
CM\1052998BG.doc PE551.831v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2485/2013, внесена от AM GC, с испанско гражданство,
относно очакваната правна реформа на испанския Кралски указ 1/2007 
относно защитата на потребителите

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията насочва вниманието на Европейския парламент към 
очакваната правна реформа на Кралски указ 1/2007 относно „защитата на ползвателите 
и потребителите“. Вносителят допълнително разглежда въпроса, като ясно посочва, че 
реформата, по начина, по който понастоящем е планирана, би нарушавала 
Директива 93/13/ЕИО и Директива 2011/83/ЕС. В член 8 от Директива 93/13/ЕИО 
изрично се посочва, че „държавите членки могат да приемат или да запазят в сила по-
строгите действащи разпоредби, които са в съответствие с Договора, в областта на 
настоящата директива, с цел да осигурят максимална степен на защита за 
потребителите“, а в член 17 от Директива 2011/83/ЕС се посочва, че „определението за 
„потребител“ следва да включва физическите лица, които действат извън своята 
търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия. Независимо от това, в 
случай на договори с двойна цел, когато договорът е сключен за цели отчасти в 
рамките на търговската дейност на лицето и отчасти извън нея и когато търговската цел 
е толкова ограничена, че не е преобладаваща в общия контекст на договора, това лице 
следва също да се счита за потребител“.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 октомври 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Петицията

Вносителят на петицията се позовава на законодателните промени в Испания по 
отношение на определението за потребител. Той счита, че измененията на член 3 от 
Кралски указ 1/2007 относно защитата на ползвателите и потребителите не са в 
съответствие с Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите и Директива 
93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори, доколкото 
новото определение е твърде ограничително и не включва договорите с двойна цел.

Забележки на Комисията

Комисията отбелязва, че според член 2, параграф 1 от Директива 2011/83/ЕС и член 2, 
буква б) от Директива 93/13/ЕИО потребителят е физическо лице, което като страна по 
договори, попадащи в приложното поле на тези директиви, действа за цели извън 
рамките на своята търговска, стопанска, занаятчийска или професионална дейност.

Съображение 17 от Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите само 
изяснява това определение по отношение на договорите с двойна цел. То гласи, че в 
случай на договори с двойна цел, когато договорът е сключен за цели, отчасти в 
рамките на търговската дейност на лицето и отчасти извън нея, и когато търговската 
цел е толкова ограничена, че не е преобладаваща в общия контекст на договора, това 
лице следва също да се счита за потребител.

Въпреки това при транспонирането на директивите на ЕС държавите членки са 
обвързани единствено с установените в директивите цели, но разполагат с известна 
свобода на избор по отношение на формата и методите за транспониране. Що се отнася 
до естеството на съображенията, те нямат обвързващ характер; тяхната цел е да 
спомагат за тълкуването на директивите.

Заключение

Службите на Комисията анализираха определението за потребител съгласно 
испанското законодателство (Закон 3/2014 от 27 март 2014 г.), за което Комисията беше 
уведомена, и заключиха, че това определение отговаря на член 2, параграф 1 от 
Директива 2011/83/ЕС и член 2, буква б) от Директива 93/13/ЕИО.


