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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно стратегията за укрепване правата на уязвимите потребители
(2011/2272(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид 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 пазар1 (Директива за нелоялните търговски практики),

– като взе предвид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 
93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета2,

– като взе предвид Предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. 
(COM(2011)0707) и придружаващите я документи (SEC(2011)1320 и 
SEC(2011)1321),

– като взе предвид Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама3,

– като взе предвид Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, 
подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до
предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните 
медийни услуги)4,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, 
отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите 
(Регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите)5,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, включена в 
Договорите чрез член 6 от Договора за Европейския съюз, и по-специално член 7 
(Зачитане на личния и семейния живот), член 21 (Недискриминация), член 24 
(Права на детето), член 25 (Права на възрастните хора), член 26 (Интеграция на 
хората с увреждания) и член 28 (Защита на потребителите) от нея,

                                               
1 OВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
2 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64
3 OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21.
4 OВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1.
5 OВ L 364, 9.12.2004 г. стр. 1.
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– като взе предвид член 12 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
който гласи, че „изискванията за защита на потребителите се вземат под внимание 
при определянето и осъществяването на другите политики и действия на Съюза“,

– като взе предвид, че член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
гласи, че „при определянето и осъществяването на своите политики и дейности 
Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на 
заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу 
социалното изключване, както и с постигане на високо равнище на образование, 
обучение и опазване на човешкото здраве“,

– като взе предвид резолюцията си от 15 ноември 2011 г. относно нова стратегия за 
политика за защита на потребителите1,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския съвет относно 
„ЕВРОПА 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид резолюцията си от 21 септември 2010 г. относно доизграждането 
на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия2,

– като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2010 г. относно въздействието на 
рекламите върху поведението на потребителите3, 

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на Регионите от 7 юли 
2009 г. относно хармонизирана методология за класифициране и докладване на 
жалби на потребители и запитвания (COM(2009)0346) и придружаващата го 
проектопрепоръка на Комисията (SEC(2009)0949), 

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 7 април 2011 г., 
озаглавен „Овластяване на потребителите в ЕС“ (SEC(2011)0469),

– като взе предвид съобщението на Комисията от октомври 2011 г., озаглавено 
„Проследяване на резултатите за потребителите в единния пазар – Шесто издание 
на индекса за развитие на пазарите на дребно“ (SEC(2011)1271),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2011 г., озаглавено „Как 
потребителите да се чувстват уверени на вътрешния пазар“, пето издание на 
Индекса на условията за потребителите (SEC(2011)0299),

– като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични 
данни и за свободното движение на тези данни4,

                                               
1 Приети текстове, P7_TA-PROV(2011)0491.
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0320.
3 Приети текстове, P7_TA(2010)0484.
4 OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
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– като взе предвид Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации1,

– като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 
юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и 
по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар2,

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно защитата на 
потребителите3,

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно индекса на вътрешния 
пазар4,

– 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 реклама5,

– като взе предвид резолюцията си от 3 септември 2008 г. относно влиянието на 
маркетинга и рекламите върху равенството между жените и мъжете6,

– като взе предвид специалното проучване на Евробарометър 342 относно 
увеличаването на ролята на потребителите,

– като взе предвид аналитичния доклад относно отношението към трансграничната 
търговия и защитата на потребителите, публикуван от Комисията през март 2010 г. 
във Флаш Евробарометър № 282,

– като взе предвид европейския подход към медийната грамотност в електронна 
среда,

– като взе предвид насоките на Комисията относно прилагането на Директивата за 
нелоялните търговски практики (SEC(2009)1666),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A7-0000/2012),

А. като има предвид, че насърчаването на правата на потребителите и тяхната защита 
представляват основни ценности при разработването на политиките на Европейския 
съюз и за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, 

                                               
1 OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.
2 OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
3 Приети текстове, P7_TA(2010)0046.
4 Приети текстове, P7_TA(2010)0051.
5 ОВ С 46 Е, 24.2.2010 г., стр.26.
6 ОВ С 295 Е, 4.12.2009 г., стр.43.
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Б. като има предвид, че единният пазар следва да допринася и за по-високото равнище 
на защита на уязвимите потребители и на укрепване на техните възможности, 

В. като има предвид, че уязвимите потребители са разнородна група, съставена от 
онези категории лица, считани за такива поради умствен, физически или 
психически недостатък, възраст, доверчивост или обучение, или лицата в риск 
поради социалното и финансовото си положение, които се нуждаят от специална 
защита и конкретна стратегия от страна на органите на властта,

Уязвимост и уязвими потребители

1. посочва, че разнообразието от уязвими положения затруднява единния подход и 
води до това, че законодателството и съществуващите досега политики решават 
проблема с уязвимостта отделно за всеки отделен случай; 

2. подчертава, че стратегията за правата на уязвимите потребители следва да се насочи 
към ефективна защита на потребителите и превенция на уязвимостта, независимо от 
използвания инструмент;

3. призовава Комисията и насърчава държавите членки да наблюдават непрекъснато и 
отблизо социалното и потребителското поведение, което може да постави отделни 
групи или лица в уязвимо положение, с цел това да бъде избегнато, както и да се 
борят срещу вече възникналите условия на уязвимост чрез специални мерки за 
защита;

Оценка на настоящата законодателна рамка

4. посочва, че 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 не разглежда в достатъчна степен проблема с 
уязвимостта, като се ограничава до икономическия интерес на потребителите; 

5. изразява съжаление, че Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите, 
която е най-новият инструмент, насочен към защитата на потребителите, не се 
прилага за определени сектори, в които съществува особена уязвимост, и не 
съдържа конкретна разпоредба за нея, освен споменаването ѝ в съображение 34; 

По-голяма роля: отговорността на потребителите за собствената им защита

6. изразява съжаление, че усилията на Европейската комисия са насочени основно към 
увеличаване на ролята на потребителите; въпреки че загрижеността на Комисията за 
по-добрата информираност на европейските потребители по отношение на техните 
възможности и права заслужава похвала и всички действия в този смисъл 
допринасят за по-ефективния вътрешен пазар, този подход е твърде недостатъчен за 
гарантиране на защитата на уязвимите потребители, която изисква специално 
внимание;

7. посочва, че уязвимостта на много потребители произтича точно от липсата на 
увереност и разбиране на информацията, която получават, или на възможностите, с 
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които разполагат, или на непознаването от тяхна страна на съществуващите системи 
за рекламация и обезщетение, по-специално в случаите на трансгранично 
потребление и онлайн търговия; 

8. изтъква, че в договорните отношения често потребителят е по-слабата страна; 
когато във въпросните договори съответната страна е в уязвимо положение, 
доставчиците следва да се ангажират в нейна защита, а органите на властта и 
администрациите да предоставят стимули за това;

Информация и нормативна уредба 

9. подчертава, че Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите засилва 
изискванията към преддоговорната и договорната информация, като определя по-
стриктно право на отказ, в случай че доставчикът или търговецът не е изпълнил 
законовото задължение да я предостави, и налага нейното предаване по ясен и 
разбираем начин; посочва, че въпреки това уязвимите потребители могат да са 
неспособни да прочетат или да разберат информацията, която им се предоставя;

10. призовава Европейската комисия и държавите членки при нормативното уреждане 
на стандартите и условията за безопасност на определени продукти, най-вече тези, 
предназначени за употреба от потребители в уязвимо положение, да осигурят 
вземането предвид не само на предвиденото предназначение, но и на възможната 
употреба, и да укрепят изискванията за качество и мерките за защита;

11. призовава държавите членки и Европейската комисия да насочат усилията си за 
хармонизиране на обозначенията, предназначени за гражданите с увреждания, и да 
насърчат по-опростеното предоставяне на информацията от страна на търговците в 
достъпен за тези граждани формат;

Особено проблематични сектори 

12. припомня факта, че международните форуми са признали необходимостта от 
защита на потребителите чрез информация и регулиране на финансовите пазари, 
чиято сложност в повечето случаи превръща всеки потребител в уязвим;

13. изказва съжаление, че рекламата на храни с високо съдържание на мазнини, сол и 
захар е насочена по-специално към децата и младите хора, които страдат все повече 
от негативните последици от заседналия начин на живот и затлъстяването; 
призовава заинтересованите страни да образоват и информират малолетните и 
непълнолетните за значението на балансирания хранителен режим; 

14. подчертава, че въпреки съществуването на съответното законодателство 
неизпълнението му често поставя пътниците в уязвимо положение, най-вече при 
отмяна или закъснение на тяхното пътуване, което се задълбочава, когато 
потребителят страда от някакво увреждане; насърчава Европейската комисия и 
държавите членки да вземат необходимите мерки за гарантиране на прозрачността 
на тарифите;

15. изказва съжаление, че цифровизацията на услугите и допълнителните разходи за 
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тяхното управление в традиционните клонове и магазини може да означава, че 
потребителите от третата възраст, основната група засегнати от цифровото 
разделение, не могат да се възползват от предимствата на онлайн търговията, и им 
се налага да плащат „надценка за бедност“, като харчат повече за същите продукти;

16. подчертава, че либерализацията на основните пазари като цяло не е довела до общо 
намаляване на цените и че познаването на най-подходящата тарифа, смяната на 
доставчик и разбирането на включените във фактурата понятия представляват 
добавена трудност за по-голямата част от гражданите; 

17. призовава Европейската комисия и държавите членки да предвидят безплатни 
механизми за алтернативно решаване на конфликти, които могат да се задействат 
служебно в случаите, когато се касае за уязвими потребители, както и за колективни 
действия; 

18. призовава Европейската комисия и държавите членки да си сътрудничат за 
приемането на широка и ясна политическа и законодателна стратегия срещу 
уязвимостта, по-специално в програмата за защита на потребителите и програма 
„Потребители“;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Принадлежността към Европейския съюз гарантира степен на допълнителна защита за 
потребителите с установяване на еднакво равнище на сигурност по отношение на 
многобройните потребителски стоки и въвеждане на мерки, защитаващи интереса на 
потребителя спрямо нелоялните практики от стана на търговците, заблуждаващата 
реклама и неравноправните клаузи в договорите.

Без съмнение в рамките на общата концепция за потребителите съществува специфична 
категория, тази на уязвимите потребители или на потребителите в уязвимо положение, 
която изисква специална защита и конкретна стратегия от страна на органите на 
властта. 

В основата на настоящия доклад е принципът, че всички потребители през живота си 
могат да се превърнат в уязвими потребители, тъй като уязвимостта може да настъпи 
както поради „вътрешни“, така и поради „външни“ причини. Когато уязвимостта на 
потребителя произтича от временни или постоянни фактори, присъщи на неговия 
характер или физическо или психическо състояние (деца, юноши, възрастни хора, хора 
с увреждания и др.) причините са „вътрешни“, а когато факторите, които правят 
потребителя уязвим, идват отвън те са „външни“: непознаването на езика, липсата на 
информация (обща или специална за някой пазарен сектор) или просто задължително 
използване на нови технологии, които потребителят не познава.

Докладчикът е предпочел да не създава ново определение за „уязвим потребител“, при 
условие че Парламентът вече е направил това и защото рискуваме да създадем 
прекалено неясна или прекалено конкретна концепция за уязвимия потребител, лишена 
от необходимата гъвкавост, за да се адаптира към различните видове уязвимост.

Комплексността при прилагането на едно статично определение към всяка от 
различните ситуации на уязвимост, които могат да засегнат потребителя в хода на 
неговия живот, дава възможност както на законодателството, така и на съществуващите 
политики на европейско равнище досега да решават проблема с уязвимостта въз основа 
на съществуващата практика; това означава, че политическите и законодателните 
инструменти, предназначени за облекчаване или превенция на уязвимостта по-скоро са 
насочени към един фактор на уязвимостта.

Стратегията за укрепване на правата на уязвимите потребители, която Комисията и 
държавите членки следва да разработят, следва да следи от близо социалните навици и 
промените в социалното поведение и в потреблението, които могат да създадат 
ситуации на уязвимост за определени групи или лица, с цел те да бъдат избегнати или 
прекъснати веднъж, след като са възникнали, чрез приемането на специфични мерки за 
защита.

Оценка на настоящата законодателна рамка

Европейското законодателство въведе за първи път въпроса за уязвимостта на 
потребителите в Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 
май 2005 г. относно нелоялните търговски практики от страна на търговци към 
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потребители на вътрешния пазар, като създаде концепция за уязвимост, адаптирана към 
въпросните практики и насочена към „незаконно въздействие“, което може да се 
упражни върху потребителите, които нямат напълно формирана собствена воля.
Въпреки това Директивата относно нелоялните търговски практики защитава 
единствено икономическия интерес на потребителите, без да обхваща други евентуални 
сфери като здравеопазване, сигурност или дори тяхната морална неприкосновеност. 

Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите, която е последният 
инструмент, насочен към защитата на потребителите, не съдържа конкретна разпоредба 
по отношение на уязвимите потребители и не се прилага за определени сектори, в 
които съществува особена уязвимост. Въпреки това допуска въвеждането на 
законодателство за по-голяма защита (съображение 34) и засилва изискванията за 
преддоговорна и договорна информация, като определя право на отказ, в случай че 
доставчикът или търговецът не са изпълнили законовото задължение да я предоставят, 
и налага тя да бъде предавана по ясен и разбираем начин. 

Информация и нормативна уредба 

На миналия 9 ноември съставът на Комисията прие предложение за регламент по 
програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г., в което Комисията се застъпва за 
„поставяне на силния потребител в центъра на единния пазар“. 

Докладчикът споделя с Комисията значението на по-доброто обучение и по-голямата 
информираност на потребителите, така че те да познават своите права, но подчертава, 
че за съжаление практиката изглежда доказва, че информираността сама по себе си не 
изпълнява функцията си да защитава потребителя, най-вече в определени сектори и 
особено що се отнася до уязвимостта. 

В действителност уязвимостта на много потребители произтича точно от липсата на 
увереност (например при децата и възрастните хора), от неразбирането на 
информацията, която получават, или на възможностите, с които разполагат (както в 
случая с лицата в положение на социално изключване или без образование), на 
непознаването от тяхна страна на съществуващите системи за рекламация и 
обезщетение, по-специално в случаите на трансгранично потребление и онлайн 
търговия. 

Докладчикът призовава Европейската комисия и държавите членки да приемат в своите 
законодателства конкретни мерки за гарантиране на подходяща защита на уязвимите 
потребители отвъд информираността, по-специално в сферите, в които степента на 
уязвимост се оказва най-важна (телекомуникации, достъп до правосъдие, енергия, 
транспорт, хранене, финансови услуги и др.), и по-конкретно в програмата за защита на 
потребителите и програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. В тази задача 
следва да се включат не само органите на властта, а също така търговците и 
доставчиците, за да се постигне равновесие по отношение на договорите с по-голяма 
прозрачност и по-малко неясноти.

Особено проблематични сектори 



PR\891164BG.doc 11/12 PE480.825v01-00

BG

Докладчикът разглежда конкретно следните сектори:

- Финансов сектор: съществуват инструменти, определящи изисквания по отношение 
на информацията и на пригодността на продуктите, но в случай на уязвимост (по-
специално при възрастните хора) въпросните мерки са твърде недостатъчни. Освен 
това, следва да се отбележи фактът, че международните форуми (Г-20, ОИСР) са се 
произнесли относно необходимостта от защита на потребителите чрез информация и 
чрез регулиране на финансовите пазари, чиято сложност в повечето случаи превръща 
всеки потребител в уязвим. 

- Хранене: необходимо е да се защитят уязвимите потребители (деца и младежи) от 
рекламите на храни с високо съдържание на мазнини, сол и захар и да се приемат мерки 
за превенция на затлъстяването и заседналия начин на живот и за подобряване на 
хранителните навици. 

- Транспорт: според асоциациите на потребителите неспазването на законодателството 
в случай на забавяне или отмяна и разпространението на нелоялни условия, най-вече в 
нискотарифните въздушни превозвачи, често стават причина пътниците да се окажат в 
положение на уязвимост, което се задълбочава, когато потребителят страда от някакво 
увреждане. Освен това последните проучвания сочат, че някои потребители плащат до 
три пъти повече от други, тъй като тарифите не са прозрачни, въпреки че в Директивата 
относно правата на потребителите са предвидени разпоредби за избягване на това. 

- Интернет: освен неподходящото съдържание, до което малолетните и 
непълнолетните лица могат лесно да получат достъп (поради неефективността на 
мерките за контрол на възрастта), социалните мрежи представляват също така риск за 
„целенасочена реклама“. Въпросната реклама използва цифровата следа, оставена от 
малолетните и непълнолетните лица, за да им изпраща без тяхно знание реклама, която 
се приспособява към техните търговски вкусове или, дори по-лошо, реклама на 
продукти, „харесвани“ от техните приятели, като се възползват от социалния натиск, 
който групата упражнява върху малолетните и непълнолетните и към който те са 
особено уязвими. 

- Либерализирани пазари: резултатите от либерализацията на основните пазари са 
различни: като цяло тя не е довела до общо намаляване на цените, а по-скоро до 
допълнително затруднение за по-голямата част от гражданите, свързано с определянето 
на тарифата, която е най-подходяща за нуждите на потребителя, със смяната на 
доставчик и с разбирането на включените във фактурата понятия. Тъй като 
предлаганите услуги се считат за „универсални“ (в смисъл, че нито един гражданин не 
трябва да бъде лишен от тях), потребителят се намира в по-неблагоприятно положение 
от доставчика, което може да създаде положение на уязвимост. 

- Достъп до правосъдие: когато най-уязвимите потребители следва да получат 
обезщетение за понесени щети, те могат да срещнат трудности по отношение на 
достъпа до съществуващите механизми, най-вече поради незнание или неумение да ги 
използват (защото са твърде скъпи или защото се прилагат на език, който те не 
владеят). Необходимо е да се предвидят безплатни механизми за алтернативно 
решаване на конфликти, които включително могат да се активират служебно, в 
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случаите, когато се касае за уязвими потребители и които обхващат трансграничните 
трансакции, както и колективни искове, които осигуряват общото разглеждане на 
случаите и гарантират по-голямо участие от страна на засегнатите. 

Докладчикът насочва вниманието и към уязвимостта на потребителите от третата 
възраст, по-специално в сферата на цифровизацията на услугите и поради 
допълнителните разходи за тяхното управление в традиционните клонове и магазини, 
което в много случаи става причина те да плащат повече за същите продукти.

Заключение

В заключение докладчикът подчертава, че създаването на стратегия за укрепване на 
правата на най-уязвимите потребители с цел да се позволи участието им в единния 
пазар допринася не само за тяхното социално приобщаване и за изграждането на едно 
по-справедливо и толерантно общество, но и за гарантиране на по-динамичен, по-
сигурен и по-конкурентен вътрешен пазар. Несъмнено тази специфична защита на 
уязвимите потребители в никакъв случай не следва да се разбира като създаване на две 
диференцирани равнища на защита


