 ОВ L 184, 17.07.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 
22.7.2006 г., стр. 11).
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гарантиране на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, съразмерни и възпиращи.

2. Държавите-членки нотифицират пред Комисията приетите разпоредби най-
късно до датата, посочена в член 46, и незабавно нотифицират Комисията за 
всички последващи изменения, отнасящи се до тези санкции.

Член 43
Императивен характер на директивата

Ако приложимото към договора право е правото на държава-членка, потребителите 
нямат право да се отказват от правата, дадени им от настоящата директива.

Член 44
Информация

Държавите-членки предприемат подходящи мерки за информиране на потребителите за 
националните разпоредби, с които е транспонирана настоящата директива, и, когато е 
необходимо, насърчават търговците и възприелите кодекси лица да информират 
потребителите за своите кодекси за поведение.

Член 45
Непоръчани стоки или услуги

Потребителят е освободен от представянето на всякаква насрещна престация в случай 
на непоръчани доставки на продукт, забранени с член 5, параграф 5 и точка 29 от 
приложение І към Директива 2005/29/ЕО. Отсъствието на отговор от страна на 
потребителя след такава непоръчана доставка не представлява израз на съгласие.

Член 46
Транспониране

1. Държавите-членки приемат и публикуват най-късно до [осемнадесет месеца 
след датата на влизане в сила] законовите, подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те 
незабавно съобщават на Комисията текстовете на тези разпоредби и прилагат 
таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.
Те прилагат тези разпоредби считано от [две години след датата на влизането й 
в сила].
Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им 
публикуване.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните 
разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, 
уредена с настоящата директива.
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Член 46а
Задължение за уведомление и взаимна оценка

1. Държавите-членки представят на Комисията до[край на срока за 
транспониране] и след това на всеки три години доклад, съдържащ 
следната информация: 

а) текста на допълнителни информационни изисквания, които държавите-
членки приемат или запазват съгласно член 5, параграфи 3б и 3в;

б) текста на отклоняващи се национални правни разпоредби, които 
държавите-членки приемат или запазват съгласно член 22, параграф 2а;

в) текста на отклоняващи се национални правни разпоредби, които 
държавите-членки приемат или запазват съгласно член 26, параграф 5б и 
член 28, параграф 5а; 

г) текста на допълнителни договорни клаузи, които държавите-членки 
обявяват съгласно член 34, параграф 1а за неравноправни при всякакви 
обстоятелства;

д)  текста на допълнителни договорни клаузи, които държавите-членки 
обявяват съгласно член 35, параграф 1а за клаузи, за които се предполага, че 
са неравноправни;

е) текста на решения с принципно значение, заедно със съответните 
аргументи, които съдилищата, арбитрите при спорове или 
компетентните административни органи вземат в области, попадащи в 
полето на действие на настоящата директива.

2. За информацията, посочена в параграф 1, букви а, б, в, г и д, държавите-
членки трябва да дадат подробно обяснение, защо отклоняващите се 
национални правни разпоредби са безусловно необходими за осигуряване на 
подходяща защита на потребителите, както и защо са пропорционални и 
ефикасни. Единствена мярка за преценка на ефикасността на отклоняваща 
се национална правна разпоредба за защита на потребителите е от една 
страна приложимостта й в търговската практика, а от друга страна 
практическата и правната й допустимост като доказателство в успешно 
приключили съдебни процеси.

3. Комисията гарантира, че информацията, посочена в параграф 1, букви г) и 
д) е лесно достъпна за потребители и търговци, например на интернет 
страница.

4. Комисията изпраща докладите, предвидени в параграф 1 на останалите 
държави-членки, които представят своите съображения за всеки от тях в 
рамките на шест месеца от получаването. В рамките на същия период 
Комисията провежда консултации със заинтересованите страни относно 
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тези доклади.

Член 46б
Докладване от страна на защитниците на правата на потребителите

Лицата или организациите, които съгласно националното право имат 
основателен интерес от защитата на потребителите по смисъла на член 38, 
параграф 2, уведомяват Комисията за резултатите, които постигат при 
оценката на прилагането и въздействието на настоящата директива.

Член 46в
Доклад на Комисията

Като вземат предвид становищата, посочени в член 46а, параграф 4 и член 46б, 
Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета най-късно до [една 
година след изтичане на срока за транспониране] и след това на всеки три години 
подробен доклад за прилагането на настоящата директива. Ако е необходимо, тя 
добавя Към този доклад предложения за адаптиране на директивата според 
промените в тази област.

Глава VII
Заключителни разпоредби

Член 47
Отмяна

Директиви 85/577/ЕИО, 93/13/ЕИО и 97/7/ЕО и Директива 1999/44/ЕО, изменени с 
директивите, изброени в приложение ІV, се отменят.
Позоваванията на отменените директиви се считат за позовавания на настоящата 
директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение V.

Член 48
Преразглеждане

Комисията преразглежда настоящата директива и докладва на Европейския парламент 
и на Съвета не по-късно от [да се въведе същата дата като тази от член 46, параграф 1, 
втората алинея + пет години].
Ако е необходимо, Комисията прави предложения за адаптирането на директивата 
според промените в областта. Комисията може да поиска информация от държавите-
членки.

Член 49
Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в 
Официален вестник на Европейския съюз.
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Член 50
Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на […]

За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

ДОГОВОРНИ КЛАУЗИ, СЧИТАНИ ЗА НЕРАВНОПРАВНИ ПРИ ВСЯКАКВИ 
ОБСТОЯТЕЛСТВА

Неравноправни при всички обстоятелства са договорните клаузи, които имат за 
предмет или чието действие е следното:

a) освобождаване от юридическа отговорност или ограничаване на 
отговорността на търговеца в случай на смърт или телесна повреда на 
потребителя в резултат на действие или бездействие от страна на 
търговеца физическо лице, причинена на потребителя от пропуск на 
търговеца;

aa) изключване или ограничаване на юридическата отговорност на 
търговеца, ако вещи на потребителя бъдат повредени в резултат на 
умишлено деяние или груба небрежност или бездействие от страна 
на търговеца;

аб) предоставяне на търговеца на по-кратък срок за прекратяване на 
безсрочен договор, в сравнение с този, валиден за потребителя;

б) ограничаване на задължението на търговеца да изпълнява задълженията, 
поети от негови агенти, или обвързване на задълженията му с определена 
форма определено условие, което зависи изключително от търговеца;

в) изключване или възпрепятстване на правото на потребителя да предявява 
искове или да използва други средства за правна защита, по-специално 
посредством поставяне на изискване потребителят да предава споровете 
на арбитраж, който не се урежда от закон, ограничаване на средствата 
за доказване на разположение на потребителя или налагане на 
доказателствената тежест, която съгласно приложимото право 
следва да пада върху търговеца, на потребителя;

ва) предоставяне на изключителната компетентност за всички съдебни 
спорове във връзка с даден договор на съда по местоживеене на 
търговеца, освен ако този съд е компетентен по местоживеене и на 
потребителя;

вв) упълномощаване на търговеца да определя по свое усмотрение цената 
на стоки или услуги, която следва да бъде определена след сключване 
на договора;

г) ограничаване на средствата за доказване на разположение на потребителя 
или налагане на доказателствената тежест, която съгласно приложимото 
право следва да пада върху търговеца, на потребителя;

д) даване право на търговеца да определя еднолично дали доставените стоки 
и предоставените услуги са в съответствие с договора, или даване 
изключително право на търговеца да тълкува клаузите на договора.;

е) упълномощаване на търговеца да прекрати или измени договора 
поради въвеждането на еврото.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ

ДОГОВОРНИ КЛАУЗИ, ЗА КОИТО СЕ ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ СА НЕРАВНОПРАВНИ

1. Предполага се, че са неравноправни договорните клаузи, които имат за предмет 
или чието действие е следното:

a) изключване или неподобаващо ограничаване на законните права на 
потребителя спрямо търговеца или друга страна по договора при пълно 
или частично неизпълнение или незадоволително неточно изпълнение на 
договорни задължения от страна на търговеца, включително и 
възможността потребителят да компенсира прихване свой дълг към 
търговеца със от свой иск срещу него;

б) разрешаване на търговеца да задържи суми, платени от 
потребителя, когато потребителят не сключи или не изпълни 
договора, без потребителят да има право да поиска от търговеца 
обезщетение в съответен размер, когато търговецът не сключи или 
не изпълни договора допускане търговецът да задържи плащане на 
потребителя, когато последният не сключи или не изпълни договора, без 
да дава на потребителя правото да бъде обезщетен със същата по размер 
сума, ако търговецът не сключи или не изпълни договора;

в) изискване за изплащане от потребителя, който не е изпълнил 
задълженията си, на непропорционално голямо обезщетение на 
търговеца поставяне на изискване потребител, който не изпълни 
задълженията си, да заплати обезщетение, което значително надвишава 
претърпените от търговеца вреди;

г) предоставяне на правото на търговеца да прекрати договора по свое 
усмотрение, като това право не е дадено на потребителя, и 
разрешаване на търговеца, в случаите когато самият той 
прекратява договора, да задържи авансово изплатени суми за стоки 
или услуги, които не е извършил допускане търговецът да прекрати 
договора по своя воля, когато същото право не е дадено на потребителя;

д) разрешаване на търговеца, освен при наличие на сериозни основания, 
да прекрати безсрочен договор без спазване на подходящ срок даване на 
права на търговеца да прекрати безсрочен договор без разумно 
предизвестие, освен в случаите, когато потребителят е извършил 
сериозно нарушение на договора;

е) допускане на автоматично подновяване на срочен договор, в случай че 
потребителят не е съобщил друго желание, когато за краен срок за 
изразяване на желанието на потребителя да не поднови договора е 
определена дата, неуместно отдалечена от датата на изтичане на 
договора автоматично подновяване на срочен договор, в случай че 
потребителят не съобщи друго желание и необходимост потребителят да 
даде дълго предизвестие, за да прекрати договора в края на всеки период 
на подновяване;
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ж) допускане търговецът да увеличи цената, без потребителят да има 
право да анулира договора, когато окончателната цена е прекалено 
висока в сравнение с цената, договорена при сключване на договора 
допускане търговецът да увеличи договорената с потребителя цена, 
когато договорът е сключен без на потребителя да се дава правото да го
прекрати;

з) задължаване на потребителя да изпълни всичките си задължения, когато 
търговецът не изпълнява всички свои задължения;

и) предвиждане на възможността, търговецът да прехвърли 
задълженията си по договора върху трето лице без съгласието на 
потребителя, когато това може да доведе до намаляване на 
гаранциите за потребителя предоставяне на търговеца на 
възможността да прехвърли задълженията си по договора без съгласието 
на потребителя;

й) ограничаване на правото на потребителя да препродава стоките чрез 
ограничаване прехвърлянето на търговската гаранция, предоставяна от 
търговеца;

к) даване право на търговеца да изменя едностранно условията по 
договора без основателна и посочена в договора причина;  даване право 
на търговеца едностранно да изменя клаузите на договора, включително и 
характеристиките на продукта или услугата;

ка) даване право на търговеца да променя без основателна причина 
характеристиките на стоката, която трябва да бъде доставена или 
на услугата, която трябва да бъде извършена;

л) едностранно изменяне на договорни клаузи, съобщени на потребителя 
чрез траен носител, чрез онлайн договорни клаузи, с които потребителят 
не се е съгласил.

ла) задължаване на потребителя да сключи обвързващо споразумение, 
докато търговецът поставя изпълнението на услугата в зависимост 
от условие, което зависи само от него;

лб) неопровержимо предположение, че потребителят е дал съгласието 
си за определени клаузи, за които в действителност не е имал 
възможност да бъде осведомен преди сключване на договора.

2. Точка 1, буква д) не възпрепятства клаузи, с които доставчикът на 
финансови услуги си запазва правото да прекрати безсрочен договор 
едностранно и – при наличие на основателна причина – без предизвестие, 
при условие че търговецът е задължен незабавно да информира другата 
страна или страни по договора за това не се прилага за клаузи, с които 
доставчикът на финансова услуга си запазва правото да прекрати едностранно 
без предизвестие безсрочен договор, при условие че доставчикът е задължен 
незабавно да информира другата страна или страни по договора за това.

3. Точка 1, буква ж) букви д), ж) и ка) не се прилагат за не се прилага за
a) сделки с прехвърлими ценни книжа, финансови инструменти и други 

стоки продукти или услуги, при които цената е свързана с колебания на 
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котировките или индексите на фондовата борса или с курс на финансовия 
пазар, които търговецът не контролира;

б) договори за покупка или продажба на чужда валута, пътнически чекове 
или международни парични нареждания в чужда валута.;

в) клаузи за индексиране на цената, когато такива са законосъобразни, при 
условие че начинът на промяна на цената е описан изрично.

3a. Точка 1, буква ж) не възпрепятства клаузи за индексиране на цената, 
когато такива са законосъобразни и начинът на промяна на цената е 
описан изрично.

4. Точка 1, буква к) не възпрепятства клаузи, според които не се прилага за
a) клаузи, според които доставчик на финансови услуги си запазва правото 

да промени изплащания от потребителя или получаван от него лихвен 
процент или размера на други такси за финансови услуги без 
предизвестие при наличие на основателна причина, при условие че 
доставчикът е задължен при първа възможност да информира другата 
страна или страни по договора за това, а те са в правото си веднага 
незабавно да разтрогнат договора;

б) сделки с прехвърлими ценни книжа, финансови инструменти и други 
продукти или услуги, при които цената е свързана с колебания на 
котировките или индексите на фондовата борса или с курс на финансовия 
пазар, които търговецът не контролира;

в) договори за покупка или продажба на чужда валута, пътнически чекове 
или международни парични нареждания в чужда валута;

г) клаузи, съгласно които търговецът си запазва правото едностранно да 
променя клаузите на безсрочен договор, при условие че е задължен да 
информира потребителя, като му даде разумно предизвестие, а 
потребителят има правото да прекрати договора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Отменени директиви и списък на последователните изменения

(посочени в член 47)
Директива 85/577/ЕИО на Съвета от 20 
декември 1985 г. относно защита на
потребителите във връзка с договорите, 
сключени извън търговския обект

ОВ L 372, 31.12.1985 г., стр. 31.

Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 
април 1993 г. относно неравноправните 
клаузи в потребителските договори

ОВ L 95, 21.04.1993 г., стр. 29.

Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета
Директива 2002/65/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета
Директива 2005/29/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета
Директива 2007/64/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 
г.

ОВ L 144, 04.06.1997 г., стр. 19.

ОВ L 271, 09.10.2002 г., стр. 16.

ОВ L 149, 11.06.2005 г., стр. 29.

ОВ L 319, 05.12.2007 г., стр. 1.

Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета

ОВ L 171, 07.07.1999 г., стр. 12.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

(ще бъде добавена по-късно)


