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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1073/2011, внесена от F. B., с германско гражданство, относно 
отмяна на Директивата за договорите от разстояние (Директива 
97/7/ЕО)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за отмяната на Директива 97/7/ЕО относно 
защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. Според вносителя 
на петицията маржовете на печалба на малките предприятия, извършващи продажби по 
интернет, са толкова малки, че правото на връщане на стоки ги прави уязвими от 
изпадане в несъстоятелност, което струва скъпо на обществото. Що се отнася до 
задължението за предоставяне на информация, вносителят на петицията твърди, че 
потребителите имат достатъчно възможности да се сдобият с предварителна 
информация. Вносителят на петицията счита, че следва да бъде възможно за търговците 
от разстояние най-малкото да начисляват сума за покриване на разходите за евентуално 
върнати стоки. Според него би било още по-добре директивата да се отмени като цяло, 
като по този начин пазарът бъде оставен да се саморегулира и самите потребители да 
могат да посочват дали оценяват правото за връщане на стоки и дали са готови да 
платят за него. Възможна алтернатива би била търговците от разстояние да бъдат 
задължени да предлагат гаранция за връщане на парите при негодност на стоката, 
възлизаща на максимум 20 % от цената на покупката. Според вносителя на петицията 
пазарът бързо ще се приспособи към това; следователно, потребителят много рядко ще 
трябва да плаща тези 20 %.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор на Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Директивата за продажбите от разстояние1 предоставя на потребителите, които са 
сключили договор от разстояние, право на отказ в рамките на седем работни дни след 
получаване на стоките. Единствените разходи, с които може да бъде натоварен 
потребителя след отказ, са преките разходи за връщане на стоките. Понастоящем 
държавата членка може да предвиди в своето национално законодателство повече 
правила в полза на потребителите, като например по-дълъг карентен период или 
поемане на разходите за връщане на стоките от търговеца, а търговецът може да 
направи същото в своите договорни клаузи.

Основанието за предоставяне на право на отказ при договорите от разстояние е, че 
потребителят не е в състояние действително да види продукта или да се увери за 
характера на услугата, преди той/тя да сключи договора2.

Наскоро законодателите на ЕС приеха Директивата относно правата на потребителите,3
която ревизира и отменя действащата Директива за продажбите от разстояние и трябва 
да се прилага в целия ЕС до юни 2014 г. Възможността потребителите да променят своя 
избор бе потвърдена от законодателите. Въпреки това, новата директива ще създаде 
единна регулаторна рамка в целия Европейски съюз относно основните аспекти на 
договорите, сключени от разстояние, като на държавите членки вече няма да бъде 
позволено, с много малко изключения, да имат различни правила по този въпрос. Тези 
аспекти, например, са информацията да бъде предоставяна от търговците, правото на 
отказ и задълженията както на търговците, така и на потребителите в случай на отказ от 
договора.

Единните правила на равнище Съюз ще намалят фрагментирането на 
законодателството за защита на потребителите и по този начин значително ще намалят 
разходите на търговците за привеждане в съответствие. Те ще повишат правната 
сигурност и доверието във вътрешния пазар както на търговците, така и на 
потребителите. Поради това, в сравнение с настоящата ситуация в Германия, 
търговците ще могат да намалят своите разходи за превоз на товари; действително, 
съгласно чл. 14 от Директивата относно правата на потребителите, точно потребителят 
трябва да поеме разходите за връщане на стоките, освен ако търговецът не го е 
информирал, че той би трябвало да поеме тези разходи или търговецът се е съгласил да 
ги поеме.

Заключение

Като взе предвид неотдавнашното приемане на Директивата относно правата на 
потребителите, Комисията не възнамерява да предложи преразглеждане на правилата за 
продажби от разстояние. Директивата относно правата на потребителите осигурява 

                                               
1 Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защита на 
потребителите при договори, сключвани от разстояние (ОВ 1997 L 144, стр. 19).
2 Виж съображение 14 от Директивата за продажбите от разстояние.
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/pe00/pe00026.en11.pdf. Тази директива беше приета на 10 
октомври 2011 г. Държавите членки ще трябва да я транспонират до 13 декември 2013 г. След това до 13 
юни 2014 г. тя ще се прилага във всички държави членки.
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добър баланс между интересите на търговците и потребителите.


