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С писмо от 15 ноември 2010 г. г-н Péter Györkös поиска от Европейския икономически и 
социален комитет, от името на унгарското председателство на Съвета, да изготви проучвателно 
становище относно: 
 

„Потребители и трансгранични възможности в рамките на вътрешния 
пазар“. 

 
Специализираната секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която беше 
възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 4 март 
2011 г. 
 
На 470-ата си пленарна сесия, проведена на 15 и 16 март 2011 г. (заседание от 15 март), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 175 гласа 
„за“, 2 гласа „против“ и 8 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
 
1. Заключения и препоръки на вниманието на унгарското председателство 

 
1.1 ЕИСК благодари на унгарското председателство за предоставената възможност да 

изготви становище по основните въпроси, свързани с развитието на възможностите на 
европейските потребители в рамките на вътрешния пазар, и по този начин да допринесе 
за работата на председателството на ЕС през първото шестмесечие на 2011 г. 

 
1.2 ЕИСК смята, че е абсолютно необходимо да се поднови дискусията въз основа на нов 

подход към политиката за защита на потребителите до 2030 г., и изразява желание 
унгарското председателство, другите институции и социалните партньори да поемат 
това предизвикателство. 

 
1.3 Комитетът приветства факта, че на 24 януари 2011 г. Съветът одобри общ подход към 

правото на потребителите, но изразява безпокойство във връзка с последващото 
развитие на въпроса в Европейския парламент, поради което призовава унгарското 
председателство да продължава линията, очертана от Съвета, като следи крайният 
резултат да бъде възстановяване на доверието на потребителите. 

 
1.4 По отношение на преразглеждането на директивата за нелоялните търговски практики, 

ЕИСК препоръчва на унгарското председателство да обмисли допълнително проблема 
с пълната хармонизация още в самото начало на дискусиите, след оценка на 
въздействието и след като отчете последователното отслабване на степента на защита 
на потребителите в държавите-членки, които са я въвели в националните си 
законодателства. 
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1.5 По отношение на правния инструмент за колективни искове в целия ЕС, ЕИСК 

призовава унгарското председателство да прояви политическа смелост, с цел 
незабавното приемане на този инструмент, още повече че редица проучвания 
установиха уместността и осъществимостта на такъв проект. 

 
1.6 По отношение на преразглеждането на директивата за пакетните туристически 

пътувания и на законодателството в областта на правата на пътниците във въздушния 
транспорт, ЕИСК препоръчва на унгарското председателство да ги разгледа 
съгласувано и да определи правата, задълженията и отговорностите в случай на 
конфликти или на предоставяне на повредена стока или на заблуждаваща информация. 

 
1.7 В рамките на вътрешния пазар на финансови услуги на дребно, ЕИСК препоръчва на 

унгарското председателство да постигне напредък по досиетата, свързани с 
минималните банкови услуги за всички европейски граждани, с надеждната и еднаква 
във всички държави-членки система за електронно плащане, с точно определената 
отговорност на банките при отпускането на кредити, с единната за цялата територия на 
ЕС осигурителна система, с типологията на неравноправните клаузи и на нелоялните 
търговски практики, специфични за финансовите услуги, със съпоставимостта на 
банковите такси, гаранцията на влоговете и по-категоричното задължение за 
консултиране по сложните финансови продукти. Укрепването на финансовия надзор е 
най-малкото, което трябва да се направи с оглед на продължаващата финансова криза. 

 
1.8 В рамките на Европейската програма в областта на цифровите технологии ще се 

наложи унгарското председателство да вземе спешни решения за точното определяне 
на основните права на потребителите в цифровия свят, при преразглеждането на 
Рамковата директива за защита на данни и на защитата на авторските права в 
цифровото пространство. 

 
1.9 Накрая, по отношение на изпълнението на новите разпоредби на Договора и на Хартата 

за основните права относно услугите от общ интерес (УОИ), ЕИСК призовава 
унгарското председателство да продължи смело по пътя, открит чрез заключенията на 
Съвета от 6 и 7 декември 2010 г., така че УОИ да не бъдат забравени при прилагането 
на стратегията „Европа 2020“. 
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1.10 Унгарското председателство отделя по-специално внимание на трансграничната местна 
търговия, чиито последици за държавите-членки не са изследвани в нито едно 
проучване към днешна дата. Първото нещо, което ЕИСК препоръчва на унгарското 
председателство, е да поиска от Комисията точен статистически анализ на тези сделки, 
да извърши необходимите проучвания, за да се определи дали този вид търговия има 
специфика, която да оправдава юридически подход на равнище ЕС, и накрая да оцени 
нуждите на потребителите в този вид търговия (информация, език на договорите, 
съпоставимост на цените, ако едната от валутите не е евро, валутни курсове, 
комисионни и банкови такси и др.) и най-ефективния начин за тяхното 
удовлетворяване на местно равнище. 

 
2. Въведение 
 
2.1 ЕИСК изразява задоволство, че унгарското председателство поиска от него 

проучвателно становище относно една от любимите му и най-често разглеждани през 
последните двадесет години теми. Действително, в становището си по собствена 
инициатива относно „Единният пазар и защитата на потребителите: възможности и 
препятствия“ от 7 ноември 1995 г.1, ЕИСК обобщи всички предходни становища по 
тази тема, очерта тази проблематика и сподели основните си безпокойства във връзка с 
препятствията и затрудненията, които пречат на потребителите да се възползват 
пълноценно от единния пазар. За съжаление, повечето от въпросите, повдигнати в това 
становище, все още са актуални. 

 
2.2 Изграждането на единния пазар – един от най-големите стратегически проекти за 

Европа, лансиран от Жак Делор, и то с точно определена дата за приключване – все 
още е в ход, въпреки че са минали над 30 години. Неотдавнашната публикация на 
„Акта за единния пазар“2 потвърждава този факт. Комитетът винаги е ратувал за 
единен пазар „с инструментален характер“ в полза на гражданина потребител. Все още 
обаче не е приета ясна, съгласувана и цялостна европейска политика за защита на 
потребителите. 

 
2.3 Искането на унгарското председателство, което прави чест на ЕИСК, е напълно 

обосновано и позволява на Комитета да допринесе за предвидените дейности в рамките 
на програмата на Комисията за първото шестмесечие на 2011 г., в съответствие с 
дейностите на последните председателства и по-специално белгийското. 

 

                                                      
1

  ОВ C, 12.2.1996 г., стр.55. 
2

  Становище CESE 275/2011, докладчици: Federspiel, Siecker, Voleš (INT/548). 
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2.4 За ЕИСК това проучвателно становище ще представлява също възможност да отдаде 
почит на члена от Унгария Istvan Garai, лидер на престижната организация на 
унгарските потребители, голям защитник на техните интереси и права и докладчик по 
важни становища по този въпрос, който, за съжаление, почина през 2008 г. при 
изпълнение на служебните си задължения. 

 
3. Основна цел 

 
3.1 Времетраенето на едно председателство е твърде кратко, за да могат да се изготвят 

прозрачни насоки с широко участие за която и да е политика, да се направи 
предварителна оценка на въздействието ѐ, да се осигури приемането ѐ от 
демократичните институции на ЕС и прилагането ѐ от държавите-членки, а също и 
последващата ѐ оценка. 

 
3.2 Петгодишните стратегически програми, които най-често са обусловени от чисто 

конюнктурни интереси, също са недостатъчни, ако не са включени в една по-
далновидна политика. Приетата на 13 юли 2007 г. и прилагана понастоящем стратегия 
за периода 2007-2013 г. е добър пример за това, което ЕИСК вече изобличи. 

 
3.3 Основната цел на стратегията „Европа 2020“ би трябвало да бъде насърчаването и 

защитата на потребителите, но това не е така. 
 
3.4 Единствената наченка на политически подход от този вид датира от 1985 г., с така 

наречения „нов импулс“, иницииран от Жак Делор и подет и разработен от комисар 
Ема Бонино (1995-1999 г.). За съжаление, поради липса на политическа воля, 
очакваните цели не бяха постигнати, с изключение на няколко емблематични проекта. 

 
3.5 Основното предизвикателство, с което може да се справи едно председателство на ЕС, 

би било именно да се постави основата и да се дадат основните насоки на политика за 
насърчаване и защита на потребителите до 2030 г., като се следва примера на доклада 
Gonzalez, но не трябва да се забравя, че вече сме изостанали и по отношение на други 
политически инициативи (стратегия „Европа 2020“, „Акт за единния пазар“, 
„интелигентно регулиране“ и др.). 
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3.6 Основните направления на тази политика в средносрочен и дългосрочен план ще бъдат 
както следва: 

 
а) преосмисляне и предефиниране на правното основание, предвидено в Договора 

(член 169, съгласно член 12 от ДФЕС), за което е необходимо да се прояви 
смелост3;  

б) поставяне на политиката за защита на потребителите в основата на политиката 
на ЕС като политика на гражданството и превръщането ѐ в основно ядро и 
краен бенефициент на всички други политики; 

в) предефиниране на правата на потребителите в светлината на този нов подход 
чрез системни позовавания на договорите и на Хартата на основните права; 

г) поставяне на акцент върху хоризонталния характер на политиката за защита на 
потребителите с всичко, което това предполага, и като се гарантира 
ефективността на тази трансверсалност, било то във вътрешните служби на 
Комисията, било то в отношенията ѐ с другите институции и на всички 
равнища на властта в държавите-членки; 

д) извършване на реална кодификация на общностното право, свързано с 
потреблението, като се използва отличната академична работа, извършена в 
контекста на общата референтна рамка (ОРР), и се поемат всички последици – 
по-специално разумната и подходяща употреба на незадължителните схеми – 
според метода на проактивен подход в правото; 

е) ясно и точно приемане на инструменталния характер и субсидиарната роля на 
политиката на единния пазар, при което той се поставя недвусмислено в служба 
на гражданите като потребители и крайни получатели; 

ж) определяне на общите принципи за организирането и представителното участие 
на потребителите в ЕС като определящ и решаващ фактор за прилагането на 
политиките, които ги засягат. 

 
3.7 Последната точка заслужава да бъде обсъдена специално, защото досега не е била 

разглеждана по систематичен начин на европейско равнище. Действително отдавна се 
иска да се определят общи принципи и насоки за организиране и представително 
участие на потребителите, било то от публичните органи на държавите-членки, 
отговарящи за защитата на потребителите, или от организациите и сдруженията на 
потребителите. Систематизацията в съответствие с единни принципи за представляване 
на потребителите във всички държави-членки, а именно в регулаторните органи на 
различните сектори, би допринесла за доверието във въпросните организации и за 
по-ефективна защитата на потребителите. 

 

                                                      
3

  ОВ C 185, 8.8.2006 г., стр. 71. 
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4. Няколко актуални въпроса от областта на политиката на защита на 
потребителите 

 
4.1 В един напълно завършен единен пазар потребителят би трябвало да може да 

упражнява изцяло своите права, признати в достиженията на правото на Общността, 
независимо къде се намира в ЕС и при същите условия като в собствената му страна. 
Въпреки това нито различните политики за защита на потребителите, нито 
осъществяваните инициативи дават задоволителен отговор на основателните очаквания 
на потребителите. 

 
4.2 В политическата програма на унгарското председателство са включени важни цели, 

някои от които, без съмнение, ще бъдат осъществявани и от бъдещите председателства. 
 
4.3 Първо, по отношение на предложението за директива относно „правата на 

потребителите“, ЕИСК смята4, че тя следва да се преформулира, така че в нея да се 
разгледат някои основни принципи за правото на информация и правото на отказ в 
случай на продажби извън търговски обект и на дистанционни продажби, и да бъдат 
премахнати параграфите, свързани с неравноправните клаузи, продажбата на стоки и 
гаранциите. 

 
4.4 След като се запозна с развоя на обсъждането в Комисията, отразени в неотдавнашните 

публични изказвания на комисар Reding, ЕИСК забеляза, че на 24 януари 2011 г. 
Съветът е приел позиция, която изцяло съответства на становището на Комитета, и 
приветства този факт. При все това, с оглед на неотдавнашното развитие на тази тема в 
Европейския парламент и противоречивите позиции, изразени от комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) и комисията по правни въпроси 
(JURI), както и планираните за следващите месеци заключения, ЕИСК приканва 
унгарското председателство да продължи твърдо линията, очертана от Съвета по 
селско стопанство през януари 2011 г., като я свърже по реалистичен начин с бъдещата 
обща референтна рамка (ОРР) в областта на европейските договори, както се 
препоръчва в становището на ЕИСК5. 

 
4.5 По отношение на преразглеждането на директивата за нелоялните търговски 

практики, ЕИСК отбелязва, че, както беше предвидил  в становището си6, късното ѐ 
въвеждане в националното законодателство на повечето държави-членки не беше 
удачно. Дори и Съдът на ЕС се произнесе в този смисъл. 

 

                                                      
4

  ОВ C 317, 23.12.2009 г., стр. 9. 
5

  Становище CESE 60/2011. 
6

  ОВ C 108, 30.4.2004 г., стр. 81. 
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4.6 Ето защо ЕИСК препоръчва на унгарското председателство да се опира на проучвания, 
доказващи последвалото отслабване на степента на защита на потребителите и 
последиците, предизвикани от конкуренцията в държавите, въвели директивата за 
нелоялните търговски практики, за да обмисли допълнително обосновката на 
нецеленасоченото използване на принципа на пълна хармонизация още от самото 
начало на обсъжданията по преразглеждането на горепосочената директива. 

 
4.7 По отношение на правния инструмент за колективни действия на общностно 

равнище, ЕИСК отбелязва намерението на Комисията да съживи дебата чрез по-
нататъшни консултации със заинтересованите страни, но поставя под въпрос наличието 
на политическа воля за постигане на конкретен резултат, след тридесет години дебати, 
консултации, доклади, становища, зелени и бели книги, съобщения и резолюции, 
проучвания, конференции и симпозиуми от най-различно естество. 

 
4.8 В няколко становища, стари и нови, Комитетът възприе много ясна позиция в полза на 

европейски правен инструмент, позволяващ на потребителите, които се смятат за 
жертви на колективна щета, да подават колективни съдебни искове с цел получаване на 
обезщетение. Този инструмент би се вписал изцяло в рамките на европейското 
наказателно право и би трябвало да може да направи ефективно компенсирането на 
колективните материални и/или морални щети (система на правото на неучастие – 
opt-out), независимо от това от коя държава-членка са потребителите, при идентични 
условия. Ако унгарското председателство приеме тази позиция, потребителите, а също 
и други носители на колективни права, биха могли да извлекат голяма полза, което ще 
спомогне и за изграждането на единния пазар и за лоялната конкуренция. 

 
4.9 По отношение на преразглеждането на директивата за пакетните туристически 

пътувания, ЕИСК все още не е получил искане за становище. Комисията възнамерява 
да представи предложение в началото на 2011 г. и вече е започнала да събира идеи за 
евентуално преразглеждане на законодателството в областта на правата на пътниците 
във въздушния транспорт. 

 
4.10 ЕИСК не би желал да изпреварва становищата си по тези два въпроса, но препоръчва 

на унгарското председателство да ги разгледа съгласувано, за да се гарантира 
последователен подход, да се разшири приложното поле на директивата, така че то да 
обхване договорите за услуги в областта на индивидуалния или колективния транспорт 
със или без свързаните с тях услуги, и да се определят правата, задълженията и 
отговорностите в случай на конфликти или на предоставяне на повредена стока или на 
заблуждаваща информация. На неравноправните клаузи и нелоялните търговски 
практики, специфични за този сектор, трябва да се обърне специално внимание. 
Последиците от фалита на агенции, туроператори и авиокомпании също заслужават 
много строги регулаторни рамки. 
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4.11 Беше постигнат известен напредък в изграждането на вътрешния пазар на 
финансовите услуги на дребно – да припомним Директива „SEPA“ след приемането 
на еврото, Директива „MiFID“, Директивата „КПР“ и неотдавнашните предложения на 
Комисията на 12 юли 2010 г. относно схемите за гарантиране на депозитите и схемите 
за обезщетения за инвеститорите7 – но остава да се направи още много: липсва 
цялостна политическа ориентация, от която действително да се възползват всички 
потребители и МСП в рамките на единния пазар. Самата Комисия определи 
финансовите услуги на дребно като „сектор, в който потребителите се сблъскват със 
значителен брой проблеми“8. 

 
4.12 Това е област, по която ЕИСК неведнъж се е произнасял, независимо дали в отговор на 

сезирания от други институции, или чрез становища по собствена инициатива, но все 
още не са намерени трайни, практични и ефективни решения. Да припомним за 
сведение отговорното кредитиране и прекаленото задлъжняване9, за които Директивата 
за договорите за потребителски кредити не дава решение; провала на предложенията за 
ипотечен кредит, въпреки че идеята за хармонизирането му е призната от години; 
недостатъчната категоричност на разпоредбите за трансграничните плащания и за 
използването на дебитни/кредитни карти; липсата на реална мобилност на банковите 
сметки и на универсалните минимални банкови услуги; неефективните правила за 
справяне с финансовите кризи и осигуряване на незабавно компенсиране на загубите и 
щетите на клиентите на банките. 

 
4.13 Икономическата и финансова криза продължава да се отразява зле на потребителите и 

дребните инвеститори. Ето защо разработването на практически мерки като 
създаването на универсална банкова сметка, минимални банкови услуги за всички 
европейски граждани, надеждна и еднаква за всички държави-членки система за 
електронно плащане, строго определяне на отговорността на банките при отпускането 
на кредити са възможни решения, както и създаването на единна застрахователна 
система в целия ЕС, типологията на неравноправните клаузи и на нелоялните 
търговски практики, специфични за финансовите услуги, съпоставимостта на 
банковите такси, по-категоричното задължение за консултиране по сложните 
финансови продукти. Също така финансовият надзор следва да бъде ориентиран към 
нуждите на потребителите и би трябвало да се установят ефективни механизми за 
разрешаване на спорове и за обезщетение в случай на загуба или щети, причинени от 
неправилно функциониране на финансовите системи (банки и застрахователни 
дружества). 

 

                                                      
7

  COM(2010) 368 окончателен. 
8

  SEC(2009) 1251 окончателен, 22.9.2009 г. 
9

  ОВ C 149, 21.6.2002 г., стр. 1–4. 
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4.14 ЕИСК приветства подхода на Комисията по отношение на правата на потребителите 
в цифровата среда, залегнал в Европейската програма в областта на цифровите 
технологии като част от стратегията „Европа 2020“10, но все още има какво да се 
направи, за да може всеки да се ползва от универсални услуги в областта на 
телекомуникациите и информацията; бързото приемане на ново съобщение на 
Комисията би било добре дошло и би дало възможност на унгарското председателство 
да възприеме решителна позиция относно неутралността на Интернет и включването на 
широколентовия достъп в универсалните услуги, както ЕИСК беше поискал преди 
години. 

 
4.15 ЕИСК проявява особен интерес към признаването и защитата на правата на 

потребителите в цифровата среда като цяло, а не само в рамките на електронната 
търговия. Съществува спешна необходимост не само от преразглеждане на директивата 
относно правните аспекти на електронната търговия, но и от намиране на решения във 
връзка със слабото развитие на тази търговия. 

 
4.16 Ще се наложи унгарското председателство да вземе спешни решения и за точното 

определяне на основните права на потребителите в цифровия свят, както и за 
преразглеждането на Рамковата директива за защита на данни и за защитата на 
авторските права в цифровото пространство. 

 
4.17 Накрая ЕИСК призовава настоятелно унгарското председателство да вземе предвид 

заключенията на Съвета по заетостта, социалната политика, здравеопазването и 
защитата на потребителите от 6 и 7 декември 2010 г. относно социалните услуги от общ 
интерес, така че препоръките на третия Форум за СУОИ, организиран от белгийското 
председателство на 26 и 27 октомври, да бъдат изцяло отчетени и председателството да 
допринесе по този начин за изпълнението на новите разпоредби на Договора от 
Лисабон и на Хартата за основните права относно услугите от общ интерес. 

 
5. Един частен случай: трансграничната търговия на дребно 
 
5.1 Унгарското председателство поиска становището на ЕИСК по въпрос, който, макар и 

важен, все още не е проучен задълбочено на равнище ЕС. Става дума за 
трансграничната местна търговия, а именно за търговията със стоки и услуги, при 
която потребителите пресичат географските граници на своята страна и отиват в друга 
държава-членка или трета страна. 

 

                                                      
10

  ОВ C 54, 19.2.2011 г., стр. 58. 
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5.2 Някои държави-членки вече са проучили това явление, дори преди въвеждането на 
еврото, за да определят вида търговия, валутния поток, промените в цените, тяхното 
влияние върху граничните региони и конкуренцията, и т.н. 

 
5.3 Все пак нито едно проучване на европейско равнище не може да измери количеството 

на трансграничните междурегионални сделки и техните последици за държавите-
членки. На практика нито в съобщението на Комисията от 1991 г.11, нито в Зелената 
книга за търговията от 1996 г.12 или в Бялата книга от 1999 г.13 не се говори за този вид 
търговия. Следователно първото нещо, което трябва да се поиска от Комисията, е точна 
топография и подробен статистически анализ на тези сделки. 

 
5.4 Независимо от това в началото на 90-те години Комисията и няколко регионални 

организации на потребители създадоха мрежа от информационни и консултационни 
центрове, предназначени за подпомагане на потребителите, които изпитват 
затруднения при трансграничната търговия: така наречените „еврогишета“. Те бяха 
съсредоточени предимно върху информацията за потребителите и се намираха в 
погранични градове. 

 
5.5 През 2001 г. Комисията откри Европейската мрежа за извънсъдебно решаване на 

спорове (EEJ Net). По онова време единадесет „еврогишета“ от девет държави-членки, 
освен традиционните си правомощия, имаха за задача да дават юридически 
консултации в полза на потребителите. 

 
5.6 Впоследствие през януари 2005 г. чрез сливането на EEJ Net и „еврогишетата“ беше 

основана настоящата Мрежа от европейски потребителски центрове (EEC Net). 
 
5.7 Сливането на двете мрежи беше логично предвид въвеждането на еврото и очакваното 

развитие на електронната търговия и дистанционните продажби. Но при това сливане 
изчезна регионалната локализация на „еврогишетата“ и техните функции, свързани с 
трансграничната местна търговия. 

 

                                                      
11

  COM 1991/0041 окончателен от 11 март 1991 г. 
12

  COM(96)530 окончателен от 20 ноември 1996 г. 
13

  COM(99) 6 окончателен от 27 януари 1999 г. 
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5.8 Затова трябва да си зададем въпроса дали този вид търговия все още има своя 
специфика, оправдаваща някакво специално действие на ЕС. 

 
5.9 Трябва да помислим също така за нуждите на потребителите в този вид търговия 

(информация, език на договорите, сравнимост на цените, ако едната от валутите не е 
евро, валутни курсове, комисионни и банкови такси и др.) и за най-ефективния начин 
да бъдат удовлетворени на местно равнище. 

 
Брюксел, 15 март 2011 г. 
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