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25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  Петиция 1442/2009, внесена от Gerriet Biehle, с германско гражданство, 
относно забрана на дребния шрифт в рекламните съобщения

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава да се забрани използването на дребен шрифт, който 
практически не се чете от потребителя, за посочване на важни условия в рекламните 
съобщения. Той посочва като пример мобилен телефон, който е бил предложен за 
продажба за 1 евро, но за който, след прочитане на условията, изложени с 
изключително дребен шрифт, става ясно, че се дължи такса от 14,99 евро месечно за 
период от 24 месеца. Той счита, че този случай представлява умишлена заблуда на 
потребителя. Затова призовава за въвеждане на европейско законодателство, което 
забранява представянето в рекламни съобщения на условия, които са важни за 
потребителя, като например общи разходи или срок на договорни отношения, във 
форма, в която те не са директно и лесно четими за обикновен човек.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителят на петицията призовава ЕС да въведе законодателство, което забранява 
представянето в рекламни съобщения на условия, които са важни за потребителя, като 
например общи разходи или срок на договорни отношения, във форма, в която те не са 
директно и лесно четими за един обикновен читател. Вносителят настоява за забрана на 
използването на дребен шрифт.
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Към момента не съществуват разпоредби на ЕС, регулиращи размера на шрифта, 
използван в информацията за продуктите. Въпреки това европейските потребители са 
защитени от скрита или неясна информация, свързана с продуктите. Информацията за 
продуктите трябва да отговаря на изискванията съгласно Директивата за нелоялните
търговски практики, влязла в сила на 12 декември 2007 г .  и транспонирана в 
законодателството на всички държави-членки. Директивата забранява заблуждаващите
бездействия, т. е. ситуации, при които търговецът пропуска, укрива или предоставя по 
неясен или неразбираем начин информация, която е съществена за средния потребител 
при вземането на информирано икономическо решение (член 7, параграф 2 от 
директивата). Освен това, при изготвянето на оферта за покупка на продукт или услуга, 
търговците трябва да обявят основните характеристики на продукта/услугата, както и 
общата цена с включени данъци и допълнителни разходи по транспорт, доставка или 
пощенски такси (член 7, параграф 4 от директивата).

Директивата за неравноправните клаузи в потребителските договори изисква също така 
търговците да обявяват условията по договора, в това число и различните промоции, на 
ясен и разбираем език. Съгласно директивата, при наличие на съмнение за смисъла на 
определена клауза, тя трябва да се тълкува в най-благоприятен за потребителя смисъл 
(член 5 от Директивата за неравноправните клаузи в потребителските договори). В 
случаите, когато договорните клаузи в стандартните потребителски договори създават 
значителна неравнопоставеност между правата и задълженията, произтичащи от 
договора за потребителите, от една страна, и за продавачите и доставчиците, от друга, 
тези клаузи се считат за неравноправни (член 3, параграф 1). Неравноправните клаузи в 
договорите не са обвързващи за потребителя (член 6).

Комисията е предложила преразглеждане на Директивата за неравноправните клаузи в 
потребителските договори чрез включването й в проекта на Директива за правата на 
потребителите („ДПП“), който в момента се обсъжда от Съвета и от Европейския 
парламент. В този проект на директива е предложена модификация на правилата за 
прозрачност на договорните клаузи, чрез въвеждане на изискване, съгласно което 
клаузите трябва да бъдат четливи. Освен изискването за четливост, в проекта на 
директива ясно е указано, че държавите-членки не могат да налагат по-конкретни 
изисквания по отношение на вида или размера на шрифта, използван за съставяне на 
договорните клаузи (член 31, параграф 4 и съображение 47).

Освен това предложението за Директива за правата на потребителите предвижда 
задължение за търговеца да предоставя на потребителя информация относно общата 
цена за всеки потребителски договор за продажба и услуги (член 5, параграф 1, буква
в)). Съгласно предложението, потребителите не са задължени да плащат такси, които не 
са били обявени от търговеца (член 6, параграф 1).

Повече информация относно Директивата за правата на потребителите може да бъде 
открита на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm

При всички случаи следва да бъде отбелязано, че националните правоприлагащи 
органи и съдилищата имат отговорността да определят в кои случаи практиката на 
използването на дребен шрифт влиза в противоречие със законодателството на ЕС, 
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транспонирано в националното право, като вземат предвид всички обстоятелства по 
случая и, при необходимост, предприемат действия за прекратяване на въпросната 
практика.

Комисията координира действията за правоприлагане от страна на органите на 
държавите-членки чрез т. нар. „метли“ в контекста на комисията, създадена от 
Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите. Една от тези 
съвместни акции за правоприлагане беше извършена в сектора на телекомуникациите 
през 2008 г. Правоприлагащите национални органи провериха повече от 500 уебсайта, 
предлагащи за продажба мобилни телефонни услуги, за да установят тяхното 
съответствие със законодателството на ЕС и да открият свидетелства за наличието на 
подвеждащи практики. Освен практиките, към които беше насочена тази акция, 
органите провериха дали съответните такси са били обявени ясно и дали е била 
предоставена важна за потребителите информация. Националните органи установиха 
например, че 41% от уебсайтовете не са съдържали ясна информация относно това, че 
офертата е свързана с абонамент, нито пък са указвали продължителността на 
абонаментния период.Тридесет и пет процента от уебсайтовете са използвали 
подвеждащ начин на представяне на информацията, включително чрез употреба на 
дребен шрифт за важна информация, свързана с клаузите на договора. До края на 
ноември 2009 г. 70% от уебсайтовете, разследвани за злоупотреби при продажбата на 
мобилни телефонни услуги, бяха коригирани или закрити. Вносителят на петицията 
може да открие информация относно тази акция на следния интернет адрес:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/505&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en


