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На 6 ноември 2008 г. Съветът реши, в съответствие с член 95 от Договора за създаване на 
Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет 
относно: 
 

„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
правата на потребителите“ 
COM(2008) 614 окончателен – 2008/0196 (COD). 

 
Специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която беше 
възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
22 юни 2009 г. (докладчик: г-н Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER, съдокладчик:                  
г-н Jaroslaw MULEWICZ). 
 
На 455-ата си пленарна сесия, проведена на 15 и 16 юли 2009 г. (заседание от 16 юли), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище с 68 гласа „за“ и 
1 глас „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
 
1. Заключения 
 
1.1 ЕИСК препоръчва представеното от Комисията предложение относно правата на 

потребителите да бъде преразгледано в съответствие с изложеното в настоящото 
становище. Затова предложението би следвало да се ограничи до хоризонтална 
хармонизация на продажбите извън търговския обект и продажбите от разстояние, тъй 
като именно те са най-засегнати от трансграничната търговия. 

 
1.2 Параграфите от предложението за директива, отнасящи се до неравноправните клаузи и 

до продажбите на стоки и свързаните с тях гаранции, би следвало да отпаднат и да 
бъдат оттеглени, тъй като засягат аспекти, които при сегашното състояние на развитие 
на правото на Общността не следва да са предмет на пълна хармонизация. 

 
1.2.1 С предложението не се внасят промени в значими аспекти като сервизното обслужване 

и резервните части или пряката отговорност на производителя и на дистрибуторските 
мрежи. 

 
1.3 ЕИСК счита, че наличието на „общи“ определения може да допринесе значително за 

нарастване на увереността и правната сигурност за търговците и потребителите. За 
целта Комисията следва да отстрани съществуващите в този аспект противоречия в 
предложението. 
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1.3.1 Във връзка с правната сигурност ЕИСК приканва Комисията да уточни в текста на 
предложението дали определенията са изцяло хармонизирани или държавите-членки 
имат възможност да допълват понятията. 

 
1.3.2 Европейският потребител не може да бъде разглеждан изключително и само от гледна 

точка на вътрешния пазар, нито да бъде считан за предупреден и информиран 
рационален участник на пазара, който взема решенията си в условията на чиста 
конкуренция, а защитата на потребителите да се свежда до предоставяне на повече и 
по-добра информация. 

 
1.4 ЕИСК отбелязва, че сериозните слабости при разрешаване на конфликтите и 

възстановяване на щетите са определящ фактор, „ако не най-определящият”, за липсата 
на желаното развитие на трансграничната търговия. При все това предложението на 
Комисията не отчита този проблем, отразен в Евробарометър. 

 
2. Въведение 
 
2.1 Предложението е резултат от проведено на общностно равнище широко обсъждане на 

възможностите за унифициране на нормативната уредба в областта на договорните 
отношения, въз основа на „обща референтна рамка”, приложима към договорното 
право, за което Комисията е приела Съобщение относно европейското договорно 
право1. По отношение на политиката за защита на потребителите също е проведен 
дебат за преразглеждане на достиженията на правото на Общността за защита на 
потребителите, като се обхващат както хоризонтални2, така и вертикални3 аспекти, 
свързани с директивите за защита на потребителите, съществуващи в договорната 
сфера. 

 
2.2 В становището относно преразглеждането на достиженията на правото на Общността 

по отношение защитата на потребителите4, ЕИСК твърди, че „политиката за защита на 
потребителите е не само неразделна част от стратегията за вътрешния пазар на ЕС, но 
също така е важен и утвърждаващ елемент на гражданството”. А относно 
хармонизацията на общностно равнище, Комитетът счита, че за водещ принцип следва 
да се приеме осигуряването на по-добро и по-високо ниво на защита от 
съществуващите в отделните държави-членки. 

 

                                                      
1

  ОВ C 241 от 7.10.2002 г. 

2
  ОВ C 256 от 27.10.2007 г. 

3
  ОВ C 175 от 27.7.2007 г. и ОВ C 44 от 16.2.2008 г. 

4
  Бележка под линия № 2. 
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3. Резюме на предложението 
 
3.1 Предложението, представено от Комисията, е продължение на Зелената книга за 

преразглеждане на достиженията на правото на Общността за защита на потребителите, 
представена от Комисията – COM(2006) 744 окончателен, от 8 февруари 2007 г., чието 
основание и цел беше да опрости и допълни съществуващата регулаторна рамка, която 
обхваща осем директиви за защита на потребителите 5 . Получените становища в 
отговор на Зелената книга са анализирани в подробния доклад, възложен от 
Европейската комисия, като заслужава да се отбележи, че половината от становищата 
постъпват от професионалния сектор (150), а другата половина се поделя между 
организации за защита на потребителите (53), юристи и други професионалисти (33), 
публични власти (39) и академични кръгове (32)6. 

 
3.2 Предложението се състои от петдесет члена, разделени в седем глави: I) Предмет, 

определения и приложно поле (чл. 1 – чл. 4); II) Информация за потребителите    
(чл. 5 – чл. 7); III) Информация относно правото на отказ при договорите от разстояние 
и договорите извън търговския обект (чл. 8 – чл. 20); IV) Други специални права на 
потребителите при договорите за продажба (чл. 21 – чл. 29); V) Права на потребителите 
във връзка с общи договорни клаузи (чл. 30 – чл. 39); VI) Общи разпоредби        
(чл. 40 –чл. 46); Заключителни разпоредби (чл. 47 – чл. 50). Прилагат се 
пет  приложения, две от които се отнасят до клаузите. 

 
3.3 Комисията иска пълна отмяна (виж член 47) на следните директиви на Общността: 

(i) Директива 85/577/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 г. относно защита на 
потребителите във връзка с договори, сключени извън търговския обект; 
(ii) Директива 1993/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските 
договори; (iii) Директива 1997/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от 
разстояние и (iv) Директива 1999/44/ЕО относно някои аспекти на продажбата на 
потребителски стоки и свързаните с тях гаранции. 

 
4. Общи бележки 
 
4.1 Пълна хармонизация: различните субекти на организираното гражданско общество 

приемат по различен начин предложението на Комисията. 
 

                                                      
5

  Процесът на преразглеждане е описан в Съобщение относно европейското договорно право и преразглеждането на 
достиженията на правото на Общността: пътят напред, COM(2004) 651 окончателен, ОВ C 14 от 20.1.2005 г. 

6
  Подготвителна работа за Оценка на въздействието относно преразглеждането на достиженията на правото на 

Общността за защита на потребителите/Аналитичен доклад GP, от 6.11.2007 г., изготвен от GHK/CIVIC 
Consulting/Bureau Van Dijk, на разположение на интернет страницата на Европейската комисия. 
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4.1.1 Сдруженията на предприятията подкрепят предложението, тъй като считат, че то 
допринася за по-доброто функциониране на вътрешния пазар и може да подобри 
неговата конкурентоспособност, като намали съществуващото нежелание за 
осъществяване на трансгранични операции и в същото време облекчи 
административната тежест и разходите на търговците по привеждане в съответствие. 
Това би оказало въздействие по-специално върху МСП. 

 
4.1.2 Организациите на потребителите считат, че предложението засяга вече придобити 

права, които са неразделна част от достиженията на правото на Общността, и това 
ограничаване на правата на потребителите е неприемливо. По общо мнение 
предложението ще доведе до ограничаване на правата на потребителите, тъй като 
последиците от пълната хармонизация са прекомерни и несъразмерни спрямо целите, 
които преследва предложението, и ще възпрепятства бъдещото развитие. 

 
4.1.3 За преодоляване на различните позиции Комитетът предлага: 

 
a) да се ограничи приложното поле на предложението изключително и само до 

продажбите извън търговския обект и продажбите от разстояние, тъй като се отнася 
за области на прилагане на трансграничните операции, пречките пред които 
предложението се стреми да преодолее и при които пълната хармонизация 
изглежда по-логична. В този случай следва да се изключи пълната хармонизация 
относно неравноправните клаузи и гаранциите при продажбите; 

 
б) да се включат в предложението общите определения, но да се отстранят 

съществуващите понастоящем противоречия; 
 

в) да се направят други промени съгласно предложенията в настоящото становище. 
 
4.2 Липса на вътрешна последователност в предложението 
 
4.2.1 Предвид създадените очаквания в резултат от многобройните обсъждания, дейности и 

проучвания, проведени през последните над 20 години в областта на европейското 
договорно право, преди или едновременно с тези за Зелената книга, както и предвид 
паралелния проект за Обща референтна рамка7 , ЕИСК счита, че представеното от 
Комисията предложение е под очакваното и желаното ниво. 

 

                                                      
7

  Вж. COM(2007) 447 окончателен, от 25.7.2007 г., Втори доклад за напредъка по Общата референтна рамка, също така 
Резолюция на Европейския парламент от 3 септември 2008 г. относно Общата референтна рамка за европейското 
договорно право. Резолюция на Съвета 2863 от 18 април 2008 г., стр. 18. 
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4.2.2 От една страна, в целта за преразглеждане на достиженията на правото на Общността 
се посочват осем директиви, а Комисията, в своето предложение за преразглеждане и 
интегриране, се ограничава до четири от тях. От друга страна, целта на работата, 
извършена по ОРР (Обща референтна рамка), беше отстраняването на несъответствията 
и консолидирането на правилата от т.нар. европейско договорно право в един 
доброволен инструмент, който да се използва от търговци, потребители, 
правоприлагащи органи и законодатели. 

 

4.2.3 Във връзка с това следва да се отбележи, че конкретното съдържание, което се предлага 
сега, независимо от някои положителни аспекти, се ограничава до обединяването на 
нормите от четири директиви в един единствен текст, който започва с общи 
определения и в крайна сметка се оказва не съвсем новаторски и добре структуриран, 
като липсва стремеж за консолидиране, изясняване и усъвършенстване, какъвто се 
изисква за високото ниво на защита на потребителите, което Съюзът е задължен да 
осигури. Комитетът отбелязва също така, че, предвид предоставянето на 
законодателството на държавите-членки на основни аспекти от правния режим на 
изменените директиви и предвид предложената „директива“ вместо „регламент“, 
предложението не съответства дори на поставената цел за пълна хармонизация. Такава 
хармонизация не се постига в достатъчна степен, а по-скоро се създават нови неясноти 
и разлики между нормативните уредби на държавите-членки. 

 

4.2.4 ЕИСК е поел активна роля в областта на защитата на потребителите, като често 
представя становища по собствена инициатива, в които изразява своите мнения и които 
са част от достиженията на правото на Общността за защита на потребителите, въз 
основа на което сега се разглежда предложението, представено от Комисията. 

 

4.2.5 Постигането на един-единствен пазар за предприятията и за потребителите е цел, която 
се споделя от ЕИСК, който признава, че съществуват разходи, произтичащи от 
прилагането на правилата за защита на потребителите във всяка държава-членка, и те 
могат да бъдат пречка за по-разнообразно предлагане на стоки и продукти на 
вътрешния пазар, в полза на потребителите. При все това, според Евробарометър8, 
опитът показва, че съществуват други по-значими пречки, като например липсата на 
доверие в електронната търговия. 

 

                                                      
8

  Вж. специално проучване на Евробарометър № 298 (относно защитата на потребителите във вътрешния пазар – 2008 г.), 
Флаш Евробарометър № 224 (Отношение на фирмите към трансграничната търговия и защитата на             
потребителите – 2008 г.), Флаш Евробарометър № 250 (относно доверието в информационното общество – май 2009 г.), 
както и доклад относно трансграничната електронна търговия в ЕС от 5.3.2009 г. SEC (2009)283 окончателен. 



- 6 - 

INT/464 – CESE 1190/2009 – 2008/0196 (COD)   ES/EN – FM/AA/ND-FM/TD/NA/gd/ld .../... 

4.3 Трансгранични пречки 
 

4.3.1 Комисията изглежда счита като основна преграда за осъществяването на вътрешния 
пазар и по-специално при трансграничните покупки, от страна на предлагането – 
разходите и резервите на търговците, а от страна на търсенето – липсата на доверие у 
потребителите. Като причини за установените проблеми тя определя фрагментарността 
и различията в правата, вследствие от една минимална хармонизация. 

 

4.3.1.1 Независимо че директивите за минимална хармонизация бяха най-често използваният 
инструмент в общностното право в областта на защитата на потребителите, примерът с 
Директива 2005/29/EО относно нелоялни търговски практики е показателен за това, че 
пълната хармонизация би могла да се окаже регулаторно решение, което не зачита 
придобитите от потребителите права, като очевидно нарушава член 153 от Договора9. 

 
4.4 Компетентност на общностно равнище 
 
4.4.1 ЕИСК припомня, че източниците на политиката на Общността за защита на 

потребителите и на политиката за защита на конкуренцията са много различни. 
 
4.4.2 Докато Договорът от Рим предоставя на Общността изключителна компетентност в 

областта на политиката за конкуренция, той не посочва нищо за защитата на 
потребителите като самостоятелна политическа цел. Всъщност, въпреки че бяха 
предприети някои мерки10, рамка на тази общностна политика стана резолюция на 
Съвета, а именно Предварителната програма на Европейската икономическа общност 
за политика на защита и информиране на потребителите от 14 април 1975 г. 

 
4.4.3 Следователно приемането на общностна политика за защита на потребителите е 

резултат от многобройни и системни действия на потребителски организации, 
налагащи на собствените си държави-членки приемането на този вид политики за 
защита, които бяха признати и от ЕС. 

 
4.4.4 Това е причината, поради която, в областта на защитата на потребителите, Общността е 

разкъсвана между задължението да осигури високо ниво на защита на потребителите и 
спазването на споделената и субсидиарната компетентност на държавите-членки11. 

 

                                                      
9

  Вж. Решение на Съда на Европейските общности от 23 април 2009 г. (свързани дела С-261/07 и С-299/07). 

10
  Пример: създаването на Служба за защита на потребителите, която едва през 1989 г. се отдели от други сфери или 

Консултативен комитет на потребителите. 

11
  Споделена компетентност в Конституцията за Европа, както в член 169 от Договора от Лисабон, виж. ОВ C 115/51 от 

9.5.2008 г. 
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4.4.5 Политиките за защита на потребителите бяха приети от държавите-членки, 
осигурявайки по този начин по-високи нива на защита и запазване на мерките, с оглед 
намеса и осигуряване на социалния мир. 

 
4.4.6 Ето защо европейският потребител не може да бъде разглеждан изключително и само 

от гледна точка на вътрешния пазар, нито да бъде считан за рационален, предупреден и 
информиран участник на пазара, който взема решенията си в условията на чиста 
конкуренция, а защитата на потребителите да се свежда до предоставяне на повече и 
по-добра информация. 

 
4.4.7 Както вече бе заявено от ЕИСК, всяко предложение, което цели максимална 

хармонизация в областта на защитата на потребителите, следва да обхване много 
конкретни аспекти и да бъде придружено от специални мерки за спазване на високото 
ниво на защита на потребителите, гарантирано от Договора, зачитайки принципа на 
субсидиарност. В противен случай ще се стигне до забавяне и парализиране на 
развитието на правата на потребителите във всяка една държава-членка. 

 
4.5 Правно основание 
 
4.5.1 ЕИСК поставя под съмнение правното основание за директивата: член 95, а не 

член 153. 
 
4.5.2 ЕИСК по различни поводи се е застъпвал за използването на член 153 от Договора за 

ЕО като правно основание на законодателните предложения за защита на 
потребителите, вместо член 95 от Договора, който се отнася за вътрешния пазар. 
Въпреки това, във всичките си неотдавнашни предложения Комисията се позовава на 
член 95 от ДЕО, като го счита за подходящ, предвид вътрешнопазарната насоченост на 
предложението за директива. 

 
5. Специфични бележки 
 
5.1 Най-общо, текстът на предложението е сложен, обременен от прекомерно използване 

на препратки (виж член 3, параграфи 2 и 4; член 6, параграф 9a; член 10; член 21, 
параграфи 1 и 3; член 28; член 32, параграф 2 и член 35), които затрудняват 
разбирането и четенето му, като често се прибягва към неясни или неопределени 
изрази, които ще създадат трудности при транспонирането. Към това следва да се 
прибави, че класификацията не винаги е разбираема (член 45 относно непоръчани 
доставки в Глава VI – Общи разпоредби). Ако посочените неясноти в директивата се 
запазят, ще бъде необходимо в директивата и в законодателните разпоредби на 
отделните държави да се включи разпоредба, че при спорове, породени от 
нееднозначни формулировки, текстът ще бъде интерпретиран в полза на потребителя 
като по-слабата страна. 
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5.2 Освен това, на практика липсват правила за налагане на санкции и като логическо 
следствие от максималната хармонизация те продължават да се прехвърлят на 
държавите-членки (виж съображение 58 и член 42). Този аспект може да доведе до 
съществени несъответствия при хармонизацията. Например, става дума за следните 
случаи: (i) информационни изисквания (член 5), при които на държавите-членки се 
прехвърля определянето на последствията от неспазването на този член, но чрез една 
странна формула, „в сферата на договорното право”, като остава неясно дали 
определянето на административни или наказателни санкции ще бъде считано за 
нарушение на дадена директива; (ii) последствията от определянето на дадена 
договорна клауза като неправомерна, тъй като само се посочва, че неравноправните 
клаузи не обвързват потребителя, понеже държавите-членки са свободни да използват 
всяко понятие от националното договорно право, което отговаря на целите 
(вж. съображение 54 и член 37). 

 
5.3 Правото на отказ е различно според националните законодателства. Правният характер 

на това право, което изглежда изключва принципа pacta sunt servanda от договорното 
право, е различен от една държава-членка до друга и варира от едностранен отказ до 
прекратяване на договора, които имат различни правни последици. Комисията следва 
да разгледа този въпрос и да включи в предложението подходящ режим за този 
договорен аспект. 

 
5.4 Определения и приложно поле 
 
 ЕИСК счита, че Комисията следва да изясни дали държавите-членки могат да 

доразвиват впоследствие определенията, съдържащи се в съобщението. 
 
5.4.1 Потребител (член 2, параграф 1) - предложеното определение, в съзвучие с повечето 

текстове на Общността, не разглежда възможното разширяване на понятието в 
случаите, когато физическото лице действа със смесени цели12, хипотеза, призната в 
редица държави-членки13 или в случая с определени юридически лица. Това стриктно 
определение за потребител, тълкувано в съответствие с юриспруденцията на Съда на 
Европейските общности и Директива 2005/29/EО относно нелоялните търговски 
практики, съчетано с нормата, съдържаща се в член 4, която забранява по-строги 
разпоредби, с които да се гарантира различно ниво на защита на потребителите, 
възпрепятства защитата на уязвимите потребители - категория, която е незащитена с 
обхванатите от предложението договори. Следва да се отбележи, че в самата 
Директива 2005/29/EО се признава (член 5, параграф 3) за съществуването на уязвими 
потребители, които също би следвало да се изключат в този случай. 

                                                      
12

  „Потребител“ означава всяко физическо лице, което основно действа с цел, която не е свързана с неговата търговия, 
бизнес или професия, Проект за обща референтна рамка (ПОРР), съкратено издание, декември 2008 г. 

13
  Напр. Австрия, Белгия, Дания, Гърция, Финландия, Швеция, Испания и Португалия разшириха понятието за 

потребител. 
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5.4.2 Търговец (член 2, параграф 2). В предложението не се изяснява положението на 

организациите с нестопанска цел, нито на обществените органи, когато действат отвъд 
прерогативите си на публична власт (iure imperium). 

 
5.4.3 Стока и продукт (член 2, параграфи 4 и 12). Възприемането на две различни 

определения за стока и продукт (последното съвпада с определението в 
Директива 2005/29/EО) води до объркване и неразбиране. По-конкретно, 
електроенергията ще бъде стока или услуга в зависимост от това дали е основание за 
извъндоговорна или договорна отговорност, което естествено не допринася за 
съгласуваността в правото на Общността. Противоречиво е изключването на 
електроенергията от директивата, след като последната се прилага за източници на 
електрическа енергия, каквито са батериите и акумулаторите, какъвто е случаят в 
редица държави-членки. 

 
5.4.4 Договор от разстояние (член 2, параграф 6). Това определение е по-широко от 

формулираното в действащата Директива за продажбите от разстояние. И това създава 
известни проблеми. Новото определение изисква използването изключително и само на 
средство за комуникация от разстояние „за сключването на договора“. По този начин 
много договори, които предварително не са били договори от разстояние, сега ще бъдат 
такива. Два примера: в първия случай, потребител X влиза в магазин и разговаря за 
евентуална покупка, връща се вкъщи и се обажда по телефона до магазина, за да 
потвърди покупката. Не е ясно защо е необходимо да се разшири определението, за да 
се включи този пример. Във втория случай, потребителят Y е посетен в дома си от 
продавач и по време на посещението потребителят Y прави оферта на продавача за 
закупуване на неговите продукти. Това той извършва устно или чрез попълване на 
формуляр за поръчка. По-късно продавачът му съобщава, по телефона или по пощата, 
че приема офертата му. Във втория пример договорът е както договор от разстояние, 
така и договор, сключен извън търговския обект. Кой от двата типа е? Срокът за отказ е 
четиринадесет дни от датата на договора (извън търговския обект) или четиринадесет 
дни от датата на изпълнение (договор от разстояние)? Не могат да се припокриват 
определенията за „договор от разстояние“ и „договор извън търговския обект“. 

 
5.4.5 Търговски обект (член 2, параграф 9). Това е още едно определение с не много ясен 

реален обхват. Тълкуването на това определение в съответствие със съображение 15 
повдига следното съмнение: какви ще са продажбите, реализирани на борда на самолет 
или кораб, продажби в или извън търговския обект? 
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5.4.6 Търговска гаранция. Във връзка с гаранциите и сервизното обслужване, 
предложението възприема от Зелената книга термина „търговска гаранция” (вж. член 2, 
параграф 18), но в този случай без тя да бъде разграничена от законовата гаранция, 
която единствено е обхваната от Директива 99/44/EО (член 1, параграф 2, буква д). 
Направената замяна може да обърка потребителите относно реалния обхват на единия 
или другия вид гаранция. Би следвало да се уточни, че във всички случаи търговската 
гаранция се основава на добрата воля на търговеца, докато „законовата гаранция“ е 
задължителна. 

 

5.4.7 Посредник. Както определението за посредник (член 2, параграф 19), така и 
приложимите към него особени информационни изисквания (член 7), са трудно 
разбираеми. Всъщност или става дума за професионална дейност, която се регулира с 
директивата, или случаят не е такъв и регулация не е необходима. ЕИСК предлага да се 
внесе повече яснота по този въпрос. 

 

5.4.8 Информация за потребителите (член 5). В общите изисквания относно 
предоставянето на информация преди сключването на договора се забелязва 
възможност за непредоставяне на информация (1. Преди сключването на всеки договор 
за продажба или услуги търговецът предоставя на потребителя следната информация, 
„освен ако тя не е очевидна от контекста“). ЕИСК счита, че тази редакция води до 
много неясноти и създава голяма несигурност, поради което не я приема. 

 
5.4.9 Що се отнася до международното частно право, също не е ясно дали трябва да се 

прилага регламентът „Рим I“ (както се упоменава в член 5, параграф 3) или, в случай на 
нарушаване на задължението за информация, член 12 от регламента „Рим II“ 
(съображение 30 от регламента „Рим II“). 

 
5.4.10 Текстът на член 6, параграф 2 от предложението, който предвижда последствията, 

произтичащи от задължението за предоставяне на информация, да се определят в 
съответствие с приложимото национално право, не е разумен и ще доведе до 
разнородни решения, поради което следва да бъде хармонизиран. 

 
5.4.11 Търг. Следва да се уточни, че задължителните търгове, организирани от публичните 

власти, ще бъдат при всички случаи изключени от приложното поле на предложението, 
което включва „търг“ и „публичен търг“, но само когато се отнася за продажби, които 
са организирани доброволно от търговеца. 
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5.5 Договори извън търговския обект и договори от разстояние 
 
5.5.1 Директива 85/577/ЕИО, една от първите европейски законодателни инициативи в 

областта на защитата на потребителя, разкрива ниско ниво на несъответствия при 
транспонирането в националните законодателства, проявяващи се главно в 
използването на правото на избор за изключване на определени видове договори (под 
определена стойност или вид стока) или за разширяване на защитата на потребителите, 
станало възможно по силата на клаузата за минимална хармонизация (виж член 8), 
поради което общо предвидената максимална хармонизация не създава проблеми, а се 
проявява като балансирана и позитивна. Директива 85/577/ЕИО се прилага само когато 
не е поискано посещение на търговеца в дома или на работното място на потребителя. 
Предложението за разширяване на приложното поле, с цел да се включат заявените 
посещения, е приемливо, при условие че се разширят и изключенията, предвидени в 
член 19, параграф 2. Сред договорите, по отношение на които няма да се прилага 
правото на отказ (като при договорите от разстояние), би следвало да се включат: 

 
a) услуги, чието изпълнение е започнало с изричното предварително съгласие на 

потребителя, преди изтичането на срока за отказ, и 
 

б) доставка на стоки, изработени по спецификация на потребителя или недвусмислено 
персонализирани, или които бързо влошават качеството си или губят годността си. 

 
5.5.1.1 Ако първото от тези изключения не се включи в член 19, параграф 2, предоставящите 

услуги биха могли да поискат от потребителите, които желаят да им бъде извършена 
бързо някаква работа (например, подобрения в кухнята или подстригване вкъщи), да 
изчакат най-малко четиринадесет дни. Ако не се предвиди второто изключение, 
търговец, който предлага стоки по поръчка (например кухненски модули или костюм), 
би могъл да откаже да започне работа, докато не изтекат най-малко четиринадесет дни. 
В противен случай потребителят би могъл да се откаже от договора и да остави 
търговеца с непродаваема стока. 

 
5.5.2 Относно договорите от разстояние, въпреки че при един сравнителен анализ14 не се 

откриват големи различия в транспонирането на Директива 1997/7/EО, и в този случай 
се констатира, че държавите-членки са се възползвали от правото си на избор и от 
минималната клауза, за да установят по-благоприятни режими за потребителя. Би 
следвало да се предвидят възможности за защита на потребителите при продажби от 
разстояние от трети страни. 

 

                                                      
14

  Вж. EC Consumer Law Compendium (Компендиум на правото на ЕС в областта на защитата на потребителите) – 
Сравнителен анализ, издадено от проф. Hans Schulte-Nolke в сътрудничество с д-р Christian Twingg-Flesner и                   
д-р Martin Ebers, февруари 2008 г., подготвено за Европейската комисия съгласно договор за услуга 
№ 17.020100/04/389299: „Annotated Compendium including a comparative analysis of the Community consumer acquis“. 
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5.5.3 При все това, могат да се откроят евентуални бариери на вътрешния пазар, в резултат 
от различните списъци на изключения или различните информационни изисквания, 
наложени на търговците. 

 

5.5.4 ЕИСК приема, че съществуват възможности за подобряване по отношение на 
изключенията от прилагането, като включването на стоки (или услуги) със занижена 
стойност 15  или подлежащи на включване поради причини, свързани със здравето, 
хигиената или безопасността. Специално по отношение на безопасността на храните 
(виж буква г), параграф 1 на член 20), следва да се направи изрично позоваване на 
член 2 на Регламент (EО) № 178/200216. Относно изключението, предвидено за стоки (и 
услуги) със занижена стойност, остава възможност за значително увеличение на 
предвидения размер от 60 евро (в Директива 85/577/ЕИО). 

 

5.5.5 Относно правото на отказ при тези договори, за което предложението въвежда един-
единствен четиринадесетдневен срок, ЕИСК счита за положително въвеждането на 
яснота в начина на изчисляване на сроковете. При все това, би следвало, както беше 
посочено, да се хармонизират понятието и последиците от това право. 

 

5.5.6 ЕИСК си задава също така въпроса за целесъобразността от въвеждането на правилото 
за отговорност на потребителя, предвидено в член 17, параграф 2 („Потребителят носи 
отговорност за понижена стойност на стоките единствено вследствие на боравене с тях, 
различно от необходимото, за да се увери в естеството и функционирането на 
стоките“), тъй като счита, че то ще създаде неясноти и потенциални проблеми с 
доказването, с които ще се сблъскат потребителите. 

 

5.5.7 Независимо от необходимостта от подобряване на сега предложените правила, според 
ЕИСК 17  би било полезно предложената максимална хармонизация да обхване 
единствено тези две директиви, като методите на продажба се регламентират по начин, 
който ще осигури по-голям потенциал за развитието им като трансгранични. 

 

                                                      
15

  Вж. член 3, параграф 1 на Директива 85/577/EО, право на избор, упражнено от 18 държави-членки. 

16
  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г., с който се установяват общите 

принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, създава се Европейски орган за безопасност на 
храните и се определят процедури в областта на безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., т. 1). 

17
  ОВ С 175 от 27.07.2007 г. и ОВ С 162 от 25.06.2008 г. 
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6. Неравноправни клаузи в договорите, сключени с потребителите 
 

6.1 Материята, която понастоящем се урежда в Директива 1993/13/ЕИО, се разглежда 
основно в Глава V и приложения II и III, въпреки че ЕИСК счита, че съгласно 
проучванията на самата Комисия, тази материя не би следвало да се разглежда в 
настоящото предложение и следва да отпадне от него, тъй като пълната хармонизация в 
тази област, при сегашното състояние на развитието на общностното право, със 
сигурност ще доведе до дисбаланс във функциите на националните правни системи на 
различните държави-членки. 

 
6.1.1 Въпреки това, в случай че Комисията не оттегли всички разпоредби, отнасящи се за 

неравноправните клаузи в потребителските договори, ЕИСК формулира следните 
бележки: 

 
6.1.1.1 Става дума, както е известно, за основен аспект на договорното право, който преди 

приемането на директивата вече беше частично регламентиран от държавите-членки. 
 
6.1.1.2 Сравнителният анализ на неговото транспониране показва, че в голямата си част 

държавите-членки са използвали клаузата за минимална хармонизация (член 8), като 
днес те разполагат с режими, които са по-благоприятни за потребителите от 
установените в директивата. С оглед на сегашното състояние на развитие, не е 
препоръчително прилагането на пълна хармонизация в тази област18. 

 
6.1.1.3 Би могло да се очаква, че представеното предложение за отмяна на действащата 

директива не се задоволява с изравняване на най-високите нива на транспониране, но и 
внася яснота по някои неясни точки, които разделяха теорията и съдебната практика. 

 
6.1.1.4 Става дума, разбира се, за връзката между принципа на добросъвестност и критерия за 

нееквивалентност на престациите, която се очертава ясно в член 3, параграф 1 на 
действащата директива, запазен почти непроменен в член 32, параграф 1 на 
предложението относно последствията от неспазването на изискванията за 
прозрачност, сега регламентирани в член 31. 

 

                                                      
18

  Вж. EC Consumer Law Compendium – Comparative Análisis, издадено от проф. Hans Schulte-Nolke в сътрудничество с     
д-р Christian Twingg-Flesner и д-р Martin Ebers, февруари 2008 г., подготвено за Европейската комисия съгласно договор 
за услуги № 17.020100/04/389299: „Annotated Compendium including a comparative analysis of the Community consumer 
acquis“. 
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6.1.1.5 Относно приложното поле следва да се обърне внимание на въвеждането на особено 
ограничение в ущърб на потребителите. Всъщност, докато настоящото предложение 
обхваща изключително и само клаузите, съдържащи се в писмени договори 
(„изготвени предварително“ съгласно член 30, параграф 1), като налага на държавите-
членки да се въздържат „да налагат изисквания относно оформлението, що се отнася 
до начина, по който договорните клаузи са формулирани или са предоставени на 
потребителя“, действащата директива се прилага и по отношение на устно 
сключените договори (виж член 5 на Директива 93/13/ЕИО) така, както е в част от 
държавите-членки. 

 
6.1.1.6 ЕИСК счита, че запазването на съществуващия режим и институционализирането на 

един комитет и на една система за регистрация на клаузите, обявени от националните 
органи за неравноправни, е достатъчна стъпка за осведомяване относно 
неравноправните клаузи, което е от голяма полза за търговците, предвид намаляването 
на разходите за привеждане в съответствие, както и за правоприлагащите органи и 
потребителите. 

 
6.1.1.7 Материята относно неравноправните договорни условия е хоризонтално приложима по 

отношение на всички потребителски договори, а в много случаи и по отношение на 
договорите, сключени между търговци. ЕИСК счита, че предложението на Комисията 
ще има в това отношение много значими и негативни въздействия на равнище 
договорно право, като цяло, и на равнище защита на потребителите, в частност, във 
всички държави-членки. 

 
7. Някои аспекти на продажбите на потребителски стоки и свързаните с тях 

гаранции 
 
7.1 ЕИСК счита за несъстоятелно включването на тази материя в директивата и настоява за 

нейното оттегляне от предложението, тъй като тази намеса на Общността не внася 
никаква добавена стойност, нито води до по-високо ниво на защита на потребителите. 

 
7.2 Директива 1999/44/EО позволи на държавите-членки да предприемат или запазят 

мерки, осигуряващи по-добра защита на потребителите, което доведе до различия в 
националните законодателства. 

 
7.3 В този случай се установява липсата на каквито и да било осезаеми тенденции за 

транспониране19, защото всички държави-членки, без изключение, вече разполагат с 
предварителна регламентация, приложима към договорите за покупко-продажба на 
потребителски стоки, регулирани от директивата. 

                                                      
19

  Вж. EC Consumer Law Compendium (Компендиум на правото на ЕС в областта на защитата на потребителите) – 
Сравнителен анализ, издадено от проф. Hans Schulte-Nolke в сътрудничество с д-р Christian Twingg-Flesner и д-р Martin 
Ebers, февруари 2008 г., подготвено за Европейската комисия съгласно договор за услуги № 17.020100/04/389299: 
„Annotated Compendium including a comparative analysis of the Community consumer acquis“. 
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7.4 По отношение на прехвърлянето на риска (член 23), предложението се опитва да 

разреши възникналите различия относно понятието за доставка и определя, че 
търговецът поема отговорност пред потребителя от момента, в който прехвърлянето на 
риска се осъществява (член 25), което може да се отрази благоприятно и да внесе 
яснота. 

 
7.5 Определянето на общ срок за доставка на стоките е несъстоятелно, освен за определени 

видове продажби (продажби извън търговския обект или от разстояние), тъй като 
член 22 от предложението, който разпорежда, че търговецът трябва да извърши 
доставката на стоките в тридесетдневен срок от сключването на договора, е 
несъизмерен. 

 
7.6 Въпреки това, с премахването на правото на държавите-членки да определят срок по 

презумпция за съответствие с разпоредбите на действащата директива, и с 
установяването сега на единствен шестмесечен срок, предложението ограничава 
правата на потребителите до степен, в която ще стовари върху тях доказателствената 
тежест за наличието на възникнали по-късно дефекти. 

 
7.7 По същия начин, що се отнася до срока и доказателствената тежест в случай на 

несъответствие, приемането като правило на задължителното подаване на жалба на 
практика ще съкрати гаранционния срок до срока на жалбата във всички държави-
членки, които не са избрали този механизъм, видно от съдържанието на параграф 4 и 
параграф 5 на член 28. 

 
8. Процедурни недостатъци 
 
8.1 Предложението съдържа в отделните си текстове редица предписания от процедурен 

характер, като доказателствената тежест или активното легитимиране, които би 
следвало да бъдат дефинирани по-точно за постигане на съгласувани процедурни 
разпоредби. Липсва регулация относно възможността за предприемане на 
обезпечителни мерки, за обединяване на преустановителния иск и отстраняването на 
несъответствието или публикуването на съдебните решения. 
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8.2 Относно колективните искове ЕИСК препраща към позицията, която изрази съвсем 

наскоро в тази връзка20. 
 
Брюксел, 16 юли 2009 г. 
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20

  ОВ C162 от 25.6.2008 г. 


