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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно защитата на предприятията от заблуждаващи търговски практики и 
осигуряване на ефективно правоприлагане — Преглед на Директива 2006/114/ЕО 
относно заблуждаващата и сравнителната реклама

(2013/0000(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Защита на предприятията от заблуждаващи търговски практики и 
осигуряване на ефективно правоприлагане“ (COM(2012)0702),

– като взе предвид Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама 
(кодифицирана версия)1,

– като взе предвид Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към 
потребители на вътрешния пазар („Директива за нелоялните търговски практики“)2,

– 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)3,

– 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 потребителите4,

– като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2011 г. относно заблуждаващата 
реклама от издателства на фирмени указатели5,

– 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 реклама6,

– като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2008 г. относно заблуждаващата 
реклама от издателства на фирмени указатели7,

                                               
1 ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21.
2 ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
3 ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1.
4 ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 51.
5 Приети текстове, P7_TA(2011)0269.
6 Приети текстове, P6_TA(2009)0008.
7 Приети текстове, P6_TA(2008)0608.
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– като взе предвид проучването, озаглавено „Заблуждаващи практики на издателства 
на фирмени указатели в контекста на действащото и бъдещото законодателство 
относно вътрешния пазар, целящо защита на потребителите и на малките и средни 
предприятия“, поръчано от комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите1,

– като взе предвид проектостановището на Икономическия и социален комитет от 
19 април 2013 г. във връзка със съобщението на Комисията до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 
регионите, озаглавено „Защита на предприятията от заблуждаващи търговски 
практики и осигуряване на ефективно правоприлагане — Преглед на Директива 
2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама“ (COM(2012)0702)2,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по правни 
въпроси и комисията по петиции (A7-0000/2013),

А. като има предвид, че заблуждаващите търговски практики могат да приемат 
различни форми, като най-видната е заблуждаващата реклама от издателства на 
фирмени указатели, при която недобросъвестно дружество изпраща формуляри, 
чрез които приканва предприятията да допълнят или актуализират своето търговско 
име и данни за връзка, на пръв поглед безплатно; като има предвид, че подписалите 
документите лица установяват по-късно, че всъщност неволно са подписали 
договор, който обичайно ги задължава за срок от най-малко три години да бъдат 
вписани във фирмен указател срещу годишна такса от около 1000 EUR или повече;

Б. като има предвид, че размерът на финансовите загуби в ЕС, произтичащи от 
заблуждаващи търговски практики, не е известен, но въз основа на някои 
национални статистически данни може да се оцени на милиарди евро всяка година;

В. като има предвид, че МСП, и по-специално малките предприятия и 
микропредприятията, са основните потърпевши на заблуждаващите търговски 
практики; като има предвид, че училища, църкви, болници, неправителствени 
организации, общини и други публични органи също са потенциални потърпевши;

Г. като има предвид, че потърпевшите на заблуждаващи търговски практики често се 
срамуват и се въздържат от подаването на сигнал за такива практики пред 
правоприлагащите органи; като има предвид, че предвид горното е изключително 
важно тези органи да улесняват подаването на сигнали и да дават достатъчен 
приоритет на тези случаи;

Д. като има предвид, че степента на защита на предприятията варира значително в 
отделните държави членки, като само Австрия и Белгия са включили специфична 

                                               
1 IP/A/IMCO/ST/2008-06.
2 INT/675 - CES1233-2013_00_00_TRA_PA.
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забрана за използване на заблуждаваща реклама от издателства на фирмени 
указатели в своето законодателство, а Нидерландия в момента подготвя подобен 
закон;

Е. като има предвид, че е от решаващо значение да се прилага последователен подход, 
чрез който да се постига баланс между превенция и наказание; като има предвид, че 
ако не бъдат въведени ясни законови разпоредби за решаването на този въпрос, 
правоприлагащите органи ще продължат да се колебаят да предприемат мерки;

Ж. като има предвид, че в момента е много трудно да се проследяват 
недобросъвестните търговци, тъй като те често изпращат фактури от една държава в 
друга, докато банковата им сметка е в трета държава, като по този начин и 
паричните преводи стават трудно проследими;

1. приветства съобщението на Комисията, но подчертава, че необходимо да се 
положат допълнителни усилия, особено по отношение на правоприлагането;

Превенция и информация

2. подчертава, че е необходимо да се подобри обменът на информация между 
държавите членки; призовава всички държави членки да създадат или определят 
национален център, към който да се обръщат предприятията и другите потърпевши 
на заблуждаващите практики и където те да могат да получават помощ и да черпят 
експертен опит по отношение на превенцията и справянето с различните форми на 
измама; счита, че всеки такъв център следва да поддържа база данни, в която да се 
регистрират всички видове заблуждаващи търговски практики и да се включват 
лесноразбираеми примери; призовава Комисията да обезпечи координацията на 
безпроблемния обмен на информация от националните бази данни, наред с другото 
чрез улесняване на създаването на система за бързо предупреждение за 
идентифициране на нови практики;

3. счита, че националните центрове следва да участват активно в обмена на 
информация между публичните органи, гражданите и предприятията и че те следва 
да работят заедно, за да разменят предупреждения за нови заблуждаващи практики 
и подпомагат МСП при уреждането на трансгранични спорове чрез насочване на 
измамените дружества към най-подходящия правен механизъм;

4. призовава националните търговски организации, и по-специално организациите на 
МСП, да работят в тясно сътрудничество с националните центрове; във връзка с 
това приветства също така публично-частното сътрудничество;

5. призовава Комисията да проучи възможността за въвеждане, въз основа на 
утвърдени критерии, на валиден за цялата територия на ЕС черен списък на уличени 
в измама дружества, за да не се допуска подобни дружества да разпространяват 
своята дейност в други държави членки;

6. призовава Европол да участва по-активно в справянето с тези форми на измама, 
като събира информация относно трансграничните форми на заблуждаващи 
търговски практики и анализира структурите, прикрити зад дружествата 
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извършители; призовава също така Европол да осигури механизми за бърз обмен на 
актуална информация относно тези практики и структури между националните 
правоприлагащи органи;

7. подчертава, че е необходимо националните правоприлагащи органи да работят в по-
тясно сътрудничество със способстващи заблуждаващите търговски практики 
структури, като например банки, телефонни дружества, пощенски служби и агенции 
за събиране на вземания, с цел да не се допуска недобросъвестните дружества да 
осъществяват дейността си;

Правоприлагане и наказателно преследване

8. отбелязва със загриженост, че разследващите органи в различните държави членки 
извънредно неохотно работят по случаи на заблуждаващи търговски практики и са 
склонни да твърдят, че нямат увереност, че може да се установи достатъчно ясно 
кой носи тежестта на доказване; подчертава необходимостта правителствата да 
възприемат проактивен подход в борбата с финансовата и икономическата 
престъпност;

9. подчертава, че разследването и наказателното преследване на заблуждаващи 
търговски практики трябва да бъдат подобрени; призовава следователно Комисията 
да изготви насоки на вниманието на националните правоприлагащи органи относно 
най-добри практики за националните правоприлагащи органи по отношение на 
приоритетите при разследване и наказателно преследване; призовава държавите 
членки да увеличат капацитета и компетентността на съответните разследващи и 
съдебни органи;

10. подчертава необходимостта от въвеждане на ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции, като припомня, че наказателните санкции могат да имат 
превантивно действие;

11. изразява съжаление, че Комисията не изпълни препоръката на Парламента за 
частично разширяване на приложното поле на Директивата за нелоялните търговски 
практики, като се включат в приложение I (черния списък) и договорите между 
предприятия (B2B); счита, че изменението на горепосочената директива, вместо на 
Директива 2006/114/ЕО, ще доведе до по-съгласуван подход, тъй като ще разшири 
понятието „нелоялни търговски практики“, както и черния списък, като включи в 
тях междудружествените отношения; подчертава, че по този начин ще се избегне 
необходимостта от разширяване на понятието „заблуждаваща реклама“, което е 
необходимо с цел обхващане на всички форми на заблуждаващи практики;

12. призовава Комисията да разгледа, като приоритетен въпрос, дали предприятията, 
които са били признати за виновни в прилагането на заблуждаващи търговски 
практики, могат да бъдат изключени от участие в процедури за възлагане на 
обществени поръчки в ЕС и/или от получаване на финансиране от ЕС за период от 
най-малко пет години;

13. призовава държавите членки да гарантират, че техните данъчни органи работят в 
тясно сътрудничество с националните центрове, като активно извършват проверки 
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на дружества, за които е подаден сигнал, че използват заблуждаващи маркетингови 
техники;

14. подчертава необходимостта от по-активно участие на организациите, отговарящи за 
регистрацията на дружествата, като например търговските камари, с оглед 
идентифициране на подозрително поведение и превенция на измамни практики;

15. обръща внимание, в частност, на ролята на уличени в измама агенции за събиране 
на задължения, които не се колебаят да оказват натиск върху предприятията да 
плащат фактури, за които им е известно или би могло да им бъде известно, че са с 
невярно съдържание; призовава Комисията и държавите членки да предложат
начини за по-добър контрол на тези агенции както преди, така и след тяхното 
официално учредяване;

16. отбелязва със загриженост, че процедурите за решаване на спорове се оказаха 
неефективни, продължителни и скъпи и че не дават никакви гаранции за адекватно 
и своевременно обезщетение за причинени щети; призовава Комисията да внесе 
предложение, което дава възможност на потърпевшите на заблуждаващи търговия 
практики да завеждат колективен иск по дело срещу уличено в измама дружество; 
подчертава, че потърпевшите следва да имат възможност да бъдат представлявани 
от определени организации, като например национални предприемачески 
организации; призовава за ефективни мерки в полза на потърпевшите, включително 
обявяване на съответните договори за недействителни;

Международно сътрудничество извън рамките на ЕС

17. подчертава, че заблуждаващите търговски практики са международен проблем, 
който по никакъв начин не е ограничен до територията на държавите членки; 
призовава следователно Комисията и държавите членки да се стремят към 
международно сътрудничество в тази област както с трети държави, така и с 
компетентните международни организации;

18. призовава Комисията да засили своето участие в международната работна група по 
въпросите на масовия маркетинг, която е съставена от правоприлагащи и 
регулаторни агенции и агенции на потребителите в Австралия, Белгия, 
Великобритания, Канада, Нигерия, Нидерландия и САЩ и включва също така 
Европол;

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

Заблуждаващите търговски практики могат да приемат различни форми, като най-
известната е заблуждаващата реклама от издателства на фирмени указатели, при която 
недобросъвестно дружество изпраща формуляри, чрез които приканва предприятията 
да допълнят или актуализират своето търговско име и данни за връзка, на пръв поглед 
безплатно. Подписалите документите лица установяват по-късно, че всъщност неволно 
са подписали договор, който обичайно ги задължава за срок от най-малко три години, 
да бъдат вписани във фирмен указател срещу годишна такса от около 1000 EUR или 
повече.

Други заблуждаващи търговски практики включват заблуждаващи формуляри за 
плащане, представени като фактура за услуги, за които се твърди, че търговецът вече е 
поръчал, докато в действителност това не е така, оферти за разширяване на имена на 
интернет домейни, при които недобросъвестен търговец предоставя невярна 
информация и упражнява психологически натиск, за да сключи договор за много по-
висока цена, отколкото при регистрацията чрез официалните доставчици, както и 
оферти за разширяване на защитата на търговските марки в други държави, при 
положение че такава защита може да бъде предоставена само от официалните органи.

Степента на защита на предприятията варира значително в отделните държави членки. 
Само Австрия и Белгия са включили в своето законодателство специфична забрана за 
използване на заблуждаваща реклама от издателства на фирмени указатели. В Австрия 
точка 28а от Закона за нелоялни търговски практики гласи: „Забранява се рекламата, 
при упражняване на стопанска дейност и с цел конкуренция, регистрация в указатели 
като „Жълти страници“, телефонни указатели или сходни списъци, под формата на 
платежен формуляр, формуляр за платежно нареждане, фактура, предложение за 
коригиране или сходни способи, или прякото предлагане на такива регистрации, без да 
бъде недвусмислено и графично и ясно посочено, че такава реклама съставлява 
единствено предложение за договор.“ В Белгия член 97, параграф 1 от Закона за 
пазарните практики и защитата на потребителите гласи: „Забранява се на дружествата 
да наемат рекламодатели, пряко или чрез формуляр за плащане, формуляр за поръчка, 
фактура, оферта, условия, предложение за коригиране или друг подобен документ, за 
регистрация в указатели, адресни списъци, телефонни указатели или сходни списъци 
или файлове, без да посочат изрично, че проучването е предложение за договор, и без 
да се посочват в документа, с удебелен шрифт и с най-едрия шрифт, използван в 
документа, срокът на договора и цената, свързана с него.“ В Нидерландия в момента се 
подготвя подобен закон от парламентаристи от нидерландската социалистическа 
партия в сътрудничество с нидерландската либерална партия.

Докладчикът приветства съобщението на Комисията за защита на предприятията от 
заблуждаващи търговски практики и осигуряване на ефективно правоприлагане, но е 
убеден, че е необходимо да се положат допълнителни усилия. Ето защо в настоящия 
проектодоклад той предлага допълнителни мерки в областта на превенцията и 
информацията, правоприлагането и наказателното преследване. Заблуждаващите 
търговски практики не са чисто европейски феномен. Ето защо докладчикът подчертава 
значението на международното сътрудничество в борбата с тези практики.


