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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1388/2012, внесена от Винифрид Хайнеман, с германско 
гражданство, относно правото на отказ от услуги от страна на потребителя

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е кандидатствал за онлайн курс към университета Хаген 
(Германия). При прочитане на материала за курса, вносителят е открил, че той не е 
подходящ за конкретните му учебни цели и е анулирал услугата. Администрацията на 
университета е отказала да анулира записването му и е поискала заплащане на целия 
курс. Вносителят отбелязва също, че на уебсайта с онлайн формуляра за 
кандидатстване за курса не е била предоставена информация относно условията на 
анулиране. Предоставена е информация относно подаването на жалби, но срокът за 
такива жалби вече е бил изтекъл, преди вносителят на петицията да получи 
материалите за курса. Вносителят на петицията изразява становището, че европейското 
законодателство за защита на потребителите предвижда право на връщане и/или 
анулиране на поръчаните услуги и то следва да се приложи също и относно този курс. 
Въпреки това университетът настоява да получи пълната такса за курса. Вносителят на 
петицията е писал във връзка с този въпрос до редица органи за защита на 
потребителите в Германия, но никой от тях не е могъл да му помогне. Дори 
министерството по въпросите на потребителите (Bundesverbraucherministerium) не е
било в състояние да му даде окончателен отговор.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 февруари 2013 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.
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Наблюдения на Комисията 

В законодателството за защита на потребителите в ЕС действително се предвижда 
право на отказ от договор за услуга, сключен чрез комуникация от разстояние или 
извън търговския обект на доставчика на услуги. Това право е залегнало понастоящем 
съответно в Директива 97/7/ЕО1 относно договорите от разстояние и Директива 
85/577/ЕИО2 относно продажби по домовете. Тези две директиви ще бъдат заменени 
през юни 2014 г. от новата Директива 2011/83/ЕС3 за правата на потребителите, която е 
в процес на транспониране в държавите членки.

Ако приемем, че вносителят на петицията е сключил въпросния договор онлайн, то са 
приложими разпоредбите относно правото на отказ по Директивата относно договорите 
от разстояние. Приложимият член 6 постановява следното:

"1. За всеки договор от разстояние потребителят разполага със срок от най-
малко седем работни дни, през които може да се откаже от договора, без да 
дължи неустойка и без да посочва причина. Към потребителя могат да бъдат 
поставени искания единствено за връщането на стоките, вследствие на 
упражняване на неговото право за отказ.
Срокът за упражняване на това право започва:
- […],
- в случай на услуги, от деня на сключването на договора или от деня, на който 
задълженията, посочени в член 5, са изпълнени, ако те са изпълнени след 
сключването на договора, при условие, че този срок не превишава тримесечния 
срок, посочен в следващата алинея.
Ако доставчикът не изпълни задълженията, посочени в член 5, срокът е три 
месеца. Този срок започва:
- […],
- в случай на услуги, от деня на сключването на договора,
когато информацията, посочена в член 5, се предостави в срок от три месеца, 
седемдневният срок, посочен в първата алинея, започва от този момент.

Съответно потребителят може да се откаже от договора за услуга, сключен от 
разстояние, в рамките на минимален срок от седем работни дни от деня на сключване 
на договора. (Националните закони на държавите членки могат да предвиждат и по-
дълги периоди за отказ; новата Директива за правата на потребителите въвежда единен 
период за отказ от 14 дни в целия ЕС.)

Периодът за отказ се удължава на три месеца, ако доставчикът не изпълни 
задълженията си по член 5 от Директивата относно договорите от разстояние, т.е. ако 
                                               
1 Директива 97/7/EО от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от 
разстояние, OВ L 144, 4.6.1997 г., стр. 19–27.
2 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. 31-33).
3 Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година 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 Съвета, OВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64–88.
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той не предостави на потребителя на траен носител (напр. по електронна поща) 
потвърждение на предварителната информация, която се изисква в съответствие с член 
4 от Директивата. Тази информация включва основните характеристики на стоките или 
услугите и съществуването на право на отказ.

Според член 6, параграф 3 обаче потребителят не може да упражни правото си на отказ 
по отношение на договора за услуга, когато изпълнението е започнало със съгласието 
на потребителя преди изтичането на срока за отказ от седем работни дни.

Заключение 

Вносителят на петицията посочва, че той е вече се е свързал с потребителските 
организации в Германия и че те не са могли да му помогнат в този спор с доставчика на 
услуги. Независимо от това, ако вносителят продължава да има съмнения относно 
законността на дейностите на доставчика на услуги, той следва да потърси 
професионален съвет за задълбочен правен анализ на всички елементи на съответната 
сделка, за да се установи дали доставчикът на услуги е имал право да не му позволи да 
упражни правото на отказ. Ето защо задача на националните съдилища е да разгледат 
положението, описано от вносителя. В контекста на спазването на Директивата относно 
договорите от разстояние следва да се провери по-специално дали отказът е бил 
съобщен от вносителя на петицията на доставчика на услугата в рамките на срока за 
отказ и дали вносителят на петицията е имал право на по-продължителен период за 
отказ вследствие на липса на надлежно потвърждаване на информацията за договора от 
доставчика на услугата, включително относно правото на отказ. Освен това няма данни, 
които да сочат, че разпоредбите за продажба от разстояние в германския граждански 
кодекс са несъвместими с Директивата относно договорите от разстояние.

Както е посочено по-горе, Директивата относно договорите от разстояние ще бъде 
заменена през юни 1914 г. от новата Директива за правата на потребителите. Макар че 
няма да се прилага за въпросната сделка на вносителя, следва да се отбележи, че тази 
нова директива предвижда редица подобрения за потребителите. По-специално, що се 
отнася до правото на отказ, освен вече споменатия единен 14-дневен срок за отказ, 
Директивата за правата на потребителите удължава с една година срока за отказ в 
случаите, когато търговецът не е информирал потребителя надлежно за това право. 
Освен това потребителят ще има право да се откаже от сключения договор за услуга 
дори след като извършването на услугата е започнало, по свое искане, по време на 
срока за отказ, при условие че плати на доставчика на услуги пропорционална 
компенсация за услугите, доставени преди отказа.


