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Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
правата на потребителите (законодателни разисквания)
- Предварителни разисквания

1. Приложено се изпраща на делегациите бележка от председателството във връзка с 

предложението за директива относно правата на потребителите.

2. На 19 ноември 2009 г. председателството запозна работната група „Защита и 

информираност на потребителя“ с планираните от него въпроси с оглед посочените 

по-горе предварителни разисквания.

3. На 25 ноември 2009 г. Комитетът на постоянните представители взе под внимание 

въпросите, включени в приложението и ги препрати на Съвета за обсъждане, с оглед 

получаване на насоки за бъдещата работа.

_______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ

БЕЛЕЖКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ДИРЕКТИВА 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПРАВАТА НА 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Предварителни разисквания

I. ВЪВЕДЕНИЕ

1. На 13 октомври 2008 г. Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета 

своето предложение1, основано на член 95 от Договора.

Предложението се явява следствие от преразглеждането на достиженията на правото на 

Общността относно потребителите, започнало през 2004 г., което има за цел да опрости 

и да допълни съществуващата регулаторна рамка и което взема предвид резултата от 

общественото допитване във връзка със Зелената книга за преразглеждане на 

достиженията на правото на Общността за защита на потребителите, приета от 

Комисията на 8 февруари 2007 г2. Целта на предложението е преразглеждане и 

допълване на четири действащи директиви3 с оглед да се допринесе за правилно 

функциониране на вътрешния пазар и за високо ниво на защита на потребителите.

2. На 8 ноември 2008 г. Съветът реши да се консултира с Европейския икономически и 

социален комитет, който прие становище4 на 16 юли 2009 г. (докладчик г-н Bernardo

Hernandez Bataller (ES/Група III)).

  
1 14183/08 [вж. COM/2008/614 окончателен - COD 2008/0196].
2 OВ C 271 E, 12/11/2003 г., стр. 0578—0582
3 Директива 85/577/ЕИО относно договорите, сключени извън търговския обект, 

Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори, 
Директива 97/7/ЕО относно договорите от разстояние, Директива 1999/44/ЕО относно 
продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции.

4 INT/464



16121/09 av/ng 3
ПРИЛОЖЕНИЕ DG I LIMITE BG

3. Европейският парламент проведе консултации през първата половина на 2009 г., 
организира публично изслушване и представи работен документ. След изборите за 
Европейския парламент, г–н Andreas Schwab (EPP - DE) бе назначен за докладчик на 
Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO). Публичното 
изслушване по предложената директива се проведе на 29 септември 2009 г. Комисията 
по правни въпроси (JURI) (докладчик: г–жа Diana Wallis (ALDE - UK)) работи 
съвместно с Комисията IMCO, докато Комисията по икономически и парични въпроси 
(ECON) (докладчик: г–жа Sirpa Pietikäinen (EPP - FI)) ще представи становище.
Европейският парламент би могъл да приеме становище на първо четене до края на 
2010 г.

4. На 21—22 април 2009 г. Комитетът на регионите прие становище5 по своя инициатива 
(докладчик г–н Wolfgang G. Gibowski (DE/PPE).

II. РАБОТА, ПРОВЕДЕНА В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА

5. Предложението беше обект на задълбочено обсъждане по време на френското и 
чешкото председателства (съответно четири и седемнадесет заседания) в рамките на 
работната група „Защита и информираност на потребителя“. По време на обсъждането 
беше изразена обща подкрепа на целите на предложението, но беше поставен и 
въпросът за необходимостта от допълнително изясняване по- специално на приложното 
поле на директивата, съгласуваността на предложението с другото законодателство на 
Общността и взаимодействието с общото договорно право на държавите-членки. 
Предложението присъстваше в дневния ред на заседанията на Съвета 
„Конкурентоспособност“ през декември 2008 г. и през май 2009 г. в точка „Други 
въпроси“ съответно за представяне от Комисията и информация и доклад за напредъка 
от председателството.

Въз основа на бележка6 от чешкото председателство през юни 2009 г. беше проведено 
разискване в рамките на Комитета на постоянните представители, който отбеляза 
актуалното състояние на обсъжданията, както и намерението на Комисията да 
представи писмени обяснения по предложението, съгласно искането на Европейския 
парламент и на Съвета. Комисията представи този работен документ през юли 2009 г.

  
5 DEVE-IV-038
6 11158/09
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6. Активната работа продължи по време на шведското председателство. До края на 
ноември 2009 г. бяха организирани дванадесет заседания за разглеждане на глава ІІІ 
(Информация за потребителите и право на отказ при договори от разстояние и договори 
извън търговския обект), ІV (Други специални права на потребителите при договорите 
за продажба) и V (Права на потребителите относно договорните клаузи), както и на 
приложното поле на директивата. 

Работата беше извършена по конструктивен начин и впечатлението на 

председателството е, че поясненията към текста ще предоставят правна сигурност и 

добра основа за бъдещо постигане на съгласие.

Работната група се съсредоточи върху съдържанието на директивата. Отправната точка 

за разискванията е подходът за пълно хармонизиране, тъй като той е в основата на 

предложението на Комисията. Това се вписва в логиката, че само когато има 

достатъчна яснота по приложното поле и по същество, държавите-членки могат да 

дадат окончателна преценка на последствията от пълното хармонизиране.

Предвид постигнатия напредък по отношение на приложното поле на директивата, 

глава ІІІ и глава ІV, остава все още доста работа по-специално по глава ІV.

Остава още много работа и по някои части от глава V, по-конкретно по приложенията, 

съдържащи договорните клаузи, които при всички обстоятелства се смятат за 

неравноправни (клаузи от „черния списък“) и договорните клаузи, за които се 

предполага, че са неравноправни (клаузи от „сивия списък“). Председателството 

проучи съществуващите национални списъци на неравноправни договорни клаузи и 

остава да разгледа дали добавянето на договорни клаузи в списъците, съдържащи се в 

предложението, може да бъде алтернативно решение.

Друга област, която изисква допълнително разглеждане са общите изисквания за 

информация в глава ІІ на предложението, които са тясно свързани с останалите 

разпоредби на предложението.
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III. ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

7. Държавите-членки както изглежда са съгласни, че е необходим набор от 

актуализирани, ясни и по-единни правила относно правата на потребителите при 

закупуване на стоки и услуги с цел да се допринесе за добро функциониране на 

вътрешния пазар и високо ниво на защита на потребителите в рамките на ЕС. Въпреки 

това са необходими пояснения в текста на предложението по отношение на 

приложното поле, съгласуваността с останалото законодателство на Общността, както 

и взаимодействието с общото договорно право на държавите-членки.

8. Във връзка с някои въпроси, по които беше постигнат известен напредък, 

председателството смята, че провеждането на предварителни разисквания в рамките на 

Съвета би било полезно с оглед предоставянето на насоки относно начина по който 

дейността на работната група следва да затвърди този напредък в следващите месеци.

а. Разискванията по глава ІІІ показаха, че поради естеството на договорите за 

продажба, сключени от разстояние или извън търговския обект са 

необходими специфични разпоредби относно правото на потребителите на отказ 

от договорите и специалните изисквания за информация, които трябва да бъдат 

изпълнени от търговеца.

Определенията за договор от разстояние или извън търговския обект следва да 

бъдат широки, за да предоставят набор от ясни правила за потребителите и 

търговците с цел недопускане заобикаляне на правилата. Не само покупките в 

частни домове или на работни места, но също и на обществено достъпни места, 

като улицата или търговските центрове, които търговецът използва временно за 

стопанските си дейности, следва да се разглеждат като направени извън 

търговския обект с цел осигуряване на конкретна информация на потребителя и 

право на отказ на потребителя.

Съгласни ли сте да бъдат разширени определенията за договор от разстояние, 

както и за договор извън търговския обект?
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б. Предложението предвижда четиринадесетдневен срок за отказ по отношение на 
договорите, сключени от разстояние или извън търговския обект, в рамките на 
който потребителят може да се от каже от договора, без да посочва основания за 
това.
Понастоящем изглежда, че държавите-членки широко подкрепят еднаква 
продължителност на срока за отказ, както и еднакви ред и условия за упражняване 
на това право.

Държавите-членки се приканват да заявят дали са съгласни с това.

в. Въпросите, свързани с доставката, прехвърлянето на риска и средствата за защита 
срещу дефектни стоки са от ключово значение за покупките на потребителите.
Взаимодействието с националното договорно право се нуждае от специално 
внимание, когато се разисква общия подход. Усилията за постигане на правилно 
регулаторно решение и баланс по отношение на специални права на 
потребителите при договорите за продажба следва да продължат, тъй като са 
насочени към добро функциониране на вътрешния пазар и високо ниво на защита 
на потребителите.

Държавите-членки се приканват да заявят дали са съгласни с този подход.

г. Поради сложния си характер и връзките си с конкретно законодателство, както на 
общностно, така и на национално равнище, някои договори следва да бъдат 
изключени от приложното поле на някои глави от директивата, като някои 
договори за недвижимо имущество или договори за финансови услуги.

Държавите-членки се приканват да заявят дали са съгласни с това.

IV. ПО-НАТАТЪШНИ СТЪПКИ

9. Въз основа на обсъждането, проведено по време на шведското председателство, както и 
на резултата от тези предварителни разисквания, председателството ще финализира 
своя консолидиран текст на предложението с цел предоставяне на солидна основа за 
бъдещи разисквания в рамките на Съвета.


