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На 16 юли 2009 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с 
член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена 
инициатива относно 
 

„Информация за потребителите“. 
 
На 464-тата си пленарна сесия, проведена на 14 и 15 юли 2010 г. (заседание от 14 юли), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище с 81 гласа „за“, 
1 глас „против“ и 7 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
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1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Правото на гражданите на информация в неговите различни аспекти – свобода на 

информацията, право на предоставяне и получаване на информация и в частност право 
на потребителите на информация, вече е признато като основно право с 
общозадължителна сила в първичното законодателство на Общността (§ 5 от 
Преамбюла и членове 11, 27, 38, 42 и 53 от Хартата на основните права на ЕС, както и 
член 2 от ДЕС и член 169 от ДФЕС). 

 
1.2 Въпреки това предстои много работа в областта на вторичното законодателство, в 

което тази нова постановка на основната норма все още не е надлежно транспонирана и 
формулирана. В действителност съдържанието на правата на потребителите на 
информация, достъпът до информация, времето, рамките и начинът на нейното 
предоставяне не са описани последователно в правото на Общността. Има пропуски и 
повторения, които се отразяват и умножават в националните законодателства на 
държавите-членки в ущърб на потребителите и на стопанските субекти и съответно на 
изграждането на вътрешния пазар. 

 
1.3 ЕИСК счита, че правото на потребителите на преддоговорна, договорна и 

следдоговорна информация, както и на получаване на помощ и консултация, трябва да 
бъде предмет на специфични правила на равнище ЕС, без това да противоречи на 
принципа на субсидиарност. 

 
1.4 Следователно целта на това становище по собствена инициатива, ограничено по 

необходимост в рамките на основните аспекти от правото на потребителите на 
информация, е да се посочат някои от принципите, произтичащи от този нов подход, и 
по-специално практическите последствия от него в контекста на изграждането на 
вътрешния пазар през ХХІ век и на стратегията „Европа 2020“. 

 
1.5 Следва да се признае, че най-новите насоки на Комисията по отношение на правата на 

потребителите като цяло и на тяхното право на информация в частност, които се 
изразяват в повсеместно прилагане на техниката на пълното хармонизиране, 
определено са в противоречие с тази концепция, тъй като нарушаването на принципа на 
субсидиарност ограничава възможностите на държавите-членки да увеличават правата 
на своите потребители и дори им налага да ограничават с обратна сила права, 
придобити съгласно действащи директиви на Общността, конституциите и законите на 
държавите-членки. 

 
1.6 ЕИСК продължава да счита, че при определяне на правата на потребителите, което е от 

компетентността на ЕС, водеща следва да бъде идеята за по-слабата или уязвима 
страна, а не тази за информиран, внимателен и предпазлив потребител, който взема 
решения въз основа на чисто икономически подбуди. В съответствие с това виждане 
ЕИСК продължава да защитава позицията, че минималното хармонизиране и високото 
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равнище на защита в най-голяма степен отговарят на изискванията на Договора и на 
самата същност на потребителските отношения. 

 
1.7 Именно в този контекст се откроява понятието „подходяща информация“, при което 

трябва да се даде предимство на качеството, а не на количеството, за да може целта, 
съдържанието, представянето и контекстът на това понятие да отговарят на 
действителните нужди и очаквания на потребителите. 

 
1.8 По отношение на правото на информация като цяло, особено важно е на равнище 

Общност принципно да се приеме, че по своето естество то е субективно право, като 
респективно се определят съответните задължения на органите – публични или 
професионални – които отговарят за неговото наличие. 

 
1.9 По отношение на ролята на търговските съобщения, в това число и рекламата, по 

въпроса за информацията за потребителите ЕИСК счита, че правилото, предвидено в 
Директивата за пакетните туристически пътувания, трябва да бъде прието за 
общовалидно, а именно че, когато съобщението включва точна и конкретна 
информация за продукт, услуга или право, предмет на потребителското отношение, то 
се счита за съставна част от договора. 

 
1.10 Във връзка с това цялата структура на Директивата за нелоялните търговски практики 

трябва да бъде преразгледана и преработена, така че да се премахнат отрицателните 
последствия от пълното хармонизиране, които понастоящем вече се признават в 
няколко последователни решения на Съда. 

 
1.11 Въпреки това все още има възможност да се внесат промени в предложението на 

Комисията относно „правата на потребителите“, като трябва да бъде изработена 
истинска „харта за правата на потребителите на информация“ от гледна точка на 
преддоговорната, договорната и следдоговорната информация, правото на помощ и 
консултация и определянето на естеството на проблемите и последствията от 
пропуските и неточната информация съгласно залегналите в настоящото становище 
насоки. 

 
1.12 За тази цел ЕИСК препоръчва цялостно преразглеждане на подробните списъци с 

изисквания към предоставяната от специалистите преддоговорна и договорна 
информация, които често са непоследователни, несъстоятелни и повтарящи се в 
различните секторни директиви. 

 
1.13 Освен това ЕИСК препоръчва да бъдат определени общи изисквания относно тези 

задължения в съответствие със следните насоки: 
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a. определяне на общо задължение за преддоговорна информация, което да включва 
информация за продуктите и услугите, за специалиста, цената и условията на 
изпълнение на договора, за правото на отказ и начина на решаване на спорове; 

б. съдържанието и обхватът на преддоговорната информация като цяло трябва да 
бъдат съобразени със съответните продукти/услуги, особено ако предметът е 
сложен или оказва влияние върху здравето и безопасността на потребителите; 

в. начинът на предоставяне на информацията трябва да отговаря на общия принцип на 
лоялност, като информацията не трябва да бъде заблуждаваща, нито да има 
пропуски по основни аспекти, трябва да бъде ясна и разбираема не само по 
отношение на предмета на договора, но и по отношение на начина, по който той ще 
се осъществи; 

г. преддоговорната информация трябва да бъде включена в сключения от потребителя 
договор; 

д. следва да се утвърди принципът на безплатния характер на информацията по 
основни аспекти от договора, допълнен от принципа на съобразяване на цената със 
себестойността в останалите случаи; 

е. с оглед вземането на решение за осъществяване на сделка, потребителят трябва да 
има лесен достъп до предоставената преддоговорна информация и право да получи 
разяснение относно нея, както и относно съдържанието и последствията от 
договора; 

ж. следва да се предвиди задължение за предоставяне на помощ и консултация от 
страна на специалиста, особено при сложни продукти/услуги или при такива, които 
излагат на опасност здравето и безопасността на потребителите, както е посочено в 
параграф 8; 

з. специалистът е този, който трябва да докаже, че преддоговорната информация е 
предоставена и задължението за предоставяне на помощ е изпълнено; 

и. неизпълнението на задълженията за предоставяне на преддоговорна информация и 
помощ, което е от съществено значение, следва да дава право на отказ, както и на 
обезщетение за евентуални щети. 

 
1.14 По тази причина призоваваме Комисията да преразгледа задълбочено посоченото 

предложение за директива в частта му, която се отнася по-специално за правата на 
потребителите на информация, така че да бъдат взети предвид принципите и 
конкретните им приложения, препоръчани в настоящото становище. 

 
1.15 Призоваваме също така Европейския парламент и държавите-членки преди приемането 

на посоченото предложение да вземат предвид всички съдържащи се в него основни 
аспекти на правата на потребителите на информация съгласно очертаните в настоящото 
становище насоки. 

 
1.16 Трябва също да се установи хармонизирана правна рамка на общностно равнище, за да 

се регулират „онлайн“ търговските съобщения и да се гарантира във всички случаи 
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зачитане на правото на неприкосновеност на личния живот като основно право на 
човека. 

 
2. Въведение и определяне на предмета: правото на информация като основно право 

на гражданите и правото на потребителите на информация 
 
2.1 За първи път на институционално равнище в ЕС независимо и систематично се поставя 

въпросът за правото на потребителите да бъдат информирани в по-широките рамки на 
правото на информация като право на европейските граждани. ЕИСК прави това като 
принос към една по-широка дискусия по темата сред гражданското общество като цяло, 
без да забравя неговото особено значение за създаване на нова визия за изграждането 
на вътрешния пазар. 

 
2.2 Широкият обхват на темата изисква тя да бъде очертана точно. Това е неизбежно 

следствие от ограниченията, присъщи на становище от такъв характер, и резултат от 
приноса на различни институции, както и от опасенията, изразени по време на 
изслушването, проведено в сградата на ЕИСК на 1 март 2010 г. с многочислено 
присъствие (вж. подробности на страницата на Обсерваторията на единния пазар 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.consumer-information). 

 
2.3 Следва да се подчертае, че едва с включването на Хартата на основните права на 

Европейския съюз в Договора от Лисабон, който неотдавна влезе в сила, правото на 
гражданите на информация, отбелязано в повечето всеобщи декларации и харти на 
основните права на човека и гражданина, се превърна изцяло в съставна част на 
законодателството на Общността, като обхваща свободата на информацията, правото 
на предоставяне/получаване на информация и задължението за предоставяне на 
информация/правото на информираност (вж. по-специално § 5 от Преамбюла и 
членове 11, 27, 38, 42 и 53 от Хартата на основните права на ЕС, както и член 2 от ДЕС 
и член 169 от ДФЕС). Освен това съществува и основното право на неприкосновеност 
на личния живот по отношение на агресивни търговски практики, нежелани от 
потребителя, както и по отношение на нежелани търговски съобщения или спам. 

 
2.4 Понастоящем тези въпроси са от особено значение, по-специално във връзка с правата 

на потребителите, особено по отношение на съдържанието и начина на упражняване на 
тези права и съответните задължения на различните участници в този процес, считано 
от момента, в който са приети като основни права и задължително биват вземани 
предвид при определянето и осъществяването на различните политики и действия на 
Общността. 

 
2.5 Всъщност, без това да противоречи на принципа на субсидиарност и споделените 

правомощия, които са водещи в тази област на законодателството на ЕС, понастоящем 
основна предпоставка за правилното функциониране на модела на свободна 
конкуренция, присъщ на системата на пазарна икономика, на която залага ЕС, е 
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задължението да се гарантира на потребителите в качеството им на стопански субекти 
пълно запознаване с елементите, имащи определящо значение за взимането на 
рационални решения на този пазар. 

 
2.6 Едно от следствията на това общо задължение е задължението за „прозрачност“ на 

работата на институциите на Общността, където „тайната“ трябва да бъде изключение, 
задължително обосновано от сериозни мотиви, свързани с функционирането на 
правосъдието, обществения интерес и ред или защитата на личния живот. Въпреки че 
без съмнение институциите на Общността постигнаха известен напредък със 
съответните инициативи на Комисията и ЕП1, за съжаление тази насока не получи 
съответния отзвук в Съвета, но може да се очаква с влизането в сила на новия Договор 
от Лисабон да бъде отбелязан значителен напредък. Въпреки значимостта на въпроса за 
информацията на потребителите като цяло, той няма да бъде разгледан подробно, като 
се позоваваме на становището на ЕИСК относно този въпрос. 

 
2.7 Също така, въпреки тяхното безспорно значение, няма да бъдат разгледани аспекти, 

свързани с образованието и общото обучение на потребителите, като се позоваваме на 
становищата на ЕИСК в тази област2 и по-специално на становището по собствена 
инициатива относно образованието на потребителите3. 

 
2.8 Накрая, въпреки че изрично се признава необходимостта от секторно разглеждане на 

правото на информация на равнище Общност, така че да се разкрият особеностите на 
някои сфери, продукти или услуги, какъвто е случаят с храните, лекарствата, 
финансовите услуги или електронната търговия и където следва да се положи и 
гарантира усилие за хармонизиране на защитата на потребителите на най-високо 
равнище, ограниченията, присъщи на становище от този вид, не позволяват 
включването на такива подробности. 

 
2.9 Следователно специфичен предмет на това становище ще бъдат насоките, които следва 

да бъдат приети на равнище Общност, за определяне и характеризиране на правата на 
потребителите на информация по принцип и по-специално на различните етапи в едно 
договорно отношение. 

 
3. „Средностатистически“ потребител срещу „уязвим“ потребител. Понятието за 

подходяща информация 
 

                                                      
1

  Вж. Зелената книга на Комисията относно „Европейска инициатива за прозрачност“ (COM(2006) 194 окончателен) и 
Становище на ЕИСК: ОВ C 324, 30.12.2006 г., стр. 74. 

2
  Вж. становище на ЕИСК: ОВ C 133, 6.6.2003 г., стр. 46. 

3
  Вж. становище на ЕИСК: ОВ C 133, 6.6.2003 г., стр. 1. 



- 7 - 

INT/500 - CESE 960/2010   EN – AZ/AS-AA/ND/yp/tp/ld .../... 

3.1 Още от първите програми на Комисията за защита и закрила на потребителите, 
намерили отражение във важни законодателни мерки от последните 30 години, в 
достиженията на правото на Общността, подкрепени от практиката на Съда на 
Европейския съюз и доктрината, възприета от експертите, потребителят беше 
определен като „слабата страна“ в едно неравностойно по своето естество 
потребителско правоотношение и цялото законотворчество беше основано на 
необходимостта това отношение да се уравновеси посредством специални предпазни 
мерки. 

 
3.2 Въпреки това в някои неотдавнашни стратегически документи, отразени в различни 

нови законодателни инициативи4, Комисията въведе понятието „средностатистически 
потребител“, който се възприема като „относително осведомен и в разумни граници 
наблюдателен“5, и се опита въз основа на този образ да изгради нов подход към 
потребителската политика на европейско равнище, основан на пълно хармонизиране, 
на контрол в страната на произход и взаимно признаване. 

 
3.3 Тази насока, която като цяло се оспорва от потребителски организации във всички 

държави-членки и на която ЕИСК се противопостави в различни становища, се 
превръща в ефективно понижаване на равнището на защита на потребителите и 
недопустимо връщане назад в политиката на Общността за защита на потребителите. 

 
3.4 Но именно от гледна точка на тази нова насока въпросът за правото на потребителите 

на информация придобива допълнително значение, тъй като се изисква потребителите 
да бъдат все по-добре информирани, за да могат да вземат рационални решения в 
условията на глобален пазар. Всъщност залегналият в нея неолиберален модел е 
основан на известни предпоставки, сред които могат да се отбележат следните: 

 
a) критично осъзнаване на собствените потребности и степенуване на 

предпочитанията; 
б) възможност за сравнение между различните продукти и услуги, предлагани на 

пазара; 
в) познаване, в технически и икономически смисъл, на качеството и цената на всеки 

продукт и услуга6. 
 
                                                      
4

  Вж. по-специално Директива 2005/29/ЕО от 11 май 2005 г. (нелоялни търговски практики) ОВ L 149, 11.6.2005 г., 
стр. 22, Директива 98/7/ЕО (ОВ L 101, 1.4.1998 г., стр. 17) (потребителски кредит) и новото предложение за директива 
относно правата на потребителите, COM(2008) 614 окончателен (становище на ЕИСК: ОВ C 317, 23.12.2009 г., стр. 54). 

5
  Вж. решение на Съда на ЕС по дело C-220/98 от 13.1.2000 г., Estée Lauder Cosmetics срещу Lancaster Group и решение на 

Съда на ЕС по дело C-210/96 от 16.6.1998 г., Gut Springenheide и Tusky. Вж. също неотдавнашното решение на Съда на 
ЕС по дело C-278/08 от 25.3.2010 г., Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kobimuller GmbH срещу Gunter 
Guni trekking at Reisen GmbH, в което интернет потребителят се определя като „относително осведомен и в разумни 
граници наблюдателен“ (параграфи 35 и 39). 

6
  Вж. K. Simitis, „Verbraucherschutz – Schlagwort oder Rechtsprinzip?“ („Защитата на потребителя – лозунг или правен 

принцип?“), стр. 109. 
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3.4.1 Също от тази гледна точка особено остро стои въпросът за естеството и качеството на 
информацията, до която потребителите следва да имат достъп, и понятието 
„подходяща“ информация придобива особена важност. 

 
3.5 Противно на твърденията, съдържащи се в някои неотдавнашни текстове на Комисията, 

от значение е не количеството информация, а това информацията да отговаря на 
действителните нужди и очаквания на потребителите и степента, в която тя е 
подходяща, да се отчита спрямо крайната цел, съдържанието, представянето и 
контекста. 

 
3.6 Освен това, тя трябва постоянно да бъде подлагана на тест за „годност“ (suitability), 

който служи за оценка на нейното качество спрямо поставената цел и потребителската 
аудитория, за която е предназначена, и чиито основни показатели са надеждност, 
актуалност, безпристрастност, точност, значимост, лаконичност, разбираемост, яснота, 
четливост и лесен достъп. 

 
3.7 Като част от инициативата за по-добро законотворчество ЕИСК призовава Комисията 

да въведе тестване от потребителите на информацията относно съдържанието и 
формата, за да се покаже нейната ефективност и да се даде възможност на 
потребителите да определят какво е полезно за тях. 

 
3.8 По отношение на финансовите услуги, информацията за потребителите следва да се 

разглежда успоредно с финансовото образование и способности. Информацията следва 
да бъде опростена, а правният и технически жаргон трябва да бъде ограничен. Някои 
финансови продукти обаче са комплексни, а информацията за тях следва да бъде точна 
и по този начин да отразява комплексния характер на продукта. 

 
3.9 Информацията (нейното съдържание или форма) и свързаната с нея регулаторна рамка 

трябва да бъдат стабилни във времето. Честата промяна на свързаните с информацията 
параметри би могла да затрудни разбирането � от потребителите. 

 
4. Информация, реклама и „маркетинг“. Директива 2005/29/ЕО 
 
4.1 Като цяло правото на потребителите на информация може да се изразява както в 

неопределено предимство, произтичащо от изпълняваните от държавата и от други 
публични институции общи функции за предоставяне на информация, което не може да 
се определи като истинско „субективно право“, така и в изискванията за информация, 
наложени на доставчиците и другите заинтересовани страни, участващи в 
производството и търговията с продукти и услуги. 

 
4.2 В този смисъл търговските съобщения, от които не произтичат пряко договорни или 

преддоговорни отношения, все пак могат да породят както права от колективно 
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естество (които могат да бъдат упражнявани от сдружения на потребители или 
колективно), така и същински субективни права. 

 
4.3 Понастоящем този въпрос е уреден от Директива 2005/29/ЕО. ЕИСК имаше 

възможност да се произнесе по предложението за тази директива и се позовава на това 
становище7. 

 
4.3.1 Както ЕИСК своевременно предупреди, прилагането на техниката „пълно 

хармонизиране“ доведе до явно понижаване на общото равнище на задълженията за 
предоставяне на информация на потребителите. 

 
4.3.2 Но самото определение за това какво представляват заблуждаващите търговски 

практики, породени от действие или бездействие, и ограниченото съдържание на 
приложения към директивата списък на тези практики най-добре свидетелстват за 
значителното отрицателно въздействие на тази директива върху ролята на рекламната 
дейност и маркетинга за предоставянето на вярна информация на потребителите. 

 
4.3.3 Положението се усложнява от изричното признаване на допустимостта на „обичайната 

и законосъобразна рекламна практика на преувеличени изявления или изявления, които 
не трябва да се приемат буквално“, дори когато са предназначени за групи от 
потребители, „особено уязвими … поради своята физическа или умствена 
недоразвитост, възраст или лекомислие“. 

 
4.3.4 Още по-значителна е загубата, предизвикана от невъзможността, съгласно директивата, 

да се запазят национални разпоредби или разпоредби на Общността като тези, съгласно 
които конкретната и обективна информация, съдържаща се в рекламните послания за 
определен продукт, услуга или право, се счита за включена в съдържанието на 
договорите, сключени след тяхното излъчване, като договорните клаузи в 
противоречие с тях се считат за невалидни. 

 
5. Информация в сферата на договорите. Предложението за директива относно 

„Права на потребителите“ 
 
5.1 Предстои много работа по създаването на истинска харта за правото на потребителите 

на информация, с очакванията, че неотдавнашното предложение за директива, 
озаглавена „Права на потребителите“, е допринесло значително за запълването на този 
пропуск в достиженията на правото на Общността. 

 
5.2 Наистина е разочароващо това, което може да се прочете в главата, отнасяща се за 

„информация за потребителите“, където вместо определение на действителни права със 
задължителен характер, както е във всяко национално законодателство, се съдържа по-

                                                      
7

  ОВ C 108, 30.4.2004 г., стр. 81. 
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скоро списък с незадължителен характер на информацията, която следва да бъде 
предоставена – „ако тя не е ясна от контекста“8 – и която освен това е очевидна и 
елементарна и може да бъде намерена във всеки кодекс за добри практики на всеки 
средностатистически специалист. По останалите въпроси се прави препратка към 
становището на ЕИСК относно посоченото предложение9. 

 
6. Преддоговорната информация 
 
6.1 Макар че в съответствие с принципа на субсидиарност повечето от потребителските 

отношения продължават да са изначално уредени от вътрешното право на държавите-
членки, все по-голяма част бива засегната от налагането на разпоредби с общностен 
характер, както, разбира се, е в областта на преддоговорната информация, услугите 
като цяло и пакетните туристически пътувания и по-специално в областта на 
финансовите услуги, на определени потребителски стоки, които оказват влияние върху 
здравето или безопасността на потребителите, както и на продуктите, услугите и 
правата, търгувани от разстояние, които са предмет на стандартни търговски 
съобщения и практики или договори. 

 
6.2 При сравняване на разпоредбите на Общността е лесно да се забележат общи елементи 

и значителни различия в съдържанието и подхода към преддоговорната информация, 
сред които могат да се отбележат следните: 

 
i. пълно или частично прилагане по отношение на преддоговорната информация на 

изисквания, свързани със задължителни данни/забранени изрази в рекламата на 
определен продукт, услуга или право: такъв е случаят с потребителския кредит, в 
чиито реклами се налага стандартизирана информация, или с пакетните 
туристически пътувания, при които информацията се разглежда като 
задължително споменаване на основните аспекти. Така е и при лекарствата, за 
които информацията за потребителя се свързва с търговските съобщения, 
включително рекламата, като се съсредоточава върху предоставянето на написана 
върху етикети и документи информация или уточнения в рекламата, и при храните, 
като при тях сегашното разпространение на етикети и опростени етикети създава 
излишно объркване, което се засилва от правилата за информация относно 
определени твърдения, свързани с хранителните и здравословни качества на 
продуктите, в условията на бързо развиващ се пазар и с потенциални рискове за 
здравето на потребителите; 

 
ii. стандартизиране на предоставяната преддоговорна информация чрез изготвянето на 

общоприети формуляри, валидни за всякакъв вид предлагане на вътрешния пазар. 

                                                      
8

  COM(2008) 614 окончателен, глава II, член 5, параграф 1. 

9
  Становище на ЕИСК: ОВ C 317, 23.12.2009 г., стр. 54. 
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Подобно решение е приложено например по отношение на потребителския кредит 
чрез създаването на стандартен европейски информационен формуляр с идеята да 
се уеднакви начинът на получаване и възприемане на преддоговорната информация 
в рамките на европейското пространство. 

 
6.3 Въпреки признатите в някои случаи предимства на стандартизираната преддоговорна 

информация с оглед сравняването на оферти, от основна необходимост е 
установяването на възможност за адаптиране към особеностите на потребителите във 
всяка държава-членка. Тъй като голяма част от пазарите остават предимно национални, 
обемът на предоставяната за сравнение информация може да доведе до високи 
транзакционни разходи, които не се компенсират от растежа на трансграничния пазар, 
а това може да се окаже вредно за малките и средните предприятия. 

 
7. Договорната и следдоговорната информация 
 
7.1 Задължението за предоставяне на информация обхваща и договорния етап, особено при 

потребителските договори, които са с елемент на продължителност, дълготрайни и/или 
комплексни (напр. финансови услуги и продукти, услуги с разпределено във времето 
ползване), или с възможност за дългосрочен ефект (лекарства). 

 
7.2 Правото на договорна информация вече има отражения в правото на Общността, както 

е при Директивата за пакетните туристически пътувания или Директивата за 
платежните услуги. 

 
7.3 Правото на потребителя обаче да вземе свободно и информирано решение, което води 

до налагането на задължение за предоставяне на информация преди сключването на 
договора, продължава да съществува и по време на изпълнение на договорите, а 
понякога дори и след това. От предоставянето на тази информация зависи решението 
на потребителя дали да продължи или не даден договор, както и евентуално поетата 
отговорност за начина на изпълнение. 

 
7.4 На този етап основните пречки за правото на информация, освен обикновения отказ, са 

допълнителните разходи по неговото удовлетворяване. Следва да се отбележи, че 
правилото за безплатния характер на информацията за потребителите не е 
заложено в повечето разпоредби на Общността, дори по отношение на преддоговорната 
информация. Все пак в Директива 2007/64/ЕО (за платежните услуги) са въведени две 
задължения, чиято цел е да осигурят доброто упражняване на правото/задължението за 
предоставяне на информация: 

 
i. безплатна информация: доставчикът на платежни услуги не начислява на 

ползвателя на платежни услуги такси за предоставяне на определено количество 
информация; 
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ii. съобразяване на таксите с разходите: когато предоставената информация не е 
безплатна, таксите трябва да бъдат подходящи и да съответстват на действително 
направените разходи от доставчика на платежни услуги. 

 
7.5 ЕИСК счита, че трябва да бъде признато правото/задължението за предоставяне на 

информация по време на изпълнението на договора и след неговото приключване, 
особено при договорите с продължително изпълнение, средносрочните/дългосрочните 
договори или тези, които имат дълготраен ефект. Освен това трябва да бъде признат 
общият принцип за безплатния характер на информацията по отношение на основни 
аспекти на договора, допълнен от принципа на съобразяване на цената с разходите в 
останалите случаи. 

 
8. Задължения за предоставяне на помощ и консултация 
 
8.1 Произтичащото от закона задължение за предоставяне на информация от страна на 

специалистите много пъти е типизирано или предварително оформено, което невинаги 
е достатъчно, за да може потребителят да вземе свободно и информирано решение дали 
да сключи или продължи даден договор. Така в правото на получаване/задължението за 
предоставяне на информация се включва правото на получаване/задължението за 
предоставяне на обяснения по отношение на съдържанието. 

 
8.2 Това право на потребителя да получи помощ, отразено например в 

Директива 2008/48/ЕО10 за потребителския кредит, трябва да бъде приложено към 
всички потребителски договори, по-специално за стоки с дълготрайна употреба и 
услуги с продължително изпълнение, средносрочни/дългосрочни, комплексни или 
такива, които включват рискове за здравето и безопасността. По искане на потребителя 
предоставянето на информация по силата на задължението за предоставяне на помощ 
трябва да бъде в писмен вид. 

 
8.3 ЕИСК подчертава необходимостта да се разграничи правото на получаване на помощ, 

естествен резултат от задължението за предоставяне на информация от специалиста, от 
правото на консултация, чието предоставяне от страна на специалиста се изисква само 
в конкретни случаи на комплексни продукти или услуги с висока стойност или такива, 
които могат да застрашат здравето или безопасността на потребителите. 

 
9. Проблеми и последствия, свързани с липсата на информация 
 
9.1 Един от явните пропуски на директивите, налагащи на специалистите задължения за 

предоставяне на информация, е липсата на рамка за налагане на санкции за 
неизпълнение на това задължение – задача, която ЕС е оставил на отделните държави-
членки, а те са избрали различни граждански и наказателни последици, което поражда 

                                                      
10

  ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66. 
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дисбаланс на единния пазар и се отразява отрицателно на потребителите и стопанските 
субекти. 

 
9.2 Само в определени случаи някои директиви предвиждат, че потребителят се ползва от 

правото на отказ от договора, считано от момента, в който информацията, която е 
трябвало да бъде предоставена, е била предадена или прегледана11, или че 
специалистът е този, който трябва да докаже, че информацията е била предоставена, 
както е с преддоговорната информация в Директива 2006/123/ЕО12 относно услугите на 
вътрешния пазар. 

 
9.3 Механизмите за започване на отчитането на срока за отказ от датата, когато е 

предоставена информацията или потребителят се е запознал с нея, както и за налагане 
на специалиста на тежестта на доказване, че информацията е била предоставена, 
представляват основни гаранции за упражняване на правото на информация и, заедно с 
принципа на отговорност за нанесени вреди поради липса на информация, приет в 
различни национални правни разпоредби, са логично следствие от признаването и 
значението на правото на информация на потребителите, което заслужава изрично 
общо признание на равнище Общност. 

 
10. Информация за потребителите и изграждане на вътрешния пазар 
 
10.1 Добре познати са неотдавнашните промени в перспективите по отношение на 

политиката на изграждане на вътрешния пазар в рамките на новите насоки на 
Комисията в стратегията „Европа 2020“. 

 
10.2 Във всички текстове, които се отнасят до тези промени, се набляга на определянето на 

потребителите като краен получател и действителен бенефициер на един вътрешен 
пазар, замислен като инструмент на стратегия за развитие и икономически растеж, 
необходими за излизане от настоящата криза, със засилено безпокойство както от 
социален характер, така и свързано с гарантирането на основните права на гражданите. 
В това отношение подобряването на информацията за потребителите ще бъде от 
основно значение за възвръщане на тяхното доверие в единния пазар. 

 
10.3 Именно в този контекст възниква необходимостта да се осигурява подходяща 

информация на потребителите в условията на един обновен и обърнат към 
предизвикателствата на ХХІ век вътрешен пазар, който да спечели тяхното доверие и 
да осигури конструктивното им съдействие чрез премахване на съществуващите 

                                                      
11

  Така е с Директива 85/577/ЕИО, която, включвайки в основните задължения за предоставяне на информация 
съществуването на правото на отказ, не предвижда никакви санкции за неизпълнението на това задължение. Съгласно 
практиката на Съда на ЕС срокът за отказ от страна на потребителя трябва да бъде продължен безсрочно, като 
отчитането започне едва когато потребителят е надлежно осведомен. Вж. Съд на ЕС, дело C-227/08 от 17.12.2009 г., 
Eva Martin Martin, параграфи от 25 до 29. 

12
  ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36. 
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опасения, основателни съмнения, колебания и резервираност при едно по-решително 
участие в трансграничната търговия. 

 
10.3.1 Понастоящем регулирането на общностно равнище на „онлайн“ търговските 

съобщения се извършва чрез различни текстове (Директива за електронната търговия, 
дистанционни продажби, защита на неприкосновеността на личния живот при 
търговските съобщения, нелоялни търговски практики и др.). Поради това е 
необходимо да се извърши реформа, с която съществуващите разпоредби да бъдат 
обединени в един текст, като по този начин се избегнат противоречията между тях. 

 
10.4 Това е едно от основните безпокойства, изразени в настоящото становище. 
 

_____________ 
 


