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1. Въведение

Нелоялните търговски практики подкопават доверието на потребителите във 
вътрешния пазар и представляват важна бариера за функционирането му. Директивата 
2005/29/EО относно нелоялни търговски практики (наричана по-долу „Директивата за 
НТП”), която влезе в сила на 12 декември 2007 г., цели разрешаването на този проблем. 
Заменяйки множеството правила в държавите-членки с един инструмент, Директивата 
за НТП цели да създаде в потребителите повече доверие, за да участват в 
трансгранични транзакции, и повече правна сигурност за предприятията във връзка с 
допустимостта на различни търговски практики и реклама на вътрешния пазар.

Директивата осигурява общата регулаторна рамка за поведението на дружествата към 
потребителите на пазара. Тя се прилага към спектър от нелоялни търговски практики –
от интернет „спам” до агресивните продажби по домовете – и обхваща всички сектори. 

Директива за НТП беше приета като директива с максимална хармонизация, което 
означава, че на държавите-членки не се разрешава да се отклоняват от правилата ѝ, т.е. 
не се разрешава да имат по-ограничителни или строги разпоредби, отколкото тези в 
директивата. Но на практика тя разрешава на държавите-членки значителна свобода по 
свое усмотрение да определят изпълнението на конкретни разпоредби, а именно:

 Обща клауза: Директивата за НТП определя редица практики, които се смятат за 
нелоялни и са забранени при всички обстоятелства. Но тя също така позволява на 
държавите-членки да разширяват списъка на базата на сравнително широко 
формулираните критерии, съдържащи се в директивата. Новата обща клауза 
разглежда търговската практика като нелоялна, ако тя противоречи на изискванията 
на дължимата професионална грижа и ако тя съществено изкривява или е вероятно 
да изкриви икономическото поведение на средния потребител.1

 Съдебни средства за защита и санкции: съдебните средства за защита и санкциите 
се определят в националните закони на държавите-членки. Държавите-членки имат 
различни системи за прилагане в зависимост от това дали разчитат на силни частни 
институции за прилагане на законите, в които групите на потребителите играят 
важна роля (напр. Германия), на наказателноправни и административни санкции 
(напр. Франция), или на саморегулиране (напр. Великобритания).

 Правни понятия: основните разпоредби на Директивата за НТП се базират върху 
такива понятия като „среден потребител”, „дължима професионална грижа” и 
„оферта за продажба”, които могат да се тълкуват по различен начин от органите и 
съдилищата в държавите-членки.

Важно е също така да се подчертае, че Директивата за НТП защитава само 
икономическите интереси на потребителите от нелоялни търговски практики. 
Държавите-членки могат да въвеждат допълнителни ограничения и рестрикции на 
базата на защитата на здравето и безопасността или поради причини, свързани с вкуса и 

                                               
1 Вж. член 5, параграф 2, Директива за НТП
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благоприличието.1

Предвид различията в системата на прилагане в държавите-членки, сложността на 
някои правни понятия, множеството и пространни национални правила, регулиращи 
нелоялните търговски практики, както и широкия обхват на приложение на 
директивата, правилното транспониране и ефективното изпълнение ще бъдат от 
жизнено значение за постигане на максимална хармонизация, за да се осигури по-
голяма сигурност за потребителите и правна сигурност за предприятията на вътрешния 
пазар.

2. Транспониране

Срокът за транспониране на Директивата за НТП изтече на 12 юни 2007 г. Докато в 
повечето държави-членки процесът на транспониране премина без големи трудности, 
някои държави-членки все още не са транспонирали директивата, а няколко държави-
членки са я транспонирали неправилно.

Към днешна дата (16.09.2008 г.) пет страни не са уведомили Комисията относно 
мерките за нейното транспониране: Германия, Испания, Люксембург, Нидерландия и 
Финландия. Комисията започна през август 2007 г. процедура за нарушение срещу тези 
държави-членки. 

Комисията установи неадекватно транспониране в три държави-членки: Франция, 
Дания и Швеция. Формални процедури за нарушения за неадекватното транспониране 
все още не са започнали срещу тези държави-членки. 

Освен това, три случая са отнесени до Съда на Европейските общности. Първите два 
случая касаят съвместимостта с Директивата за НТП2 на съществуващото белгийско 
законодателство, което забранява оферти за потребителите на продукти и/или услуги в 
пакет. Становището на генералния адвокат по първите два случая се очаква в края на 
септември/началото на октомври, а решението на Съда – в края на годината. Третият 
случай за преюдициално заключение беше отнесен до Съда на Европейските общности 
от германския Bundesgerichtshof и касае допустимостта на такива пакетни оферти.  

Изпълнение и прилагане

През 2007 г. Комисията използва за първи път „EU-Sweep” като нов инструмент за 
проверка и налагане на изпълнението на законодателството за защита на 
потребителите. Той представлява систематична проверка, осъществявана едновременно 
в различни държави-членки от националните правоприлагащи органи, която се 
координира от Комисията по силата на Регламента относно сътрудничеството в 
областта на защитата на потребителите (Регламент (EО) № 2006/2004), който влезе в 
сила в края на 2006 г. Първата проверка, на интернет страниците на авиокомпаниите, 
беше осъществена през септември 2007 г. Националните органи извършиха подробно 

                                               
1 Вж. член 3, параграф 3; съображение 7, Директива за НТП
2 C-261/07 VTB-VAB срещу Total Belgium; C-299/07 Galatea BVBA срещу Sanoma Magazines Belgium NV 
и C -304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft.
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изследване на стотици уебсайтове за продажба на самолетни билети, за да се установят 
тези, които нарушават закона. Като последваща стъпка правоприлагащите органи на 
държавите-членки се обърнаха към тях с искане да приведат сайтовете си в 
съответствие с правилата или да дадат разяснение по позицията си. По-наскоро, през
юни 2008 г., Комисията осъществи мобилна проверка  на продажбите през интернет на 
мелодии и тапети за телефони.

Проверката от 2007 г. установи в 43,6% от прегледаните интернет страници нередности 
в етапа на прилагане. Те се отнасяха главно до непълната информация за цените (в 
първоначалната оферта не бяха включени данъците или таксите), до каретата за избор и 
фиктивните предварителни оферти или оферти за безплатни билети.  

При проверката на мобилните телефонни услуги от 2008 г. първите констатации се 
отнасят до липсващи или непълни данни за цените (50% от проверените интернет 
страници), липсваща или непълна информация за търговеца (70% от проверените 
интернет страници) и заблуждаващото представяне на информацията – тук се включва 
съдържащият се текст с дребен шрифт и заблуждаващото използване на думата 
„безплатно” – (60% от проверените интернет страници).

В резултат на тези проверки на интернет страниците вече е налице по-детайлна 
информация за проблемите на изпълнението, извлечена от интернет страниците на 
авиокомпаниите и от продажбите през интернет на мелодии и тапети за мобилните 
телефони. Но данните за другите области са все още много ограничени. Годишният 
доклад за 2007 г. на Европейската мрежа на центровете за защита на потребителите 
дава известна представа за вероятните области, пораждащи безпокойство. Той показва, 
че най-големият дял от жалбите, регистрирани от Европейските центрове за защита на 
потребителите (22%) се отнасят до транспортните услуги, особено правата на 
пътниците на авиокомпаниите. След сектор въздухоплаване се нареждат услугите за 
отдих и култура (почти 12% от жалбите) и след тях – аудиовизуалните услуги (почти 
10%). 

Докладчикът отбелязва, че положените неотдавна усилия от Европейската комисия, по-
специално предприетите проверки, са много навременни, като се има предвид 
необходимостта по-добре да се наблюдава изпълнението на законодателството в 
областта на вътрешния пазар. Но като цяло информацията за състоянието на 
действителното изпълнение на законодателството в областта на вътрешния пазар 
остава недостатъчна. Това до голяма степен се дължи на факта, че наблюдението на 
изпълнението и прилагането е ресурсоемка дейност и трябва да се разработят по-
ефективни инструменти за наблюдение на изпълнението, като проверките на 
общностно равнище, за да може ползите от вътрешния пазар да стигнат до гражданите.

Трансгранични дейности по изпълнението

Докладчикът смята, че следва да се отдели специално внимание на търговските 
практики с трансгранични измерения, т.е. практиките, при които търговец рекламира 
потребителски стоки и услуги от една страна (страната-източник) на потребители, 
живеещи в друга страна (страната-обект). В такива случаи е по-трудно за властите в 
страната-обект да наложат мерки за съдебна защита срещу търговците. Освен това 
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органите за защита на потребителите в страната-източник понякога не са 
заинтересовани да предприемат действия срещу нелоялните търговски практики в 
страната-обект. Държавите-членки също така заделят различни ресурси за дейности по 
прилагането на закона и възникват сериозни несъответствия в изпълнението и 
прилагането на Директивата за НТП по отношение на трансграничния маркетинг. 
Затова не е изненадващо, че проверката на авиокомпаниите от 2007 година показа, че в 
55% от националните интернет страници се прилагат правилата (в 50 от 90) и само в 
12% при трансграничните случаи (5 от 42).

За трансграничното прилагане е предвиден Регламентът относно сътрудничеството в 
областта на защитата на потребителите, който позволява да се преодоляват пречките, с 
които се сблъскват органите на държавите-членки при вътрешнообщностното 
прилагане на законодателството в областта на защитата на потребителите. Изградена е 
мрежа на компетентните органи на държавите-членки, отговорни за прилагането на 
национално ниво. От влизането на регламента в сила базата данни на мрежата за СЗП е 
регистрирала 234 заявки за информация (за разследване), 137 сигнала и 214 заявки за 
предприемане на мерки за прилагане на законодателството.1

Регламентът относно мрежата за сътрудничество в областта на защитата на 
потребителите, в частта си „Координиране на прилагането”, предвижда финансиране на 
обмен на служители. През 2007 г. беше финансиран обменът на 4 служители. 

Съдебни средства за защита и санкции

Докладчикът подчертава, че съдебните средства за защита и санкциите са важен аспект 
на ефективното прилагане на Директивата за НТП. Според директивата държавите-
членки следва да гарантират, че засегнатите страни имат законови средства за 
възбуждане на производство срещу нелоялни търговски практики,2 като оставя избора 
на конкретните средства за защита на държавите- членки. От тях се изисква да 
определят санкциите за нарушения на националните мерки за транспониране, които да 
са ефективни, съразмерни и разубеждаващи.3

Като цяло държавите-членки разполагат със значителни възможности да решават по 
свое усмотрение как да осигурят съблюдаването, било то чрез частноправни или 
публичноправни санкции. Например, в случаи на измами, агресивно или заплашително 
поведение или заплаха за физическата безопасност на потребителите, държавите-
членки могат да налагат наказателноправни санкции, но директивата не съдържа 
задължение в този смисъл. Наказателните санкции могат ефективно да възпират такива 
крайни практики от страна на търговците. Например, в Обединеното кралство е 
криминализирано използването на нелоялни търговски практики „с умисъл или поради 
груба небрежност”.

Най-добри практики

                                               
1 Държава: 04.09.2008 г.
2 Член 11 и съображение 21, Директива за НТП
3 Член 13, Директива за НТП
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Докладчикът предлага Комисията да бъде насърчена да подпомага и да си сътрудничи с 
държавите-членки в изпълнението на Директивата за НТП и да утвърждава най-
добрите практики в изпълнението и прилагането ѝ. Това може да включва засилване на 
обмена на служители по правоприлагането. Такива действия биха осигурили по-добро 
и по-последователно прилагане на директивата сред регулаторите от ЕС.

Правилното изпълнение на директивата означава хората да осъзнават напълно своите 
права. Разширяването на правата на потребителите с Директивата за НТП трябва да 
върви заедно с мерките, които са необходими за упражняването на тези права. 
Информационни кампании за потребителите, подобрено ниво на образованието на 
потребителите и обучение за консултанти на потребителите следва да се обсъдят на 
ниво държави-членки. 

Подбрани въпроси за обсъждане

За начало на дискусията докладчикът би искал да повдигне няколко предварителни 
въпроса, които се нуждаят от по-обстойно разглеждане. В зависимост от това как ще се 
развият разискванията в комисията, тези въпроси или други, възникнали при 
разискванията в комисията, може да бъдат предмет на изменения от страна на 
докладчика. 

 Как да се осигури ефективното прилагане на Директивата за НТП?
 Как да се подобри трансграничното прилагане на Директивата за НТП и въобще 

законодателството на ЕС в областта на защитата на потребителите?
 Кои инструменти са най-подходящи за наблюдение на изпълнението на 

законодателството в областта на защитата на потребителите?
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