
 
Повече права за потребителите: законодателен
пакет заличава различия в ЕС
 
Парламентът одобри промени, които ще гарантират на европейските потребители
високо ниво на защита на техните права навсякъде в ЕС.
 

На 17 април Европейският парламент подкрепи правила за защита на правата на
потребителите. Държавите членки трябва да започнат да прилагат на практика новите
мерки от 28 май 2022 г. Те са част от законодателен пакет, наречен „Нов договор за
потребителите“ .
 
 
Законодателният пакет цели да намали значително разликите, които съществуват в
отделните страни в Европа по отношение на защитата на потребителите.
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Регламентира се възможността за подаване на колективни искове срещу търговци и се
увеличават санкциите за компании в нарушение. Освен това се въвеждат нови
изисквания срещу двойните стандарти при качеството на стоките и за защита на
данните на хората онлайн.
 
 
 
Повече права онлайн 
 
При покупка от голям онлайн магазин, където се продават стоки както от компании,
така и от други потребители, купувачът ще трябва да бъде ясно информиран дали
насрещната страна е търговец или друг човек. Отговорността за продаваните стоки,
която носят търговците и частните лица, е различна, и затова потребителят трябва да
знае с кого си има работа. 
 
 
 
Законодателният пакет също така налага по-голяма прозрачност на резултатите от
търсенията онлайн. Потребителите ще трябва да бъдат изрично информирани, ако
дадени продукти или услуги са на челните места в резултатите от търсене, само защото
за това е било платено. 
 
 
Засилват се и правата на хора, които ползват „безплатни“ дигитални услуги. На
практика те сключват договор, съгласно който не плащат нищо за услуги като
съхранение на данни, имейл или участие в социални мрежи, но позволяват на
търговците от насрещната страна да ползват техните лични данни. Новите правила
регламентират, че точно както хората, които ползват платени услуги, тези, които
предоставят личните си данни, ще имат право да се откажат в рамките на 14 дни.
 
Макар че големите онлайн магазини разширяват възможностите за избор и намаляват
цените за потребителите, зачестяват сигналите за опасни или незаконни стоки, които
се продават през тях, особено от доставчици извън ЕС.
 
През ноември 2020 г. Парламентът призова за мерки за гарантиране на безопасността
на всички стоки, независимо дали те се продават в реални или онлайн магазини.
Депутатите искат ефективен контрол на пазара и налагане на повече изисквания към
онлайн магазините - те следва да прилагат едни и същи правила за доставчици в ЕС и
такива от други страни, които продават на европейския пазар.
 
 
Научете какво е направил досега Парламентът за премахване на пречките пред
пазаруването онлайн и за подобряване на правилата в дигиталния свят. 
 
Колективни искове във всички страни от ЕС
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201120IPR92127/parliament-wants-to-better-protect-consumers-from-unsafe-products
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201120IPR92127/parliament-wants-to-better-protect-consumers-from-unsafe-products
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/edinen-tsifrov-pazar/20180126STO94142/onlayn-pazaruvane-kray-na-gheo-blokiraneto-i-prenasochvaneto
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/edinen-tsifrov-pazar/20180126STO94142/onlayn-pazaruvane-kray-na-gheo-blokiraneto-i-prenasochvaneto
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20181205STO20959/kak-parlamentt-napravi-zhivota-vi-onlayn-po-lesen-prez-2018-gh


Ако един търговец наруши правата на голям брой потребители от много страни, те ще
могат да потърсят компенсации, замяна или поправка колективно. Потребителите от
различни страни ще могат да бъдат представлявани от една и съща организация, която
не преследва печалба (например, асоциация за защита на потребителите).
 
 
Освен това правото на финансова компенсация или прекратяване на договор при
нечестни търговски практики ще бъде едно и също във всички страни от ЕС. Към
момента в тази област има различия между страните членки.
 
 
 
Ефективни санкции 
 
Органите за защита на потребителите в отделните страни не винаги разполагат с
правомощията да санкционират практики, които засягат голям брой потребители из
Европа. 
 
 
Размерът на наказанията варира и често е твърде нисък, за да има реален възпиращ
ефект. 
 
 
Измененията в законодателството целят да дадат на националните органи възможност
да налагат координирано санкции, които са наистина способни да променят
поведението на компании нарушителки.
 
 
 
Двоен стандарт при стоките 
 
Една от търговските практики, срещу които са насочени промените в
законодателството, е продажбата на стоки с еднаква марка и опаковка, но с различия в
състава на стоката, без потребителят да е информиран за тези различия. 
 
 
Изследвания потвърждават, че тази практика съществува в хранителната индустрия и
в други сектори. Тя кара потребителите да мислят, че купуват един и същ продукт, а
всъщност това не е така. Одобреният текст посочва, че при определени условия това
може да се счита за нечестна търговска практика и съответно да бъде забранено.
 
Следващи стъпки 
За да подобри регулациите на бързо развиващия се електронен пазар и на онлайн
платформите, Европейската комисия предложи законодателен акт за цифровите
услуги на 15 декември 2020 г. Парламентът прие препоръки за съдържанието на новото
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200630STO82384/new-rules-to-allow-collective-eu-consumer-action
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20171009STO85661/sshchoto-ime-po-losho-kachestvo-parlamentt-e-protiv-razlichiiata-v-produktite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20201008STO88810/why-does-the-eu-want-to-regulate-the-platform-economy
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20201008STO88810/why-does-the-eu-want-to-regulate-the-platform-economy
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_2347
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_2347
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201016IPR89543/digital-eu-must-set-the-standards-for-regulating-online-platforms-say-meps


законодателство през октомври 2020 г., което според депутатите следва да включва
мерки срещу търговците измамници, продаващи фалшиви, незаконни или опасни
продукти онлайн.
 
Допълнителна информация
Съобщение за пленарното гласуване  (17/04/2019 г.)
Процедура и документи
Материал на Изследователската служба на ЕП
Информация за напредъка на законодателното досие
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190410IPR37533/european-parliament-strengthens-eu-consumer-protection-rules
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0090(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623547
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-modernisation-of-consumer-protection-rules

