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СБОРНИК
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО 

И РЕГЛАМЕНТИТЕ НА ЕС

По Проект: «Създаване на добри практики и партньорство между СГО и администрацията за ефективна 
работа по отношение защита на правата на потребителите»

Сборникът съдържа най-важните и приложими за нашите условия Нормативни актове на Българското Правителство 
и Регламенти на ЕС по въпросите за защита правата на потребителите.

Първа част
Информация относно Закона за защита на потребителите

Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006 г., изм. 
ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006 г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006 г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006 г., изм. ДВ. 
бр.108 от 29 Декември 2006 г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007 г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.59 
от 20 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007 г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008 г., изм. ДВ. бр.102 от 28 
Ноември 2008 г. 

Този закон урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията 
на потребителите в тази област. 

Целта на закона е да осигури защита на следните основни права на потребителите: 

1. Право на информация за стоките и услугите; 

2. Право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето 
или имуществото им; 

3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г.) Право на защита на икономическите 
им интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, 
неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките; 

4. Право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки; 

5. Право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове; 

6. Право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им; 

7. Право на сдружаване с цел защита на интересите им; 

8. Право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат. 

Релевантни актове от Европейското законодателство:

  ДИРЕКТИВА 2002/65/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 септември 2002 година относно 
дистанционна търговия на потребителски финансови услуги и за изменение на Директива 90/619/ЕИО на Съвета и 
на Директиви 97/7/ЕО и 98/27/ЕО.
  ДИРЕКТИВА 2001/95/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 декември 2001 година относно 
общата безопасност на продуктите.
  ДИРЕКТИВА 2000/31/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 юни 2000 година за някои правни 
аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния 
пазар.
  ДИРЕКТИВА 1999/42/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юни 1999 година относно създаването 
на механизъм за признаване на придобита квалификация във връзка с професионалните дейности в приложното 
поле на Директивите за либерализация и преходни мерки и относно допълването на общата система за признаване 
на придобита квалификация.
  ДИРЕКТИВА 1999/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 май 1999 година относно някои 
аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции.
  ДИРЕКТИВА 98/27/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 май 1998 година относно съдебни 
разпореждания във връзка със защитата на интересите на потребителите.
  ДИРЕКТИВА 97/55/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 октомври 1997 година за изменение на 
Директива 84/450/ЕИО относно заблуждаваща реклама, която включва сравнителна реклама.
  ДИРЕКТИВА 97/47/ЕО НА КОМИСИЯТА от 28 юли 1997 година относно изменение на приложенията към Директиви 
77/101/ЕИО, 79/373/ЕИО и 91/357/ЕИО на Съвета.
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  ДИРЕКТИВА 97/7/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 1997 свързани с придобиването на 
правото на временно ползване на недвижима собственост.
  ДИРЕКТИВА 93/13/ЕИО НА СЪВЕТА от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските 
договори.
  ДИРЕКТИВА 90/314/ЕИО НА СЪВЕТА от 13 юни 1990 година относно пакетните туристически пътувания, пакетните 
туристически ваканции и пакетните туристически обиколки.
  ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 3 октомври 1989 година относно съгласуването на някои разпоредби, установени 
в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки относно извършването на 
телевизионна дейност.
  ДИРЕКТИВА 87/102/ЕИО НА СЪВЕТА от 22 декември 1986 година относно сближаването на законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно потребителските кредити.
  ДИРЕКТИВА 85/577/ЕИО НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 година относно защита на потребителите във връзка с 
договорите сключени извън търговския обект.
  ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 25 юли 1985 година относно сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите-членки относно отговорността за дефектни продукти.
  ДИРЕКТИВА 84/450/ЕИО НА СЪВЕТА от 10 септември 1984 година относно сближаване на законовите, подзаконовите 
и административните разпоредби на държавите-членки, свързани със заблуждаващи реклами.
  ДИРЕКТИВА 92/28/ЕЕС НА СЪВЕТА за рекламата по отношение на лекарствата
  ДИРЕКТИВА 99/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за продажбата на стоки и свързаните с тях 
гаранции.
  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2006/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 октомври 2004 година 
относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на 
потребителите.
 ДИРЕКТИВА 2008/122/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 януари 2009 година относно 
защита на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на 
собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна (Текст от значение за ЕИП).

Със Закона за защита на потребителите европейското законодателство в областта на потребителските права се 
адаптира изцяло към българските условия.

Всяка стока, която се продава на пазара, задължително трябва да бъде с обявена цена, а етикетите да указват 
съдържанието, количеството, производителя или евентуални опасности, които би причинила употребата й. Ако тези 
условия не се спазват, глобите за търговците и фирмите са от 300 до 3 хил. лв.

Законът защитава купувачите не само от дефектни или некачествени стоки, но също и от търговски измами. Дори 
ако продавачът не издаде касова бележка или пък в нея е сгрешена датата, клиентът може веднага да сигнализира 
контролните органи и нарушителят да бъде санкциониран от 500 до 3 хил. лв. глоба. 

Законът забранява дистанционната продажба на лекарства, продукти с лечебни свойства или хомеопатични стоки 
по интернет или по каталози. За нарушителите се предвиждат глоби, а ако продажбата се извършва от фирми, 
имуществената санкция е от 5 до 15 хил. лв. 

Безопасна стока е тази, която е съобразена със съответните стандарти и е подложена на задължителните изпитвания 
за техническа изправност и качество. В случай че при продажбата дефектна стока е повредила друга, чиято стойност 
е над 500 лв., клиентът задължително трябва да бъде обезщетен, гласи законът. Ако стоката или предлаганата 
услуга е опасна за потребителя, продажбата й временно се спира. При доказване, че има опасност за човешкото 
здраве, продуктите дори могат да бъдат забранени за производство. 

Информацията за опасните стоки и услуги, с която разполагат контролните органи, трябва да е публична и да 
се изнася на интернет страниците на Министерството на икономиката и Комисията за защита на потребителите. 
Институциите, които следят безопасността на стоките и услугите, са: Комисията за защита на потребителите, 
здравните и ветеринарните инспекции, както и органите за надзор на пазара по Закона за техническите изисквания 
към продуктите. 

Регламентират се и условията за рекламации. За първи път се дава право за оплакване и извън гаранционния срок 
на стоките. Когато негодната стока е заменена с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да 
запази първоначалните гаранционни условия. Ако пък повредената стока се ремонтира за сметка на търговеца, това 
се отразява в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранцията, гласи още законът. 

От хиляда до 15 хил. лв. е глобата за лица, разпространяващи заблуждаваща, непочтена или сравнителна реклама, 
гласи още законът. Подобни реклами задължително трябва да бъдат спрени, в противен случай електронните медии 
или вестниците ще понесат отговорност. Наказанията са имуществени и ще варират от 5 до 25 хил. лв. Заблуждаваща 
реклама е тази, която подвежда с информацията купувачите за състава, годността или географския произход на 
стоките, гласи законът. Непочтена е рекламата, която дискриминира или накърнява човешкото достойнство, обещава 
лесни печалби или причинява морални смущения у децата.
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Втора част

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В БЪЛГАРИЯ И ЕС
Какво представлява потребителския спор и как може да го разрешите?

ПОТРЕБИТЕЛСКИЯТ СПОР представлява разминаване във вижданията на търговеца и потребителя относно 
начина на изпълнение на задълженията по сключения между тях договор (продажба на стока, лизинг, 
предоставена услуга и пр.). Най-често спорове възникват, когато са нарушени правата на потребителите, 
като правото на информация, правото на защита на живота и здравето им от опасни стоки или са засегнати 
икономическите интереси на потребителите. Споровете възникват или са пряк резултат от преднамерено 
незачитане на потребителски права (заблуждаване на потребителя относно качествата на предлагания продукт, 
цената, условията на поддръжка и ремонт, срока на годност и др.) или разминаване в очакванията на потребители 
и действително предоставеното (констатирани липси или дефекти на продукта, неудовлетвореност от качествата 
на стоката). 
Потребителски спорове се случват ежедневно в почти всички сектори на търговията и икономиката. В това 
няма нищо ненормално. По-важно е съществуването и прилагането на развити методи и средства за тяхното 
разрешаване в интерес на справедливостта и зачитането на потребителските права и осигуряване на сигурността 
в търговския оборот. Разрешаването на тези спорове може да се осъществи чрез различни начини и форми: 

• преговори с търговеца - най-лесният и безболезнен начин за разрешаване на спорове е чрез пряко договаряне 
с търговеца и постигане на взаимноприемливо решение. БТПП може да посредничи между недоволните 
потребители и търговците, когато последните са членове на Палатата; 

• помирителни комисии - помирителните производства са извънсъдебно средство, което набира все повече 
популярност за разрешаването на спорове; 

• съдебни дела -   съдебните процедури са най-бавното и скъпоструващо средство за разрешаване на потребителски 
спорове, но то има предимството на задължителния характер на съдебното решение и възможността за неговото 
принудително изпълнение. Развитостта на различните форми за разрешаване на потребителски спорове и 
ефективността в тяхното прилагане показват зрелостта на системата на потребителска защита на отделните 
държави. 

Потребителският спор не може да бъде разглеждан по арбитражен ред, тъй като в отношенията между потребителя 
и търговеца липсва арбитражно споразумение, което е предпоставка за отнасяне на спора пред арбитражен съд.
БТПП може да съдейства ра разрешаване на потребителски спорове, с случаите, когато търговецът е член на 
БТПП, а потребителят отнесе спора за разрешаване от помирител в съответствие с Правилника за помирение при 
Арбитражния съд при БТПП. В тази хипотеза не се изисква наличие на арбитражно споразумение между търговеца 
и потребителя, за да се започне помирително производство, а когато търговецът е и член на БТПП, предполага се, 
че от морална гледна точка той няма да откаже услугата “помирение”, предоставяна от БТПП. В България поради 
по-бавното развитие на пазарните реформи и въвеждането на модерно потребителско законодателство, все още 
не е натрупана голяма практика в разрешаването на потребителските спорове. Това до голяма степен се дължи на 
непознаването на различните възможности за разрешаване на спорове между потребители и търговци.

КОЛЕКТИВНА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ

Законът за защита на потребителите и за правилата за търговия (ЗЗППТ) въведе за пръв път в българското право 
възможността за предявяване на съдебни искове за защита на колективните права и интереси на потребителите. 
Подобни възможности са отдавна познати в САЩ и страните от Европейския съюз.
Исковете за защита на колективните права и интереси на потребителите или както са известни в практиката   
колективните искове, имат сериозен превантивен ефект, тъй като могат да бъдат предявени във всеки един момент 
от започване на нарушението, без да е необходимо да се изчаква настъпването на евентуален вредоносен резултат. 
Чрез тях могат да бъдат преследвани и злоупотреби на ниска стойност, като по този начин се санкционира практиката на 
извършване на голям брой дребни нарушения, всяко едно на незначителна сума, която демотивира отделния ощетен 
потребител да търси правата си, но общият ефект от които дава сериозна облага. Колективните искове позволяват 
натрупването на внушителен обем съдебна практика по прилагането на потребителското законодателство. За 
разлика от индивидуалния иск, който защитава правата на конкретно засегнато от нарушението лице, колективният 
иск защитава общия интерес на всички потребители от лоялен и свободен пазар, участниците в който се съобразяват 
с изискванията на закона. Колективни искове могат да предявяват сдруженията на потребителите, Комисията по 
търговия и защита на потребителите, група потребители или отделни потребители. Чрез тях може да се иска от 
съда да установи извършването на нарушение на ЗЗППТ или на друг нормативен акт, който пряко или косвено 
защитава интересите на потребителите. Ако претенцията изхожда от потребителско сдружение, то може да иска и 
обезщетение на вредите, причинени на колективния потребителски интерес. 
В България вече са заведени няколко колективни иска, чиито предмет е разпространението на заблуждаваща и 
непочтена реклама. Все още нито един от тях не е приключил с влязло в сила съдебно решение.
Още информация за потребителската защита у нас и спецификата на всяка една процедура   преговори с търговец, 
помирително производство и съдебно решаване на спорове, ще намерите на сайта на Комисията по търговия 
и защита на потребителите www.ktzp.bg
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Трета част

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ПОМИРИТЕЛНИТЕ КОМИСИИ

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА В сила от 10.06.2006 г.
Обн. ДВ. бр.13 от 10 Февруари 2006г.

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се урежда съставът на помирителните комисии и помирителното производство по споровете 
между потребители и търговци.
Чл. 2. Помирителните комисии съдействат за разрешаване на спорове между потребители и търговци във връзка 
с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки или услуги и неравноправни клаузи в договорите, 
търговски практики и договори, сключвани с потребители.
Чл. 3. Помирителните комисии са независими в своята дейност.
Чл. 4. Производството пред помирителните комисии е безплатно.
Чл. 5. Потребителите и търговците имат право да получат информация за работата на помирителните комисии в 
регионалните дирекции на Комисията за защита на потребителите.

Глава втора. СЪСТАВ НА ПОМИРИТЕЛНИТЕ КОМИСИИ

Чл. 6. (1) Помирителната комисия е в състав: председател и по един представител на сдружение на търговците и на 
сдружение на потребителите, определени по реда на чл. 7.
(2) Председателят на помирителната комисия е юрисконсулт или друг служител с юридическо образование на 
регионалната дирекция на Комисията за защита на потребителите и се определя от председателя на Комисията за 
защита на потребителите. 
Чл. 7. (1) Председателят на помирителната комисия отправя до сдруженията на потребителите и сдруженията 
на търговците искане за посочване на представител в помирителната комисия в 3-дневен срок от получаване на 
заявлението от потребителя.
(2) Искането по ал. 1 може да бъде направено чрез писмо с обратна разписка, телефон, факс или по друг подходящ 
начин, удостоверяващ начина му на получаване от адресата.
(3) В срок и по начин, определени от председателя на помирителната комисия, сдруженията на потребителите и 
сдруженията на търговците предлагат свои представители между лицата, посочени в списъка по чл. 182, ал. 2 от 
Закона за защита на потребителите, съобразно предмета на искането.
(4) Когато помирителната комисия не може да се образува поради липса на представител на сдружение на 
търговците или сдружение на потребителите, министърът на икономиката и енергетиката определя помирителната 
комисия, която ще съдейства за разрешаването на споровете в района, в който не може да се създаде помирителна 
комисия.
Чл. 8. (1) Не може да участва в помирителното производство лице, което:
1. е съпруг, роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на 
някоя от страните по спора;
2. се намира с някоя от страните по спора в отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата 
безпристрастност.
 (2) Искането за отстраняване на член на помирителната комисия може да бъде направено от всяка от страните.
 (3) Член на помирителната комисия е длъжен да си направи самоотвод, ако са налице обстоятелствата по ал. 1.
 (4) Членовете на помирителната комисия попълват декларация, че не са налице обстоятелствата по ал. 1 преди 
началото на помирителното производство.
Чл. 9. (1) В случаите по чл. 8, ал. 1 или когато съществува обективна невъзможност за участие в работата на 
помирителната комисия, всяка една от страните може да отправи искане до председателя на Комисията за защита 
на потребителите за отстраняване на член на помирителната комисия.
(2) В срок три работни дни председателят на Комисията за защита на потребителите се произнася по искането за 
отстраняване на член на помирителната комисия.
(3) Когато председателят на помирителната комисия бъде отстранен, председателят на Комисията за защита на 
потребителите определя друг председател съгласно чл. 6.
(4) Когато член на помирителната комисия бъде отстранен, съответното сдружение посочва друг член от списъка 
по чл. 182, ал. 2 от Закона за защита на потребителите в срок, определен от председателя на помирителната 
комисия.
Чл. 10. Членовете на помирителната комисия са длъжни да бъдат обективни и безпристрастни и да не разпространяват 
търговската тайна или други сведения, станали им известни при или по повод изпълнение на техните задължения.

Глава трета. ПОМИРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Чл. 11. (1) Помирителната комисия съдейства за доброволното уреждане на спорове между потребители и търговци 
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чрез сключване на споразумение между страните по спора. 
(2) Съдействието по ал. 1 се осъществява по искане на потребител с местоживеене в района на действие на 
съответната помирителна комисия.
(3) Производството пред помирителната комисия не е задължителна предпоставка за предявяването на иск пред 
съда.
Чл. 12. (1) Помирителното производство започва по заявление на потребител.
(2) Заявлението се написва на български език и съдържа:
1. трите имена, ЕГН, адреса и телефон на заявителя;
2. наименование и адрес на лицето, срещу което се подава заявлението;
3. изложение на обстоятелствата по спора и на искането;
4. подпис на лицето, което подава заявлението.
(3) Заявителят представя и писмени доказателства, ако разполага с такива, както и препис от заявлението за 
противната страна.
(4) Когато заявлението е подадено от пълномощник, към него се представя пълномощното, с което той е изрично 
упълномощен да участва в помирителното производство и да сключва споразумение.
Чл. 13. (1) Когато заявлението не съдържа достатъчно данни, за да се индивидуализира противната страна или за 
да се определи предметът на спора, председателят на помирителната комисия изпраща на заявителя уведомление, 
с което му дава 7-дневен срок за отстраняването на недостатъците и непълнотите в искането. 
(2) Ако заявителят не отстрани непълнотите в срока по ал. 1 или не поиска удължаването му поради уважителни 
причини, помирително производство не се образува.
(3) Когато заявлението не съдържа достатъчно данни за индивидуализиране на заявителя, указанията за отстраняване 
на непълнотите се излагат на специално табло пред помещенията, където заседава помирителната комисия.
Чл. 14. (1) В 3-дневен срок от образуване на помирителното производство председателят на помирителната комисия 
насрочва ден и час за провеждане на помирително заседание, определя мястото за провеждане на заседанието и 
изпраща покана за участие до търговеца и потребителя и препис от заявлението на другата страна. 
(2) Уведомлението може да бъде направено чрез писмо с обратна разписка, телефакс или по друг подходящ начин, 
удостоверяващ начина на получаване на уведомлението.
Чл. 15. Помирителната комисия разглежда споровете в открито заседание.
Чл. 16. (1) В заседанието страните представят всички доказателства, на които основават твърденията си.
(2) Страните по спора могат да представят писмените доказателства в оригинал или заверено от тях копие.
Чл. 17. Помирителната комисия дава указания на страните по спора в хода на производството, за кои твърдени 
обстоятелства липсват доказателства и дава възможност за тяхното представяне.
Чл. 18. Членовете на помирителната комисия имат право да посещават търговския обект, ако това е необходимо за 
изясняване на спора.
Чл. 19. (1) За изясняване на въпроси, за които се изискват специални знания, помирителната комисия може да 
назначи вещо лице.
(2) Помирителната комисия може да задължи вещото лице, след като представи своето заключение, да участва в 
заседание и да отговори на въпроси на страните.
(3) Възнаграждението на вещото лице се определя от помирителната комисия с оглед извършената работа и 
направените разходи.
(4) Разноските за вещото лице са за сметка на Комисията за защита на потребителите.
Чл. 20. (1) След изясняване на обстоятелствата и преценка на събраните доказателства помирителната комисия 
предлага на страните да се споразумеят.
(2) Ако страните са постигнали съгласие, помирителната комисия изготвя проект на споразумение между тях в 
съответствие с изискванията на чл. 365 и сл. от Закона за задълженията и договорите.
(3) Сключеното между страните споразумение се одобрява от помирителната комисия.
(4) Ако страна по спора не изпълнява задълженията си по споразумението, другата страна може да се обърне към 
съда с искане за разглеждане на спора - предмет на споразумението, пред помирителната комисия.
Чл. 21. Помирителната комисия прекратява помирителното производство, когато:
1. заявителят оттегли заявлението си в 3-дневен срок от подаването му или не се яви и не изпрати представител на 
насроченото помирително заседание;
2. търговецът не се яви или не изпрати представител на насроченото помирително заседание;
3. когато се постигне споразумение, преди да е разгледан спорът в открито заседание;
4. спорът не е от компетентността на помирителната комисия или вече е имало образувано и приключило помирително 
производство със същия предмет на спора между същите страни;
5. когато страните не постигнат споразумение.
Чл. 22. (1) За всяко заседание на помирителната комисия се изготвя протокол, в който се описват датата и мястото 
на провеждане на заседанието, съставът на комисията, страните по спора и извършените действия. Протоколът се 
подписва от членовете на комисията и секретаря.
(2) Помирителната комисия предоставя заверено копие от протокола на страните по спора при поискване.
Чл. 23. При липса на процесуални правила помирителната комисия разглежда спора по начин, който смята за 
подходящ, като изхожда от принципите за обективност и безпристрастност за разкриване на обективната истина и 
за равнопоставеност на страните в производството.

Глава четвърта. ДЕЛОВОДСТВО НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Чл. 24. (1) Деловодството на помирителната комисия се води от секретар, който е служител на регионалната дирекция 
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на Комисията за защита на потребителите.
(2) Секретарят организира деловодството, води кореспонденцията, описната книга, участва в заседанията на 
помирителната комисия, изготвя и подписва протоколите от нейните заседания.
Чл. 25. (1) В помирителната комисия се води описна книга на постъпилите заявления за образуване на помирително 
производство по реда на постъпването им, за насрочването на помирителни заседания и за датата и кратко описание 
на акта за приключване на помирителното производство.
(2) Описната книга се номерира, прошнурова и подпечатва с печата на съответната регионалната дирекция на 
Комисията за защита на потребителите.
Чл. 26. Описната книга и преписките от приключилите помирителни производства се съхраняват в срок пет години.
Чл. 27. Председателят на помирителната комисия изготвя годишен доклад до председателя на Комисията за защита 
на потребителите за образуваните и приключилите помирителни производства, както и за резултатите от тях, най-
късно до 31 януари на следващата календарна година.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Сдруженията на потребителите и сдруженията на търговците в едномесечен срок от влизане в сила на 
този правилник изпращат на министъра на икономиката и енергетиката за одобрение листа на лицата, които 
ще ги представляват като членове на помирителните комисии. В листата се посочват не по-малко от двама 
представители от сдруженията на търговците и сдруженията на потребителите за съответния район на дейност 
на комисията, трите имена и ЕГН на лицата, тяхната професия, местожителство и адрес за контакт и декларация, 
че са съгласни да участват като членове в помирителна комисия, без да получават възнаграждение.

§ 2. Правилникът се издава на основание чл. 185 от Закона за защита на потребителите.
§ 3. Отменя се Правилникът за работата на помирителните комисии (ДВ, бр. 56 от 1999 г.).
§ 4. Правилникът влиза в сила от 10 юни 2006 г.

Четвърта част

I. ДЕЙСТВАЩИ ЗАКОНИ И НАРЕДБИ В ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Закон за храните.
• Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните;
• Наредба № 8 от 16 април 2002г. за изискванията към използване на добавки в храните;
• Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре 

от кестени;
• Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека;
• Наредба за изискванията към напитките от плодове.

2. Закон за виното и спиртните напитки.
• Наредба за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и 

вино;
• Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, правилата за тяхното производство, разрешени добавки 

и условията за използването им;
• Наредба за изискванията към съдържанието на етикетите и етикетирането на потребителските опаковки на 

тютюневите изделия.
3. Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.

• Наредба № 7 от 22 юни 2000 г. За задължителните данни върху опаковките и в листовките на лекарствените 
продукти и към указанията за употреба на медицинските изделия;

• Наредба № 26 от 23 май 2001 г. За изискванията към козметичните продукти;
• Указания за надписите върху опаковката на лекарствените продукти.

4. Закон за енергетиката.
• Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия;
• Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката;
• Наредба № 2 от 28 май 2004 г. за топлоснабдяването;
• Наредба за образуване и прилагане на цените и тарифите на топлинната енергия;
• Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия;
• Постановление № 6 от 17 януари 2003 г. За определяне на горна граница на продажната цена на топлинната 

енергия за битови нужди, доставяна от топлопреносните предприятия, които получават субсидии от държавния 
бюджет.

5. Закон за водите.
• Наредба № 9 от 16 март 2001 г. За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
• Наредба № 9 за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

6. Закон за измерванията.
• Наредба за реда и начина за извършване на метрологичен надзор;
• Наредба за предварително опакованите количества продукти.

7. Закон за техническите изисквания към продуктите.
• Наредба за условията и реда за извършване на надзор на пазара;
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• Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие; 
• Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките;
• Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти;
• Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол;
• Наредба № 35 от 3 ноември 1999 г. За  функционалните  и  техническите изисквания към електронните такси-

метрови апарати с фискална памет.
8. Закон за задълженията и договорите.
9. Закон за предложенията, сигналите, жалбите и молбите.

• Наредба № 6 от 28 юли 1997 г. За реда на издаване на документ (касова бележка);
• Наредба № 4 за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра.

10. Закон за потребителския кредит.
11. Закон за електронната търговия.
12. Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

II. Действащи закони и съответно наредби по браншови признак

1. ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Наименование и източник Анотация

Закон за храните  
ДВ, бр.90 /1999 г.,
изм. и доп., бр. 102/2003 г.

Този закон регламентира условията и реда за производството и 
търговията с храни, както и всички изисквания към храните. В 
него са заложени и изискванията към управление на качеството 
чрез съобразяване с добрата производствена практика при 
производството и търговията с храни (чл. 17) и въвеждане и 
прилагане на система за оценка на опасностите и за контрол на 
критичните точки (чл. 18), която е известна в международен план 
като HACCP.

НАРЕДБА № 4 от 7.03.2005 г. за реда за 
приемане на заявления, комплектоване на 
досиета и водене на регистър на досиетата на 
храни с традиционно специфичен характер. 
Издадена от министъра на земеделието и 
горите, 
ДВ, бр. 23 от 18.03.2005 г. 

С наредбата се уреждат изискванията за вписване на досиетата 
на храните с традиционно специфичен характер, както и редът за 
приемане на заявления, за комплектоване на досиетата и за водене 
на регистъра на досиетата на храни с традиционно специфичен 
характер.

Наредба №5 за хигиенните норми за 
пределно допустими количества от химични 
и биологични замърсители в хранителните 
продукти ДВ, бр. 39/1984 г., изм., ДВ, бр. 
58/2000 г.

С тази наредба се установяват редът и начинът за определяне на  
хигиенните норми за пределно допустими количества от химични 
и биологични замърсители в хранителните продукти. Нормите са 
предназначени за ведомствата, стопанските органи и организации, 
фирми и други, които произвеждат, внасят или реализират 
хранителни продукти.

НАРЕДБА №6 от 7.06.2005 г. за мониторинг 
на произведените и реализирани на пазара 
количества краве мляко и млечни продукти 
от краве мляко
ДВ, бр.50 от 17.06.2005 г.

С тази наредба се определят условията и редът за създаване 
и поддържане на базите данни за: производителите на краве 
мляко; млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните 
предприятия, които изкупуват краве мляко и др.

НАРЕДБА №7 от 19.03.2002 г. за ветеринарно-
санитарните изисквания към животните, пред-
назначени за клане, и при производството и 
предлагането на пазара на прясно месо.
ДВ, бр.34/2002 г., изм., ДВ, бр.88/2004 г.

С тази наредба се определят общите и специалните ветеринарно-
санитарни изисквания кланиците за едър и дребен рогат добитък, 
включително видовете Bubalus Bubalis (биволи) и Bison bison 
(бизони), свине и домашни еднокопитни животни; транжорните 
за разфасоване на прясно месо;  хладилните складове за прясно 
месо и други.

НАРЕДБА  за изменение и допълнение и 
на Наредба № 9 от 2002 г. за изискванията 
за качество и конрол на съответствието на 
пресни плодове и зеленчуци
ДВ, бр.42/2002 г., ДВ, бр.111/2004 г.

С тази наредба се определят общите и специалните изисквания 
за качество и конрол на съответствието на пресни плодове и 
зеленчуци, както и тези, които не подлежат на такъв контрол.

Наредба №23 от 17.05.2001 г. за условията и 
изискванията за представяне на хранителна 
информация при етикикетирането на 
храните
ДВ, бр.53/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 41 от 
13.05.2005 г., в сила от 30.06.2005 г.

С тази наредба се определят общите и специалните изисквания 
за качество и конрол на съответствието на пресни плодове и 
зеленчуци, както и тези, които не подлежат на такъв контрол.
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НАРЕДБА  №24 от 17.05.2001 г. за хигиенните 
изисквания към материaлите и предметите, 
различни от пластмаси, предназначени за 
контaкт с храни.
ДВ, бр.56/2001г., изм. бр.13/2002 г.

С тази наредба се определят хигиенните изисквания към 
материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени 
за контакт с храни, начините за обозначаването им и необходимата 
информация, която трябва да ги съпровожда, и правилата за 
извършване на контрол върху тях.

НАРЕДБА №30 от 20.11.2000 г. за ветеринарно-
санитарните и хигиенните изисквания  при 
добива на сурово мляко, изграждане и 
експлоатация на млекопреработвателни 
предприятия, произ-водството и търговията 
с топлинно обработено мляко и млечни 
продукти. 
ДВ, бр.1/2001 г., изм.., ДВ, бр.97/2004 г.

С тази наредба се определят  ветеринарно-санитарните и 
хигиенните изисквания  при добива на сурово мляко, изграждане 
и експлоатация на млекопреработвателни предприятия, 
производството и търговията с топлинно обработено мляко и 
млечни продукти и продукти на млечна основа консумирани от 
човека.

НАРЕДБА №31 от 23.07.2003 г.  за максимално 
допустимите количества замърсители в 
храните
ДВ, бр.88/2004 г

С тази наредба се установяват максимално допустимите 
замърсители в храните и изискванията към методите за вземане 
на проби и методите за анализ, прилагани при провеждането на 
държавния контрол за храните за съдържанието на замърсители.

НАРЕДБА №31 от 29.12.2003 г. за норми 
за максимално допустимите количества на 
остатъци на пестициди в храните
ДВ, бр.14 /2004 г.

С тази наредба се установяват нормите за съдържанието на 
максимално допустими количества на остатъци от пестициди, като 
замърсители в и/или върху храните, както и условията и редът за 
вземане на проби, прилагани при провеждането на държавния 
контрол върху съдържанието на остатъци от пестициди в и/или 
върху храните от растителен и животински характер.

НАРЕДБА №47 от  28.12.2002 г. за 
изискванията към добавките към храните 
ДВ, бр.5 от 14.01.2005 г.,
в сила от 01.08.2005 г.

С тази наредба се установяват изискванията към добавките 
към храните, добавките към храните се предлагат като храни, 
представят се като такива достигат до крайния потребител само 
предварително опаковани.

НАРЕДБА за изискванията към бързо 
замразените храни
ДВ, бр.114/2002 г., изм., бр. 20 от 7.03.2006 
г., 
в сила от 31.03.2006 г.

С наредбата се определят изискванията към производителите и 
търговците относно: 

1.характеристиките и наименованието на бързо замразените 
храни, предназначени за консумация от човека, наричани по-
нататък “бързо замразени храни”; 

2. максимално допустимите температури при транспорт и 
съхраняване на бързо замразените храни; 

3.начините за етикетиране и за обозначаване на бързо 
замразените храни; 

4. реда за вземане на проби и метода за измерване на 
температурата на бързо замразените храни.

НАРЕДБА за изискванията към храните със 
специално предназначение 
Приета с ПМС № 249 от 6.11.2002 г., обн., 
ДВ, 
бр. 107 от 15.11.2002 г., в сила от 1.04.2004 
г., изм. и доп., бр. 69 от 23.08.2005 г.

С наредбата се определят изискванията към производителите и 
търговците относно състава, характеристиките и наименованията 
на храните със специално предназначение. Храните със спе-
циално предназначение са храни, които поради специфичния 
си състав или начин на производство ясно се отграничават от 
храните за нормална консумация, като съответстват на заявените 
специфични хранителни цели и се предлагат по начин, указващ 
тяхното предназначение.

НАРЕДБА за условията, на които трябва да 
отговарят качествените вина, произведени в 
определен район, реда и начина за тяхното 
утвърждаване 
ДВ, бр. 31/2000 г., изм. и доп., бр. 23  
от 18.03.2005 г.

С наредбата се уреждат условията за производство на качествени 
вина, произведени в определен район, редът и начинът за 
тяхното утвърждаване и условията, на които трябва да отговарят 
продуктите, годни за производство на качествени вина, произведени 
в определен район.

НАРЕДБА за специфичните изисквания към 
мазнините за мазане
ДВ, бр.22 от 15.03.2005 г., 
в сила от 16.09.2005 г.

С наредбата се определят специфичните изисквания към мазнините 
за мазане, които са предназначени за човешка консумация, и 
съдържат мазнини не по-малко от 10 на сто и по-малко от 90 на 
сто спрямо общата маса на продукта; съдържат чисти мазнини 
(без готварска сол) не по-малко от 2/3 спрямо сухото вещество на 
продукта.

НАРЕДБА за изискванията към бутилираните 
натурални минерални, изворни и трапезни 
води, предназначени за питейни цели
ДВ, бр.68/2004 г., изм. и доп., ДВ, бр.22 от 
15.03.2005 г.

С наредбата се определят изискванията към бутилираните 
натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени 
за питейни цели, условията и редът за използване на методите за 
обработка на натуралните минерални и изворни води и за внос на 
минерални води.
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НАРЕДБА за изискванията за етикирането и 
представянето на храните
ДВ, бр.62/2000 г., изм. и доп., ДВ, бр.21/2006 
г.

С тази наредба се определят изисквания та за етикирането и 
представянето на храните, вкючително рекламирането на храните 
с цел защита на потребителите срещу невярна и подвеждаща 
информация.

НАРЕДБА за изискванията към храните 
на зърнена основа и към детските храни, 
предназначени за кърмачета и малки деца
ДВ, бр.27/2003 г., 
изм. и доп., ДВ, бр.  55/2004 г.

С тази наредба се определя тизискванията към състава, 
характеристиките и етикирането на храните на зърнена основа и 
на детските храни, предназаначени да задоволят специфичните 
хранителни потребности на кърмачета и малки деца в добро 
здраве.

НАРЕДБА за изискванията към някои 
частично или напълно дехидратирани млека, 
предназначени за консумация от човека
ДВ, бр.8/2004 г.

С тази наредба се определят изискванията към наименованията, 
състава характеристиките, етикетирането, методите за вземане 
на проби и методите за анализ на някои частично или напълно 
дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека. 
Наредбата обхваща някои видове кондензирани млека и мляко 
на прах. Приложението на наредбата засяга лаборатории, 
производители и търговци на посочените млечни продукти, 
които трябва да приведат своята дейност в съответствие с 
изискванията на нормативния акт до 1.07.2004 г., а стоките, които 
не са етикетирани по новите правила, могат да се продават до края 
на 2004 г. 

НАРЕДБА за специфичните изисквания за 
етикирането и представянето на мляко и 
млечни продукти
ДВ, бр.11/2004 г.

В тази наредба се дефинират видовете мляко и млечни продукти 
и изискванията към етикетите, които трябва да се прилагат от 
производителите и търговците. Тези изисквания са част от общите 
разпоредби за хранителни продукти.

НАРЕДБА за изискванията към някои млечни 
белтъци-казеини и казеинати, предназначени 
за консумация от човека
ДВ, бр.1/2004 г.

С тази наредба се определят изискванията към наименоваинята, 
състава, характеристиките, етикирането, методите за взимане на 
проби и методите за анализ на някои млечни белтъци - казеини 
и казеинати. Наредбата се прилага в хранителната индустрия при 
производство на някои млечни продукти и вино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 от 16.05.2005 г.за 
въвеждане на автономна мярка за внос на 
сурова захар от захарна тръстика
ДВ, бр.44 от 27.05.2005 г.

С това постановление се въвежда автономна мярка за внос на 
сурова захар от захарна тръстика.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 от 15.04.2004 г. за 
изменение и допълнение на Наредбата за 
изискванията към състава, характеристиките 
и наименованията на храните за кърмачета, 
приета с ПМС № 149 на Министерския съвет 
от 2001 г.
ДВ, бр.57/2001 г. 
изм.и доп., ДВ, бр.34 от 27.04.2004 г. 

С тази наредба се определят изискванията към производителите 
и търговците относно наименованията, състава, характеристиките, 
етикетирането, представянето и рекламата, на които трябва да 
отговарят храните за кърмачета; износа на храните за кърмачета. 
Новите изменения се отнасят главно до допустимите количества на 
остатъците от пестициди, приложимите международни стандарти и 
представянето на храните за кърмачета.

2. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Наименование и източник Анотация

Закон за националната стандартизация
ДВ, бр.88 от 04.11.2005 г., в сила от 
05.05.2006 г.

Този закон урежда осъществяването на дейността по националната 
стандартизация и реда за създаването, устройството и дейността 
на Българския институт за стандартизация. Този закон не се 
прилага за стандарти, разработвани и одобрявани в предприятия, 
ведомства и отраслови организации. Този закон определя 
взаимодействието на органите на изпълнителната власт и БИС 
във връзка с процедурата за обявяване в областта на стандартите 
за премахване на техническите пречки пред търговията.

Закон за обществените поръчки
ДВ, бр. 56 от 22.06.1999 год., 
изм., ДВ, бр.28/2004 г.

Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане 
на обществени поръчки, с цел повишаване на ефективността 
при използването на бюджетните и обществените средства чрез 
установяване на прозрачност, осъществяване на ефективен 
контрол при изразходването им, осигуряване на условията за 
конкуренция. Законът има за цел и защита на потребителите на 
обществени услуги.
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НАРЕДБА за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на плавателните 
съдове за отдих
ДВ, бр. 12 от 7.02.2006 г.

С наредбата се определят: 1.  съществените изисквания към 
плавателните съдове за отдих, плавателните съдове за индивидуално 
използване (водни ски с водометен движител), компонентите и 
двигателите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3; 2.  процедурите за оценяване 
и начините за удостоверяване на съответствието в зависимост от 
категориите плавателни съдове за отдих, плавателните съдове за 
индивидуално използване, компонентите и двигателите по чл. 2, 
ал. 1, т. 2 и 3; 3.  редът за издаване на разрешения на лицата за 
извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване 
на условията, при които е издадено разрешението.

НАРЕДБА за изискванията към етикирането, 
маркировката и външното оформление 
на тютюневите изделия и за определяне 
на стандарти за извършване на оценка на 
съответствието на съдържанието на вредни 
съставки в цигарите.
ДВ, бр. 69/2003 г., изм. и доп., ДВ, бр.2 от 
07.01.2005 г.

С тази наредба се определят изискванията към етикирането, 
маркировката и външното оформление на тютюневите изделия 
с оглед осигуряване защита на здравето на потребителите  и 
за определяне на стандарти за извършване на оценка на 
съответствието на съдържанието на вредни съставки в цигарите: 
на катран, никотин и въглероден оксид.

НАРЕДБА за  принципите, инспекцията и 
удостоверяването на Добрата лабораторна 
практика
ДВ, бр.74/2004г., в сила от 01.07.2005 г.

С наредбата се определят принципите за Добрата лабораторна 
практика, редът и начинът за провеждане на инспекция на 
лаборатории и удостоверяване на съответствието на лаборатории 
с принципите на Добрата лабораторна практика, редът и начинът 
за провеждането на мониторинг на съответствието с Добрата 
лабораторна практика.

НАРЕДБА за съществените изисквания и 
оценяване съответствията на газовите уреди
ДВ, бр.100/2003 г. 

Тази наредба определя изискванията към газовите уреди, 
процедурите за оценяването и удостоверяването на съответствието 
с изискванията. Тя засяга всички лица, които произвеждат, 
продават и инсталират газови уреди и устройства (самостоятелни 
уреди или предназначени за вграждане). Наредбата засяга всички 
организации, които имат отношение към битовата газификация.

НАРЕДБА за предварително опакованите 
количества продукти
ДВ, бр.19 /2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 
114/2003 г.

С наредбата се определят видовете предварително опаковани 
продукти по чл. 59, ал. 1, т. 1 от Закона за измерванията, за които 
се прилага, редовете от задължителни номинални стойности на 
предварително опакованите продукти с еднакви количества и 
видовете продукти, за които те се отнасят.

НАРЕДБА за реда и начина за извършване на 
метрологичен надзор
ДВ, бр. 88/2003г.

С тази наредба се определят редът и начинът за извършване 
на метрологичен надзор, вкл. върху производители, търговци и 
потребители на средства за измерване. С нея се регламентира 
и надзора върху дейността на сервизните организации и 
метрологичните служби и лаборатории.

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за 
обществените поръчки
ДВ, бр. 84/2004 г.

С правилника се урежда прилагането на ЗОП, включително 
обстоятелствата, които се вписват в Регистъра на обществените 
поръчки, както и видовете борсовите стоки, чиято доставка може 
да се извършва въз основа на процедура на договаряне без 
обявление.

3. МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Наименование и източник Анотация

Спогодба между Държавната агенциия за 
метрология и технически надзор на Република 
България и Държавния комитет на Украйна 
за техническо регулиране и потребителска 
политика за сътрудничество в областта на 
взаимното признаване на резултатите от 
оценяване на съответствието
ДВ, бр.63/2004 г.

Споразумение между Държавната агенциия за метрология и 
технически надзор на Република България и Държавния комитет 
на Украйна за техническо регулиране и потребителска политика с 
цел намаляване на техническите пречки във външнотърговските 
отношения, имайки предвид взаимната заинтересованост за 
защита правата на потребителите и за осигуряване безопасността 
на продуктите, които са обект на внос и износ между Република 
България и Украйна.
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Спогодба между Държавната агенциия за 
метрология и технически надзор на Република 
България и Държавния комитет на Украйна 
за техническо регулиране и потребителска 
политика за сътрудничество в областта на 
метрологията
ДВ, бр.63/2004 г.

Споразумение между Държавната агенциия за метрология и 
технически надзор на Република България и Държавния комитет на 
Украйна за техническо регулиране и потребителска политика, като 
отчитат икономическата целесъобразност на сътрудничеството за 
осигуряване на единство и достоверност на измерванията, с цел 
премахване на техническите бариери в търговията между двете 
страни.

Закон за измерванията
ДВ, бр.46 от 7.05.2002 г., в сила от 8.11.2002 
г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г. 

Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигураване 
на проследимост, точност и достоверност на измерванията. 
Законът има за цел, в съответствие с националните интереси, 
да защитава живота и здравето на хората и околната среда 
от вредни въздействия, както и имуществото на физическите и 
юридическите лица от неблагоприятни последици, които могат да 
настъпят вследствие на неверни резултати от измерванията.

Закон за техническите изисквания към 
продуктите
ДВ, бр.86/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр.45 от 
31.05.2004 г.

Този закон урежда реда за определяне на съществените 
изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане 
на пазара, както и реда за определяне на правата и задълженията 
на лицата, които извършват дейностите по оценяване на 
съответствието на продуктите със съществени изисквания.

НАРЕДБА за маркировката за съответствие
Приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г., обн., 
ДВ, бр. 69 от 23.08.2005 г.

С наредбата се определят правилата за нанасяне и графичното 
изображение на маркировката за съответствие. Маркировката 
за съответствие удо-стоверява, че продуктите съответстват на 
приложимите за тях изисквания, определени в наредбите по чл. 
7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), и 
че са били подложени на съответните процедури за оценяване на 
съответствието.

НАРЕДБА за реда и начина на класифициране, 
опаковане и етикетиране на химични 
вещества и препарати
ДВ, бр.5/2003 г.,  изм. бр.50 от 17.06.2005 г., 
в сила от 18.12.2005 г.

С наредбата се определят редът и начинът за класифициране 
на химични вещества и препарати;  изискванията за опаковане 
и етикетиране на опасни химични вещества и препарати; 
допълнителните изисквания при пускане на пазара на опасни 
химични вещества и препарати, предназначени за професионална 
употреба и др.

Устройствен правилник на Държавната 
агенция за метрология и технически надзор.
ДВ, бр.20/2003 г. 

С правилника се определят функциите, структурата, числеността 
на персонала и организацията на работата на Държавната агенция 
за метрология и технически надзор.

4. ФАРМАЦИЯ И КОЗМЕТИКА
Наименование и източник Анотация

ЗАКОН за лекарствените продукти в 
хуманната медицина
Обн., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 
13.04.2007 г.

С този закон се уреждат условията и редът за:
1. разрешаване употребата или регистрацията на промишлено 
произведени или произведени по метод, включващ промишлен 
процес, лекарствени продукти, предназначени за хуманната 
медицина;
2. разрешаване производството и вноса на лекарствени продукти 
и на активни вещества;
3. разрешаване и провеждане на клинични изпитва-ния;
4. търговията на едро и на дребно с лекарствени про-дукти;
5. паралелен внос на лекарствени продукти;
6. рекламата на лекарствени продукти;
7. проследяване безопасността на пуснатите на пазара лекарствени 
продукти;
8. класификацията за начина на предписване и отпускане на 
лекарствените продукти;
9. контрола на производството и вноса, на търговията на едро и 
дребно, провеждането на клинични изпитвания, на рекламата и на 
системата за проследяване безопасността на пуснатите на пазара 
лекарствени продукти;
10. ценообразуването на лекарствените продукти;
11. изготвянето на позитивен лекарствен списък.
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Наредба № 4 от 15.01.2001 г. за условията 
и реда за пердписване и отпускане на 
лекарсвени продукти
ДВ, бр.10/2001 г., изм., ДВ, бр.82/2003 г.

С тази наредба се определят лицата с медицинска правоспособност, 
които могат да издават рецепти, редът за предписването на 
лекарствени продукти, срокът за изпълнението, случаите и редът, 
при които фармацевтът може да откаже да изпълни лекарско 
предписание или да извърши промяна в него.

Наредба № 5 от 24.01.2005 г. за извършване 
на дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
ДВ, бр.12 от 04.02.2005 г. 

С тази наредба се определят условията и реда за извършване на 
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности, 
извършвани от специализирани фирми и организации срещу 
заплащане.

Наредба № 6 от 10.02.2005 г. за утвърждаване 
на медицински стандарт “Ендокринология и 
болести на обмяната”
ДВ, бр.20 от 08.03.2005 г.

С тази наредба се утвърждава медицински стандарт 
“Ендокринология и болести на обмяната”, съгласно приложението. 
Наредбата се издава на основание на чл.6, ал.1 от Закона за 
лечебните заведения.

Наредба № 6 от 21.06.2000 г. за условията и 
реда за откриване на дрогерия и начина на 
водене на публичен регистър
ДВ, бр.54/2000 г.

С тази наредба се определят условията и редът за откриване на 
дрогерия, устройството и организацията на работата в дрогерията, 
както и редът за водене на публичен регистър.

Наредба № 26 от 23.05.2001 г. за изискванията 
към козметичните продукти
ДВ, бр.60/2001 г., изм. и доп., ДВ, бр.78/2003 
г. 

В тази наредба се регламентират всички изисквания към 
козметичните продукти, вкл. защита на здравето на потребителите, 
суровини, опаковки, етикетиране, специфични изисквания към 
производители и търговци с козметични продукти. Дадени са 
съответните дефиниции и условията за санитарен контрол.

НАРЕДБА № 27 от 15 юни 2007г. за 
изискванията към данните и документацията 
за разрешаване за употреба и регистрация 
на лекарствени продукти -
Обн., ДВ, бр. 54 от 03.07.2007 г.

С тази наредба се определят изискванията към данните и 
документацията, които се представят за разрешаване за 
употреба или регистрация, за разширяване на обхвата, промяна 
и подновяване на разрешението за употреба или регистрация по 
национална процедура, по процедура по взаимно признаване и 
по децентрализирана процедура за всички видове лекарствени 
продукти.

НАРЕДБА № 31 от 12.08.2007 г. за определяне 
на правилата за Добра клинична практика
Обн., ДВ, бр. 67 от 17.08.2007 г.

С тази наредба се определят правилата на Добрата клинична 
практика (ДКП) съгласно приложение № 1 и се урежда контролът 
по изпълнението им. С наредбата се определят и изискванията към 
съдържанието и формата на документацията, която се представя 
за разрешаване на клинично изпитване и неинтервенционално 
проучване, при промяна и при прекратяване на клинично изпитване 
и неинтервенционално проучване.

Наредба № 34 от 3.08.2004 г. за изискванията 
към информацията върху опаковките и на 
листовките на ветеринарно-медицинските 
продукти.
ДВ, бр.86/2004 г.

В тази наредба се регламентират изискванията към информацията 
върху опаковките и на листовките на ветеринарно-медицинските 
продукти. Наредбата не се прилага относно обозначаването на 
цените и търговските марки върху опаковките на ветеринарно-
медицинските продукти.

НАРЕДБА № 35 от 22.08.2007 г. за условията, 
реда и изискванията към документацията за 
издаване на сертификат за освобождаване 
на партида лекарствен продукт от 
Изпълнителната агенция по лекарствата
ДВ, бр. 71 от 31.08.2007 г.

С тази наредба се уреждат условията, редът и изискванията към 
документацията за издаване на сертификати за освобождаване на 
партиди лекарствени продукти:
1. ваксини или имунологични лекарствени продукти, предназначени 
за имунизация;
2. нови имунологични лекарствени продукти или имунологични 
лекарствени продукти, произведени с нова или променена 
технология или с технология, нова за съответния производител;
3. лекарствени продукти, получени от човешка кръв или човешка 
плазма.

НАРЕДБА № 36 от 22.08.2007 г. за условията 
и реда за вземане на проби за държавен 
контрол върху лекарствени продукти, 
извършване на изпитванията и заплащането 
им
ДВ, бр. 71 от 31.08.2007 г.

С тази наредба се определят условията и редът за вземане на проби 
и извършване на лабораторни изпитвания за държавен контрол по 
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) 
и тяхното заплащане.
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Наредба № 37 от 27.08.2004 г. за условията 
и реда за издаване на разрешително за 
търговия на едро с ветеринарномедицински 
продукти и изискванията към досието.
ДВ, бр.89/2004 г.

В тази нардеба се регламентират условията и реда за издаване 
на разрешително за търговия на едро с ветеринарномедицински 
продукти и изискванията към досието.

Наредба № 38 от 27.08.2004 г. за условията 
и реда за издаване на разрешително за 
търговия на едро с ветеринарномедицински 
продукти.
ДВ, бр.89/2004 г.

В тази нардеба се регламентират условията и реда за издаване 
на разрешително за търговия на едро с ветеринарномедицински 
продукти. Разрешителното се издава от генералния директор на 
Националната ветеринарномедицинска служба на физически и 
юридически лица.

НАРЕДБА № 38 от 13.09.2007 г. за 
изискванията към данните върху опаковките 
и в листовките на лекарствените продукти.
Обн., ДВ, бр. 77 от 25.09.2007 г.

С тази наредба се определят изискванията по отношение на:
1. данните върху опаковките и в листовките на промишлено 
произведени или произведени по метод, включващ промишлен 
процес, лекарствени продукти за хуманната медицина;
2. данните върху опаковките на лекарствени продукти за хуманната 
меди-цина, предназначени за клинично изпитване.

НАРЕДБА № 39 от 13.09.2007 г. за принципите 
и изискванията за Добрата дистрибуторска 
практика
обн., ДВ, бр. 77 от 25.09.2007 г.

С тази наредба се уреждат принципите и изискванията за Добрата 
дистрибуторска практика при търговията на едро с лекарствени 
продукти.Добрата дистрибуторска практика се осъществява при 
спазване на принципите за споделяне на отговорността за качество 
и безопасност на лекарствените продуктите.

Наредба за реда и начина на класифициране, 
опаковане и етикиране на химични вещества 
и препарати
ДВ, бр.5/2003 г., 
изм. и доп., ДВ, бр.66/2004 г. 

С наредбата се определят редът и начинът за класифициране 
на химични вещества и препарати, изискванията за опаковане 
и етикирени на опасни вещества и препарати, допълнителните 
изисквания при пускане на пазара на опасни вещества и препарати, 
предназначени за професионална употреба.

Пета част

ДИРЕКТИВА ЗА НЕЛОЯЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ

Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски 
практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на 
Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 
2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него, като взеха 
предвид предложението на Комисията, като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален 
комитет [1], действайки в съответствие с процедурата, определена в член 251 на Договора [2], като имат предвид, 
че:

(1) Член 153, параграф 1 и параграф 3, буква a) от Договора предвиждат, че Общността допринася за постигане на 
високо ниво на защита на потребителите чрез приетите от нея мерки, съгласно член 95 от същия.

(2) В съответствие с член 14, параграф 2 от Договора вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни 
граници, в което са гарантирани свободното движение на стоки и услуги и свободата на установяване. Развитието 
на лоялни търговски практики в рамките на това пространство без вътрешни граници, е от съществено значение 
за насърчаване развитието на трансгранични дейности.

(3) Законите на държавите-членки отнасящи се до нелоялни търговски практики показват различия, които могат да 
създадат значителни пречки в областта на конкуренцията гладкото функциониране на вътрешния пазар. В областта 
на рекламата Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 г. относно заблуждаваща и сравнителна 
реклама [3] установява минимални критерии за хармонизиране на законодателството за заблуждаваща реклама, 
но не препятства държавите-членки да запазят в сила или приемат мерки, които осигуряват по-висока степен на 
защита за потребителите. В резултат, разпоредбите на държавите-членки уреждащи заблуждаващата реклама се 
различават значително.

(4) Тези различия причиняват неяснота относно приложимите разпоредби на националното законодателство 
отнасящи се до нелоялните търговски практики като увреждат икономическите интереси на потребителите, и 
създават множество пречки накърняващи правата на търговци и потребители. Тези пречки повишават разходите 
за търговците при упражняване своите права на вътрешния пазар, в частност когато търговците желаят да 
осъществяват международен маркетинг, рекламни кампании и увеличаване на продажби. Също така подобни 
пречки правят потребителите несигурни в техните права и уронват доверието им във вътрешния пазар.

(5) При отсъствието на еднакви общностни правила, пречките пред свободното движение на услуги и стоки през 
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граница или пред свободата на установяване, могат да бъдат оправдани като се има предвид съдебната 
практика (основана върху прецеденти) на Съда на Европейските общности, но само дотолкова, доколкото 
тези пречки се стремят да защитят цели в обществен интерес и съответстват на тези цели. С оглед целите на 
Общността установени в Договора и във вторичното законодателство във връзка със свободата на движение и 
в съответствие с политиката на Комисията за търговските съобщения, изложена в съобщението от Комисията, 
озаглавено “Последствия от Зелената книга за търговски връзки във вътрешния пазар”, такива пречки трябва 
да бъдат отстранени. Те могат да бъдат отстранени само чрез установяване на еднаква нормативна уредба на 
общностно ниво, която осигурява висока степен на защита на потребителите и чрез изясняване на някои правни 
концепции на равнище Общност, до степен, необходима за правилното функциониране на вътрешния пазар и за 
удовлетворяване на изискването за правна обезпеченост.

(6) Следователно настоящата директива сближава законодателствата на държавите-членки относно нелоялните 
търговски практики, включително нелоялната реклама, които пряко нарушават икономическите интереси на 
потребителите и в тази връзка непряко нарушават и икономическите интереси на конкурентите действащи 
законосъобразно. Следвайки принципа на пропорционалността, тази директива защитава потребителите 
от последиците на такива нелоялни търговски практики, които са съществени, но отчита, че в някои случаи 
въздействието върху потребителите може да бъде и незначително. Тази директива не засяга и не обхваща 
националните законодателства за нелоялни търговски практики, които увреждат само икономическите интереси на 
конкурентите, или които са свързани със сделките между търговци; отчитайки напълно принципа на субсидиарност, 
държавите-членки ще продължат да регулират такива практики по свое усмотрение, в съответствие с правото 
на Общността. Също така настоящата директива не обхваща, нито засяга разпоредбите на Директива 84/450/
ЕИО относно реклама, която въвежда в заблуждение търговците, но не заблуждава потребителите, и относно 
сравнителната реклама. Нещо повече, настоящата директива не засяга приетите рекламни и маркетингови 
практики, като например, пускане на пазара на продукт отговарящ на законовите изисквания, разграничаване на 
търговски марки или предлагане на поощрителни мерки, които въздействат на потребителските възприятия за 
продуктите законосъобразно и влияят върху тяхното поведение, без да накърняват способността на потребителя 
да вземе решение по собствено усмотрение.

(7) Тази директива урежда търговски практики, пряко свързани с въздействието върху вземане на решения от 
потребителя отнасящи се до продукти. Тя не се отнася до търговски практики, осъществявани преди всичко за 
други цели, включително например, информация за инвеститори под формата на годишни доклади и корпоративна 
рекламна литература. Тя не урежда нормативни изисквания, свързани с добрите нрави, които варират 
значително в държавите-членки. Търговски практики, като например склоняване към търговия на улицата, може 
да са нежелани в държавите-членки поради културни съображения. Държавите-членки съответно трябва да са 
оправомощени да продължат да налагат забрана на търговски практики на тяхната територия, в съответствие със 
законодателството на Общността, поради причини, свързани с добрите нрави, дори и когато такива практики не 
ограничават потребителската свобода на избор. Трябва да се отчита в пълна степен контекста на индивидуалния 
свързан с прилагането на тази директива, особено общите клаузи от нея.

(8) Тази директива пряко защитава икономическите интереси на потребителите от нелоялни търговски практики от 
страна на търговци към потребители. По този начин тя непряко защитава търговците отговарящи на законовите 
изисквания от техните конкуренти, които не спазват разпоредбите и по този начин гарантира лоялната конкуренция 
в областите, които регулира. Изхожда се от разбирането, че има други търговски практики, които макар че не 
увреждат интересите на потребителите, могат да засегнат конкурентите и бизнес клиентите. Комисията трябва 
внимателно да проучи потребността от действия на Общността в областта на нелоялната конкуренция извън 
предмета на настоящата директива и, ако е необходимо, да изготви законодателно предложение, което да обхване 
другите аспекти на нелоялната конкуренция.

(9) Тази директива не накърнява индивидуалното право на иск на лицата увредени от нелоялни търговски практики. 
Тя не накърнява също и законодателството на Общността и националното законодателство в областта на 
облигационното право, правата върху интелектуалната собственост, здравословните условия и безопасността 
на стоките, условията за установяване на разрешителни режими, в това число и правилата които са свързани с 
хазартната дейност в съответствие с общностното право, а така също и правилата на общността в областта на 
конкуренцията и вътрешните разпоредби за тяхното прилагане. Така държавите-членки ще могат да запазват или 
въвеждат ограничения и забрани за търговски практики на основание защита на здравето и безопасността на 
потребителите на тяхна територия, независимо от местонахождението на седалището на търговеца, например 
относно алкохол, тютюн или фармацевтични препарати. Финансовите услуги и недвижимите имоти, поради тяхната 
сложност и присъщ висок риск, се нуждаят от подробни изисквания, включително и положителни задължения за 
търговците. По тази причина, в областта на финансовите услуги и недвижимите имоти, настоящата директива 
не засяга правото на държавите-членки да отидат извън нейните разпоредби, за да защитят икономическите 
интереси на потребителите. Тук не е уместно да се регулират удостоверяването и обозначаването на степента на 
чистота на изделията от благородни метали.

(10) Необходимо е да се гарантира приемственост между настоящата директива и съществуващото законодателството 
на Общността, особено там където подробни разпоредби за нелоялни търговски практики се прилагат спрямо 
определени отрасли. Следователно настоящата директива изменя Директива 84/450/ЕИО, Директива 97/7/EО 
на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защита на потребителя по отношение на 
договорите от разстояние [4], Директива 98/27/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно 
съдебни разпореждания във връзка със защитата на интересите на потребителите [5] и Директива 2002/65/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. относно дистанционна търговия на потребителски 
финансови услуги [6]. Настоящата директива съответно се прилага само дотолкова, доколкото няма специфични 
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законодателни разпоредби в Общностното право, регулиращи специфични аспекти на нелоялни търговски 
практики, като например, информационни изисквания и правила за начина за предоставяне на информацията 
на потребителя. Тя осигурява защита за потребителите там, където няма специфично секторно законодателство 
на равнище Общността и забранява на търговците да създават невярна представа за естеството на стоките. 
Това е особено важно за сложните продукти с висок риск за потребителите, например, някои финансови услуги. 
Настоящата директива допълва достиженията на правото на Общността, приложимо към търговски практики 
увреждащи икономическите интереси на потребителите.

(11) Високото ниво на сходство, постигнато чрез сближаването на националните разпоредби чрез настоящата 
директива, създава високо общностно ниво на защита на потребителите. Тази директива въвежда единна 
забрана на тези нелоялни търговски практики, които изопачават икономическото поведение на потребителите. 
Тя установява също така разпоредби за нелоялни търговски практики, които понастоящем не се регулират на 
равнище Общността.

(12) Хармонизирането ще повиши значително правната сигурност както за потребителите, така и за търговците. Както 
потребителите, така и търговците ще разчитат на една единна регулаторна рамка, основана на ясно определени 
правни понятия, регулирайки всички аспекти на нелоялните търговски практики в рамките на Европейския 
съюз. Резултатът ще бъде премахване на пречките, произтичащи от разделянето на разпоредбите за нелоялни 
търговски практики, които нарушават икономическите интереси на потребителите и постигане на възможността 
за изграждане на вътрешен пазар в тази област.

(13) С оглед постигане целите на Общността чрез отстраняване пречките на вътрешния пазар, е необходимо да се 
заменят съществуващите различаващи се общи клаузи и правни принципи. Следователно единствената обща 
генерална забрана, въведена от настоящата директива, обхваща нелоялните търговски практики, изопачаващи 
икономическото поведение на потребителите. За да поддържа потребителското доверие, общата забрана трябва 
да се прилага еднакво спрямо нелоялните търговски практики, които възникват в извъндоговорно отношение 
между търговец и потребител, или които произтичат след сключване на договор, по време на неговото изпълнение. 
Общата забраната се основава на правила за двата типа търговски практики, които се срещат най-често, а именно 
заблуждаващи търговски практики и агресивни търговски практики.

(14) Желателно е заблуждаващите търговски практики да обхващат онези практики, включително заблуждаваща 
реклама, които чрез заблуждаващи действия не позволяват на потребителя да направи информиран и 
следователно ефективен избор. В съответствие със законодателствата и практиките на държавите-членки 
относно заблуждаващата реклама настоящата директива класифицира заблуждаващите практики като 
заблуждаващи действия и бездействия. По отношение на бездействието, тази директива въвежда ограничен 
брой ключови елементи от информация, от която се нуждае потребителя, за да вземе решение за покупка на 
база информираност. Не е необходимо тази информация да се разпространява във всички реклами, а само когато 
търговецът прави предложение за продажба, което предложение е понятие — ясно определено в директивата. 
Цялостният подход за хармонизиране, възприет в тази директива, не изключва възможността държавите-членки 
да уредят в националното си законодателство основни характеристики на отделни стоки като например, вещи с 
колекционерска стойност, електрически стоки, неспоменаването на които би било съществен пропуск при отправяне 
на предложението за покупка. Тази директива няма за цел да ограничи правото на избор на потребителя чрез 
налагане на забрана върху промоцията на стоки, които приличат на други стоки, освен ако тази прилика обърква 
потребителите, относно търговския произход на стоката и следователно въвежда в заблуждение. Тази директива 
не трябва да противоречи на съществуващото законодателство на Общността, което изрично разрешава на 
държавите-членки да избират между няколко регулаторни подхода за защита на потребителите в областта на 
търговските практики. По-точно, настоящата директива не трябва да противоречи на член 13, параграф 3 от 
Директива 2002/58/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични 
данни и защита на правото на неприкосновеност на личността в сферата на електронните комуникации [7].

(15) Когато законодателството на Общността определя информационните изисквания по отношение на търговски 
съобщения, реклама и маркетинг, тази информация се разглежда като съществена по смисъла на тази директива. 
Държавите-членки ще имат възможност да запазят или да добавят изискванията за информацията, свързани 
с облигационното право и последиците от него, когато това е предвидено съобразно минималните изисквания 
в съществуващите нормативни инструменти на Общността. Неизчерпателен списък на такива информационни 
изисквания се съдържа в приложение II. Отчитайки пълното хармонизиране, въведено от настоящата директива, 
само информацията изисквана в законодателството на Общността е от съществено значение за целите на член 
7, параграф 5 от нея. Когато държавите-членки са въвели информационни изисквания, надвишаващи тези в 
законодателството на Общността, въз основа на минимални клаузи, неспоменаването на тази допълнителна 
информация няма да представлява пропуск въвеждащ в заблуждение по смисъла на настоящата директива. В 
противовес на това, държавите-членки ще имат възможност когато е предвидено в минималните изисквания на, 
да запазят или да въведат по-строги разпоредби в съответствие със законодателството на Общността, така че да 
осигурят по-високо ниво на защита на индивидуалните договорни права на потребителите.

(16) Разпоредбите за агресивни търговски практики трябва да обхващат онези практики, които значително накърняват 
потребителската свобода на избор. Това са практики, използващи тормоз, принуда, включително използването на 
физическа сила и незаконно въздействие.

(17) Желателно е тези търговски практики, които са нелоялни във всички случаи, да бъдат определени, за да се 
осигури по-висока правна сигурност. Приложение I съдържа пълния списък на всички такива практики. Това са 
единствените търговски практики, които може да считат за нелоялни, без оценка на индивидуални случаи съгласно 
разпоредбите на членове 5 до 9. Списъкът може да бъде променян само чрез изменение на директивата.

(18) Целесъобразно е да се защитят всички потребители от нелоялни търговски практики; въпреки това след 
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влизането в сила на Директива 84/450/ЕИО Съдът на Европейските общности намира за необходимо при вземане 
на решения по дела за реклама да проучва въздействието типичния национален потребител. Съобразно принципа 
на пропорционалност и с оглед ефективното прилагане на защитните мерки, съдържащи се в нея, настоящата 
директива приема като база за сравнение средния потребител, който е сравнително добре информиран и 
сравнително наблюдателен и предпазлив, като отчита обществените, културни и лингвистични фактори, както 
се тълкуват от Съда на Европейските общности, но също така съдържа разпоредби, които имат за цел да 
предотвратят злоупотребата с потребители, чиито качества ги правят особено уязвими към нелоялни търговски 
практики. Когато една търговска практика е насочена към точно определена група потребители, например деца, 
е желателно влиянието на търговската практика да се оцени с оглед на средния представител на тази група. 
Следователно е подходящо в списъка на практики, които са нелоялни при всички обстоятелства, да се включи 
разпоредба, която без да налага изрична забрана върху реклама, ориентирана към децата, да ги защитава от 
пряко убеждаване за покупка. Тестът за средния потребител не е статистически тест. Националните съдилища 
и властите ще трябва да използват своята собствена преценка за отсъждане на решения, като вземат предвид 
съдебната практика на Съда на Европейските общности, основана върху прецеденти, за да определят типичната 
реакция на средния потребител в конкретен случай.

(19) Когато някои характеристики като например възраст, физическа или умствена слабост или лекомислие правят 
потребителите особено податливи към дадена търговска практика или към представения продукт, и икономическото 
поведение само на такива потребители е възможно да бъде изопачено от практиката по начин, който търговецът 
може да предвиди в разумни граници, то тогава е целесъобразно да се гарантира, че те са подходящо защитени 
с оценка на практиката, от гледна точка на средния представител на тази група.

(20) Уместно е да се предвиди място за кодекси на поведението, които да позволяват на търговците да прилагат 
ефективно принципите на настоящата директива в конкретни икономически области. В отраслите, където има 
конкретни задължителни изисквания, регулиращи поведението на търговците, е редно те да предвиждат и 
доказателства относно дължимата професионална грижа в този отрасъл. Контролът, упражняван от субектите по 
този кодекс на национално или на ниво Общността, имащ за цел да премахне нелоялните търговски практики, 
може да избегне нуждата от прибягване до административни или юридически действия и следователно той трябва 
да бъде поощряван. Целейки високо ниво на защита на потребителите, потребителските организации трябва да 
получават информация и да участват в изготвянето на кодекси за етично поведение.

(21) Лица или организации, които по силата на вътрешното законодателство имат правен интерес от този въпрос, 
трябва да имат законови средства за възбуждане на производство срещу нелоялни търговски практики, пред съда 
или административния орган, компетентни да вземат решение по жалби или да образуват съдебно производство. 
Доколкото е в правомощията на националното законодателство да определи тежестта на доказателствата, 
е подходящо да се даде възможност на съдилищата и административните власти да изискват от търговците 
представянето на доказателства относно точността на фактическия състав по искове, предявени от тях.

(22) Необходимо е държавите-членки да определят санкции за нарушения по разпоредбите на настоящата директива 
и да гарантират тяхното изпълнение. Санкциите трябва да са ефективни, съразмерни и възпиращи.

(23) Тъй като целите на настоящата директива, а именно да премахне пречките пред функционирането на 
вътрешния пазар, заложени в националното законодателство за нелоялни търговски практики, както и  да 
се осигури високо общо ниво на  потребителска защита  чрез сближаване на законовите, подзаконовите 
и административните разпоредби на държавите-членки за нелоялни търговски практики, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно могат да бъдат постигнати в по-голяма степен 
на общностно ниво, Общността може да приеме мерки, в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в  
член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, заложен в този член, настоящата директива 
не се простира извън необходимото за премахване на пречките на вътрешния пазар и за постигане на висока 
степен на защита на потребителите.

(24) Редно е да се преразгледа настоящата директива, за да се гарантира, че тя се отнася до пречките пред 
вътрешния пазар и до постигане на висока степен на защита на потребителите. Преразглеждането може 
да доведе до предложение на Комисията за изменение на директивата, което може да включва ограничено 
разширение на обхвата на дерогация на член 3, параграф 5, и/или изменения на други законови актове за защита 
на потребителите, отразяващи ангажимента в стратегията на Комисията за потребителска политика във връзка 
с прегледа на достиженията на правото на Общността, с цел постигане на висока степен на единна защита на 
потребителите.

(25) Тази директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата за основните 
права на Европейския съюз.

ГЛАВА 1
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Цел

Целта на настоящата директива е да допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар и 
постигане на високо ниво на защита на потребителите чрез сближаване на законовите, подзаконови и 
административни разпоредби на държавите-членки по отношение на нелоялните търговски практики, 
накърняващи икономическите интереси на потребителите.
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Член 2
Дефиниции

За целите на настоящата директива:
a) “потребител” означава всяко физическо лице, което по смисъла на търговските практики обхванати от тази 

директива, осъществява дейност с предмет извън неговото занятие, работа или професия;
б) “търговец” означава всяко физическо или юридическо лице което, по смисъла на търговските практики обхванати 

от тази директива, осъществява дейност с предмет свързан с неговото занятие, работа или професия или всяко 
лице което действа от името и/или за сметка на търговеца;

в) “продукт” означава всички стоки или услуги, включително недвижимо имущество, права и задължения;
г) “търговски практики от търговците към потребителите” (наричани по-долу за краткост “търговски практики”) 

са всяко действие, бездействие поведение или представяне, търговски съобщения, включително реклама 
и маркетинг, извършвани от търговец, пряко свързан с производството, продажба или доставка на стока до 
потребители;

д) “съществено изопачаване на икономическото поведение на потребители” означава използване на търговска 
практика, която значително накърнява способността на потребителя да вземе решение на база осведоменост, 
принуждаващо потребителя да вземе решение за сделка, което не би взел при други обстоятелства;

е) “кодекс за поведение” означава споразумение или набор от правила, незадължителни по силата на законов, 
подзаконов или административен акт на държава-членка, които определят поведението на търговци, поели 
задължението да спазват този кодекс по отношение на една или повече търговски практики или стопански 
отрасли;

ж) “субект на кодекс” означава всяко лице, включително търговец или група търговци, които носят отговорност 
за съставянето и преразглеждането на кодекс за поведение и/или за наблюдение на спазването на кодекса от 
онези, които са поели задължението да се обвържат с него;

з) “дължима професионална грижа” е норма на специални умения и грижи, очакващи се от търговеца да извърши 
спрямо потребителите в разумни граници, които умения съответстващи на честната пазарна практика и/или на 
общия принцип на добросъвестност в сферата на дейност на търговеца;

и) “оферта за продажба” означава търговско съобщение, което посочва характеристиките на стоката и цената 
по начин, съответстващ на използваните средства за търговски съобщения и следователно позволява на 
потребителя да направи покупка;

й) “злоупотреба с влияние” означава използване позиция на сила по отношение на потребителя, за да се прилага 
натиск, дори без използване на физическа сила или заплаха за такава, по начин, който значително ограничава 
способността на потребителя да вземе решение на база осведоменост;

к) “решение за сделка” означава всяко решение, взето от потребител относно това как и при какви условия да купи, 
да заплати изцяло или частично, да задържи или да се разпореди със стоката, или да упражни договорно право 
свързано със стоката, независимо дали потребителят решава да действа или се въздържа от действие;

л) “регулирана професия” означава професионална дейност или група професионални дейности, достъпът 
до които или упражняването на които, или един от начините за упражняване, зависи пряко или косвено, от 
притежаване на професионална правоспособност, съобразно законовите, подзаконови и административни 
актове.

Член 3
Обхват

1. Настоящата директива се прилага по отношение на нелоялни търговски практики от страна на търговците към 
потребителите, съгласно разпоредбата на член 5, преди, по време на и след търговска сделка във връзка със 
стока.

2. Настоящата директива не противоречи на облигационното право, и по-специално на правилата относно 
действителност, сключване или последиците на договора.

3. Настоящата директива не засяга националните или на Общността разпоредби относно здравеопазването и 
безопасността на стоките.

4. В случай на противоречие между разпоредбите на настоящата директива и други разпоредби на Общността, 
уреждащи специфични аспекти на нелоялни търговски практики, вторите имат предимство и се прилагат спрямо 
тези специфични аспекти.

5. За период от шест години от 12 юни 2007 г. държавите-членки имат възможността да продължат да прилагат 
националните разпоредби в областта на настоящата директива, които са по-ограничителни или по-строги 
в сравнение с настоящата директива, и които транспонират директиви и съдържат клаузи за минимум 
хармонизиране. Тези мерки трябва да бъдат задължителни, за да гарантират, че потребителите са подходящо 
защитени срещу нелоялни търговски практики и да са съразмерни за постигането на тази цел. Преразглеждането 
по член 18 може, ако се сметне за уместно, да включи предложение за удължаване на дерогиране за допълнителен 
ограничен срок.

6. Държавите-членки нотифицират незабавно Комисията за всички национални разпоредби, приложени въз основа 
на параграф 5.
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7. Настоящата директива не засяга разпоредбите уреждащи компетентността на съдилищата.
8. Настоящата директива не засяга каквито и да е условия за регистрационни и разрешителни режими, или морални 

кодекси за поведение или други специфични правила, които уреждат регулирани професии, с цел поддържане на 
високи стандарти на почтеност от страна на представителите на професията, които държавите-членки могат да 
наложат на професионалистите в съответствие с правото на Общността.

9. По отношение на “финансови услуги” по смисъла на Директива 2002/65/EО и недвижими имоти, държавите-
членки могат да налагат изисквания, които са по-ограничителни или по-строгиот настоящата директива в 
областта, която тя урежда.

10. Настоящата директива няма юридическа сила по отношение прилагането на законови, подзаконови и 
административни разпоредби на държавите-членки, които се отнасят до удостоверяване и обозначаване 
степента на чистота на изделия от благородни метали.

Член 4
Вътрешен пазар

Държавите-членки няма да ограничават нито свободата за предоставяне на услуги, нито свободното движение на 
стоки по причини, попадащи в областта на сближаването постигнато с настоящата директива.

ГЛАВА 2
НЕЛОЯЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ

Член 5
Забрана за нелоялни търговски практики

1. Забраняват се нелоялните търговски практики.
2. Една търговска практика е нелоялна, ако:

a) противоречи на изискванията за дължимата професионална грижа,
и
б) съществено изопачава или е възможно да изопачи съществено икономическото поведение по отношение 
на продукта на средния потребител, до когото достига или за когото е предназначена стоката, или на средния 
представител на група, когато една търговска практика е ориентирана към група потребители.

3. Търговски практики, които е възможно да изопачат съществено икономическото поведение само на ясно установима 
група потребители, които са особено уязвими към практиката или към основния продукт поради своята физическа 
или умствена недоразвитост, възраст или лекомислие по начин предвидим за търговеца, се оценяват от гледна 
точка на средния представител на тази група. Това не засяга обичайната и законосъобразна рекламна практика на 
преувеличени изявления или изявления, които не трябва да се приемат буквално.
4. По-специално търговските практики са нелоялни, когато:

a) са заблуждаващи по смисъла на членове 6 и 7,
или
б) са агресивни по смисъла на членове 8 и 9.

5. Приложение I съдържа списъка на тези търговски практики, които се считат за нелоялни при всякакви обстоятелства. 
Същият списък се прилага във всички държави-членки и може да бъде променян само чрез изменение на настоящата 
директива.

РАЗДЕЛ 1
ЗАБЛУЖДАВАЩИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ

Член 6
Заблуждаващи действия

1. Заблуждаваща е тази търговска практика, която съдържа невярна информация и следователно е невярна, или по 
някакъв начин, включително когато посредством цялостното представяне заблуждава или е възможно да заблуди 
средният потребител, дори и ако съдържащата се в нея информацията е фактически точна, по отношение на един 
или повече от посочените по-долу елементи, и във всички случаи подтиква или е възможно да подтикне потребителя 
да вземе решение за сделка, което в противен случай не би взел:

a) съществуването или естество на продукта;
б) основните характеристики на продукта, като неговата наличност, преимущества, рискове, изпълнение, състав, 

принадлежности, сервизно обслужване на клиента и разглеждане на жалби, метод и дата на производство 
или предоставяне, доставка, срок на годност, употреба, количество, спецификация, географски или търговски 
произход, или резултатите, които могат да се очакват при неговата употреба, или резултатите и съществените 
характеристики от изпитвания или проверки, извършени върху продукта;

в) обхват на задълженията на търговеца, мотивите за търговската практика и характеристика на продажбения 
процес, всяко изявление или символ относно пряко или косвено спонсорство, или преценка на търговеца или 
продукта;
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г) цената или начина, по който е формирана цената или съществуването на специфично ценово предимство;
д) потребността от сервизно обслужване,резервна част, подмяна или ремонт;
е) характера, качествата и правата на търговеца или неговия агент, като неговата самоличност и имущество, 

неговата квалификация, статус, одобрение, съдружие или обвързаност и права върху индустриална, търговска 
или интелектуална собственост или награди и отличия;

ж) правата на потребителя, включително правото на замяна или възстановяване на цената съгласно Директива 
1999/44/EО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно някои елементи на продажбата на 
потребителски стоки и свързаните с тях гаранции [8], или рисковете, с които може да се сблъска.

2. Търговска практика също се счита за заблуждаваща, ако в нейния фактически контекст, отчитайки всичките 
характеристики и обстоятелства, тя подтиква или е възможно да подтикне средния потребител да вземе решение за 
сделка, което в противен случай не би взел, и ако тя включва:

a) всякакво предлагане на продукт, включително сравнителна реклама, което създава объркване с други продукти, 
търговски марки, търговски наименования или други отличителни знаци на конкурент;

б) неспазване на задълженията, поети от търговеца, съдържащи се в кодекса за поведение, с търговецът се е 
обвързал, когато:
i) задължението не е само пожелателно, а е категорично и проверимо,
и
ii) търговецът указва в търговската практика, че е обвързан със задължение да спазва кодекса.

Член 7
Заблуждаващи бездействия

1. Заблуждаваща е тази търговска практика, която във фактически контекст, отчитайки всички характеристики и 
обстоятелства и ограниченията на средството за комуникация, пропуска съществена информация, необходима 
на средния потребител съгласно контекста, за да вземерешение за сделка на база осведоменост и следователно 
подтиква или е възможно да подтикне средния потребител да вземе решение за сделка, което в противен случай не 
би взел.
2. Заблуждаващо бездействие е също и търговска практика при която отчитайки характеристиките, описани в 
параграф 1, търговецът укрива или предоставя по неясен, неразбираем, двусмислен или несвоевременен начин 
такава съществена информация по смисъла на тази алинея, или когато пропуска да определи целта на търговската 
практика, ако вече не е ясна от контекста, и когато, и в двата случая това подтиква или е възможно да подтикне 
средния потребител да вземе решение за сделка, което в противен случай не би взел.
3. Когато средствата за комуникация при осъществяване на търговска практика налагат ограничения в пространството 
или времето, тези ограничения и всякакви мерки, предприети от търговеца за предоставяне на информация на 
потребителите чрез други средства, ще бъдат взети предвид при вземане на решението дали има пропусната 
информация.
4. В случай на оферта за покупка, информацията по-долу ще се счита за съществена, ако вече не е очевидна от 
контекста:

a) основни характеристики на стоката, до степен, отговаряща на средството за комуникация и стоката;
б) седалище и адрес на управление, географски адрес и самоличност на търговеца, като неговото търговско 

наименование и когато е приложимо, седалище и адрес на управление и идентичността на търговеца, за чиято 
сметка действа;

в) цената, с включени данъци, или когато естеството на стоката е такова, че цената не може да бъде изчислена 
предварително, начинът по който цената се изчислява, а също когато е необходимо, всички допълнително 
разходи по транспорт, доставка или пощенски такси или, когато тези не могат да бъдат изчислени в разумни 
граници предварително, факта че такива допълнителни такси може да бъдат дължими от потребителя;

г) уговорките за плащане, доставка, изпълнение и политика за разглеждане на жалби, ако те се отклоняват от 
изискванията за дължимата професионална грижа;

д) за стоки и сделки, включващи право на отказ или прекратяване, наличието на такова право.
5. Изисквания за предоставяне на информация, установени в законодателството на Общността във връзка с търговски 
съобщения, включително реклама или продажби, неизчерпателен списък от които се съдържа в приложение II, се 
считат за съществени.

РАЗДЕЛ 2
АГРЕСИВНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ

Член 8
Агресивни търговски практики

Агресивна е търговска практика, която във фактически контекст, отчитайки всички нейни характеристики и 
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обстоятелства, чрез тормоз, принуда, включително използване на физическа сила, или злоупотреба с влияние, 
значително накърнява или е възможно в значителна степен да накърни свободата на избор или поведение на 
средния потребител по отношение на стоката, и следователно го подтиква или е възможно да го подтикне да вземе 
решение за сделка, което в противен случай не би взел.

Член 9
Използване на тормоз, принуда и злоупотреба с влияние

При определяне дали търговска практика използва тормоз, принуда, включително използване на физическа сила, 
или злоупотреба с влияние, се вземат предвид:

a) изборът на време, мястото и степента на настойчивост;
б) използването на заплахи или обидни думи или поведение;
в) злоупотребата от страна на търговеца с всяко специфично нещастие или обстоятелство, от такава важност, 

че да накърни преценката на потребителя, което търговецът ясно съзнава, и да повлияе при решението му 
за продукта; г) всички обременителни или прекомерни недоговорни пречки, създадени от търговеца когато 
потребителят желае да упражни правата си по договора, включително правото да прекрати на договора или да 
промени стоката или търговеца;

д) всяка заплаха за предприемане на противозаконни действия.

ГЛАВА 3
КОДЕКСИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Член 10
Кодекси за поведение

Настоящата директива не изключва контрола, който държавите-членки насърчават, върху нелоялни търговски 
практики от страна на обвързалите се с кодекси и сезирането на тези органи от лица или организации по член 
11, ако производствата пред тези органи са в допълнение на съдебните или административни съдопроизводства 
предвидени настоящия член.
Сезирането на такива контролни органи не се счита за отказ от съдебни или административни мерки за защита 
предвидени в член 11.

ГЛАВА 4
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11
Въвеждане в действие

1. Държавите-членки осигуряват достатъчни и резултатни средства за борба срещу нелоялни търговски практики, с 
оглед постигане на съответствие с разпоредбите на настоящата директива в интерес на потребителите.
Такива средства включват законови разпоредби, съгласно които лица или организации придобили по силата на 
националното законодателство правен интерес към борбата с нелоялни търговски практики, включително конкуренти, 
могат:

a) да предявяват искове срещу такива нелоялни търговски практики;
    и/или
б) да сезират административните органи, които са компетентни да разглеждат жалби, или да започнат съответната 

законова процедура.
Всяка държава-членка решава кои от тези средства за защита да предостави и дали да даде възможност на 
съдилищата или административните органи да изискват предварително изчерпване на другите правни инструменти 
за разглеждане на жалби, включително онези по член 10. Тези средства за защита са трябва да са достъпни 
независимо дали засегнатите потребители са на територията на държавата-членка, където е регистриран търговеца, 
или в друга държава-членка.
Всяка държава-членка решава:

a) дали тези правни средства за защита могат да бъдат използвани независимо едно от друго или съвместно 
срещу много търговци от същия икономически отрасъл;

    и
б) дали тези правни средства могат да бъдат насочени срещу субект на кодекс за поведение, когато този кодекс 

насърчава неспазване на правни изисквания.
2. Съгласно разпоредбата на параграф 1, държавите-членки предоставят на съдилищата или административните 
органи правомощия, когато те считат, че е необходимо, ръководейки се от интересите на всички страни, и по-
специално от този на обществото:

a) да разпоредят прекратяване на, или да започнат съдопроизводство за прекратяване на нелоялни търговски 
практики;
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    или
б) ако нелоялната търговска практика все още не е осъществена, но е предстояща, да разпоредят забраната 

на практиката, или да започнат съдопроизводство за постановяване на забрана, дори без доказване за 
действителни вреди, или умисъл или небрежност от страна на търговеца. 

Държавите-членки също така издават разпоредби, които предвиждат възможност за привеждане в изпълнение, при 
ускорена процедура, на мерките, предвидени в първа алинея:

- било то с временно действие,
- или с окончателено действие,

като всяка държава-членка сама решава коя от двете възможности да избере.
Освен това държавите-членки може да делегират на съдилищата или административните органи правомощия 
с оглед премахване на продължаващи последствия от нелоялни търговски практики, прекратяването на които е 
постановено с окончателно решение:

a) да изискат обнародване на постановеното решение напълно или частично и във форма, която считат за 
подходяща;

б) да изискат в допълнение към публикацията коригиращо изявление.
3. Административните органи по параграф 1 трябва:

a) да бъдат съставени така че да не оставят никакви съмнения относно тяхната безпристрастност;
б) да имат достатъчни правомощия при решаване на жалби, за да контролират и изискват ефективно прилагане 

на техните решения;
в) да мотивират своите решения.

Когато правомощията по параграф 2 се упражняват изключително от административния орган, неговите решения 
винаги трябва да бъдат мотивирани. Освен това, в този случай е необходимо да се предвиди процедура, според 
която неправилно или необосновано упражняване на правомощията от административния орган, или неправилния 
или необоснован отказ от правомощията може, да бъдат предмет на преглед по съдебен ред.

Член 12
Съдилища и административни органи: доказване на твърдения

Държавите-членки предоставят на съдилищата или административните органи правомощия, за граждански или 
административни производства, предвидени в член 11:

a) да изискат от търговеца да представи доказателства относно точността на фактически твърдения свързани 
с търговска практика ако, отчитайки законния интерес на търговеца и всяка друга страна по производството, 
такова изискване е уместно на база обстоятелствата по конкретния случай; и

б) да считат фактическите твърдения за погрешни, ако не са представени доказателствата изискани по точка a) 
или са счетени за недостатъчни от съда или от административния орган.

Член 13
Санкции

Държавите-членки определят санкциите за нарушения на националните разпоредби, приети в изпълнение на 
настоящата директива и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното изпълнение. Санкциите 
трябва да бъдат ефективни, съразмерни и разубеждаващи.

Член 14
Изненения в Директива 84/450/ЕИО

Директива 84/450/ЕИО с настоящото се изменя както следва:

1. Член 1 се заменя от следния:

“Член 1
Целта на настоящата директива е да защити търговците от заблуждаващата реклама и вредоносните последици от 
нея и да определи условията, при които сравнителната реклама е разрешена.”;

2. в член 2:
- точка 3 се заменя от следната: 
“3. “търговец” означава всяко физическо или юридическо лице което осъществява дейност с предмет свързани с 
неговото занятие, занаят, работа или професия и всяко лице, което действа от името или за сметка на търговец.”,
- добавя се следната точка:
“4. “субект на кодекс” е всяко образувание, включително търговец или група търговци, носещи отговорност за 
съставянето и преразглеждането на кодекс за поведение и/или за контрол върху спазването на кодекса от онези, 
които са поели задължението да го спазват.”;

3. Член 3a се заменя със следния:
“Член 3 a
1. Сравнителна реклама, що се отнася до сравнението, се разрешава когато са спазени следните условия:



Сборник нормативни актове на Българското правителство и Регламенти на ЕС по въпросите за защита правата на потребителите

25

a) тя не е заблуждаваща по смисъла на член 2, параграф 2, член 3 и член 7, параграф 1 от настоящата директива 
или членове 6 и 7 от Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно 
нелоялните търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар;

б) тя сравнява стоки или услуги задоволяващи еднакви потребности или с еднакво предназначение;
в) тя обективно сравнява една или повече веществени, относими, проверими и представителни характеристики 

на тези стоки и услуги, които могат да включват и цена;
г) тя не поставя под съмнение или опетнява търговски марки, търговски наименования, други отличителни знаци, 

стоки, услуги, дейности или обстоятелства на даден конкурент;
д) за продукти с обозначение за произход, тя се отнася във всеки случай до продукти със същото обозначение;
е) тя не се възползва нелоялно от доброто име в обществото на търговска марка, търговско наименование или 

други отличителни знаци на даден конкурент или от обозначението за произход на конкурентни продукти;
ж) тя не представя стоки или услуги като имитации или копия на стоки или услуги, носещи запазена търговска 

марка или търговско наименование;
з) тя не създава объркване сред търговците, между рекламодателя и конкурент, или между търговски марки на 

рекламодателя, търговски наименования, други отличителни знаци, стоки или услуги на рекламодателя и тези 
на конкурента.

4. Член 4, параграф 1 се заменя от следния текст:
“1. Държавите-членки осигуряват достатъчни и ефективни средства за борба със заблуждаващата реклама с оглед 
постигане на съответствие с разпоредбите за сравнителна реклама в интерес на търговците и конкурентите. Такива 
средства включват правни разпоредби, съгласно които лица или организации, които по силата на вътрешното 
законодателство притежават правен интерес от борбата със заблуждаващата реклама или регулиращи сравнителна 
реклама, могат:

a) да предявяват съдебни искове срещу такава реклама;
    или
б) да сезират административния орган, който е компетентен да разглежда жалби или да възбужда съдебно 

производство, за наличието на такава реклама.
Всяка държава-членка решава кои от тези средства за защита да предостави и дали да даде възможност на съда или 
административните органи да изискват предварително изчерпване на другите установени средства за разглеждане 
на жалби, включително предвидените по член 5.
Всяка държава-членка решава:

a) дали тези правни средства за защита могат да бъдат използвани поотделно или в съвкупност срещу множество 
търговци от същия икономически отрасъл;

    и
б) дали тези правни средства за защита могат да бъдат насочени срещу субект на кодекс за поведение, когато 

съответния кодекс насърчава неспазване на правни изисквания.”;
5. Член 7, параграф 1 се заменя от следния текст: 
“1. Настоящата директива не създава пречка за запазване или приемане от държавите-членки на разпоредби с 
оглед осигуряване на по-разширена защита за търговци и конкуренти във връзка със заблуждаващата реклама.”

Член 15
Изменения на Директиви 97/7/EО и 2002/65/EО

1. Член 9 от Директива 97/7/EО се заменя от следният член:
“Член 9
Доставяне на непоръчани стоки по домовете
Като отчитат забраната на практики за доставяне на непоръчани стоки по домовете, определена в Директива 2005/29/
EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялните търговски практики от страна на 
търговци към потребители на вътрешния пазар []; държавите-членки вземат мерки, необходими за освобождаване 
на потребителя от всякаква насрещна престация, в случай на непоръчана доставка, като мълчанието не съставлява 
съгласие.

2. Член 9 от Директива 2002/65/EО се заменя от следния:
“Член 9
Като отчитат забраната на практики за доставяне на непоръчани стоки по домовете, определена в Директива 2005/29/
EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на 
търговци към потребители на вътрешния пазар, и без да се засягат разпоредбите от вътрешното законодателството 
на държавите-членки за мълчаливото подновяване на продажби от разстояние, когато такива разпоредби разрешават 
мълчаливото подновяване, държавите-членки вземат мерки за освобождаване на потребителя от всякаква насрещна 
престация, като мълчанието не съставлява съгласие.

Член 16
Изменения на Директива 98/27/EО и Регламент (EО) № 2006/2004

1. В приложението към Директива 98/27/EО, т. 1 се заменя от следния текст:
“1. Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски 
практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар (ОВ L 149,11.6.2005 г., стр. 22).”
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2. В приложението към Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. 
за сътрудничество между националните органи, отговорни за изпълнението на закона за защита на потребителите 
(Регламент за сътрудничество в защитата на потребителите) [12] се добавя следната точка:
“16. Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялните търговски 
практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар (ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22).”

Член 17
Информация

Държавите-членки предприемат подходящи мерки за уведомяване на потребителите за националното 
законодателство, отразяващо настоящата директива и когато е необходимо, насърчават търговци и субекти на 
кодекси да осведомяват потребителите за техните кодекси за поведение.

Член 18
Преглед

1. До 12 юни 2011 г. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета изчерпателен доклад 
за прилагането на настоящата директива, по-специално на член 3, параграф 9 и член 4, и на приложение I, за 
обхвата на по-нататъшното хармонизиране и опростяване на законодателството на Общността, отнасящо се до 
защитата на потребителите и в съответствие с член 3, параграф 5, за всички мерки които трябва да се вземат на 
равнище Общността  за да се гарантира добра  степен на защита на потребителите. Докладът се съпровожда, ако 
е необходимо, от предложение за поправки в настоящата директива или в други области от законодателството на 
Общността.
2. Европейският парламент и Съветът полагат усилия да предприемат действия по разглеждане на предложението 
в съответствие с Договора, в срок до две години от внасянето му в Комисията, за всяко представено предложение 
по параграф 1.

Член 19
Транспониране

Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административни разпоредби, необходими 
за привеждане в съответствие с настоящата директива в срок до 12 юни 2007 г. Те информират Комисията за това, 
както и за всякакви последващи изменения незабавно.
Държавите-членки прилагат тези мерки от 12 декември 2007 г., когато те влизат в сила. Когато държавите-членки 
приемат тези мерки, те препращат към настоящата директива или се придружават от препращащи текстове при 
официалното им публикуване. Държавите-членки сами избират процедура, по която се извършва препращането.

Член 20
Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила в деня след нейното публикуване в Официален вестник на Европейския 
съюз.

Член 21
Адресати
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
Съставено в Страсбург на 11 май 2005 година.

За Европейския парламент
Председател
J. P. Borrell Fontelles

За Съвета
Председател
N. Schmit

[1] ОВ C 108, 30.4.2004 г., стр. 81.
[2] Становище на Европейския парламент от 20 април 2004 г. (ОВ C 104 E, 30.4.2004 г., стр. 260), Обща позиция на 
Съвета от 15 ноември 2004 г. (ОВ C 38 E, 15.2.2005 г., стр. 1), Позиция на Европейския парламент от 24 февруари 
2005 г. (все още непубликувана в Официале вестник) и Решение на Съвета от 12 април 2005 г.
[3] ОВ L 250, 19.9.1984 г., стр. 17. Директива, изменена с Директива 97/55/EО на Европейския парламент и Съвета 
(ОВ L 290, 23.10.1997 г., стр. 18).
[4] ОВ L 144, 4.6.1997 г., стр. 19. Директива, изменена с Директива 2002/65/EО (ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 16).
[5] ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 51. Директива, последно изменена с Директива 2002/65/EО.
[6] ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 16.
[7] ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.
[8] ОВ L 171, 7.7.1999 г., стр. 12.
[9] ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
[10] ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
[11] ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
[12] ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ, КОИТО СЕ СЧИТАТ ЗА НЕЛОЯЛНИ ПРИ ВСИЧКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Заблуждаващи търговски практики

1. Твърдение за присъединяване като страна по кодекс за поведение, когато търговецът не е такава.
2. Представяне на знак за доверие, знак за качество или техен еквивалент, без да е получено необходимото 
разрешение.
3. Твърдение че кодексът за поведение е утвърден от обществен или друг орган, което е неистинско.
4. Твърдение, че търговец (включително неговите търговски практики) или продукт е одобрен, утвърден или 
разрешен от обществен или друг орган, което е неистинско или предявяване на такова твърдение, без да отговаря 
на условията за одобрение, утвърждаване или разрешение.
5. Отправяне на оферта за продажба на продукти на дадена цена, без наличие на никакво разумно основание, 
от страна на търговеца да вярва, че няма да е способен да предложи и достави или да осигури друг търговец да 
достави въпросните или равностойни продукти на същата цена, за период и в количества, които са разумни с оглед 
естеството на продукта, мащаба на рекламата и предложената цена (примамваща реклама).
6. Отправяне на оферта за продажба на продукти на определена цена и след това:

a) отказ да покаже рекламираното изделие на потребителите;
    или
б) отказ да приеме поръчки за него или да го достави в разумен срок;
    или

в) показване на дефектен образец на изделието, с цел да се наложи на пазара различен продукт (примамване 
и подмяна).

7. Невярно твърдение, че продуктът ще бъде наличен само за ограничен период от време, или ще бъде наличен при 
определени условия само за ограничен период от време, с цел да се предизвика незабавно решение и да се лишат 
потребителите от достатъчна възможност или време да направят избор на база осведоменост.
8. Обещание за осигуряване на сервизно обслужване на потребители, с които търговецът е общувал преди сделката, 
на език който не е официален език на държавата-членка, където е седалището на търговеца, и след това извършване 
на такова обслужване само на друг език, без ясно да се посочи това на потребителя, преди потребителят да извърши 
сделката.
9. Заявяване или създаване на впечатление по друг начин, че един продукт може да се продава законно, когато това 
не е така.
10. Представяне на права, произтичащи за потребителите от закона, като отличителна черта на предложението на 
търговеца.
11. Използване на редакционен материал в медиите за реклама на продукт, за чиято реклама търговецът е платил, 
без да пояснява това в съдържанието, или чрез образи или звуци, ясно разпознаваеми от потребителя (позоваваща 
се). Това е без да се засягат разпоредбите на Директива 89/552/ЕИО на Съвета [1].
12. Твърдение със съществени неточности относно естеството и степента на риска за личната сигурност на 
потребителя или неговото семейство, ако потребителят не закупи продукта.
13. Рекламиране на продукт, сходен с продукт произведен от конкретен производител, по начин, по който умишлено 
въвежда в заблуждение потребителя, като го подтиква да вярва, че продуктът е произведен от същия производител, 
когато това не е така.
14. Създаване, използване или реклама на пирамидална схема, в която вниманието на потребителя е насочено 
върху възможността да получи плащане, което ще дойде от привличането на други потребители в схемата, вместо 
от продажбата или употребата на продукти.
15. Твърдение, че търговецът има намерение да прекрати търговската си дейност или да се премести в друг 
търговски обект, когато това не е така.
16. Твърдение, че продуктите са в състояние да подпомогнат за спечелване при игри на късмета.
17. Невярно твърдение, че един продукт е може да лекува болести, нарушени функции или вродени дефекти. 281, 
23.11.1995 г., стр. 31). Директива, изменена с Регламент (EО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ОБЩНОСТТА, ВЪВЕЖДАЩО ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМАТА И ТЪРГОВСКИТЕ 
СЪОБЩЕНИЯ

Членове 4 и 5 от Директива 97/7/EО
Член 3 от Директива 90/314/ЕИО на Съвета от 13 юни 1990 г. относно групови туристически пътувания, групови 
туристически ваканции и групови туристически обиколки [1]
Член 3, параграф 3 от Директива 94/47/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 1994 г. относно 
защитата на купувачите с оглед на определени аспекти на договорите за придобиване частично право на ползване 
на недвижим имот за определен период [2]
Член 3, параграф 4 от Директива 98/6/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно 
защитата на потребителите при обозначаването на цените на продуктите, предлагани на потребителите [3]
Членове 86—100 от Директива 2001/83/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно 
кодекс на Общността във връзка с лекарствените продукти за хуманна употреба [4]
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Членове 5 и 6 от Директива 2000/31/EО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни 
аспекти на услугите на информационното общество, и в частност на електронната търговия на вътрешния пазар 
(“Директива за електронната търговия”) [5]
Член 1, буква г) от Директива 98/7/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. за изменение 
и допълнение на Директива 87/102/ЕИО за сближаването на законовите, подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки, отнасящи се до потребителския кредит [6]
Членове 3 и 4 от Директива 2002/65/EО
Член 1, параграф 9 от Директива 2001/107/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 януари 2002, изменяща 
Директива 85/611/ЕИО на Съвета, за съгласуване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби 
относно дружествата за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа, (ПКИПЦК) с оглед регулиране 
дейността на дружества и опростени проспекти [7]
Членове 12 и 13 от Директива 2002/92/EО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 г. за 
застрахователното посредничество [8]
Член 36 от Директива 2002/83/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно 
животозастраховането [9]
Член 19 от Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за пазарите на 
финансови инструменти [10]
Членове 31—43 от Директива 92/49/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. за съгласуване на законовите, подзаконовите 
и административни разпоредби относно прякото застраховане, различно от животозастраховането [11] (Трета 
директива за застраховки, различни от животозастраховане)
Членове 5, 7 и 8 от Директива 2003/71/EО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно 
предстоящо публикуване на проспекта при публично предлагане на ценни книжа или когато се допускат ценни книжа 
до търгуване [12]
[1] ОВ L 158, 23.6.1990 г., стр. 59.
[2] ОВ L 280, 29.10.1994 г., стр. 83.
[3] ОВ L 80, 18.3.1998 г., стр. 27.
[4] ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67. Директива, последно изменена с Директива 2004/27/EО (ОВ L 136, 30.4.2004 г., 
стр. 34).
[5] ОВ 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
[6] ОВ 101, 1.4.1998 г., стр. 17.
[7] ОВ 41, 13.2.2002 г., стр. 20. [8] ОВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 3.
[9] ОВ L 345, 19.12.2002 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2004/66/EО на Съвета (ОВ L 168, 1.5.2004 г., 
стр. 35).
[10] ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.
[11] ОВ L 228, 11.8.1992 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2002/87/EО на Европейския парламент и на 
Съвета (ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1).
[12] ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64. 

Шеста част

Институции

Функции и координати на държавните институции, осъществяващи надзор над пазара в България, на които може да 
сигнализирате за нередности и които могат да ви съдействат при нарушени потребителски права.

1. Комисия за защита на потребителите:  http://www.kzp.bg/

Комисия за защита на потребителите (КЗП) осъществява контрол по прилагането на Закона за защита на 
потребителите (ЗЗП), Закона за туризма (ЗТ), Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (ЗЛАХМ), 
Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ) и подзаконовите актове по тяхното прилагане.
Същевременно Комисия за защита на потребителите е и специализиран държавен орган за защитата на 
икономическите интереси на потребителите и наред с Държавната агенция по метрология и технически надзор и за 
надзор на пазара на нехранителни стоки.
Правомощията й са насочени към контрол за законосъобразното извършване на туристически дейности; защитата 
на потребителите срещу рискове от придобиване на стоки или услуги, които могат да увредят живота, здравето или 
имуществото им и свързаната с това борба с намиращите се на пазара опасни стоки; съдействие на потребителите 
при защитата на техните икономически интереси; налаганена санкции и принудителни административни мерки в 
предвидените от закона случаи, администриране и участие с представител в помирителните комисии за извънсъдебно 
решаване на спорове между потребители и търговци и т.н.

Основните компетенции на Комисията по търговия и защита на потребителите са свързани с контрол по отношение 
на:

• предлагане на опасни за живота и здравето промишлени стоки;
• липса на етикет и друга информация за предлаганите стоки;
• необявяване на цените на стоките и услугите;
• неиздаване на документ за продажба (касова бележка или фактура);
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• излъчване на заблуждаваща, непочтена или непозволена сравнителна реклама;
• наличие на неравноправни клаузи в договори с общи условия, прадлагани на потребителите;
• предоставяне на туристически услуги от нелицензирани туроператори, турагенти, хотелиери и ресторантьори;
• предоставяне на туристически услуги в некатегоризирани места за наставане и заведения за хранене и 

развлечения;
• несъответствие на предлаганите услуги с изискванията на съответната категория туристически обект;
• продажба на лекарства над нормативно установените пределни цени;
• неспазване на изискванията при търговия с тютюневи изделия.

Комисия за защита на потребителите може да съдейства на потребителите за доброволно уреждане на гаранционни 
и рекламационни спорове с търговците. 

Горещ телефон за сигнали: 0 700 111 22 
(на цената на 1 градски разговор от цялата страна).

2. Комисия за регулиране на съобщенията: http://www.crc.bg/

КРС осъществява секторната политика в далекосъобщенията и секторната пощенска политика

Основни функции:
В областта на далекосъобщенията - в т.ч. фиксираната телефония, мобилна телефония, кабелни оператори, 
радио и телевизионно излъчване, интернет.

- регулира и контролира осъществяването на далекосъобщенията;
- издава лицензии и разрешения на операторите на далекосъобщителни услуги;
- информира обществеността и извършва обществени консултации и допитвания по важни проблеми на 

далекосъобщенията;
- контролира спазването на нормативните актове в областта на далекосъобщенията; принципите на 

ценообразуването; качеството на услугите; условията, предвидени в лицензиите.

В областта на предоставянето на пощенските и куриерските услуги:
- Осигурява условия за конкуренция на пощенския пазар и равнопоставеност на пощенските оператори.
- Издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема лицензии за универсална (стандартна поща) пощенска 

услуга и издава удостоверения за регистрация за извършване на неуниверсални (куриерски) пощенски услуги.
- Защитава интересите на потребителите на пощенски услуги.
- Определя с решение мерки за опазване тайната на кореспонденцията и осъществява контрол по тяхното 

изпълнение.
- Определя с решение нормативи за качеството на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване, 

които се отнасят до срока за изпълнение на услугата, редовността на събиране и доставка на пощенските пратки 
и осигуряване надеждността на услугата; решението се обнародва в “Държавен вестник”.

- КРС контролира спазването на: нормативните актове в областта на пощенските услуги; лицензионните условия; 
изискванията за извършване на неуниверсални пощенски услуги; нормативите за качество на универсалната 
пощенска услуга; изискванията за тайната на кореспонденцията; изискванията за опазване на околната среда 
при изпълнение на пощенските услуги.

Към Комисията за регулиране на съобщенията може да се обръщате за случаи, свързани с:
- Коректност на сметките;
- Качество на услугите;
- Непредоставяне на услуги.

За контакт:
София 1000
ул.”Гурко”6
тел. 02/9492418
E-mail: info@crc.bg 

3. Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве - РИОКОЗ (познати като ХЕИ): 
http://www.siokoz.com

Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве осъществяват дейности по:
• контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките 

и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда;
• контрол върху заразните болести;
• контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица,
 заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, както и на други лица по
 епидемични показания;
• промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;
• лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на
 лиянието им върху здравето на гражданите;
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• наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените
 сгради, на замърсителите в храни и на питейните води;
• методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото
 здраве;
• разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на
 общественото здраве;
• изпълнение на национални програми и проекти в областта на опазването на общественото
 здраве;
• следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.

4. Държавна агенция по метрология и технически надзор (ДАМТН)

Държавна агенция по метрология и технически надзор е самостоятелно ведомство – второсетепенен разпоредител 
с бюджетни кредити към министъра на икономиката. Нейните основни функции са:

• в областта на държавното управление на метрологията: изготвяне и предлагане за утвърждаване на национални 
еталони и на дългосрочна програма за развитие на националните еталони; одобряване или отнемане на 
одобряването на типа на средства за измерване и определяне на периодичността на последващите проверки 
на средствата за измерване; оправомощаване или отнемане на оправомощаването на лица за извършване на 
проверка на средства за измерване; осъществяване на метрологичен надзор;

• в областта на надзора върху пазара: осъществяване на надзор на пуснатите на пазара и/или пуснатите в действие 
продукти, за които има съществени изисквания, определени в подзаконови актове към Закона за техническите 
изисквания към продуктите; издаване и отнемане на разрешения на лица за оценяване съответствието на 
продуктите със съществените изисквания Закона за техническите изисквания към продуктите; осъществяване 
на технически надзор на съоръженията с повишена опасност; издаване и отнемане на лицензии на лица за 
осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност.

Към Държавната агенция по метрология и технически надзор може да се обръщате за:
• Използване от търговците на везни или други средства за измерване с неверни показатели;
• Опасни промишлени стоки, установени в наредби към Закона за техническите изисквания към продуктите;
• Неравномерно използване на знака “СО”;
• Прoдажба на некачествени течни горива.

ДАМТН Контакти:
Главна дирекция “Надзор на пазара”
София 1000,
ул. “6-ти септември” №21
Тел: (+359 2) 980 92 96, (+359 2) 989 8488 вътр. 393/353, факс (+359 2) 988 32 32
e-mail: mktinspdiv@sasm.orbitel.bg

Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди”
София 1125,
бул. “Г.М.Димитров” 52 б
Тел: 02/9711101; 02/8735298; 02/8737670
e-mail: metrolog1@abv.bg 

Главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива”
София 1784,
ул. “Проф. Петър Мутафчиев” №2
Тел.: (+359 2) 975 38 12, тел./факс: (+359 2) 762 490
e-mail: fuelinsp@mail.orbitel.bg 

5. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР): http://www.dker.bg

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (Комисията) е независим специализиран държавен орган, 
който осъществява регулирането на дейностите в енергетиката и във водоснабдителните и канализационни услуги. 
Комисията е колегиален орган, състоящ се от 13 членове.
Основните компетенции на Комисията съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за регулиране на 
водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ) са:

• Правна и регулаторна рамка – разработва проекти на нормативни актове в енергийния и воден сектор; 
• Ценово регулиране – определя цените на електроенергия, топлоенергия, природен газ и В и К услуги;
• Лицензиране – издава лицензии на производителите и търговците на електроенергия, топлоенергия и природен 

газ;
• Контрол – осъществява текущ и последващ контрол на лицензираните дружества;
• Развитие на пазара на електрическа енергия и природен газ;
• Жалби и работа с потребителите – разглежда жалби и сигнали на потребителите и посредничи за доброволно 

уреждане на спорове.
Към комисията може да се обръщате при нередности свързани с:

- електроснабдяване; 
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- топлоснабдяване;
- газоснабдяване;
- водоснабдяване и канализация.

За да имат вашите сигнали по-голяма ефективност, можете да се запознаете с вътрешните правила за разглеждане 
на жалби на потребители и доброволно уреждане на спорове:

За контакти:
София 1000
Дондуков 8-10
тел.: 02/988 87 30, факс: 02/988 87 82
dker@dker.bg 
Телефон за жалби на потребители: 02/9801551.

6. Национална здравноосигурителна каса (НЗОК): http://www.nhif.bg/bg/default.phtml?w=1152&h=830

Национална здравноосигурителна каса осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурените 
лица до медицинска помощ, чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен 
избор на изпълнител (лекар), сключил договор с районна здравноосигурителна каса.
Националната здравноосигурителна каса цели подобряване на здравните резултати и качеството на живота, 
регулиране и повишаване на социалната, здравната и икономическата ефективност на здравните разходи, 
подобряване качеството на предоставените услуги и равнопоставеността при тяхното използване, въвеждане на 
механизми за достойно заплащане на медицинските специалисти и положителна промяна в отношенията между 
лекар и пациент.

Национален телефон на НЗОК за консултации на граждани – 0800 14 800

Приемна на НЗОК за консултации на граждани: София 1407, кв. Лозенец, ул.”Любата” №15

Сектор “Права на пациентите”: 9659 121; 9659 159; 9659 387

7. Агенция по туризъм - http://www.tourism.government.bg/bg/index.php

Специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на туризма.
• организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт; извършва регистрация за 

туроператорска или туристическа агентска дейност и категоризация на туристически обекти в предвидените от 
закона случаи;

• провежда съвместно с компетентните ведомства държавната политика по отношение на обучението и повишаване 
квалификацията на кадрите в туризма;

• взаимодейства с органите на местното самоуправление и местната администрация и с областните управители 
при осъществяване на правомощията им в сферата на туризма;

• осъществява методическото ръководство на дейността на регионалните и местните туристически информационни 
центрове;

• организира създаването и поддържането на единната система за туристическа информация, включително на 
Националния туристически регистър;

• ръководи Националния съвет по туризъм;
• издава правилниците за дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически 

агенти (ЕКРТТА) и на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) и организира и 
ръководи дейността им в качеството си на техен председател;

• разработва и участва в обсъждането на проекти на нормативни актове в областта на туризма.

София
ул. Света София 1
Тел.: 987 97 78
Факс.: 989 69 39
E-mail: info@bulgariatravel.org 
www.bulgariatravel.org 

8. Национална ветеринарно-медицинска служба (НВМС)

Националната ветеринарно-медицинска служба е специализиран орган за ръководство, контрол, организиране 
и координиране на ветеринарномедицинската дейност в Република България. Тя е самостоятелно ведомство - 
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите. Основните функции на 
Националната ветеринарно-медицинска служба са свързани с:

• Здравеопазването на животните и опазване на хората от зоонози;
• Ветеринарно-санитарния контрол върху:

1. Отглеждането и търговията с животни;
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2. Развъдната дейност;
3. Добива, преработката, съхранението, транспортирането и търговията със суровини и продукти от животински  

произход;
4. Адитиви, фуражи и фуражни добавки;
5. Контрола върху вноса, износа и транзита на живи животни и ветеринарномедицинските препарати;
6. Контрола върху спазването на правилата за защита и хуманно отношение към животните;
7.Опазване на околната среда от вредните въздействия на животновъдството и свързаните с него 

производства.

Контакти: 
София - 1606
бул.”П.Славейков” № 15А,
тел. 952-13-45, факс 954-95-93 

9. Общински звена за защита на потребителите - http://www.bnap.org/institucii/obshtinski-zwena/

Общинската администрация играе съществена роля в защитата на правата и интересите на потребителите, живеещи 
и пазаруващи на територията на общината. Преди всичко общинската власт е най-близо до хората. Особено в по-
малките общини, където няма местни звена на централните ведомства, общината е мястото, където гражданите 
търсят съвет и авторитента закрила. Значението на общинската администрация и по-специално на звената за 
защита на потребителите се разкрива в следните основни насоки:

1. Контрол по спазване на изискванията на Закона за защита на потребителите и за правилата за 
търговия и други потребителски закони
Наред със специализирания държавен орган Комисията по търговия и защита на потребителите, общинската 
администрация е контролен орган по спазване на изискванията на основния потребителски закон. Правомощията 
на общинските звена за защита на потребителите и на КТЗП са почти идентични. Те се изразяват във възможностите 
за налагане на принудителни административни мерки за спиране и забрана на реализацията на опасните стоки, в 
контрола в търговските обекти по спазване на нормите, осигуряващи правото на информация на потребителите, 
в даването на задължителни предписания по спазване на законодателството и отстраняване на допуснатите 
нарушения и налагането на административни санкции на нарушителите.

2. Сигнални и координиращи функции
Обикновено най-актуалните сигнали пороизхождащи от потребителите постъпват в общините. Те би трябвало и най-
бързо да реагират на тях било като сами извършат проверка, било като изискат такава от компетентните органи. 
Разбира се, последното предполага добро познаване както на действащото законодателство, така и на структурата 
на контролните орагни, за да може сигналът правилно да бъде отнесен по компетентност и да не се изгуби излишно 
време в движение на преписката между институциите. Особено важен е обмена на информация по отношение 
на опасните стоки, тъй като е много вероятно те да са пуснати на пазара и на територията на други общини и да 
застрашават нищо не подозиращи граждани.

3. Предоставяне на информация и съвети на потребителите
Това задължение общинските звена за защита на потребителите обхваща предоставянето на юридически 
консултации на потребители, чийто права са засегнати, информирането за опасни стоки, даването на препоръки за 
успешно потребителско поведение, предоставянето на друг вид информация, която касае потребителите, като напр. 
за регистрираните търговски обекти, местата за извършване на амбулантна търговия на територията на общината 
и др.

4. Оказване на съдействие при защитата на икономическите интереси на потребителите
Основните аспекти защитата на икономическите интереси на потребителите са свързани с помощта при реализиране 
на правото на рекламация и на връщането на платеното при упражняване на правото на отказ от договор сключен 
извън търговския обект или от разстояние. Разбира се, общинската администрация не разполага с властнически 
правомощия да реши по задължителен за страните начин спора между потребител и търговец, но авторитета 
на общинските служители и тяхното добро познаване на потребителското законодателство биха могли да бъдат 
неоценими при опосредстването н адиалога между потребителя и търговеца, при който двете страни да стигнат до 
взаимоприемлив компромис.

5. Регулиране на търговската дейност на територията на общината
Това право принадлежи на общинските съвети, които могат да приемат наредби за регламентиране на онези аспекти 
от търговската дейност, които не са намерили регулация в нормативните актове на централната власт. В тези 
наредби обикновено се установяват изискванията към търговските обекти и местата за извършване на амбулантна 
търговия, начините за рекламиране на територията на общината и др. От съществено значение е при изготвянето 
на тези нормативни актове да бъдат привлечени и служителите на общинските звена за защита на потребителите, 
за да бъдат те съобразени както със специалните потребителски закони, така и с потребностите и проблемите на 
потребителите в общината.

Национално сдружение на служителите на общини от направление търговия, туризъм и защита на 
потребителите в Република България
гр. Русе – 7000
ул. “Черно море” № 2, ет. 2;
тел. 082/ 822 443, 082/ 825 676.



Сборник нормативни актове на Българското правителство и Регламенти на ЕС по въпросите за защита правата на потребителите

33

10. Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА)
Агенцията осъществява административното обслужване и контрол на вътрешните и международни автомобилни 
превози на пътници и товари, извършвани от български и чуждестранни превозвачи на територията на Република 
България.
Към ИААА може да се обръщате при констатирани нередности с:

• таксиметрови превозвачи (неиздаване на касова бележка, неправилно тарифиране или оповестяване на 
тарифата за превоз и др.)

• маршрутни таксиметрови превозвачи
• междуградски или международни автобусни линии

София 1000
ул.”Гурко” 5
Горещ телефон - 02/930 88 94
Главна дирекция “Държавна автомобилна инспекция и АНД” 
(+359 2) 930 88 40
(+359 2) 930 88 10

11. Комисия за защита на конкуренцията - http://www.cpc.bg/public/
Към комисията за защита на конкуренцията може да се обръщате със сигнали в случай на:

• Злоупотреби, извършване от предприятия с монополно или господстващо положение, като например налагане 
на необосновано високи цени и други търговски условия и създаване на искуствен дефицит

• Въвеждане в заблуждение или имитиране на продуктите на друг производител относно цената и качествата на 
предлаганите стоки и услуги

• Дъмпингови цени
• Използване на принуда или други противоправни способи за мотивиране на клиентите да придобият определен 

продукт
Контакти: 
София 1000, бул. “Витоша” Nо 18
Председател (02) 986 09 58
Зам.-Председател (02) 981 96 39
Зам.-Председател (02) 981 65 82
Главен секретар (02) 980 61 12
Дирекция “Административно-техническо обслужване” (02) 988 43 86
Дирекция “Правно-икономически анализи (02) 988 29 97
Дирекция “Информатика, съобщения и капиталов пазар” (02) 980 61 12
Дирекция “Промишленост и транспорт” (02) 988 41 32
Дирекция “Европейска интеграция” (02) 988 37 74
Дирекция “Държавни помощи” (02) 988 37 74
Ел. - поща: cpcadmin@cpc.bg 

12. Комисията за финансов надзор (КФН): www.fsc.bg

Комисията за финансов надзор (КФН) е специализиран държавен орган за регулиране и контролиране на финансовата 
система. Основната й роля е да съдейства за поддържане на стабилност, прозрачност и доверие на инвестиционния, 
застрахователния и осигурителния пазар и да защитава интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените 
лица;

Основните функции на Комисията са:
- Регулаторна дейност - изготвя и приема наредби и инструкции, предвидени в законите, издаване на указания 

и инструкции относно прилагането и тълкуването на Кодекса за социалното осигуряване, Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането и Закона за здравното осигуряване, както и на подзаконовите 
нормативни актове по тяхното прилагане във връзка с осъществяване на финансовия надзор.

- Лицензионна дейност - издава разрешения за дейност на компаниите на пазара в областта на застраховането, 
осигуряването и инвестициите - публични дружества и други емитенти на ценни книжа; инвестиционни 
посредници; инвестиционни и управляващи дружества; организирани пазари на ценни книжа и Централен 
депозитар; пенсионноосигурителни дружества; застрахователни дружества; здравноосигурителни дружества; 
застрахователни брокери.

- Надзор на пазара - следи спазването на законовите изисквания, финансовото състояние на дружествата и 
достоверността на предоставяната от тях информация.

Към комисията за финансов надзор може да се обръщате в случай на проблеми в дейността на:
- пенсионноосигурителните дружества;
- застрахователните дружества и брокери;
- здравноосигурителните дружества;
- инвестиционни посредници.
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За контакти:
Адрес:
1303 София
ул. “Шар планина” №33
e-mail: bg_fsc@fsc.bg
web: www.fsc.bg

Телефонна централа:
тел:   02/ 94 04 999
факс: 02/ 829 43 24
Пресцентър:
тел:   02/ 94 04 582, 02/ 94 04 793 

13. Български институт за стандартизация - http://www.bds-bg.org/

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България. 
БИС разработва, приема и одобрява български стандарти, участва в работата на европейските и международните 
организации за стандартизация, където представя националното становище. Стандартите са общопризнати правила 
и норми и може да включват подробни технически спецификации (характеристики и изисквания към продуктите), 
процедури за производство, методи за изпитване и оценяване на съответствието.
Когато се прилагат стандарти, се постига по-добра ефективност при производството на продуктите и подобряване 
на услугите и се удовлетворяват в по-голяма степен очакванията на потребителите и клиентите. За да се повиши 
доверието на обществото към стандартите, е необходимо при тяхното разработване и обсъждане да участват 
повече заинтересувани от стандартизацията страни Стандартите са пряко свързани както с начина ни на живот, 
така и с условията на работа, като все по-често обхващат и услугите. Много често, дори когато не го осъзнаваме, 
стандартите правят живота ни по-безопасен, по-здравословен и по-лесен. Те са средство за информация, улесняват 
търговията и общуването между партньорите.
Стандартите подпомагат икономическото развитие, което е в полза на цялото общество. Последните изследвания 
показват, че с разработване, приемане и прилагане на стандартите в развитите европейски страни се спестяват 
около 15 милиарда евро за година за изследване и разработване на нови технологии за производство. 

Основните фактори, повлияли върху изработването на актуална политика на Европейския съюз за защита на 
потребителите, са свързани с практическото въвеждане на новите евробанкноти и монети, новите социални, 
икономически и технологични моменти, каквито са например електронната търговия, актуалното състояние на 
Вътрешния пазар и перспективите, свързани с разширяването на Съюза. Не на последно място на преоценка са 
поставени и тези аспекти от икономиката на потреблението и тяхното правно регламентиране, които осигуряват 
нужната сигурност за гражданите на съюза да извършват сделки навсякъде в рамките на Вътрешния пазар.
Новата Стратегия за защита на потребителите ще бъде съсредоточена върху решаването на три основни цели: 

• Осигуряване на високо общо ниво на защита на потребителите; 
• Засилване на ефективността на правната регламентация, касаеща защитата на потребителя; 
• Стимулиране участието на организациите на потребителите в реализиране на политиките на Европейския 

съюз. 

Седма част

I. Резолюция на Съвета на Европейския съюз от 31 май 2007 година относно 
стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите за периода 2007-2013 г. 

(2007/C 166/01)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
ПРИПОМНЯ, че съгласно член 153 от Договора за създаване на Европейската общност:

a) Общността допринася за защита на здравето, безопасността и икономическите интереси на потребителите, както 
и за   утвърждаване на правото им на информация, образование и организиране в защита на техните интереси;

б) изискванията за защита на потребителите се вземат пред вид при определяне и осъществяване на други политики 
и дейности на Общността.

 ОТЧИТА важната роля на политиката за защита на потребителите при изграждането на вътрешния пазар и 
взаимодействието й със свързаните с него политики. Доверието на потребителите и на икономическите среди е 
предпоставка за доброто функциониране на вътрешния пазар и създава стимули за конкуренцията, нововъведенията 
и икономическото развитие. Информираните и разполагащи със средства за защита потребители, които имат 
действителни права и са уверени в тях, се явяват движеща сила на икономическия успех и промяната.

ОТЧИТА потенциала на вътрешния пазар на дребно, който все още е до голяма степен разпокъсан и ограничен на 
национално ниво, да осигурява ползи за потребителите и икономическите среди, като премахва бариерите и по този 
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начин разширява възможностите за потребителите и търговците на дребно.

ОТЧИТА възможностите, осигурени от новите технологии, особено в цифрова среда, и нововъведенията за посрещане 
на избора на потребителите и обезпечаване на по-широк достъп до нови пазари, както и предизвикателствата 
при осигуряването на достатъчни, ясни, прозрачни и гарантирани потребителски права, и пред по-нататъшната 
разработка на механизми за устойчиво потребление и за разбиране на потребителското поведение.

ПОДЧЕРТАВА, имайки предвид и принципа на субсидиарността, посочен в член 5 от Договора за създаване на 
Европейската общност, важната роля на правото на Общността за осигуряване на високо ниво на защита на 
потребителите и необходимостта от ефективни механизми за прилагане на закона, включително по отношение на 
трансграничните потребителски сделки.
 
ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, че потребителските интереси следва да бъдат включени във всички области на европейската 
политика. Това е необходимо условие за ефективна политика за защита на потребителите и добра база за постигане 
на целите на Лисабонската стратегия. Загрижеността относно икономическите интереси на потребителите и тяхната 
информираност, по-конкретно, е свързана с редица специализирани политики. Включването на потребителските 
интереси в други области на политиките, в това число услугите от общ интерес, представлява съвместна задача, 
която трябва да бъде изпълнена от всички институции на ЕС и от държавите-членки.

I. ПРИВЕТСТВА разработката на стратегия на Комисията за политика за защита на потребителите за периода 
2007-2013 г. [1] на равнището на ЕС, която акцентира върху осигуряването на максимален избор и създаването на 
максимално доверие у потребителите, като им предоставя права и ги защитава, насърчава заетостта и растежа, и 
разширява конкурентните пазари, и има за цел постигането на по-интегриран и по-ефективен вътрешен пазар на 
дребно.

II. ПРИЗОВАВА КОМИСИЯТА да приложи тази стратегия с трите й основни цели и заедно с това, по-конкретно:
1. да продължи политиката си на защита на потребителите, насочена към прозрачност на пазара и укрепване 

на капацитета на вътрешния пазар, с цел удовлетворяване на очакванията на потребителите. Една политика 
за защита на потребителите, която се стреми към осигуряване на ефективни пазари, допринася за растежа и 
заетостта, и увеличава благосъстоянието на потребителите;

2. да даде приоритет на високо ниво на защита на потребителите и на осигуряване на избор и достъп на потребителите 
в рамките на Общността, като по този начин обезпечи потребителското доверие за трансграничните покупки или 
договори, и да обърне особено внимание на разработката на политиката и мерките за защита на потребителите 
по отношение на услугите;

3. да осигури съгласуваност на оперативните цели с целите, залегнали в Решението № 1926/2006/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно създаване на програма за действия на Общността в 
областта на политиката за защита на потребителите (2007-2013 г.) [2];

4. да утвърждава и гарантира интересите на потребителите в един непрекъснато глобализиращ се свят и да ги 
утвърждава в контекста на международните отношения и чрез международни споразумения;

5. да извърши преглед на общностното законодателство в областта на защитата на потребителите с оглед 
опростяване, модернизиране, по-добро регулиране, отстраняване на съществуващите несъответствия и зачитане 
на изискванията на новите технологии, при надлежно спазване на принципа на субсидиарността, изложен в член 5 
на Договора за създаване на Европейската общност, и да представя, когато това е целесъобразно и при отчитане 
на резултатите от консултациите по Зелената книга относно прегледа на общностното законодателство за защита 
на потребителите, предложения за съответни изменения на законодателството, при условие че въпросните 
права и задължения осигуряват висока степен на защита на потребителите и подобряват функционирането на 
вътрешния пазар;

6. да направи преглед на възможностите съществуващите законодателни разпоредби да бъдат допълнени от 
механизми за саморегулиране и съвместно регулиране;

7. да оказва подкрепа за обширно, ориентирано към потребителите проучване за оценка на функционирането 
на пазара, както и на очакванията и поведението на потребителите, да създаде насочени към потребителите 
механизми за наблюдение с оглед направляване и оценка на политиката за защита на потребителите и да 
разработи подходящи индикатори на базата на съответните експертни познания;

8. да оказва подкрепа за сътрудничеството между институциите за прилагане на свързаните с потребителите закони 
и на законодателството, регламентиращо безопасността на продуктите, да укрепва междуинституционалното 
взаимодействие, да продължава разработката на информационни системи и да разширява международните 
споразумения за съвместно административно сътрудничество между ЕС и трети държави;

9. да следи непрекъснато за ефикасното прилагане на съществуващите препоръки, съдържащи специфични 
минимални гаранции за алтернативните процедури за разрешаване на спорове, и да работи за по-широко 
прилагане и укрепване на предвидените в тях принципи, както и да осигурява по-добро взаимодействие между 
съществуващите алтернативни механизми за разрешаване на спорове и да осъществява по-добра комуникация 
със съществуващите информационни средства;

10. да разгледа внимателно механизмите за колективно обезщетение и да представи резултатите от текущите 
проучвания по въпроса, с оглед евентуални предложения или действия;

11. да обърне особено внимание на изискванията за защита на потребителите и за осигуряване на избор и удобства 
за потребителите при приключване на изграждането на вътрешния пазар на финансови услуги в светлината 
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на изключителното значение на избора на финансови продукти за потребителите, например що се отнася до 
осигуряване на старините им или финансиране на недвижимо имущество;

12. да придава по-голямо значение на цялостните оценки на въздействието на всички политики, засягащи 
дълготрайните интереси на потребителите;

13. да привлече заинтересованите страните по политиката за защита на потребителите към по-активно участие 
в консултации, организирани в рамките на други политики на Общността, по предложения със значително 
въздействие върху потребителите.

III. ПРИЗОВАВА КОМИСИЯТА И ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ:
14. да продължат да се борят за по-добра координация между интересите и приоритетите на отделните политики и да 

приведат политиките си за защита на потребителите в по-тясно съответствие с други специализирани политики, 
по-специално политиките в областта на икономиката, транспорта, опазването на околната среда, енергетиката 
и телекомуникациите;

15. да работят за по-ефективна защита и образоване на потребителите във всички държави-членки, включително 
образоване по въпросите на устойчивото потребление, така че да се осигури съществуването на еднакво активни 
и осведомени потребители в целия вътрешен пазар;

16. да продължат укрепването на правоприлагащите системите в държавите-членки и сътрудничеството между 
тях в областта на защитата на потребителите, като в същото време засилват сътрудничеството в областта на 
прилагането на законодателството за защита на потребителите;

17.  да продължат да защитават интересите на потребителите по отношение на услугите от общ интерес и да 
подкрепят в необходимата степен потребителите при упражняване на техните права;

18. да вземат пред вид интересите на потребителите при разработката на схеми за стандартизация и етикетиране на 
европейско и на национално равнище и да работят за гарантиране на потребителските интереси на международно 
равнище;

19. да отчетат голямото значение на ефективните и представителни сдружения на потребителите, които да могат по 
независим начин да представляват потребителските интереси на общностно равнище и в държавите-членки;

20. да осигурят постоянна подкрепа за Мрежата на европейските потребителски центрове (ECC-Net), както и пунктове 
за контакт във всички държави-членки с оглед подпомагане на потребителите за ефективно разрешаване на 
трансгранични спорове.

IV. ПРИЗОВАВА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ да гарантират отчитането на целите на Стратегията на политиката за защита 
на потребителите при разработката на националните си политики.
V. ПРИЗОВАВА Комисията:

а) да провежда редовни консултации с държавите-членки с цел оценка на прилагането на стратегията и, при 
необходимост, въвеждане на следващия етап на изменения или корекции, както и

б) да докладва за напредъка, постигнат в областта на политиката за защита на потребителите, като освен това 
представи междинен доклад за изпълнението на Стратегията на политиката за защита на потребителите до 
месец март 2011 г. и ex post доклад за оценка до месец декември 2015 г.

II. Стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите 2007-2013 г. 
Увеличаване на правата на потребителите, повишаване на 

тяхното благосъстояние, осигуряване на ефективната им защита. 
(Текст от значение за ЕИП)

1. РЕЗЮМЕ

493-те милиона европейски потребители са в центъра на трите основни предизвикателства, пред които е изправен 
ЕС: икономически растеж, работни места и нуждата да се възстанови връзката с гражданите. Те са живителната 
енергия на икономиката, тъй като тяхното потребление представлява 58% от БВП на ЕС. Уверените, информирани 
и оправомощени потребители са двигателят на икономическата промяна, тъй като техните предпочитания дават 
импулс на нововъведенията и ефективността. Но именно в качеството им на потребители, ЕС може да повлияе по 
най-директен начин върху ежедневието на гражданите и да покаже преимущствата на ЕС.
Отговорът на тези предизвикателства се крие във придобиването от потребителите на уменията и средствата, за 
да изпълнят ролята си в съвременната икономика, като направят така, че пазарите да работят за тях и се осигури 
ефективна защита срещу рискове и заплахи, с които не могат да се справят индивидуално.

Вътрешният пазар изигра централна роля при преодоляването на икономическите предизвикателства за Европа 
и осигуряването на осезаеми ползи за гражданите на ЕС. Но потребителската позиция на вътрешния пазар и 
по-специално на пазарите за търговия на дребно се нуждае от по-нататъшно укрепване. Новият икономически, 
социален, екологичен и политически контекст изисква преосмисляне на политиката на ЕС спрямо потребителите.

Мястото на политиката за защита на потребителите на ЕС ще е в основата на следващата фаза от развитието на 
вътрешния пазар, както е предвидено в съобщението на Комисията до пролетната сесия на Европейския съвет 
относно Прегледа на единния пазар[1].

Вътрешният пазар има потенциал да бъде най-големият пазар на търговия на дребно[2] в света. Днес вместо 
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това, той остава силно фрагментиран в рамките на националните граници, като са образувани 27 мини-пазари за 
търговия на дребно. С революцията на електронната търговия, която все още не е достигнала критичната си маса, 
се трансформира и способността за интегриране на пазарите за търговия на дребно в ЕС, за да даде силен тласък 
на конкурентоспособността и разшири възможностите пред гражданите на ЕС. Докато технологичните средства 
навлизат все по-широко, ответните реакции на фирмите и потребителите изостават значително, ограничавани 
съответно от препятствия във вътрешния пазар и липса на доверие в трансграничното пазаруване.

Както за преодоляването на фрагментацията на вътрешния пазар, така и за подобряването на работата на 
потребителските пазари е необходима по-силна потребителска позиция. Крайните резултати за потребителите в 
икономически и неикономически план са най-сигурният показател за това, дали пазарите са успели да отговорят на 
очакванията на гражданите. Пазарите, които отговарят по-пълно на потребителското търсене, ще имат повече успех 
по отношение на конкурентоспособността и иновациите и ще бъдат в съзвучие с живота и целите на гражданите на 
ЕС. Политиката за защита на потребителите на ЕС може да допринесе значително за фокусирането на регулаторната 
рамка към ориентирани в полза на потребителите резултати. Тя може също така да се заеме с неуспехите на пазара, 
които вредят на благосъстоянието на потребителите, на тяхното социално и икономическо приобщаване, като 
гарантира достъпа до основните услуги на достъпни цени. Тя може да осигури пазарните инструменти, които да 
позволят на гражданите, в качеството си на потребители, да направят траен екологичен избор. Освен това тя може 
да бъде гарант на главните европейски ценности за справедливост, откритост, солидарност и прозрачност и тяхното 
международно разпространение.

За една сравнително нова политика на ЕС това е амбициозен план, но необходимите инструменти са налице. През 
периода 2007—2013 г. политиката за защита на потребителите се намира в изключително благоприятна позиция, 
от която да подпомогне ЕС да посрещне предизвикателствата на икономическия растеж, трудовата заетост и 
възстановяването на връзката с гражданите.

ЕС ще разбере дали се е справил успешно, ако до 2013 г. може да убеди по достоверен начин всички граждани на 
ЕС, че могат да пазаруват от всяко кътче на ЕС, от кварталния магазин до уебсайтове, с увереността, че са еднакво 
добре защитени от опасни продукти или нечестни търговци, както и да докаже на всички търговци на дребно, и 
особено на МСП, че въз основа на единен комплекс от общи опростени правила могат да продават навсякъде.

През април 2005 г. Комисията прие обща стратегия за здравеопазване и защита на потребителите от 2007-2013г. 
[3] За да отговори на исканията на заинтересованите страни, Съвета и Европейския парламент, тази страте-
гия доразвива стратегията за политика за защита на потребителите. Анализ на основните резултати от Стратегията 
за политика за защита на потребителите 2002—2006 г., заедно с Оценка на въздействието са включени в служебни 
работни документи.

2. ВЪВЕДЕНИЕ И ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

2.1. Комплексни пазари, уверени потребители

Политиката защита на потребителите се явява все повече като пресечна точка на основните предизвикателства пред 
гражданите, икономиката и обществото. С усъвършенстването на пазарите за търговия на дребно нараства и ролята 
на потребителите. Увеличаването на правата на потребителите доведе също така до повишаване на отговорностите 
им при управлението на техните дейности. Въпреки че мнозина могат да се облагодетелстват, най-уязвимите не са 
така добре обезпечени, а нарастването на потреблението от децата и застаряването на населението увеличава броя 
на по-уязвимите потребители. При все това, необходимостта от уверени потребители, които да бъдат двигател за 
икономиките ни, никога не е била по-голяма.

Услугите като цяло, и по-специално либерализираните услуги, ще продължат своя растеж с развитието на процеса 
на либерализация на електро- и газоснабдяването, пощенските и телекомуникационните услуги. Макар че могат да 
се очакват значителни преимущества, преходът ще постави предизвикателства пред потребителите и регулаторните 
органи при максималното обезпечаване на благосъстоянието на потребителите. Стоките и услугите ще бъдат все 
по-взаимосвързани.

Породената от Интернет технологическа революция и цифровизацията ще се развиват още по-бързо. Ключовият 
двигател е въвеждането на широколентовата технология, която вероятно ще даде значително ускорение на 
електронната търговия. Електронната търговия има голям потенциал за подобряване на благосъстоянието на 
потребителите чрез предлагането на по-голям обхват от продукти, като повишава ценовата конкуренция и развива 
нови пазари. Тя също така носи значителни нови предизвикателства за потребителите, бизнеса и защитата на 
потребителите. По-специално тя отслабва влиянието на традиционната реклама и средствата за търговия на 
дребно върху потребителските пазари. Това ще подложи на изпитание традиционните методи на регулиране, 
саморегулиране и прилагане. МСП ще имат по-пряк достъп до потребителите, а стоките и услугите ще отговарят 
все повече на потребностите на индивида. Но традиционните права на потребителите все по-малко и по-малко ще 
бъдат приспособими към цифровата ера.
Глобализацията на производството ще продължи, което ще доведе до това, че все повече стоки, консумирани в 
ЕС, ще бъдат внасяни. Търговците все повече ще продават на потребителите на ЕС посредством електронната 
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търговия от всяка точка на света. Това увеличава предизвикателството, но също и нуждата да се осигури ефективно 
наблюдение на пазара.

2.2. Ролята на политиката за защита на потребителите на ЕС

В икономическо отношение вътрешният пазар има потенциала да бъде най-големият пазар за търговия на дребно 
в света. Ето защо политиката за защита на потребителите на ЕС играе централна роля при намирането на решения 
съобразени с изброените в точка 2.1 промени. Тя може да разреши проблеми, с които отделните граждани нямат 
възможностите да се справят. Тя гарантира безопасността на стоките и услугите, наред със справедливостта и 
прозрачността на пазарите, така че потребителите да могат да упражняват правото си на информиран избор, а 
нелоялните търговци да бъдат отстранявани. Политиката за защита на потребителите може да им предостави 
средства, за да извършват рационално своя избор и поемат отговорността за отстояването на собствените си 
интереси. Потребителското доверие във функционирането на вътрешния пазар ще допринесе за превръщането на 
ЕС в надеждна дестинация за електронна търговия за клиенти от целия свят.

Ролята на ЕС за справянето с тези предизвикателства ще продължи да нараства. Политиката за защита на 
потребителите ще се развива главно в контекста на вътрешният пазар, като същевременно ще подобри значително 
неговото функциониране. Разширяванията на вътрешния пазар през 2004 и 2007 г. поставиха нови специфични 
предизвикателства. Сравнително скорошното създаване на отворени пазари и приемането на правила за защита 
на потребителите в тези държави-членки означава, че правата и задълженията, установени в политиката за защита 
на потребителите в ЕС, не са достатъчно залегнали в навиците на потребителите, правоприлагащите органи и 
фирмите.

Пазарите за търговия на дребно остават фрагментирани и ограничени на национално ниво, макар че за все по-голям 
брой сектори, като музикалния и този на самолетните пътувания, вече не съществуват технологичните препятствия 
за интегриране на пазара на ЕС за търговия на дребно. Следователно съществува потенциал за по-голямо 
развитие на пазарите за търговия на дребно в рамките на ЕС. Отварянето на трансграничните пазари за търговия 
на дребно е ключът към разкриването на потенциала на вътрешния пазар за търговия на дребно. С развитието на 
трансграничното пазаруване като надеждна алтернатива на националните пазари, не само потребителите имат 
по-голям избор, но и националните пазари са подложени на по-голяма конкуренция. Този „интеграционен ефект“ 
не изисква всички или повечето потребители да пазаруват зад граница. Опитът на Комисията в премахване на 
препятствията в трансграничната продажба на нови превозни средства показва, че е достатъчно трансграничното 
пазаруване да е надеждна алтернатива, за да се насърчи конкуренцията на вътрешните пазари.

Има известни признаци, че трансграничният пазар за търговия на дребно нараства в ЕС. През 2006 г. 26% от 
потребителите са направили най-малко една трансгранична покупка за последните дванадесет месеца, докато през 
2003 г. са били 12%[4]. Електронната търговия се превръща във все по-популярен канал за продажба: през 2006 г. 
27% от всички потребители са направили покупка по Интернет, но само 6% са направили това трансгранично. 50% 
от потребителите, разполагащи с интернет вкъщи, са направили покупки по електронен път, но само 12% от тях 
през границите. 57% от търговците на дребно в ЕС (главно МСП) продават по електронен път, като 49% от тях имат 
готовност да продават трансгранично в най-малко една страна на ЕС[5]. Но в действителност само 29% го правят. 
Данните за финансовите услуги са дори още по-впечатляващи: 26% от потребителите за закупили дистанционно 
финансова услуга от продавач или доставчик, базиран в тяхната собствена държава, но само 1% са направили това 
трансгранично. Тези стойности показват необходимостта от действия за нарастване на потребителското доверие по 
отношение на търговията на дребно на вътрешния пазар.

Препятствията пред пълноценно развития вътрешен пазар за търговия на дребно са многобройни – освен липса на 
доверие съществуват и регулаторни пречки. Тези проблеми не могат да бъдат разрешени самостоятелно в рамките 
на националната политика за защита на потребителите. Сложено е начало на преодоляването на най-важните - 
Директивата за нелоялните търговски практики (UCP)[6], Регламентът за сътрудничество в областта на защита на 
потребителите (CPC)[7] и Мрежата на Европейските потребителски центрове (ECC)[8] поставят едно солидно начало. 
Еврото също улесни значително трансграничното съпоставяне на цените за потребителите, но все пак продължават 
да съществуват значителни препятствия, особено в областта на потребителските договори и обезщетенията.
Договорът също така предвижда интегрирането на потребителските интереси във всички политики на ЕС. Както 
е посочено в Съобщението на Комисията относно Прегледа на единния пазар, потребителите следва да играе 
съществена роля в развитието на всички политики, свързани с единния пазар.

3. ЦЕЛИ
През периода 2007-2013 г. политиката за защита на потребителите има ключова позиция, от която да подкрепи ЕС при 
преодоляването на взаимосвързаните предизвикателства на растежа и трудовата заетост, заедно с възстановяването 
на връзката с гражданите. 

Комисията има три основни цели през този период:

- Да предостави права на европейските потребители. Поставянето на потребителите на водеща позиция 
облагодетелства гражданите, но също така увеличава значително конкуренцията. Разполагащите с права 
потребители се нуждаят от истински избор, точна информация, прозрачност на пазара и да изпитват доверие, 
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което да се основава на ефикасна защита и сигурни права.
- Да повиши благосъстоянието на потребителите на ЕС по отношение на цените, избора, качеството, разнообразието, 

достъпността и безопасността. Благосъстоянието на потребителите е в основата на правилното функциониране 
на пазарите.

- Да защити ефективно потребителите от сериозните рискове и заплахи, с които хората не биха могли да се справят 
самостоятелно. Високото ниво на защита срещу тези заплахи е от съществено значение за потребителското 
доверие.

Целта на Комисията е по този начин да осъществи до 2013 г. радикална промяна във вътрешния пазари и по-
специално по отношение на търговията на дребно. Потребителите ще имат еднакво висока степен на доверие в 
продуктите, търговците, технологиите и методите на продажба в целия ЕС на основата на еднакво високо ниво 
на защита. Потребителските пазари ще бъдат конкурентоспособни, отворени, прозрачни и честни. Продуктите и 
услугите ще бъдат безопасни. Потребителите ще имат достъп до основни услуги на достъпни цени. Търговците, и 
най-вече МСП, ще могат лесно да предлагат и продават на потребителите в целия ЕС.

За постигането на тези три цели Комисията ще се ръководи от съответните членове на Договора, които са също 
така отразени в оперативните цели на новата потребителска финансова програма за 2007-2013 г.[9], която 
очертава правната рамка за разходите по политиката за защита на потребителите на ЕС през периода, обхванат от 
стратегията:
(a) Да осигури високо ниво на защита на потребителите чрез несложна правна рамка, по-добри доказателства, по-

добро консултиране и по-добро представяне на интересите на потребителите.
(б) Да осигури ефективното прилагане на правилата особено чрез прилагане на сътрудничество, информация, 

образование и обезщетение.
Въпреки ограничените финансови ресурси на политиката за защита на потребителите, програмата предвижда 
редица разнообразни инструменти за подкрепа на изброените по-нататък приоритети, а именно по отношение на 
прилагането на политиката за защита на потребителите, тяхното информиране и обучение.

4. Приоритети
Тези цели показват висока степен на приемственост с предишни цели на политиката за защита на потребителите на 
ЕС. Въпреки това периода 2007—2013 г. ще бъде под знака на една ускорена динамика в сравнение с миналото и на 
различни приоритети за действие. По-специално ще се засили взаимодействието между политиката на ЕС за защита 
на потребителите и други политики на общностно равнище. Ще се търси и едно много по-тясно сътрудничество с 
държавите-членки, като отражение на нарастващата взаимозависимост между общностните и националните политики 
за защита на потребителите. Съществуват предложения, според които положението на потребителите в 12-те нови 
държави-членки изисква една напълно отделна стратегия[10]. По време на консултациите си по настоящия документ 
Комисията не намери особена подкрепа за това мнение. За да се постигнат горепосочените цели, политиката за 
защита на потребителите на ЕС ще съсредоточи вниманието си върху следните приоритетни области:

По-добър мониторинг върху потребителските пазари и националните политики за защита на потребителите
По-доброто законодателство и необходимостта от възстановяване на връзката с европейските граждани изискват 
сериозно разработване на инструменти за мониторинг и показатели за оценяването на функционирането на пазара от 
гледна точка на потребителите. Отговорните лица за създаването на политиката, трябва да развият способностите си 
за разбиране на потребителското поведение, с оглед подобряване на законодателството. Необходими са инструменти 
за наблюдение на пазарите по отношение на ключови показатели като безопасността, удовлетворението, цените 
и оплаквания, но също така да се следи по-добре интегрирането на вътрешния пазар за търговия на дребно и 
ефективността на системите на националните политики за защита на потребителите. За да бъде отразен значителния 
принос на националните политики за защита на потребителите към конкурентоспособността, политиката за защита 
на потребителите следва да бъде взета под внимание при изпълнението на Лисабонската стратегия на както на 
общностно, така и на национално равнище. Политически отговорните лица и контролните органи в областта на 
защитата на потребителите и на конкуренцията следва и на национално, и на общностно равнище, да осъществят 
по-тясно сътрудничество за постигането на общата им цел - благосъстоянието на потребителите.

По-добро законодателство за защита на потребителите
Съществуващите правила за защита на потребителите на ниво ЕС гарантират основната защита на потребителите 
във всички държави-членки. В много от тях те са крайъгълният камък на националните системи за защита на 
потребителите. При все това, приносът на ЕС не е широко известен сред потребителите, въпреки реалното му 
измерение в тяхното ежедневие. Например цели 15% от потребителите са върнали дефектен продукт през 
изминалите дванадесет месеца[11] - право, което е гарантирано от правилата на ЕС. От друга страна правилата на 
ЕС са все по-несъобразени с цифровата революция на икономиката по отношение на стоките, услугите и каналите 
за търговия на дребно. Комисията започна наскоро важна консултация[12].

По-голямата част от съществуващите разпоредби на ЕС за защита на потребителите се основават на принципа на 
„минималното сближаване“. В законодателството изрично се признава правото на държавите-членки да прибавят 
по-строги правила от наложената долна граница от законодателството на Общността. Този подход беше напълно 
оправдан за времето, когато правата на потребителите бяха много различни в отделните държави-членки и 
електронната търговия още не съществуваше. В предишната стратегия[13] се предвижда нов подход, основан на 
„пълно сближаване“. Това просто означава, че за да се защитят потребителите и се подобри вътрешния пазар, 
законодателството не трябва да оставя, по отношение обхвата на приложение, възможност за допълнителни норми 
на национално ниво.
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Излязлата Зелена книга на Комисията очерта трите основни варианта: 
- пълно сближаване на законодателството, допълнено според случая с клауза за взаимно признаване по 

второстепенни въпроси, където не е постигнато пълно сближаване; 
- минимално сближаване с клауза за взаимно признаване; 
- минимална хармонизация в съчетание с подхода на местно равнище.

В бъдеще, всеки регулаторен проблем и необходимостта от каквито и да било предложения, ще продължат да се 
оценяват въз основа на техните качества и пълния диапазон от налични регулаторни инструменти. Ако законодателните 
предложения се явяват целесъобразна перспектива, тогава Комисията ще се стреми да възприеме подход в търсене 
на пълно сближаване на правилата за защита на потребителите на толкова високо ниво, колкото е необходимо. 
Също така Комисията ще изготви строга оценка на въздействието на евентуални законодателни предложения и ще 
работи в тясно сътрудничество със заинтересованите страни, за да разбере напълно въздействието на различните 
варианти и да постигне консенсус за бъдещата насоки, така че политиката за защита на потребителите да бъде 
модел на „По-добро законодателстване“.

Изборът, пред който е изправен ЕС, е ясен: ако наистина държи да постигне поставените цели за растеж и заетост, 
значи се нуждае от един добре функциониращ вътрешен пазар. Един добре функциониращ вътрешен пазар 
изисква да се постигне сближаване по определени въпроси, което от своя страна не е възможно без готовността 
на държаните-членки да адаптират някои свои правила и практики. Същевременно Комисията няма да стимулира 
надпревара за достигане на най-ниски равнища. Тя винаги ще се стреми към високо ниво на защита.

По-добро правоприлагане и обезщетение
Предишната стратегия поставяше силен акцент върху правоприлагането и това няма да се промени. Прилагането 
на потребителското право изисква активност от страна на много действащи лица: потребители, търговци, медии, 
потребителски НПО, органи за саморегулиране и публични органи. Действията ще се фокусират върху изпълнението 
на започнатите инициативи, поправянето на пропуските и осигуряването на координация и съгласуваност. Комисията 
също ще наблюдава ефективността на националните правоприлагащи системи чрез проучвания и други средства.

По-добро информиране и обучение на потребителите
ЕС може да подкрепи значително националните, регионални и местни усилия за информиране и обучение на 
потребителите, посредством тясно сътрудничество с държавите-членки. По специално мрежата от Европейски 
потребителски центрове трябва да продължи да се развива като посредник между ЕС и потребителите.

Отреждане централно място на потребителите по отношение на други политики и законодателни актове на 
ЕС.
Редица политики на ЕС оказват директно влияние върху потребителите, например по отношение на вътрешния 
пазар, предприятията, околната среда, финансовите услуги, транспорта, конкуренцията, енергетиката и търговията. 
Постигнат е напредък в интегрирането на потребителските интереси особено в областта на безопасността на 
продуктите, транспорта, телекомуникациите, енергетиката и конкуренцията. Целта е в бъдеще въз основа на тези 
постижения да се постигне по-систематизирано интегриране на потребителските интереси.
Има два основни въпроса, които следва да се разгледат. Първо, макар либерализирането на основните услуги 
допринесе значителни ползи за повечето потребители, предпазните мерки трябва да се запазят за тези, които не 
могат да се възползват правилно от механизмите на пазара.

Възможността за достъп до основните услуги за всички е от особено значение не само, за да бъде модерна и 
гъвкава икономиката, но е важна и за социалното приобщаване. Демонстрирането на това, че нито един потребител 
не е забравен, ще позволи да се запази политическата подкрепа за предприемането на мерки по отношение на 
основните услуги. Второ, мерките на ниво ЕС също трябва да се засилят по отношение на мониторинга на ключови 
потребителски пазари, за да се гарантират положителни резултати за потребителите. И най-накрая, основните 
услуги също се нуждаят от по-големи гаранции за прозрачност на пазара и по-добри механизми за рекламация и 
обезщетение.

5. Действия
Макар тези приоритети да са специфични за политиката на ЕС за защита на потребителите, извършената оценка 
на въздействието на предишната стратегия[14] върху националните политики за защита на потребителите показва, 
че до голяма степен има припокриване с националните политики. С оглед да се осигури тясна координация с 
националните политики за потребителите, съществуващата мрежа за политика за защита на потребителите от 
високопоставени длъжности лица, отговорни за свързаните с нея въпроси, ще организира форум за координиране 
и развитие на тази политика.

5.1. По-добър мониторинг върху потребителските пазари и националните политики за защита на 
потребителите
Необходими са редица нови инструменти за развитието на потребителски ориентиран мониторинг върху вътрешния 
пазар. Ще се разработят показатели и статистика в следните области: ниво на трансгранична В2С (от предприятие 
към потребител) търговия; ценова конвергенция/дивергенция, спазване на закона, доверие, оплаквания на 
потребителите, цени, достъп и задоволеност. Допълнително ще се работи по развитието на едно по-богато разбиране 
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на потребителското поведение , по-специално да се разбере доколко рационални са на практика потребителите и 
какво е влиянието на новите технологии и маркетингови практики върху тях.
Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие също ще се използва за повишаване 
на разбирането на потребителското поведение. Във връзка с икономическите интереси на потребителите и 
безопасността на продуктите, както и храните и здравето, са запланувани научноизследователски действия и схеми за 
финансиране, за да се намали фрагментирането на научноизследователските дейности в науката за потребителите 
чрез обединяване на такива дисциплини като икономика, социология и когнитивни науки. Укрепването на тази 
самостоятелна дисциплина ще помогне на Комисията да разработи в редица политически области на ЕС по-добри 
политики и законодателство на базата на по-емпирично разбиране на потребителското поведение.

Ще се разработи по-систематичен мониторинг върху националните политики за защита на потребителите, който 
използва бази за сравнение. Посредством политиките на ЕС Комисията ще се стреми да развие статистиката и 
събирането на данни, ориентирани към потребителите. Има осезаема липса на статистически данни по отношение 
на потребителите и търсенето. От голямо значение е ролята, отредена на ЕВРОСТАТ за събирането на конкретни 
данни за потребителите, като например ценовите сравнения и за утвърждаването на “вариращи” статистически 
данни.

В областта на безопасността основните приоритети ще са следните: разработването на равнище ЕС на система за 
събиране на хармонизирани данни относно свързани с продукти и услуги злополуки и наранявания ; подобряване на 
доказателствената база по отношение на опасностите, свързани с безопасността на продуктите и услугите; както и 
съществуващият съвместен научноизследователски проект EIS-Chem Risks (Европейската информационна система 
за „Опасности, произтичащи от химическите продукти, които се отделят от продукти/стоки за потребление“).

5.2. По-добро законодателство за защита на потребителите
Провежданият в момента преглед има за цел да модернизира общностните разпоредби в областта на потребителите, 
да опрости и подобри регулаторната среда, както за предприятията, така и за потребителите. Първоначалните 
констатации на Комисията и възможните варианти са изложени в Зелената книга за преглед на общностното право 
в областта на защитата на потребителите , приета на 8 февруари 2007 г. Ако по-нататъшната работа потвърди 
предварителните констатации, Комисията ще направи предложения през 2008 г. Тези предложения ще представляват 
също така първите резултати от работата на Комисията по обща референтна рамка за европейско договорно 
право.

Комисията също така ще разгледа проблемите, които са специфични за отделни директиви.  До момента Комисията 
е идентифицирала серия проблеми, свързани с дългосрочни туристически продукти, като през 2007 г. ще бъде 
направена предложение за изменение на Директивата относно временното ползване на недвижима съсобственост 
[15]. Ще продължи работата за осигуряване на приемането на предложението[16] за нова Директива за потребителските 
кредити . Комисията ще направи доклад за Директива 2002/65/EO относно дистанционна търговия на потребителски 
финансови услуги [17].

През 2007 г. Комисията ще докладва за действието на Директивата за общата безопасност на продуктите [18] 
(GPSD), която покрива: подобрената проследяемост на продуктите; функционирането на наблюдението на пазара; 
стандартизационната дейност и мерките за забрана на Общността. „Новият подход“ към законодателството за 
безопасност на продуктите и Директивата за общата безопасност на продуктите значително увеличиха значението 
на стандартите като законодателен инструмент. Ето защо постоянната подкрепа на Европейската асоциация за 
координиране на потребителското представителство в стандартизацията (ANEC) е от особена важност за осигуряване 
на участието на потребителите в стандартизационния процес. Комисията ще се постарае също да гарантира, че 
интересите на потребителите на ЕС са представени в международната стандартизация.

Потребителските организации на европейско равнище се нуждаят от възможността и капацитета да направят принос 
в онези инициативи на ЕС, които са насочени към интересите на потребителите. Затова Комисията ще продължи 
да съфинансира оперативното функциониране на европейските потребителски организации. Европейската 
консултативна група на потребителите (ECCG)[19] ще продължи да бъде главният форум на Комисията за 
консултиране с националните и европейски потребителски организации, като също така развива потребителски групи 
и форуми за специалисти като например потребителският панел FIN-USE, както подгрупите на ECCG, посветени на 
финансите и конкуренцията.

Потребителското движение варира значително в рамките на ЕС не само от гледна точка на мощта, но и по отношение 
на структурата и капацитета си. Ето защо Комисията ще продължи да подкрепя националните потребителски 
организации, по-специално от новите държави-членки, чрез обучение в основни умения (управление, лобиране 
и потребителско право), но също и по отношение на по-специализирани теми. Това обучение ще продължи да се 
организира на многостранна основа. Едно силно потребителско движение на национално равнище е от основно 
значение не само за силно потребителско движение на равнище ЕС, но и за добре функциониращи национални 
пазари. Като част от мониторинга върху националните политики за защита на потребителите Комисията ще отдели 
специално внимание на националната политика по отношение на потребителското движение, по специално в 
държавите-членки, където то е най-слабо.
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5.3. По-добро правоприлагане и обезщетение

Въвеждане и прилагане
Комисията ще продължи да работи заедно с държавите-членки за постигане на своевременно и еднакво транспониране 
на Директивата за нелоялните търговски практики .
Сътрудничеството между обществените органи, които отговрят за прилагането на правилата за защитата на 
потребителите и безопасността на продуктите, е от основно значение за функционирането на вътрешния пазар. 
Наблюдението на пазара и Системата за бързо информиране (“RAPEX”) ще продължат да се разработват наред с 
нарастването на броя на нотифицираните случаи (67 нотификации през 2003 г., 701 през 2005 г.). Разработването 
на инструмента, който позволява на икономическите оператори да съобщават за опасни продукти, ще продължи. 
Комисията ще продължи да насърчава Европейската мрежа за безопасност на продуктите и да съфинансира 
съвместни действия между правоприлагащите органи с цел да се идентифицират най-добрите практики в 
съществуващото наблюдение на пазара.
Действието на новия регламент относно Сътрудничеството в областта на защитата на потребителите (CPC) ще 
доведе до огромна промяна в начина, по който правоприлагащите органи в държавите-членки си сътрудничат 
помежду си и с Комисията. Главното предизвикателство за предстоящите години ще бъде да се гарантира, че взетите 
вече значителни правни, институционални и административни мерки се прилагат ефективно и водят до ефективно 
сътрудничество по места, в полза на потребителите и коректните предприятия.

Обезщетение
За да имат потребителите достатъчно доверие при пазаруване извън границите на тяхната собствена държава-членка 
и да се възползват по този начин от вътрешния пазар, те трябва да разполагат с гаранции, че ако възникнат проблеми, 
ще имат на разположение ефективни механизми за търсене на обезщетение . Оплакванията на потребителите 
изискват подходящо изработени механизми, които да не налагат разходи и закъснения, диспропорционални по 
отношение на оспорваната стойност.
Комисията ще засили мониторинга и ще окуражи използването на съществуващите препоръки[20], които установяват 
определен брой минимални гаранции за схемите на Алтернативно разрешаване на спорове (ADR).

Директивата относно исковете за преустановяване на нарушения установява обща процедура, която дава възможност 
на органите, упълномощени да представят и защитават интересите на потребителите да преустановяват нелоялните 
практики, които нарушават колективните интереси на потребителите навсякъде в ЕС. Комисията ще докладва по 
Директивата относно исковете за преустановяване на нарушения[21] през 2007 г. и ще започне публична консултация 
относно нейното въздействие. Комисията ще подготви изследване на ситуацията и ще разгледа възможните действия, 
свързани с механизмите за колективно обезщетение , предназначени за потребителите в случай на нарушения, 
както на правилата за защита на потребителите, така и на антитръстовите правила на ЕС в унисон със Зелената 
книга от 2005 г. относно действия при вреди и загуби.

5.4. По-добре информирани и образовани потребители
Мрежата на европейските потребителски центрове (ECC-Net) има за цел да насърчава доверието на потребителите 
чрез предоставяне на съвети на гражданите за правата им като потребители и чрез осигуряване на лесен достъп до 
обезщетение при трансгранични дела. Комисията ще продължи да съфинансира и управлява тази мрежа заедно с 
държавите-членки и да създава центрове във всяка държава-членка.
Ще бъде завършен цикълът от информационни кампании в новите държави-членки, имащи за цел да повишат 
съзнанието за потребителските права и за ролята на потребителските неправителствени организации.

Комисията ще увеличи тиража на европейските училищни бележници и ще включи други въпроси, които интересуват 
младите хора, по-специално устойчивото потребление. Комисията ще насърчава развитието на нови образователни 
модули за възрастни и ще обновява вече съществуващите[22], така че да се обхванат основните потребителски 
проблеми. Тя също така ще поощрява разработването на модулни, висококачествени образователни курсове по 
проблемите на потребителите на следдипломно ниво.

Оправомощените и информирани потребители могат по-лесно да променят начина си на живот и потребление, 
като допринесат по този начин за подобряването на здравето им, за по-устойчив начин на живот и за икономика 
с ниско производство на въглерод. Потребителите играят централна роля по отношение на предизвикателствата, 
свързани с околната среда като климатичните промени, замърсяването на въздуха и водата, използването на земята 
и отпадъците. Опазването на околната среда и борбата срещу климатичните промени изисква по-добра информация 
в области като енергетиката и транспорта, където информираните потребители действително могат да променят 
нещата.

5.5. Отреждане централно място на потребителите по отношение на други политики и законодателни актове 
на ЕС
Прегледът на единния пазар изисква по-нататъшни действия по отношение на финансовите услуги за частни 
лица. Неотдавнашното секторно проучване[23] на Комисията също установи, че банковите пазари за честни лица 
продължават да са фрагментирани, както и че продължават да съществуват пречки за конкуренцията. Комисията 
ще приеме Бяла книга за ипотечния кредит. Тя ще анализира също така препятствията, с които потребителите се 
сблъскват, когато откриват, закриват или прехвърлят банкови сметки и ще се захване с проблемите на конкуренцията 
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в банковия сектор, обслужващ честни лица.

Целта на Комисията е да се увери, че процесът на либерализиране на политиката в областта на услугите от общ 
интерес (SGI) върви ръка за ръка с подходящи мерки за потребителите. Тя също ще се погрижи, където това е 
уместно, да се гарантират универсалните услуги на равнище ЕС и държава-членка. Комисията също така ще се 
занимае с въпроса за хоризонталните права на потребителите, прилагащи се във всички услуги от общ интерес, 
в предстоящото си Съобщение за услугите от общ интерес. Тя също ще продължи да дава права и да защитава 
потребителите в секторното законодателство за услугите от общ интерес.

Комисията ще направи всичко възможно за въвеждането на правата на пътниците, разработени в авиационния 
сектор и в други транспортни сектори, по-специално за пътниците с намалена подвижност. Тя ще приеме също така 
енергийна харта по отношение на потребителите.
Комисията ще разработи и по-добра координация на интересите и приоритетите на различните приложими 
политики, занимаващи се с безопасността на нехранителните продукти (напр. потребители, здраве, предприятия и 
промишленост, околна среда, транспорт) и сигурността (напр. въздушен транспорт) на потребителите.
Задно с Европейската консултативна група на потребителите Комисията ще продължи да осигурява участието 
на потребителите във всички подходящи групи за политики и по принцип, като разходите по присъствието на 
потребителите във всички такива групи ще бъдат възстановявани от всяка област по политиките. Комисията също така 
ще проучи как по-добре да включи страните, заинтересовани от политиката за потребителите, по-активно да участват 
в консултациите, организирани от други политики на ЕС, по предложения с голям ефект върху потребителите[24]. 
Всеки отдел на Комисията ще назначи служител за връзка с потребителите, въведено за първи път от Отдела за 
конкуренцията, с цел да служи за връзка със заинтересованите страни на потребителите и да гарантира, че всяка 
област по политиките ще събира необходимите доказателства, за да наблюдава и контролира въздействието на 
нейните политики върху потребителите.

5.6. По-добра защита на потребителите на ЕС на международните пазари
Регулаторните и правоприлагащи органи по целия свят имат общ интерес да си сътрудничат при откриването на 
опасни продукти, рискове и извършването на оценки на риска. През 2005 г. Комисията сключи споразумения за 
сътрудничество с Комисията по безопасност на потребителските продукти на САЩ и Генералната администрация за 
контрол на качеството и хигиенно-епидемиологична инспекция на Китайската народна република (AQSIQ) в сферата 
на безопасността на потребителските продукти. Комисията ще засили сътрудничеството с властите на САЩ и Китай 
и ще се стреми да развива нови споразумения, където това е уместно.
Бързото развитие на електронната търговия предполага, че некоректните търговци имат свободата да действат на 
международно ниво. Регламентът за сътрудничество в областта на защита на потребителите предвижда сключването 
на международни споразумения за взаимопомощ между ЕС и трети държави. Комисията ще се стреми да получи 
мандати за преговори от Съвета за приемането на такива споразумения с държави, където съществуват големи 
потоци за търговия на дребно и където се проявява интерес за сътрудничество.

6. Заключения
Политиката за защита на потребителите има невероятната възможност да допринесе за това ЕС да отговори на 
едно двойно предизвикателство – растеж и увеличаване броя на работните места от една страна и да възобнови 
връзката си с гражданите от друга. Целта на Комисията е да стане възможно до 2013 г. да се убедят всички граждани 
на ЕС, че могат да пазаруват навсякъде в ЕС, от кварталния магазин до уебсайта, сигурни, че са защитени еднакво 
добре, както и да се демонстрира на всички търговци на дребно, че могат да продават навсякъде на основата на 
единен, обикновен набор от правила.

По случай Европейския ден на потребителите (15-ти март) Комисарят по въпросите за защита на потребителите 
всяка година ще произнася реч, в която ще представя постигнатия напредък. Той също така редовно ще държи в 
течение Съвета, Парламента и държавите-членки. До месец март 2011 г. Комисията ще изготви междинен доклад, а 
до месец декември 2015 г. – доклад за фактическа оценка.
[1] Междинен доклад относно ЕДИНЕН ПАЗАР ЗА ГРАЖДАНИТЕ за пролетната сесия на Европейския съвет през 
2007 г., 21.2.2007 г. COM(2007) 60.
[2] Пазарът за търговия на дребно обхваща икономическите сделки, извършени между стопанските субекти и 
крайните потребители (потребителите, действащи извън сферата на професионалния си живот), наричан още пазар 
B2C (business-to-consumer отношения бизнес-потребител). Фирмите, колкото и да са малки, не се разглеждат в тази 
стратегия в тяхната роля на купувачи.
[3] „По-здрави, по-защитени, по-уверени граждани: стратегия за здравеопазване и защита на потребителите“ 
COM(2005) 115.
[4] Специално проучване на Евробарометър, 252 „Защитата на потребителите на вътрешния пазар“, http://ec.europa.
eu/consumers/topics/eurobarometer_09-2006_en.pdf
[5] Кратко проучване на Евробарометър, 186 „Отношение на предприятията към трансграничните продажби и 
защитата на потребителите“, http://ec.europa.eu/consumers/topics/fl ash_eb_186_ann_report_en.pdf
[6] Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялните 
търговски практики на вътрешния пазар (Официален вестник L 149, 11.6.2005 г. стр. 22).
[7] Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество 
между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (Официален 
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вестник L 364 , 9.12.2004 г. стр. 1).
[8] http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/index_en.htm
[9] Решение 1926/2006/EО от 18 декември 2006 година (ОВ L 404 от 30.12.2006 г, стр. 39).
[10] Резолюция на Европейския парламент относно насърчаването и защитата на интересите на потребителите в 
новите държави-членки от 15 декември 2005 г.
[11] Специално проучване на Евробарометър, 252 „Защита на потребителите на вътрешния пазар“, http://ec.europa.
eu/consumers/topics/eurobarometer_09-2006_en.pdf t
[12] COM(2006) 744 ЗЕЛЕНА КНИГА за преразглеждане на достиженията на правото на Общността за защита на 
потребителите.
[13] Стратегия за политика за защита на потребителите 2002-2006 (COM(2002) 208).
[14] http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm
[15] Директива 94/47/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 26 октомври 1994 година относно защитата на 
купувачите с оглед на определени аспекти от договорите, свързани с придобиването на правото на временно 
ползване на недвижима собственост (ОВ L 280, 29.10.1994 г., стр. 83).
[16] СОМ(2005) 483.
[17] Директива 2002/65/EO относно дистанционната търговия на потребителски финансови услуги от 23.9.2002 г., ОВ 
L 271, 9.10.2002 г., стр. 16.
[18] Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 година за общата безопасност 
на продуктите ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.
[19] http://ec.europa.eu/consumers/cons_org/associations/committ/index_en.htm
[20] Препоръка 98/257ЕО на Комисията от 30 март 1998 г. относно принципите, които се прилагат по отношение 
на органите, отговарящи за извънсъдебното решаване на потребителски оплаквания. (ОВ L 115 от 17.4.1998 г. стр. 
31) Препоръка 2001/310/ЕО на Комисията от 4 април 2001 г. относно принципите по отношение на извънсъдебните 
органи, участващи в решаването по взаимно съгласие на потребителски оплаквания (ОВ L 109 от 19.4.2001 г. стр. 
56).
[21] Директива 98/27/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно исковете за преустановяване 
на нарушения с цел защита на интересите на потребителите ОВ 166, 11.6.1998 г., стр.51.
[22] www.dolceta.eu
[23] http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/fi nancial_services
[24] Това включване на заинтересованите страни в политическия процес е също една от страните на Зелената книга 
относно инициативата за европейска прозрачност (СОМ(2006) 194).
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Въведение

С настоящата Зелена книга Европейската комисия приканва всички заинтересовани лица да изразят мнение по 
набелязаните проблеми във връзка с преразглеждането на достиженията на правото на Общността за защита на 
потребителите, като изпратят мненията си (обозначени с „Мнение относно Зелената книга за преразглеждане на 
достиженията на правото на Общността за защита на потребителите“) не по-късно от 15/05/2007 на следния адрес:

European Commission
Directorate-General Health and Consumer Protection
Rue de la Loi 200
1049 Brussels
Belgium
или на електронен адрес: SANCO-B2@ec.europa.eu
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Контекст

Цел и статут на преразглеждането
Комисията даде ход на преразглеждането на достиженията на правото на Общността за защита 
на потребителите през 2004 г.,1 с оглед на успешното реализиране на целите на инициативата „По-добро 
законодателстване“ чрез опростяване и допълване на съществуващата регулаторна рамка. Процесът на 
преразглеждане е описан в Съобщение от 2004 г. относно европейското договорно право и ревизиране на 
достиженията на правото на Общността: бъдещи насоки.2

Настоящото преразглеждане покрива осем директиви за защита на потребителите.3 Основната цел на 
преразглеждането е да се постигне истински вътрешен пазар на потребителите, като се намери точния баланс 
между високото ниво на защита на потребителите и конкурентоспособността на предприятията, и едновременно 
с това се гарантира строгото спазване на принципа на субсидиарност. В най-добрия случай след приключване 
на действието, трябва да бъде възможно да се обърнем към потребителите от ЕС с думите: “независимо в коя 
точка на ЕС се намирате и откъде купувате – вашите основни права са еднакви”. Това съответства на подхода, 
възприет в съобщение на Комисията относно “Програма за гражданите – гарантиране на резултати за Европа”.4 С 
други думи, доверието на потребителите във вътрешния пазар трябва да бъде повишавано чрез осигуряването на 
високо равнище на защита в ЕС като цяло. В случай на нередности, потребителите трябва да могат да разчитат на 
равностойни права и възможности за удовлетворяващо ги разрешение.

Също така трябва да гарантираме, че фирмите, особено малките и средни предприятия, ще имат полза от по-
предсказуема нормативна среда и опростено европейско законодателство, за да могат да намалят разходите си за 
привеждане в съответствие с тях, и принципно да се позволи да търгуват по-лесно в целия ЕС, независимо къде е 
седалището им.

Преразглеждането на достиженията на правото на Общността за защита на потребителите е уникална възможност 
за модернизиране на съществуващите директиви относно потребителите, за да се опрости и усъвършенства 
нормативната среда както за професионалистите, така и за потребителите, и при необходимост да се подобри 
или разшири предлаганата защита на потребителите. Това напълно се вписва в контекста на модернизацията на 
вътрешния пазар. По тази причина, директивите се преразглеждат като цяло и поотделно, за да се набележат техните 
общи нормативни празнини и недостатъци, както и специфичните проблеми за всяка една директива. Както се 
предвижда в първия годишен доклад за постигнатия напредък,5  настоящата Зелена книга приключва проучвателния 
етап на ревизирането, обобщава първоначалните констатации на Комисията и приканва към излагане на мнения 
относно някои варианти за преразглеждане на достиженията на правото на Общността за защита на потребителите. 
Констатациите на Комисията са направени в резултат на следните дейности:

- Сравнителен анализ на прилагането на директивите в държавите-членки, включително съдебната и 
административна практика.6

- През декември 2005 г. Комисията създаде постоянна работна група от експерти на държавите-членки. През 2006 
г. бяха проведени три срещи, посветени на преразглеждането на конкретни директиви.

- През първото полугодие на 2006 г. бяха организирани редица семинари със заинтересовани лица, в контекста 
на работата върху Общата референтна рамка за европейското договорно право.7 Тези семинари бяха насочени 
към проблемите на договорното право, имащи пряка връзка с преразглеждането на достиженията на правото на 
Общността за защита на потребителите.8

- Анализ на отношението на потребителите и фирмите към съществуващото законодателство в областта на 
защитата на потребителите и отражението му върху трансграничната търговия.9

Комисията направи и оценка на това как преразглежданите конкретни директиви са приложени в държавите-
членки. Бяха публикувани доклади за изпълнението на директивите за ценообразуването на единица мярка10  и за 
дистанционната търговия;11 предстои публикуването на доклади относно изпълнението на директивата за продажба 

1 COM(2004) 651 окончателен, ОВ C 14, 20.1.2005 г., стр.6.
2 COM(2004) 651 окончателен, ОВ C 14, 20.1.2005 г., стр.6.
3 Изброени в приложение ІІ. Важно е да се отбележи, че при позоваване на „Достиженията на правото на Общността за защита на потребителите“ обикновено не се 

има предвид цялото законодателство на ЕС за защита на потребителите. Така например, приетата наскоро Директива относно нелоялните търговски практики не е 
включена в Достиженията на правото на Общността за защита на потребителите. Освен това, могат да бъдат намерени редица разпоредби за защита на потребителите 
в специфичното за различните сектори законодателство на ЕС, като например в областта на електронната търговия или финансовите услуги.

4 СОМ(2006) 211 окончтелен.
5 Първи годишен доклад на Комисията относно договорното европейско право и преразглеждане на достиженията на правото на Общността, COM (2005) 456 

окончателен.
6 Сравнителният анализ на европейското право в областта на защитата на потребителите е достъпен на адрес: http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/ 

index_en.htm
7 Виж съобщение на Комисията относно европейското договорно право и преразглеждане на достиженията на законодателството на Общността: бъдещи насоки, COM 

(2004) 651 окончателен, и първия Годишен доклад на Комисията относно европейското договорно право и преразглеждане на достиженията на правото на Общността, 
COM (2005) 456 окончателен.

8 Обсъдени бяха следните теми: Продажба на потребителски стоки (вкл. отговорността на директни производители), некоректни клаузи на договори, задължителната 
преддоговорна информация при сключване на потребителски договор, правото за оттегляне от договора и обезщетение на потребителя. Виж втория Годишен доклад за 
напредъка относно Общата референтна рамка […], който следва да се публикува през 2007 г. на интернет страницата на ГД „Здраве и защита на потребителите“.

9 Проучване на Евроарометър за защитата на потребителите на вътрешния пазар, осъществено през февруари и март месец 2006 г., публикувано септември 2006 г. 
(http://ec.europa.eu/consumers/topics/eurobarometer_09-2006_en.pdf)

10 достъпна на адрес: http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/price_ind/index_en.htm
11 достъпна на адрес: http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/dist_sell/index_en.htm
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и гаранции на потребителските стоки (наричана по-нататък „Директива за потребителски продажби“), както и на 
директивата относно съдебните разпореждания за защита интересите на потребителите.

Допълнително към извършената работа, всички заинтересовани страни ще получат консултации по конкретни 
проблеми, констатирани от Комисията в хода на преразглеждането на директивите относно продажбата на 
пакетни туристически пътувания и продажба по домовете. Те ще бъдат разгледани в работни документи, които 
ще се публикуват на интернет страницата на ГД „Здраве и защита на потребителите“. Комисията набеляза реди-
ца проблеми във връзка с дългосрочните туристически пакети, за които спешно трябва да се намери разрешение. 
С оглед на това, Комисията започна работа по предложение за преразглеждане на директивата относно правата за 
временно ползване на недвижимо имущество.12

Взаимовръзки между преразглеждането и останалото законодателство на Общността
Предвид широкото поле, покривано от правото на общността за защита на потребителите и припокриването му с други 
директиви за вътрешния пазар, трябва да се направи оценка на въздействието на предложенията за последващи 
действия по Зелената книга, в области като електронната търговия или правото на интелектуална собственост. 
По-конкретно, последващите действия по Зелената книга не трябва да възпрепятстват действието на клаузата за 
вътрешния пазар от директивата относно електронната търговия. 

Преразглеждането няма да засегне правилата на Общността относно колизията на правни норми. В тази област 
Комисията е представила две предложения за регламенти: предложение за Регламент относно приложимото право 
към извъндоговорни задължения (Рим ІІ) и предложение за Регламент относно приложимото право към договорни 
задължения (Рим I). Второто предложение включва разпоредба, предлагаща колизионна норма при потребителските 
договори, която се състои в прилагане единствено на правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване 
на потребителя, при определени условия. 

В съответствие с обявената информация в Бялата книга за политиката на финансовите услуги (2005—2010 г.), 
Комисията предприема разнообразни инициативи в сектора на финансовите услуги и по-специално в областта на 
финансовите услуги за граждани. В светлината на резултатите от проведените консултации, Комисията ще разгледа 
до каква степен всяко последващо законодателно действие ще се отрази на финансовите услуги. Възможно е да 
се наложи цялостно или частично изключване на прилагането на последващите законодателни действия спрямо 
финансовия сектор. 

Настоящата Зелена книга цели да събере мнения от всички заинтересовани страни относно възможните варианти 
за политика при преразглеждането на достиженията на правото на Общността за защита на потребителите, както и 
относно редица конкретни проблеми.

Основни проблеми

Развитие на пазара
Повечето директиви, представляващи част от достиженията на правото на Общността за защита на потребителите, 
са по-скоро препоръчителни, отколкото базирани на определен принцип. Повечето от тях вече не отговарят напълно 
на нуждите на съвременните бързо развиващи се пазари. Това е особено важно при все по-нарастващата роля 
на цифровите технологии и услуги (напр. сваляне на музика от Интернет), което поставя противоречиви въпроси 
относно правата на потребителите, спрямо продажбата на материални блага.

Развитието на технологиите предоставя нови пътища за сключване на сделки между фирми и потребители, 
извън полето на законодателство за защита на потребителите. Добър пример за това явление са разпродажбите 
по Интернет. Например директивата за дистанционните продажби, която бе подготвена преди разрастването на 
електронната търговия в последно време, позволява на държавите-членки да не прилагат разпоредбите спрямо 
тези разпродажби. Съгласно оценката на националните законодателства, различното прилагане на тази нормативна 
възможност от държавите-членки поражда фрагментиране и повече оплаквания от потребителите по отношение 
на тези Интернет разпродажби.13Изключването на софтуерните продукти и данни от обхвата на Директивата за 
потребителски продажби може да подтикне професионалистите към евентуално избягване на отговорността за 
възможни щети/несъответствие на такива продукти чрез включване на условия в договорите за лиценз на крайни 
потребители (EULA), като така възпрепятстват потребителите да ползват средствата за правна защита при липса на 
съответствие и възникнали щети.14

Фрагментиране на правилата

Съществуващите норми за защита на потребителите в ЕС се разделени основно в две посоки. Първо, действащите 

12 Виж документа за консултация на Комисията относно въпросната директива на адрес: http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/consultation_pa-
per010606_en.doc

13 Виж съобщението на омисията относно изпълнението на Директива 1997/7/ЕО относно дистанционните разпродажби.
14 За повече информация по проблемите на потребителите свързани с EULA, вижте доклада на Федерацията на потребителските организации в Германия (vzbv) достъпна 

на адрес: http://www.vzbv.de/mediapics/anlage_pm_digitale_medien_06_2006_copy.pdf.
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директиви позволяват на всички държави-членки да приемат в националните си законодателства по-строги правила 
(минимално сближаване) и редица държави-членки са се възползвали от тази възможност, за да осигурят по-високо 
равнище на защита на потребителите. Второ, доста въпроси са разрешени двусмислено в различните директиви или 
пък са оставени без отговор. По време на предварителния етап на преразглеждането, заинтересованите потребители 
и фирми посочиха редица примери за нормативно фрагментиране, което поражда илюстрираните в Приложение 
І проблеми. Различията обикновено са причина за допълнителни разходи на фирмите за привеждането им в 
съответствие, като това включва получаването на подходящ юридически съвет, подмяната на информационните и 
рекламни материали или договори, или евентуалните съдебни разноски при неспазване на действащите разпоредби. 
Това често се цитира от предприятията като една от причините да не осъществяват трансгранична фирмена дей-
ност. Докато 19 % от търговците на дребно15 в ЕС продават и рекламират най-малкото в още една държава от ЕС, то 
48 % от фирмите са готови да реализират трансгранични продажби. Други 55 % от търговците на дребно, показващи 
интерес към трансграничните продажби, смятат, че допълнителните разходи за привеждането им в съответствие с 
различните национални законодателства, регулиращи сделките с клиенти, са от голямо или съществено значение. 
43 % от всички търговци на дребно в ЕС считат, че сближаването на законодателствата за защита на потребителите 
би трябвало да се отразят положително върху трансграничните им продажби и техния бюджет за трансгранична 
търговия. 

Съществуват дори случаи, когато професионалисти отказват да продават на клиенти в други държави-членки: 
Актуално изследване на Евробарометър16 показва, че 33 % от потребителите съобщават за отказ на фирми да им 
продадат или предоставят стоки или услуги поради факта, че потребителят не е жител на тяхната страна.

Липса на доверие

Според споменатото проучване на Евробарометър, 26 % от потребителите в ЕС са закупили стоки и услуги от 
фирми, учредени в други държави-членки на ЕС.17 Докато дистанционните продажби са все по-често явление, само 
6 % от покупките чрез Интернет са от доставчик от друга държава-членка.18 Една от причините е, че цели 45 % от 
потребителите не се чувстват достатъчно сигурни да пазаруват по Интернет от фирми, намиращи се в чужбина (в 
една от държавите-членки тази цифра достигна 73 %). Това се илюстрира още повече от факта, че 44 % от имащите 
Интернет достъп у дома си, са пазарували по Интернет в страната, докато едва 12 % са направили трансгранична 
електронна покупка. Най-общо казано, 56 % от потребителите са били на мнение, че при закупуване на стоки и 
услуги от фирми, намиращи се в друга държава-членка, фирмите са по-малко склонни да зачитат законодателството 
за защита на потребителите. 71 % вярват, че е по-трудно да се разрешат проблеми като оплаквания, връщане на 
закупен продукт, отстъпки от цената, гаранции и други, при пазаруване от фирми, намиращи се в други държави-
членки. 65 % са на мнение, че връщането в пробния период, на закупен дистанционно продукт от доставчик, намиращ 
се в различна държава-членка е по-проблематично. 
Различията в правилата, резултат от минималното сближаване, могат да се отразят отрицателно върху вътрешния 
пазар. Една от причините потребителите да се въздържат от трансгранично пазаруване е, че те не могат да бъдат 
сигурни, че нивото на защита, на което се радват в страната си, ще е в сила, когато пазаруват от друга страна. 
Например продължителността на пробния период при трансграничните дистанционни продажби варира от една в 
друга държава-членка, а това поражда чувство на несигурност у потребителите. Същото се отнася и до модалността 
при упражняване на правото за оттегляне от договор и разходите за рекламация на стоки.

Бъдещи възможности

В първия годишен доклад за напредъка на европейското договорно право и преразглеждането на достиженията на 
правото на Общността от 2005 г.,19 вертикален подход, предполагащ индивидуално ревизиране на съществуващите 
директиви или по-скоро хоризонтален подход, възприемащ един или повече рамкови инструменти за регулиране на 
общите черти на законодателството в Общността подкрепени, при нужда, от отраслови правила. 
Когато преразглеждането премине под формата на конкретни предложения за политики, Комисията ще проучи 
внимателно отражението на тези предложения, включително въздействието върху фирмите. 

Вариант I: вертикален подход

Съгласно вертикалния подход, съществуващите директиви могат да бъдат изменяни поотделно, за да бъдат 
адаптирани към пазара и развитието на технологиите. Празнините в отделните директиви, могат да се запълнят, 
а специфичните им проблеми – да бъдат разрешени. Несъответствията между различните директиви е възможно 
да се елиминират. Това, обаче, може да отнеме доста време, без да може да се постигне ефекта на опростяване 
на хоризонталния подход. ЕС ще трябва да разрешава едни и същи проблеми в хода на различните законодателни 
процедури. Комисията също така ще трябва да се увери, че дадено разрешение се прилага по един и същ начин 

15 Flash Eurobarometer 186 за отношението на фирмите към трансграничната търговия и защитата на потребителите, проведено през октомври 2006 г. Проучването ще 
бъде публикувано изцяло на Интернет страницата на ГД „Здравеопазване и защита на потребителите”.

16 Изследването е проведено през февруари и март 2006 г. и ще бъде публикувано изцяло на Интернет страницата на ГД „Здравеопазване и защита на потребителите”.
17 Данните се отнасят до извършените трансгранични покупки за периода от месец февруари/март 2005 г. до февруари/март 2006 г.
18 Броят на осъществилите покупки по Интернет от други държави-членки потребители варира от 1% за Гърция, Ънгария и Словакия, до 28% в Люксембург, следван от 

Дания с 19%.
19 СОМ(2005) 456 окончaтелен.
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от държавите-членки за всяка от директивите. Обемът на законодателните актове няма да намалее, а различните 
директиви ще продължават да съдържат и регулират едни и същи общи концепции. Независимо от това, този 
подход би позволил да се вземе под внимание спецификата на всяка една област, като се подобри съществуващото 
законодателство и бъде преразгледано, когато е необходимо.
Вариант ІІ: смесен подход (хоризонтален инструмент, съчетан, където е необходимо, с вертикално 
действие)

Законодателството за защита на потребителите до приемането на директивата относно нелоялните търговски 
практики (наричана оттук нататък НТП),20 през 2005 г. се базираше предимно на вертикалния подход, целящ да 
осигури специфични решения на конкретни проблеми. Обаче този подход , доведе до възникването на фрагментирана 
нормативна среда. Връзката между отделните инструменти понякога е неясна, същото се отнася и до правната 
терминология, а съответните разпоредби не са достатъчно координирани. Така например, ако амбулантен търговец 
продава туристически права за временно ползване на недвижимо имущество, не е ясно, коя от различните 
разпоредби за информация и право за оттегляне в директивите относно продажбата на туристически права за 
временно ползване на недвижимо имущество и продажба по домовете, следва да бъде приложена.21

Директива НТП постави началото на един по-интегриран “хоризонтален” подход.

Съществуват редица общи за всички директиви проблеми, съставящи достиженията на правото на Общността за 
защита на потребителите. Дефинициите на основни понятия като потребител и професионалист, продължителността 
на пробните периоди и модалностите за упражняване на правото на оттегляне са пример за проблеми, които са 
актуални в контекста на не една директива. Тези общи проблеми могат да бъдат отделени от съществуващите 
директиви и регулирани систематично в един хоризонтален инструмент. Заедно с разпоредбите на директива НТП, 
като се вземе предвид хоризонталния характер, те могат да образуват общата част на инструмента, тъй като биха 
се отнасяли до всички потребителски договори. Друга част от хоризонталния инструмент би могла да регулира 
договора за продажба, който е най-широко разпространеният потребителски договор. Поради тази причина, 
Директивата за потребителски продажби следва да бъде включена в хоризонталния инструмент. Този подход би 
опростил и рационализирал достиженията на правото на Общността за потребителите в съответствие с принципите 
на инициативата „По-добро законодателстване“.22 Чрез това преработване е възможно да бъдат изменени, изцяло 
или частично, съществуващите директиви за потребителите и по този начин да се намали обема на достиженията 
на правото на Общността.

Хоризонталният инструмент ще трябва да бъде придружен от определен брой вертикални действия (напр. ревизиране 
на директивата относно продажбата на туристически права за временно ползване на недвижимо имущество, за да 
се разгледат конкретни проблеми например самата дефиниция за такава продажба), и когато е необходимо („смесен 
подход“).

Вариант ІІІ: „без законодателни действия“

Както хоризонталният, така и вертикалният подход, изискват законодателно действие. Липсата на законодателно 
действие би означавала запазване на съществуващата нормативна фрагментация или евентуалното нарастване, 
поради използването на минимум разпоредби за сближаване на законодателството от държавите-членки. 
Несъответствията между различните директиви ще продължат да съществуват.

Възможен обхват на даден хоризонтален инструмент

Ако се следва Вариант І, един важен проблем, който трябва да се вземе под внимание, е обхватът на хоризонталния 
инструмент. При смесения подход, едно възможно решение е да се приеме рамков инструмент с широко покритие, 
приложим към вътрешните и трансгранични сделки. Създаването на един инструмент за всички потребителски 
договори ще опрости съществено нормативната среда както за потребителите, така и за фирмите. Но там, където 
съществуват специфични за сектора правила (напр. при финансовите услуги и застраховките), те ще продължават 
да имат предимство, освен ако няма допълнителни разпоредби. Примери за такива правила са разпоредбите, 
регулиращи срока за прекратяване и дефиницията за „потребител “в сферата на финансовите услуги.23 

Възможна алтернатива е въвеждането на хоризонтален инструмент, отнасящ се изключително до трансграничните 
договори. В такъв случай ще трябва да се дефинира понятието трансграничен договор (напр. всички дистанционни 
договори, сключени от потребител и професионалист от две различни държави-членки). В резултат на това, 
клиентите, имащи отношения с чуждестранни професионалисти, ще се възползват от единната защита в целия ЕС. 
Тази алтернатива би могла, от една страна, да увеличи доверието на потребителя в трансграничната търговия, но 
от друга страна, може да увеличи правната фрагментация, като подлага потребителите и професионалистите на 

20 Директива 2005/29/ЕО.
21 Това положение се разглежда в дело C-423/97 на Съда на ЕО по случаят Travel Vac.
22 Преразглеждането на достиженията на правото на Общността за потребителите е вписан в текущата програма на Комисията за опростяване 

на законодателството от 25 октомври 2005 г. COM (2005) 535 в приложение на Лисабонската стратегия на Общността за опростяване на 
нормативната среда. 

23 Напр. член 35 и приложениеІІІ към Директива 2002/83/EО относно доброволното животозастраховане; Член 31 от Директива 1992/83/EИО. 
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различни групи правила, в зависимост от това дали сделката е трансгранична или вътрешна. Това също така би 
намалило стойността на хоризонталния инструмент съгасно стремежа за по-добро законодателстване.

Друга алтернатива би могла да бъде един хоризонтален инструмент, ограничен до дистанционното пазаруване, 
без значение дали е трансгранично или вътрешно, която да замени директивата за дистанционни продажби. Това 
ще създаде набор от единни правила за договорите за дистанционни продажби. Отново, основният недостатък 
ще бъде, че към дистанционните и директните сделки ще се прилагат различни условия, като по този начин ще се 
увеличи правната фрагментация и ще се намали стойността, съгасно стремежа за по-добро законодателстване.

Степен на сближаване на законодателствата

Независимо от варианта, избран за преразглеждане на достиженията на правото на Общността, трябва да се вземе 
решение относно степента на сближаване.

Съществуващите директиви за защита на потребителите, които се преразглеждат, са базирани на минимално 
сближаване на законодателството, т.е. съдържат разпоредби, според които държавите-членки имат право да 
възприемат по-високи нива на защита от предвидените в директивите. Много от държавите-членки са се възползвали 
от тази възможност, напр. чрез предвидени по-дълги от минималните пробни периоди, предвидени в директивите 
за дистанционни продажби, относно продажбата на туристически права за временно ползване на недвижимо 
имущество и продажба по домовете.

В резултат на това потребителите не могат да бъдат сигурни, че нивото на защита, с което са свикнали в родината си, 
ще се прилага, когато пазаруват трансгранично, а в същото време фирмите ще се въздържат да търгуват продуктите 
и услугите си в други страни от ЕС, поради факта че трябва да съблюдават различни правила във всяка държава-
членка.

Един от вариантите за отстраняването на този проблем е да се преразгледат достиженията на правото на Общността 
за защита на потребителите, с оглед постигането на пълно сближаване. Това ще означава, че никоя страна членка 
няма да прилага по-строги правила от определените на общностно ниво. Пълното сближаване на законодателствата 
ще доведе не само до отменяне на клаузите за минимално сближаване, то също така ще означава елиминиране на 
регулаторните възможности, предоставени на държавите-членки от някои разпоредби в директивите по конкретни 
аспекти, което би могло да доведе до промяна на нивото на защита на потребителите в определени държави-
членки. 

Например, когато се регулират сроковете на правната гаранция, налагана на продавача, член 5 от Директивата 
за потребителски продажби позволява на държавите-членки да предвидят, че с цел да се възползват от правата 
си, потребителите трябва да уведомят продавача за липсата на съответствие в двумесечен срок от датата на 
установяване. Подобни възможности, предоставени на страните членки, ще изчезнат. Проверките по пренасянето 
на правото на общността потвърдиха, че значителен брой от държавите-членки са се възползвали от такива 
регулаторни възможности. На базата на подхода за пълно сближаване, ще трябва да се направи избор между 
различни решения, например елиминиране или генерализиране на задължението продавачът да бъде уведомяван 
за липсата на съответствие в определен срок. 

Като се има предвид, че постигането на пълно сближаване на всички нива може да се окаже трудно, и за да се избегне 
повторното създаване на бариери пред вътрешния пазар, един подход на сближаване би могъл, за индивидуалните 
случаи, да се допълни с разпоредба, предвиждаща взаимно признаване по отношение на някои аспекти, които са 
покрити от предложеното законодателство, но не са напълно сближени.

Друг вариант може да бъде съчетаването на минимално сближаване с клауза за взаимно признаване. В този случай, 
държавите-членки ще запазят възможността да въвеждат в националното законодателство по-строги правила за 
защита на потребителите, но няма да имат право да налагат собствените си по-строги изисквания спрямо фирми от 
други страни членки по начин, който би създал неоправдани ограничения пред свободното движение на стоки или 
пред свободата да се осигуряват услуги.

В крайна сметка, друг вариант за минимално сближаване на законодателството, което би било комбинирано с 
подход на местно равнище. Тази комбинация би означавала, че дадена държава-членка ще запази възможността 
да въвежда в националното си законодателство по-строги правила за защита, но фирми, създадени в други страни 
членки, ще трябва да се съобразяват единствено с правилата, приложими в собствените им страни. 

Все пак, тези варианти не биха довели до опростяване и рационализиране на нормативната среда. Нормативното 
фрагментиране би продължило да съществува и да оказва негативното си въздействие върху доверието 
към вътрешниоя пазар у потребителите. Освен това, при отсъствието на правило указващо прилагането на 
законодателство на търговеца, съда, под чиято юрисдикцияе се уреждат трансграничните дела (който обикновено 
се намира в страната на местоназначение) ще трябва да сравнява системно законодателството на страната на 
потребителя с това местното такова. Тогава ще се наложи съдът да прецени, до каква степен законодателството 
на страната на местоназначение преминава отвъд границите на нивото на защита на потребителите, осигурено 
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в законодателството на страната на търговеца, ако разминаването представлява неоправдано ограничаване, то 
следва да се премахнат по-строгите изисквания. Тази затруднена процедура не би повишила правната сигурност. 

Споменатите два варианта също така няма да допринесат за разрешаването на въпроса за по-виското нива на 
сигурност при защита на потребителите в съответствие с изискванията на Договора.

Консултация, поместена в Приложение I

Приложение I  съдържа списък на проблеми и въпроси, предмет на консултация. Преобладаващата част от въпросите 
са свързани с широкообхватни или с хоризонтални проблеми, които могат да бъдат разрешени в контекста на 
смесения подход. Вертикалният подход, който засяга конкретни директиви, не изисква подробен списък от проблеми 
и въпроси, тъй като те са решени в контекста на различните консултации, организирани от Комисията, както е 
описано в точка 2.1 от Зелената книга.

Множество широкообхватни въпроси възникнаха по време на преразглеждането. Те отразяват регулаторните 
недостатъци и пропуски в достиженията на правото на Общността за защита на потребителите. В повечето случаи, 
представени на вниманието на Комисията от различни заинтересовани потребители и фирми, проблемите възникват 
от това, че държавите-членки използват минимален брой клаузи и регулаторни варианти.

Тези проблеми са групирани в две категории: такива, които са общи за всички достижения на правото на Общността 
(напр. дефиниция на “потребител”), или за повече от една директива (напр. правото на оттегляне от договор), и 
такива, които са специфични за договора за продажба, който към момента е най-разпространеният потребителски 
договор.

По отношение на първата група, Комисията счита, че единната дефиниция на понятията “потребител” и 
“професионалист” е важна, тъй като тя позволява да се определи по-точно обхвата на достиженията на правото на 
Общността.

Един вариант с трайни последици е възможното въвеждане на общ принцип на добросъвестност и лоялност при 
договорните сделки. Включването на такъв принцип, който да действа като предпазна мярка, ще запълни евентуални 
регулаторни празнини за в бъдеще и ще осигури устойчивост на достиженията на правото на Общността занапред.

Редица въпроси се отнасят до директивата за некоректни клаузи на договори, която е единствената директива, 
приложима за всички типове потребителски договори, в обхвата на която се намират както стоки, така и услуги. 
Практическата важност на тези проблеми е доказана от значителния брой оплаквания, получени в европейските 
потребителски центрове във връзка с договорни условия.24 В този контекст Комисията желае, наред с другите 
въпроси, да повдигне и този дали защитата, осигурявана от директивата, не трябва да се разшири, за да включи и 
индивидуално договаряните условия.

Обърнато е внимание и на други проблеми като например правото на оттегляне от договор, което е типично право 
на потребителя и е осигурено от няколко директиви, наред с условията за неговото упражняване.

Засегнато е и въвеждането на общи договорни средства за правна защита, включително общо право на обезщетение 
за вреди.

По отношение на продажбата на стоки, има някои важни въпроси относно изясняването и евентуалното разширяване 
на обхвата, като бъдат обхванати материалните блага като софтуерните продукти и данни. Други въпроси покриват 
ключови понятия като доставка, прехвърляне на риск и степенуването на средствата за правна защита. И накрая, 
повдигнати бяха и въпросите за възможното въвеждане на пряка отговорност на производителя и повишени търговски 
гаранции.

Приложение I описва поотделно всеки от следни проблеми:
1 Общ законодателен подход 
2 Обхват на хоризонтален инструмент 
3 Степен на сближаване на законодателствата
4.1 Дефинициия на понятията „потребител“ и „професионалист“
4.2 Действие на потребители чрез посредник
4.3 Въвеждане на общо условие за добросъвестност и лоялност при договаряне
4.4.1 Разширяване обхвата на приложение на критериите за определяне на некоректността на 

договорните клаузи

24 Европейските потребителски центрове твърдят, че 10% от оплакванията през 2005 г. се отнасят до некоректни договорни клаузи.
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4.5 Правен ефект на списъка с некоректните условия
4.6 Обхват на критериите за определяне на некоректност: Цена и главен предмет на договора
4.7 Предвиждане на договорните последици поради необявена информация
4.8.1 Сближаване на продължителността на пробните периоди
4.8.2 Сближаване на модалностите при упражняване на правото за оттегляне от договор
4.8.3 Сближаване на съответните потребителски разходи при оттегляне от договор
4.9 Въвеждане на общи договорни средства за правна защита
4.10 Въвеждане на право на обезщетение
5.1 Разширяване на обхвата на приложение към друг вид договори
5.2 Публична разпродажба на употребявани стоки
5.3 Дефинициия на понятието „доставка“
5.4 Прехвърляне на риск
5.5.2 Срокове относно липсата на съответствие
5.5.3 Специфично правило относно повторно възникнали дефекти
5.5.4 Специфично правило относно употребявани стоки
5.6 Тежест на доказване
5.7 Изменение на реда на прилагане на средствата за правна защита
5.8 Уведомяване за липсата на съответствие
5.9 Отговорност на директните производители за липса на съответствие
5.10.1 Въвеждането на правила по подразбиране относно съдържанието на търговската гаранция
5.10.2 Условия за прехвърляне на търговската гаранция
5.10.3 Търговска гаранция за специфични елементи
6 Други въпроси

Осма част

I. Регламент (ЕО) № 1213/2008 на Комисията от 5 декември 2008 година
относно координирана многогодишна контролна програма на Общността за 2009, 2010 и 2011 г. за гарантиране 
спазването на изискванията за максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и 
върху храни от животински и растителен произход и за оценка на потребителската експозиция на тези остатъчни 
вещества.
(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейските общности,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно 
максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във или върху храни и фуражи от растителен 
и животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета [1], и по-специално член 29 от него,
като има предвид, че:

(1) В съответствие с директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО Комисията прие препоръки 
относно координирана програма за мониторинг на остатъчни вещества от пестициди във и върху зърнените култури 
и някои определени продукти от растителен произход. На 1 септември 2008 г. тези директиви бяха заменени с 
Регламент (ЕО) № 396/2005. Съгласно посочения регламент контролната програма на Общността за остатъчни 
вещества от пестициди следва да обхваща както храни от растителен, така и храна от животински произход и да 
бъде под формата на обвързващ акт. Поради това тя следва да бъде приета под формата на регламент. Това 
следва да бъде направено, без да се засяга Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките 
за наблюдение на определени вещества и остатъчни вещества от тях в живи животни и животински продукти и за 
отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО [2].

(2) Тридесет хранителни продукта представляват главните компоненти на храната в Общността. Тъй като употребата 
на пестициди показва значителни промени в период от три години, пестицидите в тези тридесет продукта следва 
да бъдат наблюдавани в рамките на няколко тригодишни цикъла, което ще позволи оценката на експозицията на 
потребителите и на прилагането на общностните разпоредби.

(3) На базата на биномно разпределение на вероятностите може да се изчисли, че проверката на 642 проби дава 
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над 99 % вероятност, че ще бъде открита проба със съдържание на остатъчни вещества от пестициди над границата 
на установяването им (LOD), ако поне 1 % от продуктите съдържат остатъчни вещества над тази граница. Вземането 
на тези проби следва да бъде разпределено между държавите-членки на базата на броя на населението им, като 
минималният брой е 12 проби на продукт годишно.
(4) В случай че установяването на остатъчните вещества на пестицида включва други активни вещества, метаболити 
или разпадни продукти, тези метаболити следва да се отчитат поотделно.

(5) Насоки относно “процедурите за валидиране на методи и контрол на качеството на анализа на остатъчни вещества 
от пестициди в храните и фуражите” се публикуват на интернет страницата на Комисията [3].

(6) За процедурите за вземане на проби следва да се прилага Директива 2002/63/ЕО на Комисията от 11 юли 2002 
г. за определяне на методи на Общността за вземане на проби за официалния контрол на остатъци от пестициди 
във и върху продукти от растителен и животински произход и за отмяна на Директива 79/700/ЕИО [4], която включва 
методите за вземане на проби и процедурите, препоръчани от Комисията за Кодекс алиментариус.

(7) Също така е необходимо да се направи оценка на спазването на правилата за максимално допустимите граници 
на остатъци в бебешката храна, както е предвидено в член 10 от Директива 2006/141/ЕИО на Комисията от 22 
декември 2006 г. относно храните за кърмачета и преходните храни [5] и член 7 от Директива 2006/125/ЕО от 5 
декември 2006 г. относно преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца [6].

(8) Необходимо е да се направи оценка на възможните агрегирани, кумулативни и синергични ефекти на пестицидите. 
На първо място следва да се направи оценка на някои органофосфати, карбамати, триазоли и пиретроиди, посочени 
в приложение I.

(9) Държавите-членки следва да предоставят информацията относно предишната календарна година до 31 август 
на всяка следваща година.

(10) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по 
хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Държавите-членки вземат и изследват проби от комбинациите продукт/остатъчни вещества от пестициди, определени 
в приложение I, през 2009, 2010 и 2011 г.
Броят на пробите от всеки продукт се посочва в приложение II.

Член 2
1. Партидата, от която се вземат проби, се избира на случаен принцип.
Процедурата за вземане на проби, включително и броят на единиците отговарят на изискванията на Директива 
2002/63/ЕО.
2. Взетите и изследвани проби включват най-малко:

а) десет проби от бебешка храна, приготвена главно от зеленчуци, плодове или зърнени култури;
б) една проба, когато това е възможно, от продуктите, произведени чрез биологично земеделие, която отразява 

пазарния дял на биологичните продукти във всяка държава-членка.

Член 3
1. Държавите-членки предават резултатите от анализите на подложените на изследване проби през 2009, 2010 и 
2011 г. съответно до 31 август 2010, 2011 и 2012 г.
В допълнение на тези резултати държавите-членки представят следната информация:

а) използваните аналитични методи и достигнатите нива на отчитане съгласно процедурите за контрол на 
качеството, в съответствие с насоките за процедурите за валидиране на методи и контрол на качеството на 
анализа на остатъчни вещества от пестициди в храните и фуражите;

б) прага на установяването, използван в националните и общностните контролни програми;
в) данни относно акредитационния статут на аналитичните лаборатории, участващи в контрола;
г) ако се разрешава от националната нормативна уредба, данни относно предприетите мерки за правоприлагане;
д) при надвишени МДГОВ изброяване на евентуалните причини, поради които са надвишени МДГОВ, заедно с 

всички подходящи наблюдения, свързани с възможностите за управление на риска.
2. В случай че определението на остатъчните вещества на пестицида включва активни вещества, метаболити и/
или продукти от разпада или реакцията, държавите-членки докладват за резултатите съгласно законоустановеното 
определение на остатъчните вещества. Където е необходимо, резултатите за всеки от главните изомери или 
метаболити, посочени в определението на остатъчните вещества, се предават поотделно.

Член 4
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския 
съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
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Съставено в Брюксел на 5 декември 2008 година.
За Комисията:

Androulla Vassiliou,
Член на Комисията

[1] ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.
[2] ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.
[3] Документ SANCO/3131/2007, 31 октомври 2007 г.,http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_
en.pdf
[4] ОВ L 187, 16.7.2002 г., стр. 30.
[5] ОВ L 401, 30.12.2006 г., стр. 1.
[6] ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 16.

II. Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета
от 16 декември 2008 година

за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните 
и ароматизантите в храните
(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,
като взеха предвид предложението на Комисията,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет [1],
в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора [2],
като имат предвид, че:

(1) Свободното движение на безопасни и здравословни храни е съществен аспект на вътрешния пазар и допринася 
значително за здравето и благосъстоянието на гражданите и за техните обществени и икономически интереси.

(2) Политиките на Общността следва да се провеждат по начин, който осигурява високо ниво на защита на живота 
и здравето на хората.

3) С оглед на опазването на човешкото здраве, трябва да бъде направена оценка на безопасността на добавки, 
ензими и ароматизанти, предназначени за употреба в храните за консумация от човека, преди пускането им на 
пазара на Общността.

(4) Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките 
в храните [3], Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно 
ензимите в храните [4] и Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 
г. относно ароматизантите в храните и някои хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във и върху 
храни [5] (наричани по-нататък “секторни законодателни актове в областта на храните”), установяват хармонизирани 
критерии и изисквания относно оценката и разрешителния режим на тези вещества.

(5) Предвижда се, че по-специално добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните, доколкото 
е задължително да се прави оценка на безопасността на ароматизантите в храните в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1334/2008 [относно ароматизантите в храните и някои хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във 
и върху храни], не трябва да бъдат пускани на пазара или използват в храни за консумация от човека, в съответствие 
с условията, предвидени във всеки секторен законодателен акт в областта на храните, освен ако не са включени в 
общностен списък на разрешените вещества.

(6) Осигуряването на прозрачност при производството и обработката на храни е от изключително важно значение за 
поддържане на доверие у потребителите.

(7) В този контекст изглежда целесъобразно да се установи обща процедура на Общността за оценка на и издаване 
на разрешения за тези три категории вещества, която да бъде ефективна, кратка и прозрачна, така че да улесни 
тяхното свободно движение в рамките на пазара на Общността.

(8) Тази обща процедура трябва да се основава на принципите за добра администрация и правна сигурност и да се 
провежда в съответствие с тези принципи.

(9) Така настоящият регламент ще допълни регулаторната рамка, отнасяща се до разрешителния режим за 
веществата, като предвиди отделните етапи на процедурата и техните срокове, ролята на участващите страни и 
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приложимите принципи. Независимо от това по отношение на някои аспекти на процедурата е необходимо да се 
отчетат специфичните характеристики на всеки секторен законодателен акт в областта на храните.

(10) Заложените в процедурата крайни срокове са съобразени с времето, необходимо за отчитане на различните 
критерии, установени във всеки един от секторните законодателни актове в областта на храните, и целят да осигурят 
достатъчно време за консултации при подготовката на проектите за мерки. По-специално деветмесечният срок за 
представяне от Комисията на проект на регламент за актуализация на общностния списък не следва да изключва 
възможността това да се направи в по-кратък срок.

(11) При получаване на заявление Комисията следва да започне процедурата и при необходимост да поиска 
становището на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу “Органът”), създаден с Регламент 
(ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи 
и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на 
храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните [6] максимално бързо, след като бъде 
извършена оценка на валидността и приложимостта на заявлението.

(12) В съответствие с рамката за оценка на риска по въпросите, свързани с безопасността на храните, установена 
с Регламент (ЕО) № 178/2002, разрешението за пускане на вещества на пазара трябва да бъде предшествано от 
извършване на независима научна оценка на риска, който те носят за човешкото здраве, при спазване на най-
високите възможни стандарти. Тази оценка, която трябва да бъде направена под контрола на Европейския орган за 
безопасност на храните, трябва да бъде последвана от решение за управление на риска, което Комисията взема, 
като прилага процедура по регулиране, гарантираща тясно сътрудничество между Комисията и държавите-членки.

(13) Разрешението за пускане на пазара на вещества следва да бъде предоставено по настоящия регламент, ако са 
изпълнени критериите за разрешителния режим съгласно секторните законодателни актове в областта на храните.

(14) Признава се, че в някои случаи само научната оценка на риска не може да осигури цялата информация, на 
която следва да се основава едно решение за управление на риска, и че следователно могат да се отчитат и други 
основателни фактори, свързани с разглеждания въпрос, включително такива, които касаят обществените нагласи, 
икономиката, традициите, нравствените норми и околната среда, както и възможността за осъществяване на 
проверки.

(15) С цел информиране на стопанските субекти от съответните сектори и на обществеността за наличните 
разрешения, разрешените вещества следва да се включат в общностния списък, който се създава, поддържа и 
публикува от Комисията.

(16) Когато е уместно и при определени обстоятелства, конкретният секторен законодателен акт в областта на 
храните може да предвижда защита на научните данни и на друга информация, предоставена от заявителя, за 
определен период от време. В този случай секторният законодателен акт в областта на храните следва да определи 
условията, при които тези данни не може да бъдат използвани в полза на друг заявител.

(17) Един от основните принципи на действие на Органа е да работи в мрежа с организациите на държавите-членки, 
осъществяващи дейност в области, включени в мисията на Органа. Следователно, когато подготвя становището 
си, органът може да използва мрежата, до която има достъп съгласно член 36 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и 
Регламент (ЕО) № 2230/2004 [7].

(18) Общата разрешителна процедура за веществата трябва да отговаря на изискванията за прозрачност и за 
предоставяне на информация на обществеността, като същевременно гарантира правото на заявителите да запазят 
поверителността на определена информация.

(19) Защитата на поверителността на някои аспекти на заявленията следва да се запази, за да се защити 
конкурентната позиция на заявителя. Въпреки това информацията за безопасността на дадено вещество, получена 
включително, но не само, по пътя на токсикологични и други изследвания на безопасността или съществуваща под 
формата на необработени данни, не бива при никакви обстоятелства да остава поверителна.

(20) Съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията [8] се 
прилага за документи, които се съхраняват от Органа.
(21) Регламент (ЕО) № 178/2002 установява процедури за предприемане на спешни мерки във връзка с храни с 
произход от Общността или представляващи внос от трети страни. С него Комисията се упълномощава да предприеме 
такива мерки в ситуациите, в които има вероятност храните да изложат на сериозен риск здравето на хората, 
здравето на животните или околната среда, както и когато такъв риск не може да бъде овладян в задоволителна 
степен чрез мерки, предприети от съответната държава-членка или държави-членки.

(22) В интерес на ефективността и опростяването на законодателството следва да бъде проведен средносрочен 
преглед, целящ да установи дали е необходимо разширяване на приложното поле на общата процедура, така че да 
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включи и друго законодателство от областта на храните.

(23) Тъй като поради различия в националните им закони и разпоредби държавите-членки не могат да постигнат 
целите на настоящия регламент в достатъчна степен, и следователно тези цели могат да бъдат постигнати по-добре 
на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в 
член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент 
не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.
(24) Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на Комисията [9].
(25) По-специално, на Комисията следва да бъде предоставено  правомощието да актуализира  общностните 
списъци. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на 
всеки секторен законодателен акт в областта на храните, включително чрез допълването му с нови несъществени 
елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а 
от Решение 1999/468/ЕО.
(26) По причини за ефективност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране 
с контрол, следва да бъдат съкратени при добавянето на вещества към общностните списъци, както и при добавянето, 
отпадането или изменението на условия, спецификации или ограничения, свързани с присъствието на вещества в 
общностните списъци.

(27) Когато, поради наложителни причини за спешност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на 
процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да използва процедурата 
по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за изваждане на вещества от списъците 
на Общността и за добавяне, отпадане или изменение на условия, спецификации или ограничения, свързани с 
присъствието на вещества в общностните списъци,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I
ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 1
Предмет и приложно поле

1. Настоящият регламент установява обща процедура за оценка и издаване на разрешения (наричана по-
нататък “общата процедура”) за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните, както и за 
материалите, представляващи източници на ароматизанти в храните, и за хранителни съставки с ароматизиращи 
свойства, използвани или предназначени за влагане във или върху храни (наричани по-нататък “веществата”), която 
да допринася за свободното движение на храни в рамките на Общността, както и за високо ниво на опазване на 
човешкото здраве и високо ниво на защита на потребителите, включително защита на интересите на потребителите. 
Настоящият регламент не се прилага за пушилните ароматизанти, които попадат в приложното поле на Регламент 
(ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. относно пушилни ароматизанти, 
използвани или предназначени за влагане във или върху храни [10].

2. Общата процедура урежда процедурните правила за актуализацията на списъците с вещества, които чието 
предлагането на пазара е разрешено в Общността съгласно Регламент (ЕО) № 1333/2008 [относно добавките 
в храните], Регламент (ЕО) № 1332/2008 [относно ензимите в храните] и Регламент (ЕО) № 1334/2008 [относно 
ароматизантите в храните и някои хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във и върху храни], 
(наричани по-нататък “секторни законодателни актове в областта на храните”).

3. Критериите, според  които  дадени  вещества могат да  бъдат включвани в общностния списък, предвиден в 
член 2, съдържанието на регламента, посочен в член 7 и, когато е приложимо, преходните разпоредби относно теку-
щите процедури, са уредени във всеки секторен законодателен акт в областта на храните.

Член 2
Общностен списък на веществата

1. Съгласно всеки отделен секторен законодателен акт в областта на храните, веществата, за които има разрешение 
да бъдат пуснати на пазара на Общността, се включват в списък, чието съдържание се определя от съответния 
законодателен акт (наричан по-нататък “общностния списък”). Общностният списък се актуализира от Комисията. 
Той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

2. “Актуализация на общностния списък” означава:
а) добавяне на вещество към общностния списък;
б) изваждане на вещество от общностния списък;
в) добавяне, отпадане или изменение на условия, спецификации или ограничения, свързани с присъствието на 

дадено вещество в общностния списък.
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ГЛАВА II
ОБЩА ПРОЦЕДУРА

Член 3
Основни етапи на общата процедура

1. Общата процедура за актуализация на общностния списък може да бъде започната по инициатива на Комисията 
или при постъпване на заявление. Заявления може да се отправят от държава-членка или от заинтересована страна, 
която може да представлява няколко заинтересовани страни, в съответствие с условията, предвидени в мерките по 
прилагане, посочени в член 9, параграф 1, буква а) (наричана по-долу “заявителят”). Заявленията се изпращат на 
Комисията.

2. Комисията изисква становището на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу “Органът”), 
което се дава в съответствие с в член 5.
Въпреки това, по отношение на актуализациите, посочени в член 2, параграф 2, букви б) и в), Комисията не е длъжна 
да изисква становището на Органа, ако не е възможно въпросните актуализации за въздействат върху човешкото 
здраве.

3. Общата процедура приключва с приемането от страна на Комисията на регламент, с който се привежда в действие 
актуализацията в съответствие с член 7.

4. Чрез дерогация от параграф 3 Комисията може да прекрати общата процедура на всеки етап и да реши да не 
извършва планирана актуализация, ако прецени, че тази актуализация не е оправдана. Когато е приложимо, тя взема 
под внимание становищата на Органа и на държавите-членки, всякакви приложими разпоредби на общностното 
право, както и всякакви други основателни фактори, които имат отношение към разглеждания въпрос.
В такива случаи, когато е приложимо, Комисията информира заявителя и държавите-членки директно, посочвайки в 
писмото си мотивите, поради които актуализацията не е счетена за оправдана.

Член 4
Започване на процедурата

1. При получаване на заявление за актуализация на общностния списък Комисията:
а) писмено потвърждава на заявителя, че е получила заявлението, в срок 14 работни дни от получаването му;
б) когато е приложимо, възможно най-бързо уведомява Органа за заявлението и изисква неговото становище в 

съответствие с член 3, параграф 2.
Комисията предоставя на държавите-членки достъп до заявлението.

2. Когато започва процедурата по своя инициатива, Комисията информира държавите-членки и изисква становището 
на Органа, когато това е приложимо.

Член 5
Становище на Органа

1. Органът дава становището си в срок девет месеца след получаването на валидно заявление.
2. Органът изпраща становището си на Комисията, държавите-членки и, когато е приложимо, на заявителя.

Член 6
Допълнителна информация относно оценката на риска

1. В надлежно обосновани случаи, когато Органът изисква допълнителна информация от заявителите, 
срокът, посочен в 
член 5, параграф 1, може да бъде удължен. След консултация със заявителя, Органът определя срок, в който 
да бъде предоставена дадената информация, и информира Комисията за необходимия допълнителен срок. Ако 
Комисията не възрази в срок от осем работни дни от момента, в който е била информирана от Органа, срокът, 
посочен в член 5, параграф 1, се удължава автоматично с допълнителния срок. Комисията информира държавите-
членки за удължаването.

2. Ако допълнителната информация не бъде изпратена на Органа в рамките на допълнителния срок, посочен в 
параграф 1, Органът изготвя становището си въз основа на предоставената до този момент информация.

3. Когато заявителите предоставят допълнителна информация по собствена инициатива, те я изпращат на Органа 
и на Комисията. В такива случаи Органът дава становището си в рамките на първоначалния срок, без да се засягат 
разпоредбите на член 10.

4. Органът предоставя допълнителната информация на държавите-членки и на Комисията.
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Член 7
Актуализация на общностния списък

1. В деветмесечен срок след като Органът даде  становището  си, Комисията предоставя на комитета, посочен 
в член 14, параграф 1, проект на регламент за актуализация на общностния списък, като взима под внимание 
становището на Органа, всякакви приложими разпоредби на общностното право, и всякакви други основателни 
фактори, свързани с разглеждания въпрос.
В случаите, когато не е поискано становището на Органа, деветмесечният срок започва да тече от датата, на която 
Комисията е получила валидно заявление.
2. В регламента за актуализация на общностния списък се разясняват съображенията, на които той е основан.
3. Когато проектът за регламент не е в съответствие със становището на Органа, Комисията обяснява причините за 
своето решение.
4. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на всеки един от секторните законодателни актове в 
областта на храните, свързани с изваждане на дадено вещество от общностния списък, се приемат в съответствие 
с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.
5. Поради съображения за ефективност, мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на всеки един 
от секторните законодателни актове в областта на храните, включително чрез допълването му, и отнасящи се до 
добавянето на дадено вещество в общностния списък и до добавянето, отпадането или изменението на условия, 
спецификации или ограничения, свързани с присъствието на дадено вещество в общностния списък, се приемат в 
съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 4.
6. Поради наложителни причини за  спешност  Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в 
член 14, параграф 5, за изваждане на дадено вещество от общностния списък и за добавяне, отпадане или изменение 
на условия, спецификации или ограничения, свързани с присъствието на дадено вещество в общностния списък.

Член 8
Допълнителна информация относно управлението на риска

1. Когато Комисията поиска допълнителна информация от заявителите по въпроси, отнасящи се до управлението 
на риска, тя определя съвместно със заявителя срока, за който може да бъде предоставена тази информация. В 
такива случаи посоченият в член 7 срок може да бъде съответно удължен. Комисията информира държавите-членки 
за удължаването и им предоставя допълнителната информация, след като тя бъде получена.
2. Ако допълнителната информация не бъде изпратена в рамките на допълнителния срок, посочен в параграф 1, 
Комисията предприема действия въз основа на предоставената до този момент информация.

ГЛАВА III
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9
Мерки по прилагане

1. В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 14, параграф 2, в срок не по-дълъг от 24 месеца 
след приемането на всеки един от секторните законодателни актове в областта на храните, Комисията приема 
мерките по прилагането на настоящия регламент, които се отнасят по-специално до:

а) съдържанието, изготвянето и представянето на заявлението, посочено в член 4, параграф 1;
б) правилата за проверка на валидността на заявленията;
в) вида информация, която трябва да бъде включена в становището на Органа, посочено в член 5.

2. С оглед на приемането на мерки по прилагане, посочени в параграф 1, буква а), Комисията се консултира с 
Органа, който в шестмесечен срок от датата на влизане в сила на всеки един от секторните законодателни актове 
в областта на храните представя предложение относно данните, необходими за оценка на риска на съответните 
вещества.

Член 10
Удължаване на срокове

При извънредни обстоятелства Комисията може да удължи посочените в член 5, параграф 1 и в член 7 срокове по 
своя инициатива или, когато е приложимо, по искане на Органа, ако естеството на разглеждания въпрос оправдава 
това, без да се засягат член 6, параграф 1 и член 8, параграф 1. В такива случаи, когато е уместно, Комисията 
информира заявителя и държавите-членки за удължаването и за причините за това.

Член 11
Прозрачност

Органът осигурява прозрачността на своите дейности в съответствие с член 38 от Регламент (ЕО) № 178/2002. По-
специално той обявява публично становищата си в най-кратък срок. Той обявява публично и всякакви искания за 
мнението му, както и всякакви удължавания на срока съгласно член 6, параграф 1.
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Член 12
Поверителност

1. От предоставената от заявителите информация като поверителна може да се третира онази информация, чието 
разкриване може значително да засегне конкурентната им позиция.
Следната информация не се счита за поверителна при никакви обстоятелства:

а) името и адресът на заявителя;
б) наименованието и ясното описание на веществото;
в) обосновката за употребата на веществото във или върху специфични храни или категории храни;
г) информация, имаща отношение към оценката на безопасността на веществата;
д) когато е приложимо, аналитичният(ите) метод(и).

2. За целите на прилагането на параграф 1 заявителите посочват коя част от предоставената от тях информация 
желаят да се третира като поверителна. В такива случаи трябва да се посочи проверяема обосновка.

3. След консултация със заявителите Комисията взема решение коя информация може да остане поверителна и 
нотифицира заявителите и държавите-членки за това.

4. След като бъдат уведомени за позицията на Комисията, заявителите разполагат с триседмичен срок за оттегляне 
на заявленията си, за да може да запазят поверителността на предоставената информация. Поверителността се 
запазва до изтичането на този срок.

5. Комисията, Органът и държавите-членки предприемат, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001, необходимите 
мерки, за да осигурят съответна поверителност на информацията, получена от тях съгласно настоящия регламент, 
с изключение на информацията, която трябва да стане публична, ако това се налага от обстоятелствата, с цел 
опазване на здравето на хората, здравето на животните или околната среда.

6. Ако заявител оттегли или е оттеглил заявлението си, Комисията, Органът и държавите-членки не разкриват 
поверителната информация, включително информацията, чиято поверителност е предмет на разногласие между 
Комисията и заявителя.

7. Прилагането на параграфи 1—6 не засяга обмена на информация между Комисията, Органа и държавите-
членки.

Член 13
Спешни ситуации

При спешна ситуация, свързана с вещество от общностния списък, по-специално предвид становище на Органа, се 
приемат мерки в съответствие с процедурите, посочени в членове 53 и 54 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

Член 14
Комитет

1. Комисията се подпомага от Постоянния комитет по проблемите на хранителната верига и здравето на животните, 
създаден в съответствие с член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от него.
Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, 
като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б) и член 7 от 
Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.
Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в) и параграф 4, букви б) и д) от Решение 1999/468/ЕО, се 
определят съответно на два месеца, два месеца и четири месеца.

5. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 
1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 15
Компетентни органи на държавите-членки
Не по-късно от шест месеца след влизане в сила на всеки един от секторните законодателни актове в областта 
на храните държавите-членки уведомяват Комисията и Органа, във връзка с всеки от секторните законодателни 
актове в областта на храните, за наименованието и адреса на националния компетентен орган, за целите на общата 
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процедура, както и за звено за контакт в рамките на органа.

ГЛАВА IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Член 16
Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския 
съюз.
По отношение на всеки един от секторните законодателни актове в областта на храните той се прилага от датата на 
прилагане на мерките, посочени в член 9, параграф 1.

Член 9 се прилага от 20 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 16 декември 2008 година.

За Европейския парламент

Председател
H.-G. Pöttering
За Съвета
Председател
B. Le Maire
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[6] ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
[7] Регламент (ЕО) № 2230/2004 от 23 декември 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагането на 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мрежата от организации, които 
работят в областите, включени в мисията на Европейския орган за безопасност на храните (ОВ L 379, 24.12.2004 г., 
стр. 64).
[8] ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.
[9] ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
[10] ОВ L 309, 26.11.2003, стр. 1.

III. Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета
от 16 декември 2008 година

относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, 
Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, 
Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,
като взеха предвид предложението на Комисията,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет [1],
в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора [2],
като имат предвид, че:

(1) Свободното движение на безопасни и здравословни храни е съществен аспект на вътрешния пазар и допринася 
значително за здравето и благосъстоянието на гражданите и защитата на техните социални и икономически 
интереси.

(2) Политиките на Общността следва да се провеждат по начин, който осигурява високо ниво на защита на живота 
и здравето на хората.
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(3) Ензимите в храните, различни от използваните като добавки в храните, понастоящем не се регулират или сe 
регулират като спомагателни вещества съгласно законодателството на държавите-членки. Разликите между 
националните законови, подзаконови и административни разпоредби относно оценката и разрешаването на ензими 
в храните могат да възпрепятстват свободното им движение, като създават условия за неравностойна и нелоялна 
конкуренция. Следователно е необходимо да се приемат общностни правила, хармонизиращи националните 
разпоредби, свързани с употребата на ензими в храните.

(4) Настоящият регламент следва да обхваща само ензими, които се влагат в храните за изпълняване на 
технологична функция в производството, преработката, подготовката, обработката, опаковането, транспортирането 
или съхранението на такива храни, включително ензими, използвани като спомагателни вещества (наричани по-
нататък “ензими в храните”). Следователно, в приложното поле на настоящия регламент не попадат ензими, които 
не са вложени в храните за изпълнение на технологична функция, а са предназначени за консумация от човека, 
като например ензимите за хранителни или храносмилателни цели. Микробните култури, традиционно използвани 
в производството на храни като сирене и вино, които могат случайно да произведат ензими, но не се използват 
конкретно за произвеждането им, не следва да се считат за ензими в храните.

(5) Ензимите в храните, използвани изключително в производството на добавки в храните, попадащи в приложното 
поле на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките 
в храните [3], следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент, тъй като безопасността на 
тези храни вече е оценена и регулирана. Когато обаче тези ензими в храните се използват като такива в храните, те 
се обхващат от настоящия регламент.

(6) Ензимите в храните следва да бъдат одобрени и използвани, единствено ако изпълняват критериите, установени 
в настоящия регламент. Ензимите в храните следва да са безопасни при употреба, да е налице технологична 
необходимост от тяхната употреба и тя не трябва да заблуждава потребителя. Заблуждаването на потребителя 
включва, но не се ограничава до въпроси, свързани с естеството, преснотата, качеството на използваните съставки, 
естествения произход на продукта или производствения процес, или хранителните качества на продукта. При 
одобряване на ензимите в храните следва да се отчитат и други фактори от значение за разглеждания въпрос, 
включително такива, които касаят обществените нагласи, икономиката, традициите, нравствените норми и околната 
среда, принципа на предохранителните мерки, както и възможността за упражняване на контрол.

(7) Някои ензими в храните са разрешени за специфични употреби, като например в плодови сокове и някои подобни 
продукти, и определени лактопротеини, предназначени за консумация от човека, както и за определени разрешени 
енологични практики и процеси. При употребата на тези ензими в храните следва да се спазват настоящият 
регламент и специалните разпоредби, установени в съответните законодателни актове на Общността. Следва да 
се изменят съответно Директива 2001/112/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно соковете от плодове и 
някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека [4], Директива 83/417/ЕИО на Съвета от 25 юли 
1983 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно определени лактопротеини (казеини и 
казеинати), предназначени за консумация от човека [5] и Регламент (EО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. 
относно общата организация на пазара на вино [6]. Тъй като всички ензими в храните следва да бъдат обхванати от 
настоящия регламент, Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно 
нови храни и нови хранителни съставки [7] следва да бъде съответно изменен.

(8) Ензими в храните, чиято употреба е позволена в рамките на Общността, следва да фигурират в общностния 
списък, който ясно да описва ензимите, да определя всички условия относно употребата им, като включва, 
където е необходимо, информация относно функцията им в крайната храна. Списъкът следва да бъде допълнен 
от спецификации, по-специално относно техния произход, като включва, където е подходящо, информация за 
алергенните свойства и критерии за чистота.

(9) С цел осигуряване на хармонизация, оценката на риска на ензимите в храните и включването им в общностния 
списък следва да се извършват в съответствие с процедурата, предвидена в Регламент (ЕО) № 1331/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за 
добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните [8].

(10) Съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване 
на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган 
за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните [9], Европейският орган 
за безопасност на храните (наричан по-нататък “Органът”) следва да бъде консултиран по въпроси, които биха 
могли да засягат общественото здраве.

(11) По отношение на ензими в храните, които попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фура-
жи [10], следва да бъде издадено разрешение както в съответствие с посочения регламент, така и съгласно 
настоящия регламент.

(12) Ензими в храните, които вече са включени в общностния списък съгласно настоящия регламент, които са 
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приготвени чрез производствени методи или употреба на изходни материали, значително различаващи се от тези, 
включени в оценката на риска на Органа, или различни от обхванатите от разрешението и спецификациите според 
настоящия регламент, следва да бъдат предадени за оценка от Органа. “Значително различаващи се” би могло, inter 
alia, да означава промяна на производствения метод от извличане от растение към производство чрез ферментация 
с използване на микроорганизъм или генетична модификация на първоначалния микроорганизъм, промяна в 
изходните материали, или промяна в размера на частиците.

(13) Тъй като много ензими в храните вече са на пазара на Общността, следва да се вземат мерки осигуряване на 
преминаването към общностния списък на ензими в храните по плавен начин и без смущаване на съществуващия 
пазар на ензими в храните. Следва да се осигури достатъчно време, за да могат заявителите да предоставят 
необходимата информация за оценката на риска на тези продукти. Поради това следва да се предвиди първоначален 
двугодишен период от датата на прилагане на мерките по прилагане, които ще бъдат определени в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 1331/2008 [за установяване на обща разрешителна процедура за добавки в храните, ензими 
в храните и ароматизанти в храните], за да се даде достатъчно време на заявителите да предадат информацията 
относно съществуващите ензими, които могат да бъдат включени в общностния списък, който ще бъде съставен 
съгласно настоящия регламент. Следва също да е възможно подаването на заявления за разрешаване на нови 
ензими по време на първоначалния двугодишен период. Органът следва да оценява незабавно всички заявления за 
ензими в храните, за които през този период е подадена достатъчно информация.

(14) За осигуряване на справедливи и равни условия за всички заявители, съставянето на общностния списък следва 
да се извърши едноетапно. Този списък следва да се състави след оценката на риска на всички ензими в храните, за 
които е предоставена достатъчно информация през първоначалния двугодишен период. Въпреки това оценките на 
риска на Органа за отделните ензими следва да се публикуват веднага след приключването на изготвянето им.

(15) Очаква се през първоначалния двугодишен период да бъдат подадени значителен брой заявления. Ето защо е 
възможно да е необходим продължителен период, преди да бъде завършена оценката на риска и да бъде съставен 
общностният списък. За да се осигури равен достъп до пазара за нови ензими в храните след първоначалния 
двугодишен период, следва да се предвиди преходен период, през който ензими в храните и храни, в които се 
използват ензими в храните, могат да бъдат пуснати на пазара и да се използват в съответствие със съществуващите 
национални разпоредби в държавите-членки, докато бъде съставен общностният списък.

(16) Ензимите в храните Е 1103 инвертаза и Е 1105 лизозим, които са разрешени като добавки в храните съгласно 
Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 1995 г. относно добавките в храни, 
различни от оцветители и подсладители [11], и условията за употребата им следва да бъдат прехвърлени от 
Директива 95/2/ЕО в общностния списък при съставянето му съгласно настоящия регламент. Освен това Регламент 
(ЕО) № 1493/1999 на Съвета разрешава употребата на уреаза, бетаглюканаза и лизозим във виното при условията, 
предвидени в Регламент (ЕО) № 423/2008 на Комисията от 8 май 2008 г. относно определяне на някои подробни 
правила за прилагане на Регламент (EО) № 1493/1999 на Съвета и за установяване на кодекс на Общността на 
eнологичните практики и обработки [12]. Тези вещества са ензими в храните и те следва да попадат в приложното 
поле на настоящия регламент. Затова те също следва да се добавят към общностния списък, когато той бъде 
съставен, с оглед употребата им във вино в съответствие с Регламент (ЕО) № 1493/1999 и Регламент (ЕО) № 
423/2008.

(17) За ензимите в храните продължават да се прилагат общите задължения за етикетиране, предвидени в Директива 
2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателството на 
държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните [13], и в зависимост от случая, в 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 и Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 
2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на 
храни и фуражи от генетично модифицирани продукти [14]. Освен това настоящият регламент следва да включва 
специални разпоредби относно етикетирането на ензимите в храните, продавани като такива на производителя или 
на потребителя.

(18) Ензимите в храните са обхванати от определението на понятието “храни” в Регламент № 178/2002 и следователно, 
когато се използват в храни, се изисква, при етикетирането на храните, да бъдат посочени като съставки в 
съответствие с Директива 2000/13/ЕО. Ензимите в храните следва да се обозначават с технологичната им функция 
в храните, следвано от точното наименование на ензима в храната. Следва да се предвиди обаче изключение от 
разпоредбите относно етикетирането в случаите, когато ензимът не изпълнява технологична функция в крайния 
продукт, а присъства в хранителния продукт единствено като резултат от пренасяне от една или повече съставки 
на хранителния продукт, или когато е използван като спомагателно вещество в обработката. Директива 2000/13/ЕО 
следва да бъде съответно изменена.

(19) Ензимите в храните следва да се държат под непрекъснато наблюдение и да се подлагат на нова оценка, когато е 
необходимо, в светлината на промените в условията, ръководещи тяхната употреба, и новата научна информация.

(20) Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 
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1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на Комисията [15].

(21) По-специално на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за приемане на подходящи преходни 
мерки. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети 
в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(22) За да се развие и актуализира законодателството на Общността относно ензимите в храните по пропорционален 
и ефективен начин, е необходимо да се събират данни, да се обменя информация и да се координира работата 
между държавите-членки. За тази цел може да е полезно да се предприемат проучвания по конкретни въпроси с 
оглед на улесняването на процеса на вземане на решения. Уместно е такива проучвания да бъдат финансирани от 
Общността в рамките на бюджетната процедура. Финансирането на такива мерки е обхванато от Регламент (ЕО) № 
882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел 
осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата 
за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните [16].

(23) Държавите-членки следва да упражняват официален контрол, за да осигурят спазването на настоящия регламент 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004.

(24) Тъй като целта на настоящия регламент, а именно установяване на общностни разпоредби относно ензимите 
в храните, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може, в интерес 
на единството на пазара и високото ниво на защита на потребителите, да бъде постигната по-добре на общностно 
равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1
Предмет

Настоящият регламент установява правила относно ензимите в храните, използвани в храните, включително 
ензимите, използвани като спомагателни вещества, за да се осигури ефективното функциониране на 
вътрешния пазар, като същевременно се гарантира високо ниво на опазване на здравето на хората и високо 
ниво на защита на потребителите, включително защита на интересите на потребителите и лоялните практики 
в търговията с храни, като отчита, където е уместно, опазването на околната среда.

За тези цели настоящият регламент предвижда:
а) общностен списък на одобрени ензими в храните;
б) условия за употреба на ензими в храните в храните;
в) правила за етикетирането на ензимите в храните, продавани като такива.

Член 2
Приложно поле

1. Настоящият регламент се прилага за ензими в храните, определени в член 3.

2. Настоящият регламент не се прилага за ензими в храните, когато и доколкото те се използват в производството 
на:

а) добавките в храните, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1333/2008 [относно добавките в 
храните];

б) спомагателни вещества.

3. Настоящият регламент се прилага, без да се засягат които и да е специални разпоредби на Общността относно 
употребата на ензими в храните:

а) в специфични храни;
б) за цели, различни от обхванатите от настоящия регламент.

4. Настоящият регламент не се прилага за микробни култури, които традиционно се използват в производството на 
храни и които могат случайно да произведат ензими, но които не се използват конкретно за производството им.

Член 3
Определения

1. За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, установени в Регламент (ЕО) № 178/2002, 
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Регламент (ЕО) № 1829/2003 и Регламент (ЕО) № 1333/2008 [относно добавките в храните].
2. Прилагат се и следните определения:

а) “ензим в храна” означава продукт, получен от растения, животни или микроорганизми, или продукти от тях, 
включително продукт, получен чрез ферментационен процес, използващ микроорганизми:
i) съдържащ един или повече ензими, способни да катализират конкретна биохимична реакция; и
ii) вложен в храна с технологична цел, на който и да е етап от производството, преработката, приготвянето, 

обработката, опаковането, транспортирането или съхранението на храни;
б) “ензимен препарат в храна” означава формула, състояща се от един или повече ензими в храните, в които 

са включени вещества като добавки в храните и/или други хранителни съставки за улесняване на тяхното 
съхранение, продажба, стандартизация, разреждане или разтваряне.

ГЛАВА II
ОБЩНОСТЕН СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ЕНЗИМИ В ХРАНИТЕ

Член 4
Общностен списък на ензими в храните
Единствено ензими в храните, включени в общностния списък, може да бъдат пуснати на пазара като такива и да 
се използват в храни, в съответствие със спецификациите и условията на използване, предвидени в член 7, пара-
граф 2.

Член 5
Забрана на ензими в храните и/или храни, които не спазват изискванията
Никое лице не може да пуска на пазара ензим в храната или каквато и да е храна, в която е използван такъв ензим 
в храната, ако употребата на ензима в храната не спазва настоящия регламент и мерките за неговото прилагане.

Член 6
Общи условия за включване на ензими в храните в общностния списък
Ензими в храните може да бъдат включени в общностния списък единствено ако изпълняват следните условия и, 
където е уместно, други обосновани фактори:

а) не пораждат, предвид наличните научни факти, опасност за здравето на потребителите на предлаганото ниво 
на употреба;

б) налице е обоснована технологична необходимост; и
в) тяхната употреба не заблуждава потребителя. Заблуждаването на потребителя включва, но не се ограничава 

до въпроси, свързани с естеството, преснотата и качеството на използваните съставки, естествения произход на 
продукта или производствения процес, или хранителните качества на продукта.

Член 7
Съдържание на общностния списък на ензими в храните

1. Ензими в храните, които отговарят на условията, определени в член 6, може, в съответствие с процедурата, 
посочена в Регламент (ЕО) № 1331/2008 [за установяване на обща разрешителна процедура за добавки в храните, 
ензими в храните и ароматизанти в храните], да бъдат включени в общностния списък.

2. Вписването за ензим в храната в общностния списък посочва:
а) наименованието на ензима в храната;
б) спецификациите на ензима в храната, включително неговия произход, критерии за чистота и всяка друга 

необходима информация;
в) храните, в които ензимът в храната може да се влага;
г) условията, при които ензим в храната може да се използва; когато е уместно, не се определя максимално ниво 

за ензима в храната. В такъв случай, ензимът в храната се използва в съответствие с принципа quantum satis;
д) ако е уместно, наличието на ограничения върху продажбата на ензима в храната пряко на крайния потребител;
е) когато е необходимо, специални изисквания по отношение на етикетирането на храни, в които са използвани 

ензими в храните, за да се гарантира, че крайният потребител е информиран за физическото състояние на 
храните или специфичната обработка, на която са били подложени.

3. Общностният списък се изменя в съответствие с процедурата, посочена в Регламент (ЕО) № 1331/2008 [за 
установяване на обща разрешителна процедура за добавки в храните, ензими в храните и ароматизанти в 
храните].

Член 8
Ензим в храната, попадащ в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1829/2003

1. Ензим в храната, попадащ в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1829/2003, може да бъде включен в общностния 
списък съгласно настоящия регламент, само когато за него е издадено разрешение в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003.

2. Когато ензим в храната, вече включен в общностния списък, е получен от различен източник, попадащ в приложното 
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поле на Регламент (EО) № 1829/2003, за него не се изисква ново разрешение съгласно настоящия регламент, ако 
новият източник е обхванат от разрешение в съответствие с Регламент (EO) № 1829/2003 и ензимът в храната 
отговаря на спецификациите, установени съгласно настоящия регламент.

Член 9
Тълкувателни решения

При необходимост, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 15, параграф 2, може да бъде 
решено дали:

а) дадено вещество съответства на определението за ензим в храната в член 3;
б) определена храна спада към категория храни в общностния списък на ензими в храните.

ГЛАВА III

ЕТИКЕТИРАНЕ

Член 10
Етикетиране на ензими в храните и ензимни препарати в храните, които не са предназначени за продажба 
на крайния потребител

1. Ензимите в храните и ензимните препарати в храните, които  не са предназначени за продажба на крайния 
потребител, било продавани единично или смесени един с друг и/или други хранителни съставки, както са определени 
в член 6, параграф 4 от Директива 2000/13/ЕО, могат да бъдат предлагани на пазара, само ако са етикетирани 
съгласно член 11 от настоящия регламент по лесно видим, ясно четлив и незаличим начин. Информацията, 
предвидена в член 11, следва да бъде на език, лесно разбираем за купувачите.

2. На своята територия държавата-членка, в която продуктът се предлага на пазара, може в съответствие с Договора 
да предвиди информацията, предвидена в член 11, да бъде предоставяна на един или повече официални езици на 
Общността, които се определят от съответната държава-членка. Това не изключва възможността информацията да 
бъде дадена на няколко езика.

Член 11
Общи изисквания за етикетиране на ензими в храните и ензимни препарати в храните, които не са 
предназначени за продажба на крайния потребител

1. Когато ензими в храните и ензимни препарати в храните, които не са предназначени за продажба на крайния 
потребител, се продават поотделно или смесени помежду си и/или други хранителни съставки, тяхната опаковка или 
контейнери носят следната информация:

а) наименованието, установено съгласно настоящия регламент по отношение на всеки ензим в храната или 
търговско описание, което включва наименование на всеки ензим в храната или, при липса на такова 
наименование, приетото наименование, посочено в номенклатурата на Международния съюз по биохимия и 
молекулярна биология (IUBMB);

б) указанието “за храни” или “ограничена употреба в храни”, или по-конкретно посочване на предвидената му 
употреба в храната;

в) при необходимомост, специалните условия на съхранение и/или употреба;
г) маркировка за идентифициране на партидата;
д) инструкции за употреба, ако липсата на такива би попречила на правилната употреба на ензима в храната;
е) името или търговското наименование и адреса на производителя, опаковчика или продавача;
ж) указание за максималното количество на всеки компонент или група компоненти, подлежащи на количествено 

ограничение в храната, и/или подходяща информация на ясен и лесно разбираем език, позволяваща на 
купувача да спази настоящия регламент или други приложими законодателни актове на Общността; когато за 
група съставни елементи, използвани поотдел-но или комбинирано, се прилага еднакво ограничение върху 
количеството, комбинираният процент може да се представи с една цифра; ограничението върху количеството 
се изразява числово или на принципа quantum sati’s;

з) нетното количество;
и) действието на ензима(ите) в храните;
й) минимален срок на трайност или годност;
к) когато е уместно, информация за ензим в храната или други вещества, посочени в този член и изброени в 

приложение IIIа към Директива 2000/13/ЕО.

2. Когато ензимите в храните и/или ензимните препарати в храните се продават смесени един с друг и/или с други 
хранителни съставки, на тяхната опаковка или контейнери се поставя списък на всички съставки в низходящ ред на 
тегловния им процент от общото количество.

3. На опаковката или контейнерите на хранителните ензимни препарати се поставя списък на всички съставни 
елементи в низходящ ред на тегловния им процент от общото количество.
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4. Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3 изискваната съгласно параграф 1, букви д) — ж) и параграфи 2 и 3 
информация може да фигурира само в документите, отнасящи се до пратката, които се представят предварително 
или едновременно с доставката, при условие че указанието “не за продажба на дребно” е изписано върху лесно 
видима част от опаковката или контейнера на въпросния продукт.

5. Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3, когато ензимите в храните и хранителните ензимни препарати се доставят 
в цистерни, цялата информация може да фигурира само в придружаващите документи, които се отнасят до пратката 
и се предоставят при доставката.

Член 12
Етикетиране на ензими в храните и ензимни препарати в храните, предназначени за продажба на крайния 
потребител

1. Без да се засягат разпоредбите на Директива 2000/13/ЕО, Директива 89/396/ЕИО на Съвета от 14 юни 1989 
г. относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи даден хранителен 
продукт [17] и на Регламент (ЕО) № 1829/2003, ензимите в храните и ензимните препарати в храните, продавани 
поотделно или смесени помежду си и/или с други хранителни съставки, предназначени за продажба на крайния 
потребител, може да бъдат предлагани на пазара, само ако опаковката им съдържа следната информация:

а) наименованието, установено съгласно настоящия регламент по отношение на всеки ензим в храната или търговско 
описание, което включва наименование на всеки ензим в храната или, при липса на такова наименование, 
приетото наименование, посочено в номенклатурата на IUBMB;

б) формулировката “за храни” или формулировката “ограничена употреба в храни”, или по-конкретно посочване на 
предвидената му употреба в храната.

2. За информацията, предвидена в параграф 1 от настоящия член, се прилага съответно член 13, параграф 2 от 
Директива 2000/13/ЕО.

Член 13
Други изисквания за етикетиране

Членове 10 -12 не засягат по-подробни или по-изчерпателни законови, подзаконови или административни разпоредби 
относно мерките и теглилките или приложими към представянето, класификацията, опаковането и етикетирането на 
опасни вещества и препарати, или приложими към транспортирането на такива вещества и препарати.

ГЛАВА IV

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛАГАНЕ

Член 14
Задължение за предоставяне на информация

1. Производителят или ползвателят на ензим в храната информира незабавно Комисията за всяка нова научна или 
техническа информация, която би могла да повлияе оценката на безопасността на ензима в храната.

2. За вече одобрен съгласно настоящия регламент ензим в храната, който е приготвен чрез производствени методи 
или употреба на изходни материали, значително различаващи се от включените в оценката на риска от Европейския 
орган за безопасност на храните (наричан по-нататък “Органът”), преди предлагането на пазара на ензима в храната, 
производителят или ползвателят предава на Комисията необходимите данни за оценката на ензима в храната по 
отношение на променения производствен метод или характеристики, която ще се предприеме от Органа.

3. Производителят или ползвателят на ензима в храната информира Комисията по нейно искане за действителната 
употреба на ензима в храната. Комисията предоставя тази информация на разположение на държавите-членки.

Член 15
Комитет

1. Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от него.
Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, 
като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 16
Общностно финансиране на хармонизирани политики

Правното основание за финансирането на мерки, произтичащи от настоящия регламент, е член 66, параграф 1, 
буква в) от Регламент (ЕО) № 882/2004.
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ГЛАВА V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17
Създаване на общностен списък на ензими в храните

1. Общностният списък на ензими в храните се изготвя въз основа на заявления, направени в съответствие с 
параграф 2.

2. Заинтересованите страни може да подават заявления за включване на ензим в храната в общностния списък.
Крайният срок за подаване на такива заявления е 24 месеца след началната дата на прилагане на мерките по 
прилагане, които се определят в съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 [за установяване 
на обща разрешителна процедура за добавки в храните, ензими в храните и ароматизанти в храните].

3. Комисията създава регистър на всички ензими в храните, които ще се разглеждат за включване в общностния 
списък, по отношение на които е подадено заявление в съответствие с параграф 2 от настоящия член (наричан по-
нататък “Регистърът”), съобразно с критериите за валидност, които се определят в съответствие с член 9, параграф 
1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 [за установяване на обща разрешителна процедура за добавки в храните, ензими 
в храните и ароматизанти в храните]. Регистърът е публичен.
Комисията предава заявленията на Органа, за да даде той становище.

4. Общностният списък се приема от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в Регламент (ЕО) № 
1331/2008 [за установяване на обща разрешителна процедура за добавки в храните, ензими в храните и ароматизанти 
в храните], след като Органът даде становище относно всеки ензим в храната, включен в регистъра.
Чрез дерогация от тази процедура обаче:

а) член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 [за установяване на обща разрешителна процедура за 
добавки в храните, ензими в храните и ароматизанти в храните] не се прилага към приемането на становище 
от Органа;

б) Комисията приема за първи път общностния списък, след като Органът даде становището си относно всички 
ензими в храните, изброени в регистъра.

5. Ако е необходимо, всички подходящи преходни мерки за целите на настоящия член, които са предназначени за 
изменение на несъществени елементи от настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 3.

Член 18
Преходни мерки

1. Независимо от членове 7 и 17 от настоящия регламент при изготвянето му общностният списък включва следните 
ензими в храните:

а) E 1103 инвертаза и E 1105 лизозим, като се заявяват условията за тяхната употреба, както е определено в 
приложение I и 

 част В от приложение III към Директива 95/2/ЕО;
б) уреаза, бета-глюконаза и лизозим за употреба във виното съгласно Регламент (ЕО) № 1493/1999 и правилата 

за прилагането на същия регламент.
2. Ензими в храните, ензимни препарати в храните и храни, съдържащи ензими в храните, които не отговарят на 
изискванията на членове 10—12 и са пуснати на пазара или етикетирани преди 20 януари 2010 г., може да бъдат 
предлагани на пазари до датата на изтичане на техния срок на трайност или годност.

Член 19
Изменения на Директива 83/417/ЕИО

В Директива 83/417/ЕИО, в приложение I, раздел III, буква г) тиретата се заменят със следното:
“— сирище, отговарящо на изискванията на Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно ензимите в храните;
— други ензими за коагулация на мляко, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 1332/2008.

Член 20
Изменение на Регламент (ЕО) № 1493/1999

В член 43 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 се добавя следният параграф:
“3. Ензимите и ензимните препарати, използвани при разрешените енологични практики и обработки, изброени в 
приложение IV, отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 2008 г. относно ензимите в храните.
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Член 21
Изменения на Директива 2000/13/ЕО

Директива 2000/13/EО се изменя, както следва:
1. Член 6, параграф 4 се изменя, както следва:

а) буква а) се заменя със следното:
 “а) “съставка” означава всяко вещество, включително добавки и ензими, използвано в производството или 

приготвянето на храна, което присъства в крайния продукт, дори и в изменена форма.”;
б) в буква в), подточка ii) въвеждащата дума “добавки” се заменя с “добавки и ензими”;
в) в буква в), подточка iii) думите “добавки или ароматизанти” се заменят с “добавки, ензими или ароматизанти”.

2. В член 6, параграф 6 се добавя следното тире:
“- ензими, различни от посочените в параграф 4, буква в), подточка ii), се обозначават с наименованието на една 

от категориите на съставките, изброени в приложение II, последвано от специалното им наименование,”.

Член 22
Изменения на Директива 2001/112/ЕО

В Директива 2001/112/ЕО, в приложение I, раздел II, точка 2 четвъртото, петото и шестото тире се заменят със 
следното:
“- пектолитични ензими, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите в храните;
- протеолитични ензими, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 1332/2008;
- амилолитични ензими, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 1332/2008.

Член 23
Изменение на Регламент (ЕО) № 258/97

В член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97, се добавя следната буква:
“г) ензими в храните, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и 

на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите в храните.”

Член 24
Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския 
съюз.
Член 4 се прилага от датата на прилагане на общностния списък. До тази дата в държавите-членки продължават да 
се прилагат действащите национални разпоредби относно пускането на пазара и употребата на ензими в храните и 
храни, произведени с ензими в храните.
Членове 10—13 се прилагат от 20 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 16 декември 2008 година.

За Европейския парламент:

Председател
H.-G. Pöttering

За Съвета
Председател
B. Le Maire

[1] ОВ C 168, 20.7.2007 г., стр. 34.
[2] Становище на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. (ОВ C 175 E, 10.7.2008 г., стр. 162), обща позиция на 
Съвета от 10 март 2008 г. (ОВ C 111 E, 6.5.2008 г., стр. 32), позиция на Европейския парламент от 8 юли 2008 г. (все 
още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 18 ноември 2008 г.
[3] Вж. стр. 16 от настоящия брой на Официален вестник.
[4] ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 58.
[5] ОВ L 237, 26.8.1983 г., стр. 25.
[6] ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1.
[7] ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1.
[8] Вж. стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник.
[9] ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
[10] ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
[11] ОВ L 61, 18.3.1995 г., стр. 1.
[12] ОВ L 127, 15.5.2008 г., стр. 13.
[13] ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.
[14] ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.
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[15] ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
[16] ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.
[17] ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 21.
[18] ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 7.
[19] ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 7.
[20] ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 7.
[21] ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 7.

IV. Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета
от 16 декември 2008 година относно добавките в храните

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,
като взеха предвид предложението на Комисията,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет [1],
в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора [2],
като имат предвид, че:

(1) Свободното движение на безопасни и здравословни храни е съществен аспект на вътрешния пазар и допринася 
значително за здравето и благосъстоянието на гражданите и защитата на техните социални и икономически 
интереси.

(2) Политиките на Общността следва да се провеждат по начин, който осигурява високо ниво на защита на живота 
и здравето на хората.

(3) Настоящият регламент заменя предходните директиви и решения относно добавките в храните, разрешени 
за употреба в храни, за да се осигури ефективното функциониране на вътрешния пазар, като същевременно се 
гарантира високо ниво на опазване на човешкото здраве и високо ниво на защита на потребителите, включително 
защитата на интересите на потребителите, посредством изчерпателни и оптимизирани процедури.

(4) Настоящият регламент хармонизира употребата на добавки в храните, използвани за храни в Общността. Това 
включва употребата на добавки в храните за храни, обхванати от Директива 89/398/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 г. за 
сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храни, предназначени за специфична хранителна 
употреба [3], и употребата на някои оцветители за храни за здравна маркировка на месото, както и за украсяване и 
поставяне на печат върху яйца. Освен това регламентът хармонизира употребата на добавки в храните в добавки в 
храните и ензими в храните, като по този начин гарантира безопасността и качеството им и улеснява съхранението 
и употребата им. Това досега не е регулирано на общностно равнище.

(5) Добавките в храните са вещества, които обикновено не се консумират самостоятелно като храна, а се добавят 
целенасочено към храната с технологична цел, описана в настоящия регламент, като например за запазването. 
Всички добавки в храните следва да бъдат обхванати от настоящия регламент, поради което списъкът с функционални 
класове следва да бъде актуализиран в светлината на научния прогрес и технологичното развитие. Независимо от 
това не се считат за добавки в храните веществата, използвани за придаване на аромат и/или вкус, или с хранителна 
цел, каквито са заместителите на солта, витамините и минералите. Освен това веществата, считани за храни, които 
могат да изпълняват технологична функция, като натриевият хлорид или шафранът за оцветяване, и ензимите 
в храните също не следва да попадат в приложното поле на настоящия регламент. Все пак препарати, получени 
от храни и други естествени изходни материали, предназначени за технологично въздействие върху крайния 
хранителен продукт и получени посредством селективна екстракция на съставките (т.е. пигментите) по отношение 
на хранителните или ароматните съставки, следва да се считат за добавки по смисъла на настоящия регламент.
Накрая, що се отнася до ензимите в храните, те са обхванати от Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите в храните [4], което изключва прилагането на 
настоящия регламент.

(6) Вещества, които не се консумират самостоятелно като храна, а се използват целенасочено при преработката на 
храни, и които съществуват само под формата на остатъчни вещества в крайния хранителен продукт и нямат никакво 
технологично въздействие върху него (спомагателни вещества), не следва да попадат в обхвата на настоящия 
регламент.

(7) Добавките в храните следва да бъдат одобрени и използвани, само ако отговарят на установените в настоящия 
регламент критерии. Добавките в храните трябва да бъдат безопасни за употреба, за тяхната употреба трябва да 
съществува технологична необходимост и употребата им не бива да заблуждава потребителя и трябва да бъде от 
полза за него. Заблуждаването на потребителя включва, но не се ограничава до въпросите, свързани с естеството, 
преснотата или качеството на използваните съставки, естествения произход на продукта или на производствения 
процес, или хранителните качества на продукта, включително плодовото и зеленчуковото съдържание в него. При 
одобряването на добавките в храните следва също така да се отчитат и други фактори от значение за разглеждания 
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въпрос, включително такива, които касаят обществените нагласи, икономиката, традициите, нравствените норми 
и околната среда, принципа на предохранителните мерки и възможността за упражняване на контрол. Във връзка 
с употребата и максималното количество добавка в храната следва да се взема предвид поемането на същата от 
други източници и излагането на специални групи потребители (напр. алергични потребители) на влиянието.

(8) Добавките в храните трябва да отговарят на одобрените спецификации, които следва да включват необходимата 
информация за адекватно идентифициране на добавката в храната, включително на произхода, и да описват 
приемливите критерии за чистота. Разработените на предишен етап спецификации за добавки в храни, включени 
в Директива 95/31/ЕО на Комисията от 5 юли 1995 г. за установяване на специфични критерии за чистота на 
подсладителите, предназначени за влагане в храни [5], Директива 95/45/ЕО на Комисията от 26 юли 1995 г. за 
определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни 
[6], и Директива 96/77/ЕО на Комисията от 2 декември 1996 г. за определяне на специфични критерии за чистота 
на добавките в храните, различни от оцветителите и подсладителите [7], следва да се запазят до вписването на 
съответните добавки в приложенията към настоящия регламент. В този момент спецификациите, свързани с такива 
добавки, следва да бъдат уредени с регламент. Тези спецификации следва да бъдат пряко свързани с добавките, 
включени в общностните списъци в приложенията към настоящия регламент. Отчитайки обаче комплексния характер 
и същност на такива спецификации, от съображения за яснота същите не следва да бъдат включвани като такива в 
общностните списъци, а да бъдат уредени в един или повече отделни регламенти.

(9) Някои добавки в храни са разрешени за специфична употреба при някои одобрени енологични практики и 
обработки. Употребата на тези добавки в храни следва да е в съответствие с настоящия регламент и със специалните 
разпоредби, предвидени в приложимото общностно законодателство.

(10) С цел осигуряване на хармонизация, оценката на риска и одобряването на добавките в храните следва да се 
извършват в съответствие с процедурата, предвидена в Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, 
ензимите в храните и ароматизантите в храни-те [8].

(11) Съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване 
на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган 
за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните [9], Европейският орган 
за безопасност на храните (наричан по-нататък “Органът”) трябва да бъде консултиран по въпросите, които биха 
могли да засегнат общественото здраве.

(12) По отношение на добавки в храните, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи [10], следва да 
бъде издадено разрешение както в съответствие със посочения регламент, така и съгласно настоящия регламент.

(13) Добавки в храните, които вече са одобрени съгласно настоящия регламент и приготвени чрез производствени 
методи или употреба на изходни материали, значително различаващи се се от тези, включени в оценката на риска 
от Органа или от предвидените в спецификациите, следва да бъдат предадени за оценка от Органа. “Значително 
различаващи се” би могло да означава, inter alia, промяна в производствения метод от извличане от растение до 
производство чрез ферментация с използване на микроорганизъм или генетична модификация на първоначалния 
микроорганизъм, промяна в изходните материали или промяна в размера на частиците, включително използването 
на нанотехнология.

(14) Добавките в храните следва да се държат под непрекъснато наблюдение и трябва да се подлагат на нова оценка, 
когато е необходимо, предвид промените в условията на употреба и новата научна информация. При необходимост, 
Комисията следва да обсъди подходящо действие съвместно с държавите-членки.

(15) Държавите-членки, запазили към 1 януари 1992 г. забрани за употребата на някои добавки в някои специфични 
храни, считани за традиционни и произвеждани на територията им, следва да могат да продължат да прилагат тези 
забрани. Освен това що се отнася до продукти като “Feta” или “Salame cacciatore”, настоящият регламент не следва 
да засяга по-ограничаващите норми, свързани с употребата на някои наименования съгласно Регламент (ЕО) № 
510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г.относно закрилата на географски указания и наименования за произход на 
земеделски продукти и храни [11] и Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскостопански 
и хранителни продукти с традиционно специфичен характер [12].

(16) Ако не подлежи на допълнителни ограничения, освен чрез директно влагане, дадена добавка може да 
присъства в храна в резултат на пренасяне от съставка, в която наличието на добавката е разрешено, при условие 
че количеството добавка в крайния хранителен продукт не надвишава това, което би било внесено чрез употреба на 
съставката при подходящи технологични условия и добри производствени практики.

(17) За добавките в храните продължават да се прилагат общите задължения за етикетиране, предвидени в Директива 
2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателството на 
държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните [13], и в зависимост от случая, в 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 и Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 
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2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и 
фуражи от генетично модифицирани продукти [14]. Освен това настоящият регламент следва да включва специални 
разпоредби относно етикетирането на добавки в храни, продавани като такива на производителите или на крайните 
потребители.

(18) Подсладителите, разрешени съгласно настоящия регламент, може да бъдат използвани като трапезни 
подсладители, продавани директно на потребителите Производителите на подобни продукти следва да предоставят 
на потребителя, чрез подходящи средства, необходимата информация за употребата на продукта по безопасен 
начин. Тази информация може да бъде предоставена по няколко начина, включително върху етикетите на продуктите, 
на интернет страници, чрез линии за информация за потребителите или при пунктовете за продажба. 
С оглед приемането на еднакъв подход по отношение на изпълнението на това изискване, може да е необходимо да 
се изготвят насоки на общностно равнище.

(19) Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на Комисията [15].

(20) По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за изменение на приложенията към 
настоящия регламент и за приемане на подходящи преходни мерки. Тъй като тези мерки са от общ характер и са 
предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, включително чрез допълването му с 
нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а на Решение 1999/468/ЕО.

(21) По причини за ефективност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране 
с контрол, следва да бъдат съкратени при приемането на някои изменения на приложения II и III по отношение на 
вещества, получили разрешение съгласно друг акт на общностното право, както и по отношение на каквито и да 
били подходящи преходни мерки, свързани с тези вещества.

(22) За да се развие и актуализира законодателството на Общността относно добавките в храните по пропорционален 
и ефективен начин, е необходимо да се събират данни, да се обменя информация и координира работата между 
държавите-членки. За тази цел може да е полезно да се предприемат проучвания по конкретни въпроси с оглед 
улесняване на процеса на вземане на решения. Уместно е тези проучвания да бъдат финансирани от Общността в 
рамките на бюджетната процедура. Финансирането на такива мерки е обхванато от Регламент (ЕО) № 882/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване 
на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване 
здравето на животните и хуманното отношение към животните [16].

(23) Държавите-членки следва да упражняват официален контрол, за да осигурят спазването на настоящия регламент 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004 г.

(24) Тъй като целта на настоящия регламент, а именно установяване на общностни правила относно добавките в 
храните, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може, в интерес 
на единството на пазара и високото ниво на защита на потребителите, да бъде постигната по-добре на общностно 
равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 
от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(25) След приемането на настоящия регламент, Комисията, подпомагана от Постоянния комитет по хранителната 
верига и здравето на животните, следва да преразгледа всички издадени разрешения по отношение на критериите, 
различни от тези, отнасящи се за безопасността, като например тези за приема, технологичната необходимост и риска 
от заблуждение на потребителя. Всички добавки в храните, които да продължат да бъдат разрешени в Общността, 
следва да бъдат прехвърлени в общностните списъци в приложения II и III към настоящия регламент. Приложение III 
към настоящия регламент следва да бъде допълнено с другите добавки в храните, използвани в добавки в храните 
и ензими, както и с носителите на хранителни вещества и с условията за употребата им в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1331/2008 [за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и 
ароматизантите в храните]. За да се осигури подходящ преходен период, разпоредбите на приложение III, различни 
от тези, отнасящи се до носителите на добавки в храните и добавките в храните в ароматизантите, не следва да се 
прилагат до 1 януари 2011 г.

(26) До изготвянето на бъдещите общностни списъци с добавки в храните, е необходимо да се предвиди 
опростена процедура, позволяваща актуализирането на настоящите списъци с добавки в храните, съдържащи се в 
съществуващите директиви.
(27) Без да се засягат резултатите от преразглеждането, посочено в съображение 25, в рамките на една година 
след приемането на настоящия регламент Комисията следва да изработи програма за оценка, с помощта на която 
Органът да направи нова оценка на безопасността на вече одобрените в Общността добавки в храните. Тази 
програма следва да определи нуждите и последователността на приоритети, съгласно които ще бъдат разглеждани 
одобрените добавки в храните.
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(28) Настоящият регламент отменя и заменя следните законодателни актове: Директива на Съвета от 23 октомври 
1962 г. за сближаване на правилата на държавите-членки относно оцветители, разрешени за влагане в храни, 
предназначени за консумация от човека [17], Директива 65/66/ЕИО на Съвета от 26 януари 1965 г. за определяне на 
специфични критерии за чистота на консерванти, разрешени за влагане в храни, предназначени за консумация от 
човека [18], Директива 78/663/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. за определяне на специфични критерии за чистота 
на емулгатори, стабилизатори, сгъстители и желиращи вещества, предназначени за влагане в храни [19], Директива 
78/664/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. за определяне на специфични критерии за чистота на антиоксиданти, 
които могат да бъдат влагани в храни, предназначени за консумация от човека [20], Първа Директива 81/712/ЕИО 
на Комисията от 28 юли 1981 г. за установяване на методите за анализ в Общността за контрола на критериите за 
чистота на някои хранителни добавки [21], Директива 89/107/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки относно хранителни добавки, разрешени за влагане в храни, предназначени 
за консумация от човека [22], Директива 94/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно 
подсладители за влагане в храни [23], Директива 94/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 
г. относно оцветители за влагане в храни [24], Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 
февруари 1995 г. относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители [25], Решение № 292/97/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 1996 г. за оставяне в сила на националните закони, които 
забраняват влагането на някои добавки в производството на някои специални храни [26], и Решение 2002/247/
ЕО на Комисията от 27 март 2002 г. за преустановяване на пускането на пазара и вноса на желеобразни захарни 
изделия, съдържащи добавката в храната Е 425 коняк [27]. Уместно е обаче някои разпоредби на тези законодателни 
актове да останат в сила през преходен период, който да осигури време за изготвянето на общностните списъци в 
приложенията към настоящия регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I
ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1
Предмет

Настоящият регламент определя правила относно добавките в храните, използвани в храните, за да се 
осигури ефективното функциониране на вътрешния пазар, като същевременно се гарантира високо ниво 
на опазване на човешкото здраве и високо ниво на защита на потребителите, включително защитата на 
интересите на потребителите и лоялните практики в търговията с храни, като отчита, където е уместно, 
опазването на околната среда.

За тази цел настоящият регламент предвижда:
а) общностни списъци с одобрени добавки в храните, както е посочено в приложения II и III;
б) условия за употреба на добавки в храните в храни, включително в добавките в храните и в ензимите в храните, 

обхванати от Регламент (ЕО) № 1332/2008 [относно ензимите в храните], и в ароматизантите в храните, 
обхванати от Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно ароматизантите в храни и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или 
върху храни [28];

в) правила за етикетирането на добавки в храните, продавани като такива.

Член 2
Приложно поле

1. Настоящият регламент се прилага за добавките в храните.

2. Настоящият регламент не се прилага за следните вещества, освен ако не са използвани като добавки в храните:
а) спомагателни вещества;
б) вещества, използвани за растителна защита и за защита на растителни продукти в съответствие с правилата на 

Общността, отнасящи се до здравето на растенията;
в) вещества, влагани в храни като хранителни вещества;
г) вещества, използвани за преработка на водите, предназначени  за  консумация от човека, и попадащи в 

приложното поле на Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година за качеството на водите, 
предназначени за консумация от човека [29];

д) ароматизанти, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1334/2008 [относно ароматизантите в храните 
и някои хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във и върху храни].

3. Настоящият регламент не се прилага за ензимите в храните, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 
1332/2008 [относно ензимите в храните], считано от датата на приемане на общностния списък на ензими в храните 
в съответствие с член 17 от същия регламент.

4. Настоящият регламент се прилага, без да се засягат специалните общностни правила относно употребата на 
добавки в храните:

а) в специфични храни;
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б) за цели, различни от тези, обхванати от настоящия регламент.

Член 3
Определения

1. За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, установени в регламенти (ЕО) № 178/2002 и (ЕО) 
№ 1829/2003.

2. За целите на настоящия регламент се прилагат също следните определения:
а) “добавка в храната” означава всяко вещество, което обикновено не се консумира самостоятелно като храна 

и не се използва като характерна съставка на храни, независимо дали притежава хранителна стойност или 
не, и чието целенасочено влагане с технологична цел в храни на етапа на тяхното производство, преработка, 
приготвяне, обработка, опаковане, транспортиране или съхранение води или може да се счита, че води, до 
прякото или непряко превръщане на това вещество или на вторичните му продукти в съставна част на тези 
храни;

 Следните вещества не се считат за добавки в храните:
i) монозахаридите, дизахаридите или олигозахаридите и храните, съдържащи тези вещества, използвани заради 
подслаждащите си свойства;
ii) изсушените или концентрирани храни, включително ароматизанти, добавени по време на производството 
на съставни храни заради ароматичните им, вкусови или хранителни свойства, към които се прибавя вторичен 
оцветяващ ефект;
iii) веществата, които влизат в състава на материали за покритие или глазиране, не са част от храни и не са 
предназначени за консумация заедно с тези храни;
iv) продуктите, съдържащи пектин и получени от суха пресована ябълкова маса или кори от цитрусови плодове 
или дюли, или от смес от тях чрез действието на разредена киселина, последвано от частична неутрализация с 
натриеви или калиеви соли (“течен пектин”);
v) базите за дъвки;
vi) белият или жълтият декстрин, печеното или декстринизираното нишесте, нишестето, модифицирано чрез 
киселинно или алкално третиране, избеленото нишесте, физически модифицираното нишесте и нишестето, 
третирано с амилолитични ензими;
vii) амониевият хлорид;
viii) кръвната плазма, хранителният желатин, протеиновите хидролизати и техните соли, млечният протеин и 
глутенът;
ix) аминокиселините и техните соли, различни от глутаминова киселина, глицин, цистеин и цистин и техните 
соли, които не изпълняват технологична функция;
ч) казеинатите и казеинът;
xi) инулинът;

б) “спомагателно вещество” означава всяко вещество, което:
i) не се консумира самостоятелно като храна;
ii) се използва целенасочено при преработката на суровини, храни или техните съставки за постигането на 
определена технологична цел по време на обработката или преработката; и
iii) може да доведе до нецеленасоченото, но технически неизбежно наличие на остатъци от това вещество или 
на неговите производни в крайния продукт, при условие че тези остатъци не представляват риск за здравето и 
нямат технологичен ефект върху крайния продукт;

в) “функционален клас” означава една от посочените в приложение I категории, основаваща се на технологичната 
функция, която добавката в храната изпълнява в храната;

г) “непреработена храна” означава храна, която не е била подложена на никаква преработка, водеща до 
чувствително изменение на първоначалното състояние на храната, по смисъла на което не се считат за 
водещи до чувствителна промяна следните операции: делене, отделяне, отрязване, обезкостяване, кълцане, 
дране, кастрене, белене, смилане, рязане, измиване, почистване от жили, дълбоко замразяване, замразяване, 
охлаждане, стриване, излющване, опаковане или разопаковане;

д) “храна без добавени захари” означава храна, в която няма:
i) добавени монозахариди или дизахариди;
ii) всяка добавена храна, съдържаща монозахариди или дизахариди, използвани заради подслаждащите си 
свойства;

е) “нискоенергийна храна” означава храна, чиято енергийна стойност е намалена с поне 30 % в сравнение с тази 
на първоначалната храна или на подобен продукт;

ж) “трапезен подсладител” означава изделие, изготвено от одобрени подсладители, което може да съдържа други 
добавки в храните и/или хранителни съставки, и е предназначено да бъде продавано на крайния потребител 
като заместител на захарта;

з) “quantum satis” означава, че не е определено максимално количество в цифри и веществата се използват в 
съответствие с добрите производствени практики при количество, не по-високо от необходимото за постигане 
на целта, за която е предназначена, и при условие че не води до заблуждаване на потребителя.
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ГЛАВА II

ОБЩНОСТНИ СПИСЪЦИ С ОДОБРЕНИ ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ

Член 4
Общностни списъци на добавки в храните

1. Само добавките в храните, включени в общностния списък в приложение II, могат да бъдат пуснати на пазара като 
такива и да бъдат използвани в храни при посочените в приложението условия за употреба.

2. Само добавките в храните, включени в общностния списък в приложение III, могат да бъдат използвани в добавки 
в храните, ензими в храните и ароматизанти в храните при посочените в приложението условия за употреба.

3. Списъкът с добавките в храните в приложение II се изготвя на базата на категориите храни, към които те могат да 
бъдат добавени.

4. Списъкът с добавките в храните в приложение III сe изготвя на базата на добавките в храните, ензимите в храните, 
ароматизантите в храните и хранителните вещества или категориите такива вещества, към които те могат да бъдат 
добавени.

5. Добавките в храните съответстват на посочените в член 14 спецификации.

Член 5
Забрана на добавки в храните и/или храни, неотговарящи на изискванията
Никой не може да пуска на пазара добавка в храната или храна, в която се съдържа такава добавка в храна, ако 
употребата на добавката в храната не отговаря на изискванията на настоящия регламент.

Член 6
Общи условия за включване и употреба на добавки в храните в общностните списъци

1. Добавка в храната може да бъде включена в общностните списъци в приложения II и III, само ако отговаря на 
следните условия и където е уместно, на други легитимни фактори, включително фактори, свързани с околната 
среда:

а) тя не поражда, предвид наличните научни доказателства, опасност за здравето на потребителите на предлаганото 
количество на употреба;

б) наличие на основателна технологична необходимост, която не може да бъде удовлетворена с други икономически 
и технологично осъществими методи;

в) употребата не води до заблуждаване на потребителя.

2. За да бъде включена в общностните списъци в приложения II и III, добавката в храната трябва да носи предимства 
и ползи за потребителя и поради това да служи за една или повече от следните цели:

а) да запазва хранителните качества на храната;
б) да осигурява необходимите съставки или компоненти за производството на храни, предназначени за групи 

потребители със специални хранителни нужди;
в) да увеличава възможността за запазване на качеството или устойчивостта на дадена храна или да подобрява 

органолептичните свойства, при условие че не променя естеството, същността или качеството на храната по 
начин, който води до заблуждение на потребителя;

г) да подпомага производството, преработката, приготвянето, обработката, опаковането, транспортирането 
или съхранението на храните, включително на добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в 
храните, при условие че не служи за прикриване на последиците от използването на некачествени суровини или 
неподходящи методи или техники, включително на нехигиенични такива, по време на извършването на която и 
да било от тези операции.

3. Чрез дерогация от параграф 2, буква а) добавка в храната, понижаваща хранителните качества на дадена храна, 
може да бъде включена в общностния списък в приложение II, при условие че:

а) храната не се явява основна съставна част на нормален хранителен режим; или
б) добавката в храната е необходима за производството на храни, предназначени за групи потребители със 

специални хранителни нужди.

Член 7
Специални условия за подсладители

Добавка в храната може да бъде включена във функционален клас “подсладители” в общностния списък в приложение 
II, само ако, освен че служи за една или повече от целите, определени в член 6, параграф 2, служи също така и за 
една или няколко от следните цели:

а) заместване на захари при производството на нискоенергийни храни, храни, които не предизвикват кариес, или 
храни без добавени захари, или
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б) заместване на захари, където това позволява удължаване на срока на съхранение на храната, или
в) производство на храни, предназначени за специфична хранителна употреба съгласно член 1, параграф 2, буква 

а) от Директива 89/398/ЕИО.

Член 8
Специални условия за оцветители

Добавка в храната може да бъде включена във функционален клас “оцветители” в общностния списък в приложение 
II, само ако, освен че служи за една или повече от изброените в член 5, параграф 2 цели, се използва също така и 
за една или няколко от следните цели:

а) възстановяване на първоначалния вид на храна, чийто цвят е бил засегнат при преработката, съхранението, 
опаковането и разпространението, и по този начин е бил нарушен добрият външен вид;

б) придаване на по-привлекателен вид на храната;
в) оцветяване на иначе безцветна храна.

Член 9
Функционални класове на добавките в храните

1. Добавките в храните могат да бъдат включени в приложения II и III в някой от функционалните класове, посочени 
в приложение I, на базата на основната си технологична функция.
Поставянето на добавка в храната в някой от функционалните класове не изключва използването за няколко цели.

2. При необходимост, отчитайки научния прогрес или технологичното развитие, мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от настоящия регламент, свързани с допълнителни функционални класове, които могат 
да бъдат добавени към приложение I, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена 
в член 28, параграф 3.

Член 10
Съдържание на общностните списъци на добавки в храните

1. Добавка в храната, която отговаря на условията, предвидени в членове 6, 7 и 8, може, в съответствие с процедурата, 
посочена в Регламент (ЕО) № 1331/2008 [за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, 
ензимите в храните и ароматизантите в храните], да бъде включена във:
а) общностния списък в приложение II към настоящия регламент; и/или
б) общностния списък в приложение III към настоящия регламент.

2. Вписването за добавка в храната в общностните списъци в приложения II и III посочва:
а) наименованието на добавката в храната и нейния Е-номер;
б) храните, към които може да бъде добавена добавката в храната;
в) условията, при които може да бъде използвана добавката в храната;
г) ако е уместно, наличието на ограничения върху пряката продажба на добавката в храната на крайния 
потребител.

3. Общностните списъци в приложения II и III се изменят в съответствие с процедурата, посочена в Регламент (ЕО) 
№ 1331/2008 [за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и 
ароматизантите в храните].

Член 11
Количества на употреба на добавките в храните

1. При определянето на условията за употреба, посочени в член 10, параграф 2, буква в):
а) количеството на употреба се установява на най-ниското ниво, необходимо за постигането на желания ефект;
б) количествата отчитат:

i) допустимия дневен прием или равностойно количество, установени за добавката в храната, и нейният вероятен 
дневен прием от всички източници;
ii) когато добавката в храната се използва в храни, консумирани от специални групи потребители, възможният 
дневен прием на добавката в храната от потребителите в тези групи.

2. Където е целесъобразно, не се фиксира цифрово изражение на максималното количество на добавката в храната 
(quantum satis). В такъв случай добавката в храната се използва в съответствие с принципа “quantum satis”.
3. Максималните количества на добавките в храните, установени в приложение II, се прилагат за храни във вида, в 
който се продават, освен ако не е посочено друго. Чрез дерогация от този принцип, за изсушените и/или концентрирани 
храни, които трябва да бъдат възстановени, максималните количества се прилагат към храната, възстановена 
съгласно инструкциите върху етикета, като се вземе под внимание минималният коефициент на разреждане.

4. Максималните количества за оцветителите, установени в приложение II, се прилагат за количествата оцветяващо 
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вещество, съдържащо се в оцветяващия препарат, освен ако не е посочено друго.

Член 12
Промени в производствения процес или в изходните материали на добавка в храната, която вече е включена 
в общностен списък

Когато дадена добавка в храната вече е включена в общностен списък, но настъпи значителна промяна в използваните 
производствени методи или в изходни материали, илиима промяна в размера на частиците, например с помощта 
на нанотехнология, добавката в храната, приготвеначрез тези нови методи или от тези нови материали, се счита за 
различна добавка, и преди тя да може да бъде пусната на пазара, се изисква ново вписване в общностните списъци 
или промяна на спецификациите.

Член 13
Добавки в храната, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1829/2003

1. Добавка в храната, попадаща в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1829/2003, може да бъде включена в 
общностните списъци в приложения II и III съгласно настоящия регламент, само когато за нея е издадено разрешение 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003.
2. Когато добавка в храната, която вече е включена в общностния списък, е произведена от различен източник, 
попадащ в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1829/2003, не се изисква ново разрешение съгласно настоящия 
регламент, ако за новия източник е издадено разрешение в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003, и добавката 
в храната отговаря на спецификациите, установени съгласно настоящия регламент.

Член 14
Спецификации на добавките в храните

Спецификациите на добавките в храните, свързани по-специално с произхода, с критериите за чистота и с всяка 
друга необходима информация, се приемат при първото включване на добавката в храната в общностните списъци 
в приложения II и III в съответствие с процедурата, предвидена в Регламент (ЕО) № 1331/2008 [за установяване на 
обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните].

ГЛАВА III

УПОТРЕБА В ХРАНИ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ

Член 15
Употреба на добавки в храните в непреработени храни

Добавките  в  храните не  се  използват  в  непреработени  храни, освен  ако  такава  употреба не е специално  
предвидена в  приложение II. 

Член 16
Употреба на добавки в храните в храни за кърмачета и малки деца

Съгласно Директива 89/398/ЕИО, добавки в храните не се използват в храни за кърмачета и малки деца, включително 
в диетични храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца, освен когато това не е 
изрично предвидено в приложение II към настоящия регламент.

Член 17
Употреба на оцветители за маркировка

Само оцветители за храни от списъка в приложение II към настоящия регламент могат да бъдат използвани за здравна 
маркировка съгласно Директива 91/497/ЕИО на Съвета от 29 юли 1991 г. относно изменение и консолидиране на 
Директива 64/433/ЕИО относно здравни проблеми, засягащи търговията с прясно месо в рамките на Общността и с 
цел включване в обхвата на производството и предлагането на пазара на прясно месо [30] и за друга задължителна 
маркировка на месни продукти, за декоративно оцветяване на яйца и за поставяне на печат върху яйца съгласно 
Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на 
специфични хигиенни правила за храните от животински произход [31].

Член 18
Принцип на пренасянето

1. Разрешено е наличието на добавка в храната:
а) в съставни храни, различни от посочените в приложение II, до степента, до която е допустимо наличието на 

добавка в храната в една от съставките на съставната храна;
б) в храна, към която е вложена добавка в храната, ензим в храната или ароматизант в храната, когато добавката 

в храната:
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i) е разрешена за употреба в добавката в храната, хранителния ензим или ароматизанта в храната в съответствие 
с настоящия регламент, и
ii) е пренесена в храната чрез добавката в храната, хранителния ензим или ароматизант, и
iii) не изпълнява технологична функция в крайния хранителен продукт;

в) в случай че храната е предназначена за употреба само при приготвянето на съставна храна - до степен, до която 
съставната храна съответства на разпоредбите на настоящия регламент.

2. Параграф 1 не се прилага за храни за кърмачета, преходни храни, преработени храни на зърнена основа, бебешки 
храни и диетични храни, предназначени за кърмачета и малки деца за специални медицински цели, посочени в 
Директива 89/398/ЕИО, освен когато това е изрично предвидено.

3. Когато добавка в храната в ароматизант в храната, добавка в храната или ензим в храната е добавена към храна 
и изпълнява технологична функция в тази храна, тя се счита за добавка в храната към тази храна, а не за добавка в 
храната към добавените ароматизант, добавка в храната или ензим в храната, и в такъв случай трябва да отговаря 
на предвидените условия за употреба на съответната храна.

4. Без да се засяга параграф 1, наличието на добавка в храната, използвана като подсладител, е разрешено в 
многокомпонентна храна без добавени захари, в нискоенергийна многокомпонентна храна, в многокомпонентни 
диетични храни, предназначени за нискокалорични диети, в многокомпонентни храни, които не предизвикват 
кариеси, и в многокомпонентна храна с удължен срок на съхранение, при условие че подсладителят е разрешен за 
употреба в една от съставките на многокомпонентната храна.

Член 19
Тълкувателни решения

При необходимост, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 28, параграф 2, може да бъде 
решено дали:

а) определена храна спада към категория храни, посочена в приложение II; или
б) добавка в храната, посочена в приложения II и III и разрешена “quantum satis”, се използва в съответствие с 

критериите, посочени в член 11, параграф 2; или
в) дадено вещество съответства на определението за добавка в храната в член 3.

Член 20
Традиционни храни

Държавите-членки, изброени в приложение IV, могат да продължат да налагат забрана за употребата на определени 
категории добавки в храните в традиционните храни, произвеждани на тяхна територия, изброени в приложението.

ГЛАВА IV

ЕТИКЕТИРАНЕ

Член 21
Етикетиране на добавки в храните, които не са предназначени за продажба на крайния потребител

1. Добавки в храните, които не са предназначени за продажба на крайния потребител, продавани поотделно или 
смесени помежду си и/или с други съставки на храни, както са определени в член 6, параграф 4 от Директива 
2000/13/ЕО, могат да бъдат предлагани на пазара само ако са етикетирани съгласно член 22 от настоящия регламент 
по лесно видим, ясно четлив и незаличим начин. Информацията се дава на език, лесно разбираем за купувачите.

2. На своя територия държавата-членка, в която продуктът се предлага на пазара, може, в съответствие с Договора, 
да предвиди информацията, предвидена в член 22, да бъде предоставяна на един или повече официални езици на 
Общността, които се определят от тази държава-членка. Това не изключва възможността информацията да бъде 
дадена на няколко езика.

Член 22
Общи изисквания за етикетиране на добавки в храните, които не са предназначени за продажба на крайния 
потребител

1. Когато добавки в храните, които не са предназначени за продажба на крайния потребител, се продават поотделно 
или смесени помежду си и/или с други хранителни съставки, и/или с други вещества, добавени към тях, тяхната 
опаковка или контейнери съдържат следната информация:

а) наименованието и/или Е-номера, установен в настоящия регламент за всяка добавка в храната, или търговско 
описание, включващо наименованието и/или Е-номера на всяка добавка в храната;

б) указанието “за храни” или “ограничена употреба в храни”, или по-конкретно посочване за предвидената им 
употреба в храни;
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в) при необходимост, специални условия на съхранение и/или употреба;
г) маркировка за идентифициране на партидата или групата партиди;
д) инструкции за употреба, ако липсата на такива би попречила правилната употреба на добавката в храната;
е) име или търговско наименование и адрес на производителя, опаковчика или продавача;
ж) указание за максималното количество на всеки компонент или група компоненти, подлежащи на количествено 

ограничение в храната, и/или подходяща информация на ясен и лесно разбираем език, позволяваща на 
купувача да спази настоящия регламент или други приложими законодателни актове на Общността; когато 
еднакво количествено ограничение се прилага за група компоненти, използвани поотделно или комбинирано, 
комбинираният процент може да бъде представен с една цифра; количественото ограничение се изразява 
числова или чрез принципа “quantum satis”;

з) нетно количество;
и) минимален срок на трайност или годност;
й) когато е уместно, информация относно добавка в храната или други вещества, посочени в настоящия член 

и изброени в приложение IIIа към Директива 2000/13/ЕО по отношение на обозначението на съставките в 
хранителните продукти.

2. Когато добавки в храните се продават смесени помежду си и/или с други хранителни съставки, на опаковката 
или контейнерите им се поставя списък на всичките съставки в низходящ ред на тегловен процент от общото 
количество.

3. Когато вещества (включително добавки в храните или други хранителни съставки) са добавени към добавки в 
храните с цел по-лесното им съхранение, продажба, стандартизация, разреждане или разтваряне, на опаковките 
или контейнерите на съответните добавки в храните се поставя списък на всички такива вещества в низходящ ред 
на тегловен процент от общото количество.

4. Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3, информацията, изисквана съгласно  параграф 1, букви от д) до ж) и 
параграфи 2 и 3, може да се отрази само в отнасящите се до пратката документи, които се представят предварително 
или едновременно с доставката, при условие че указанието “не за продажба на дребно” е изписано на лесно видима 
част от опаковката или контейнера на въпросния продукт.

5. Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3, когато добавки в храните се доставят в цистерни, цялата информация може 
да се отрази в придружаващите документи, които се отнасят до пратката и се предоставят при доставката.

Член 23
Етикетиране на добавки в храните, предназначени за продажба на крайния потребител

1. Без да се засягат Директива 2000/13/ЕО, Директива 89/396/ЕИО на Съвета от 14 юни 1989 г. относно означенията 
или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи даден хранителен продукт [32] и Регламент 
(ЕО) № 1829/2003 г., добавки в храните, продавани поотделно или смесени помежду си и/или с други хранителни 
съставки и предназначени за продажба на крайния потребител, могат да бъдат предлагани на пазара, само ако 
върху опаковката им е посочена следната информация:

а)  наименованието и Е-номерът, предвиден в настоящия регламент за всяка добавка в храната, или търговско 
описание, включващо наименованието и Е-номера на всяка добавка в храната.

б)  указанието “за храни” или “ограничена употреба в храни”, или по-конкретно посочване на предвидената им 
употреба в храни.

2. Чрез дерогация от параграф 1, буква а) търговското описание на трапезен подсладител включва понятието 
“трапезен подсладител на основата на…”, като се използва наименованието/ята на подсладителя/ите, използван/и 
в състава му.

3. Етикетирането на трапезен подсладител, съдържащ полиоли и/или аспартам, и/или аспартам-ацесулфамова сол, 
съдържа следните предупреждения:

а) полиоли: “прекалената консумация може да окаже слабителен ефект”;
б) аспартам/ аспартам-ацесулфамова сол: “съдържа източник на фенилаланин”.

4. Производителите на трапезен подсладител предоставят на потребителите, чрез подходящи средства, необходимата 
информация за безопасната му употреба. Насоките за прилагането на настоящия параграф се приемат в съответствие 
с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 3.

5. За информацията, предвидена в параграфи 1—3 от настоящия член, се прилага съответно член 13, параграф 2 
от Директива 2000/13/ЕО.

Член 24
Изисквания за етикетиране на храни, съдържащи някои оцветители за храни

1. Без да се засяга Директива 2000/13/ЕО, етикетирането на храни, съдържащи оцветителите за храни от списъка в 
приложение V към настоящия регламент, включва допълнителната информация, посочена в същото приложение.
2. По отношение на информацията, предвидена в параграф 1 от настоящия член, се прилага съответно член 13, 
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параграф 2 от Директива 2000/13/ЕО.
3. При необходимост, предвид научния прогрес или техническото развитие, приложение V се изменя чрез мерки, 
предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.

Член 25
Други изисквания за етикетиране

Членове 21, 22, 23 и 24 се прилагат, без да се засягат по-подробните и по-изчерпателни законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно мерките и теглилките или приложими към представянето, класификацията, 
опаковането и етикетирането на опасни вещества и препарати, или приложими към транспортирането на такива 
вещества и препарати.

ГЛАВА V

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛАГАНЕ

Член 26
Задължение за предоставяне на информация

1. Производител или ползвателят на добавка в храната е длъжен да информира незабавно Комисията за всяка 
нова научна или техническа информация, която би могла да повлияе на оценката на безопасността на добавката в 
храната.

2. Производител или ползвател на добавка в храната информира Комисията, по нейно искане за действителната 
употреба на добавката в храната. Комисията предоставя тази информация на разположение на държавите-членки.

Член 27
Мониторинг на приема на добавки в храните

1. Държавите-членки поддържат системи за мониторинг на потреблението и употребата на добавки в храните чрез 
основан на риска подход и докладват на подходящи периоди констатациите си на Комисията и на Органа.

2. След консултация с Органа, съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 28, параграф 2, може да бъде 
приета обща методология за събиране на информация от страна на държавите-членки относно приема на добавки 
в храните в Общността.

Член 28
Комитет

1. Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от него.
Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, 
като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б) и член 7 от 
Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.
Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в) и параграф 4, букви б) и д) от Решение 1999/468/ЕО, се 
определят съответно на 2 месеца, 2 месеца и 4 месеца.

Член 29
Общностно финансиране на хармонизирани политики
Правното основание за финансирането на мерките, произтичащи от настоящия регламент, е член 66, параграф 1, 
буква в) от Регламент (ЕО) № 882/2004.

ГЛАВА VI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 30
Изготвяне на общностни списъци с добавки в храните

1. Добавки в храните, разрешени за употреба в храни съгласно Директиви 94/35/ЕО, 94/36/ЕО и 95/2/ЕО, така както 
са изменени на основание член 31 от настоящия регламент, и условията им за употреба, се включват в приложение 
II към настоящия регламент след проверка на тяхното съответствие с членове 6, 7 и 8 от него. Мерките относно 
включването на тези добавки в приложение II, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4. 
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Проверката не включва извършване на нова оценка на риска от Органа. Проверката приключва не по-късно от 20 
януари 2011 г.
Добавките в храните и употребите им, които вече не са необходими, не се включват в приложение II.

2. Добавки в храните, разрешени за употреба в добавки в храните с Директива 95/2/ЕО, и условията им за употреба 
се включват в част 1 от приложение III към настоящия регламент след проверка на тяхното съответствие с член 
6 от настоящия регламент. Мерките относно включването на такива добавки в приложение III, предназначени да 
изменят несъществени елементи от настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране 
с контрол, посочена в член 28, параграф 4. Проверката не включва извършване на нова оценка на риска от Органа. 
Проверката приключва не по-късно от 20 януари 2011 г.
Добавките в храните и употребите им, които вече не са необходими, не се включват в приложение III.

3. Добавки в храните, разрешени за употреба в ароматизанти в храните с Директива 95/2/ЕО, и условията им за 
употреба се включват в приложение III, част 4 към настоящия регламент след проверка на тяхното съответствие с 
член 6 от настоящия регламент. Мерките относно включването на такива добавки в приложение III, предназначени да 
изменят несъществени елементи от настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране 
с контрол, посочена в член 28, параграф 4. Проверката не включва извършване на нова оценка на риска от Органа. 
Проверката приключва не по-късно от 20 януари 2011 г.
Добавките в храните и употребите им, които вече не са необходими, не се включват в приложение III.

4. Спецификациите на добавки в храните в приложното поле на параграфи 1—3 от настоящия член се приемат в 
съответствие с Регламент на ЕО № 1331/2008 [за установяване на обща разрешителна процедура за добавките 
в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните]* в момента, в който тези добавки в храните бъдат 
включени в приложенията в съответствие с посочените параграфи.

5. Мерките относно всички подходящи преходни мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от 
настоящия рег-ламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 28, параграф 3.

Член 31
Преходни мерки

До изготвянето на общностните списъци с добавки в храните съгласно член 30, приложенията към директиви 
94/35/ЕО, 94/36/ЕО и 95/2/ЕО се изменят в случаите, когато е необходимо, с мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от същите директиви и приети от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 28, параграф 4.
Храни, пуснати на пазара или етикетирани преди 20 януари 2010 г., които не съответстват на разпоредбите на член 
22, параграф 1, буква и) и параграф 4, могат да бъдат предлагани на пазара до изтичане на минималния срок на 
трайност или годност.
Храни, пуснати на пазара или етикетирани преди 20 юли 2010 г., които не съответстват на разпоредбите на член 24, 
могат да бъдат пускани на пазара до изтичане на минималния срок на трайност или годност.

Член 32
Нова оценка на одобрени добавки в храните

1. Добавки в храните, разрешени за употреба преди 20 януари 2009 г., подлежат на нова оценка на риска, която се 
извършва от Органа.

След консултация с Органа, в срок до 20 януари 2010 г. се приема програма за оценка на тези добавки съгласно 
процедурата по регулиране, посочена в член 28, параграф 2. Програмата за оценка се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Член 33
Отмяна

1. Отменят се следните актове:
а) Директива на Съвета от 23.10.1962 г. за сближаване на правилата на държавите-членки относно оцветители, 

разрешени за влагане в храни, предназначени за консумация от човека;
б) Директива 65/66/ЕИО;
в) Директива 78/663/ЕИО;
г) Директива 78/664/ЕИО;
д) Директива 81/712/ЕИО;
е) Директива 89/107/ЕИО;
ж) Директива 94/35/ЕО;
з)  Директива 94/36/ЕО;
и) Директива 95/2/ЕО;
й) Решение № 292/97/ЕО;
к) Решение 2002/247/ЕО.
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2. Позоваванията на отменените актове се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

Член 34
Преходни разпоредби

Чрез дерогация от член 33, следните разпоредби продължават да се прилагат до приключване на прехвърлянето, 
съгласно член 30, параграфи 1, 2 и 3 от настоящия регламент, на добавки в храните, вече разрешени за употреба 
съгласно директиви 94/35/ЕО, 94/36/ЕО и 95/2/ЕО:

а) член 2, параграфи 1, 2 и 4 от Директива 94/35/ЕО и приложението към нея;
б) член 2, параграфи 1—6, 8, 9 и 10 от Директива 94/36/ЕО и приложения I — V към нея;
в) членове 2 и 4 от Директива 95/2/ЕО и приложения I — VI към нея.

Независимо от посоченото в буква в), разрешенията за употреба на Е 1103 инвертаза и Е 1105 лизозим, предвидени 
в Директива 95/2/ЕО, се отнемат считано от датата на прилагане на общностния списък на ензимите в храните, 
съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1332/2008 [относно ензимите в храните].

Член 35
Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския 
съюз.
Той се прилага от 20 януари 2010 г.
Въпреки това член 4, параграф 2 се прилага за части 2, 3 и 5 от приложение III от 1 януари 2011 г., а член 23, параграф 
4 се прилага от 20 януари 2011 г. Член 24 се прилага от 20 юли 2010 г. Член 31 се прилага от 20 януари 2009 г.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 16 декември 2008 г.

За Европейския парламент

Председател
H.-G. Pöttering

За Съвета
Председател
B. Le Maire

[1] ОВ C 168, 20.7.2007 г., стр. 34.
[2] Становище на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. (ОВ C 175 E, 10.7.2008 г., стр. 142), обща позиция на 
Съвета от 10 март 2008 г. (ОВ C 111 E, 6.5.2008 г., стр. 10), позиция на Европейския парламент от 8 юли 2008 г. (все 
още непубликувани) и решение на Съвета от 18 ноември 2008 г.
[3] ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 27.
[4] Вж. стр. 7 от настоящия брой на Официален вестник.
[5] ОВ L 178, 28.7.1995 г., стр. 1.
[6] ОВ L 226, 22.9.1995 г., стр. 1.
[7] ОВ L 339, 30.12.1996 г., стр. 1.
[8] Вж. стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник.
[9] ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
[10] ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
[11] ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.
[12] ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1.
[13] ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.
[14] ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.
[15] ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
[16] ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.
[17] ОВ 115, 11.11.1962 г., стр. 2645/62.
[18] ОВ L 22, 9.2.1965 г., стр. 373.
[19] ОВ L 223, 14.8.1978 г., стр. 7.
[20] ОВ L 223, 14.8.1978 г., стр. 30.
[21] ОВ L 257, 10.9.1981 г., стр. 1.
[22] ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 27.
[23] ОВ L 237, 10.9.1994 г., стр. 3.
[24] ОВ L 237, 10.9.1994 г., стр. 13.
[25] ОВ L 61, 18.3.1995 г., стр. 1.
[26] ОВ L 48, 19.2.1997 г., стр. 13.
[27] ОВ L 84, 28.3.2002 г., стр. 69.
[28] Вж стр. 34 от настоящия брой на Официален вестник.
[29] ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32.
[30] ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 69.
[31] ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.
[32] ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 21.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ I

Функционални класове на добавки в храните в храни и на добавки в храните в добавки в храните и в ензими 
в храните.
1. “Подсладители” са вещества, използвани за придаване на сладък вкус на храните, или като трапезни 
подсладители.
2. “Оцветители” са вещества, подсилващи или възстановяващи цвета на храната, и включващи естествени съставки 
на храни и естествени източници, които обикновено не се консумират като храни и обикновено не се използват като 
характерни съставки на храната. Препарати, получени от храни и други ядивни естествени изходни материали, 
получени посредством физична и/или химична екстракция, водеща до селективна екстракция на пигментите по 
отношение на хранителните или ароматните съставки, са оцветители по смисъла на настоящия регламент.
3. “Консерванти” са вещества, които удължават срока на съхранение на храните, като ги предпазват от разваляне, 
причинена от микроорганизми, и/или ги предпазват от развитие на патогенни микроорганизми.
4. “Антиоксиданти” са вещества, които удължават срока на годност на храните, като ги предпазват от развала, 
причинена от окисление, като например гранясването на мазнините и промените в цвета.
5. “Носители” са вещества, които се използват за разтваряне, разреждане, разпръскване или друго физическо 
изменение на добавка в храната или ароматизант, ензим в храната, хранително и/или друго вещество, добавено 
към храната с хранителни или физиологични цели, без да променят технологичната им функция (и без самите те да 
имат технологично въздействие), за да улеснят тяхната обработка, приложение или употреба.
6. “Киселини” са вещества, които повишават киселинността на храната и/или придават кисел вкус.
7. “Регулатори на киселинността” са вещества, които променят или контролират киселинността или алкалността на 
храната.
8. “Антислепващи агенти” са вещества, които намаляват склонността на отделните частици на дадена храна да се 
слепват едни с други.
9. “Антипенители” са вещества, които предотвратяват или намаляват образуването на пяна.
10. “Пълнители” са вещества, които увеличават обема на храната, без това да се отразява на енергийната й 
стойност.
11. “Емулгатори” са вещества, които правят възможно образуването или поддържането на хомогенна смес от две или 
повече несмесими фази като олио и вода в храната.
12. “Емулгаторни соли” са вещества, които превръщат в дисперсна форма протеините, съдържащи се в сиренето, 
като по този начин постигат хомогенно разпределение на мазнината и другите съставки.
13. “Втвърдители” са вещества, които правят или поддържат тъканите на плодовете и зеленчуците твърди или 
хрупкави, или взаимодействат с желиращите агенти за образуване или стягане на желе.
14. “Овкусители” са вещества, които подсилват съществуващия вкус и/или аромат на храната.
15. “Пенообразуватели” са вещества, които спомагат за образуването на хомогенна дисперсия на газообразната 
фаза в течна или твърда храна.
16. “Желиращи агенти” са вещества, които придават консистенция на храната чрез образуване на желе.
17. “Глазиращи агенти” (включително лубриканти) са вещества, които, приложени към външната повърхност на 
храната, придават лъскав вид или образуват предпазно покритие.
18. “Влагозадържащи агенти” са вещества, които предпазват храната от изсушаване, като я предпазват от 
въздействието на въздух с ниска влажност или подпомагат разтварянето на прахообразен материал във водна 
среда.
19. “Модифицирани нишестета” са вещества, получени чрез една или повече химически обработки на хранителни 
нишестета, които може да са преминали през физическо или ензимно третиране и могат да бъдат киселинно или 
алкално втечнени или избелени.
20. “Опаковъчни газове” са газове, различни от въздух, въвеждани в опаковката преди, по време на или след 
поставяне на храната в нея.
21. “Пропеленти” са газове, различни от въздух, които изтласкват храната от опаковката.
22. “Набухватели” са вещества или комбинации от вещества, които отделят газ и по този начин увеличават обема на 
тесто за печене или паниране.
23. “Комплексообразуватели” са вещества, които образуват химически комплекси с метални йони.
24. “Стабилизатори” са вещества, които създават възможност да се поддържа физико-химичното състояние на 
дадена храна. Стабилизаторите включват вещества, които създават възможност за поддържане на хомогенна 
дисперсия от две или повече несмесващи се вещества в дадена храна, вещества, които стабилизират, задържат 
или подсилват съществуващия цвят на дадена храна, и вещества, които увеличават свързващата способност на 
храната, включително образуването на връзки между протеините, даващи възможност за свързване на частите, от 
които е съставена храната, в резултат на което се получава възстановена храна.
25. “Сгъстители” са вещества, които увеличават вискозитета на храната.
26. “Агенти за обработка на брашна” са вещества, различни от емулгаторите, които се влагат в брашно или тесто, за 
да подобрят хлебопекарното му качество.

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Общностен списък на добавки в храните, одобрени за употреба в храни и условия за употреба.

ПРИЛОЖЕНИЕ III
Общностен списък на добавки в храните, одобрени за употреба в добавки в храните, ензими в храните и 
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ароматизанти в храните и условията за тяхната употреба.

Общностен списък на носители в хранителни вещества и условията за тяхната употреба.

Част 1 | Носители в добавки в храните |
Част 2 | Добавки в храните, различни от носители в добавки в храните |
Част 3 | Добавки в храните, включително носители в ензими в храните |
Част 4 | Добавки в храните, включително носители в ароматизанти в храните |
Част 5 | Носители в хранителни вещества и други вещества, вложени с хранителни и/или други физиологични цели 
|
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Традиционни храни, по отношение на които някои държави-членки могат да продължат да налагат забрана 
за употреба на някои категории добавки в храните

Държава-
членка Храна Категории добавки в храните, върху които може да 

продължава да се налага забрана

Германия Традиционна немска бира (“Bier nach deutschem 
Reinheitsgebot gebraut”) Всички освен пропеленти

Франция Традиционен френски хляб Всички
Франция Традиционни френски консервирани трюфели Всички
Франция Традиционни френски консервирани охлюви Всички

Франция
Традиционни френски продукти от 
консервирано гъше и паче месо (“в собствен 
сос”)

Всички

Австрия Традиционно австрийско “Bergkäse” Всички освен консерванти
Финландия Традиционно финландско “Mämmi” Всички освен консерванти
Швеция 
Финландия

Традиционни шведски и финландски плодови 
сиропи Оцветители

Дания Традиционно датско “Kødboller” Консерванти и оцветители

Дания Традиционно датско “Leverpostej” Консерванти (различни от сорбинова киселина) 
и оцветители

Испания Традиционно испанско “Lomo embuchado” Всички освен консерванти и антиоксиданти

Италия Традиционна италианска “Mortadella”
Всички освен консерванти, антиоксиданти, 
регулатори на киселинността, овкусители, 
стабилизатори и опаковъчни газове

Италия Традиционно италианско “Cotechino e zampone”
Всички освен консерванти, антиоксиданти, 
регулатори на киселинността, овкусители, 
стабилизатори и опаковъчни газове

ПРИЛОЖЕНИЕ V
Списък на оцветителите за храни, посочени в член 24, за които етикетирането включва допълнителна 
информация

Храни, съдържащи един или повече от следните оцветители за храни: 

Сънсет жълто (E 110) [*] | “наименование или Е-номер на оцветителя(ите)”: може да има неблагоприятни последици 
върху дейността и вниманието при децата. 
Хинолиново жълто (E 104) [*] |
Кармоазин (E 122) [*] |
Червен алура (E 129) [*] |
Тартразин (E 102) [*] |
Понсо 4R (E 124) [*] |
[*] С изключение на храните, при които оцветителят(ите) е (са) използван(и) за целите на здравна или друга 
маркировка на месни продукти, за поставяне на печат върху яйца или за декоративно оцветяване на яйца.
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II. Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно 
предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване 
на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване 

на Интернет и други комуникационни технологии
(2009/C 2/02)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ,
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 286 от него,
като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 8 от нея,
като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни [1],
като взе предвид Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно 
защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за 
свободното движение на такива данни [2], и по-специално член 41 от него,
като взе предвид искането на Европейската комисия за становище в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент 
(ЕО) № 45/2001, получено на 4 март 2008 г.,

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

1. Предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма на 
Общността за защита на децата при използване на Интернет и други комуникационни технологии (наричано по-
нататък “предложението”) бе изпратено на ЕНОЗД от Комисията за консултация на 4 март 2008 г. в съответствие с 
член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001. Тази консултация следва да бъде изрично спомената в преамбюла 
към решението.
Контекст на предложението

2. Новата многогодишна програма (наричана по-нататък “програмата”) е представена в продължение на програмите 
“По-безопасен интернет” (1999-2004 г.) и “По-безопасен интернет Плюс” (2005-2008 г.).

3. Бяха определени четири направления:
- намаляване на незаконното съдържание и борба с вредното поведение в онлайн среда,
- насърчаване на по-безопасна онлайн среда,
- осигуряване на обществена информираност,
- създаване на база от знания.

4. Програмата е представена като съответстваща на други свързани с този въпрос политики, програми и действия 
на Общността и допълваща ги. Предвид броя на съществуващите регулаторни мерки в областта на защитата на 
децата в контекста на новите технологии, в настоящата програма е насочена по-скоро към действия, а не към 
регулация. Акцентът е поставен върху ефикасността и ефективността на предстоящите инициативи и адаптирането 
към развитието на новите технологии. В тази перспектива, програмата предвижда повишаване на обмена на 
информация и добри практики.

5. В качеството си на рамков инструмент, програмата не навлиза в подробности по предстоящите действия, но 
предвижда покани за предложения и участия в търгове в съответствие с четирите определени направления.
Акцент на становището

6. Общите направления на програмата се занимават със защита на децата при използване на Интернет и други 
комуникационни технологии без да се набляга на аспектите на въпроса, свързани с личния живот [3]. Макар изцяло 
да подкрепя целите на предложението, в становището си ЕНОЗД ще обърне специално внимание на аспектите, 
свързани с личния живот.

7. За ЕНОЗД е от съществено значение планираните инициативи да съответстват на съществуващата правна рамка, 
цитирана в предложението [4], и по-специално на Директива 2000/31/ЕО за електронната търговия, Директива 
2002/58/ЕО за правото на неприкосновеност на личния живот и Директива 95/46/ЕО относно защитата на дан-
ните [5].

8. Защитата на личните данни следва да се взема предвид по отношение на различните аспекти и участници в 
програмата; разбира се, защитата на личните данни на децата е основният въпрос, но той не е единствен; личните 
данни, свързани с лица и съдържание, които са под наблюдение с цел защита на децата, също следва да бъдат 
взети предвид.

9. Тези въпроси ще бъдат развити както следва в настоящото становище:
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- Глава II ще развие връзката между защитата на данните и безопасността на децата, като изтъкне факта, че 
защитата на данните на децата е необходима стъпка към повишаване на безопасността и предотвратяване на 
злоупотреби.

- В глава III от становището се поставя акцент върху факта, че обработването на личните данни също е част от 
докладването, филтрирането или блокирането на подозрително съдържание или лица в интернет:

- като първа точка, въпросът за докладването на подозрителни лица или факти ще бъде анализирано в 
перспективата на защитата на данните,

- втората точка ще постави ударение върху ролята на техническите средства,
- отговорността на бизнеса по отношение на контрола, упражняван от него върху данните на потребителите и 

върху данните за съдържанието, са обект на последната точка.

II. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА

10. ЕНОЗД изцяло подкрепя целите на програмата и направленията, определени за подобряване защитата на 
децата в онлайн среда. По-специално, намаляването на незаконното или вредното съдържание и повишаването на 
информираността на децата и на останалите заинтересовани страни са мерки от решаващо значение, които следва 
да бъдат доразвити.

11. ЕНОЗД би желал да припомни, че подходящата защита на личната информация на децата е съществена 
предварителна стъпка за осигуряване на безопасност в онлайн среда. Връзката между личния живот и сигурността 
на децата е изрично посочена в неотдавнашната Декларация на Комитета на министрите “относно защитата на 
достойнството, сигурността и личния живот на децата, използващи интернет” [6]. Декларацията припомня правото 
на децата на достойнство, специална защита и грижи, необходими за тяхното благополучие, “на защита срещу 
всички форми на дискриминация или произволна и незаконна намеса в личния им живот, както и срещу незаконни 
посегателства върху тяхната почтеност и репутация”.

12. Като примери за рискове, свързани със защитата на личния живот на децата, декларацията цитира възможността 
за проследяване на действията на децата, което би ги изложило на престъпни деяния като склоняване със сексуални 
подбуди или други незаконни действия. Създаването на досиета и съхраняването на лични данни за дейностите на 
децата също са представени като водещи до потенциален риск от злоупотреба, напр. за търговски цели или за 
осъществяване на търсене от образователни институции или бъдещи работодатели. Поради това декларацията 
призовава за премахване и изтриване в достатъчно кратък срок на съдържание и следи, оставени от децата в онлайн 
среда, както и за развиване и насърчаване на информация за децата, особено по отношение на компетентното 
използване на средствата, предоставящи достъп до информация, развиване на критичен анализ на съдържанието 
и придобиване на подходящи комуникативни умения.

13. ЕНОЗД подкрепя тези констатации. По-специално за ЕНОЗД е от съществено значение да се подобри 
информираността на децата относно рисковете, свързани със спонтанно съобщаване на лични данни като истинско 
име, възраст или местоживеене.

14. Точка 3 от мерките [7], предложени в многогодишната програма е специално посветена на “Осигуряване на 
обществена информираност” чрез действия, насочени към децата, родителите, лицата, които полагат грижи за децата, 
и педагозите, относно възможностите и рисковете, свързани с използването на онлайн технологиите и “начините 
да останеш в безопасност в онлайн среда”. Сред посочените в предложението средства, разпространяването на 
подходяща информация и предоставянето на точки за контакт, където родители и деца могат да получават отговори 
на въпроси относно начините да останеш в безопасност в онлайн среда, са два полезни инструмента, които следва 
изрично да включат това измерение на защитата на личните данни на децата.

5. ЕНОЗД би желал да подчертае, че органите по защита на данните са подходящи партньори в този контекст. Те 
следва да бъдат споменати като такива в предложението, особено в частта му, която предвижда насърчаване на 
сътрудничеството и обмена на информация, опит и добри практики на национално и европейско равнище [8].

16. Няколко инициативи могат да бъдат споменати като илюстрация на неотдавнашни действия, предприети в 
тази връзка в държавите-членки или членките на ЕИП. Шведският орган по защита на данните (ОЗД) провежда 
ежегодно проучване на нагласите на младите хора към интернет и наблюдението, подобно на ОЗД в Обединеното 
кралство [9], който проведе проучване, насочено към 2000 деца на възраст между 14 и 21 години. През януари 2007 
г. съвместно с Министерството на образованието, норвежкият ОЗД стартира образователна кампания, насочена към 
училищата [10]. В Португалия бе подписан протокол между ОЗД и Министерство на образованието за насърчаване 
на култура на защита на данните в интернет и по-специално относно социалните мрежи [11]. Като следствие от 
проекта португалските социални мрежи включиха интерфейс и лого, посветени на деца на възраст между 10 и 15 
години.

17. Тези примери илюстрират активната и решаваща роля на участниците в областта на защитата на данните, 
когато става дума за защитата на децата в онлайн среда, както и необходимостта тези участници да бъдат изрично 
включени като партньори в многогодишната програма.
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III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПРАВА НА ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

I. Докладване и обмен на информация

18. Първата точка от предложението (“Намаляване на незаконното съдържание и борба с вредното поведение в 
онлайн среда” [12]) включва като едно от основните действия предоставянето на точки за контакт за докладване на 
незаконно съдържание и вредно поведение в онлайн средата. Извън съмнение е, че за ефективна борба с незаконното 
съдържание и вредното поведение, тези явления трябва да бъдат направени достояние на компетентните органи. 
Всъщност, вече бяха установени точки за контакт във връзка със защитата на децата, но също така и за борба със 
спама [13].

19. Въпреки това, ЕНОЗД отбелязва, че понятието за вредно съдържание остава неясно: не се посочва кой е 
отговорен за определянето на това какво е вредно съдържание и какви са използваните за това критерии. Това 
положение буди още по-голяма тревога предвид последиците от възможно докладване на такова съдържание.

20. Нещо повече, както вече бе споменато по-горе, в рамките на програма като настоящата става дума не само 
за личните данни на децата, но също и за личните данни на всички лица, които по някакъв начин са свързани с 
разпространяваната в интернат информация. Такива лица могат да бъдат например, заподозряното в нарушение 
и докладвано лице, но също и лицето, което докладва за подозрително поведение или съдържание, или жертвата 
на злоупотреба. Макар тази информация да е необходима за ефективна система на докладване, ЕНОЗД счита за 
важно да припомни, че информацията следва винаги да се обработва в съответствие с принципите на защита на 
данните.

21. Някои от въпросните данни могат дори да наложат специална защита, ако бъдат счетени за чувствителна 
информация по смисъла на член 8 от Директива 95/46/ЕО. Такъв може да бъде случаят за данни, свързани с 
извършители на престъпления, както и с жертви на злоупотреби, особено когато става дума за детска порнография. 
Трябва да се отбележи, че на национално равнище някои системи за докладване наложиха изменения на 
законодателството в областта на защитата на данни с цел да се позволи обработката на съдебни данни за 
заподозрени лица или жертви [14]. ЕНОЗД настоява, че всяка създавана система за докладване трябва да отчита 
съществуващата рамка за защита на данните. Засвидетелстването на обществен интерес, както и на гаранции за 
надзора на системата, по правило от правоприлагащите органи, са решаващи елементи за съответствие с тази 
рамка.

II. Роля на техническите средства в перспективата на личния живот
22. Използването на технически средства се насърчава като едно от решенията за справяне с незаконното съдържание 
и вредното поведение [15]. Примери за такива средства са посочени в оценката на въздействието [16], включително 
разпознаване на възраст, на лице (с цел идентифициране на жертви от страна на правоприлагащите органи) или 
технологии за филтриране. Съгласно предложението тези средства следва да бъдат по-добре адаптирани към 
практическите потребности и достъпни за съответните заинтересовани страни.

23. ЕНОЗД вече ясно зае позиция [17] в подкрепа на използването на новите технологии за подобряване на защитата 
на правата на човека. ЕНОЗД счита, че принципът “privacy by design” (зачитане на личния живот още във фазата на 
разработване на продукта) следва да бъде органична част от технологичните разработки, свързани с обработване 
на лични данни. Поради това ЕНОЗД активно насърчава развиването на проекти, целящи разработването на 
технологии в този смисъл.

24. От особена важност е да се разработят системи, които да намалят до минимум риска от злоупотреби с личните 
данни на децата, като по този начин им осигурят надеждна защита и им предоставят възможността за по-безопасно 
използване на нови средства на информационното общество като например социалните мрежи.

25. Въпреки това следва да се припомни, че в зависимост от начина им на използване технологичните средства 
могат да имат различно въздействие върху отделните хора. Ако се използват за филтриране или блокиране 
на информация, те могат да спрат достъпа на децата до съдържание, което може да има потенциално вредно 
въздействие, но те също така могат да попречат на някого да получи достъп до законна информация.

26. При все че основната загриженост тук е свързана със свободата на достъп до информация, налице са последици 
върху личния живот. Наистина, филтрирането, особено в най-скорошното му развитие чрез използване на управление 
на самоличността, може да функционира като основа за даден критерий, в т.ч. лични данни като възраст на 
свързалото се с мрежата лице (за предотвратяване на достъп на възрастни или деца до определено съдържание), 
съдържанието на информацията и данните от трафика, свързани със самоличността на автора на информацията. В 
зависимост от начина, по който тази лична информация ще бъде автоматично обработвана, въпросните лица могат 
да претърпят последици, свързани с правото им да общуват в онлайн среда.

27. Поради това употребата на средства за филтриране или блокиране за контрол на достъпа до мрежи трябва 
да се осъществява предпазливо, при отчитане на възможните нежелани последици и при пълно използване на 
възможностите за защита на личния живот, предоставяни от технологиите.
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28. ЕНОЗД приветства прецизирането в оценката на въздействието [18], съгласно което никоя от предлаганите 
възможности не следва да засяга правото на личен живот и свобода на изразяване. ЕНОЗД също така споделя 
изразеното пак там становище, че една от основните цели е предоставянето на права на потребителя, т.е. 
“предоставянето на права за по-добър избор и за предприемане на подходящи действия”, с цел защита на децата 
[19].

III. Отговорност на доставчиците на услуга

29. Сътрудничеството на всички заинтересовани страни се разглежда в предложението като необходим елемент 
за подобряване на защитата на децата при използване на комуникационни технологии. Сред тези заинтересовани 
страни предложението [20] предвижда участието и ангажирането на бизнеса, особено чрез саморегулиране.

30. Тъй като носи отговорност за предоставянето на услуги, свързани с телекомуникации и съдържание, този сектор 
от бизнеса би могъл да има известно влияние върху докладването, филтрирането или блокирането на информация, 
когато тя се счита за незаконна или вредна. Въпреки това степента, до която подобна задача може действително да 
му бъде поверена, от правна гледна точка, би могла да подлежи на дискусия.

31. Сътрудничеството с бизнеса в перспективата на повишаване на информираността на децата и останалите 
заинтересовани страни, като родители и педагози, е разбира се добре дошло. Установяването на системи за 
предупреждаване и на модератори на уебсайтове, което да позволи недопускането на неподходящо съдържание, 
също е съществен аспект от отговорността на предоставящите съдържание.

32. Що се отнася до доставчиците на телекомуникационни услуги, наблюдението на телекомуникациите обаче е спорен 
въпрос, независимо дали целта е контрол на съдържание, защитавано от права за интелектуална собственост, или 
друго незаконно съдържание. Този проблем повдига въпроса за намесата на участници с търговска цел, предлагащи 
специфична (телекомуникационна) услуга, в област, където поначало не се предполага намеса, а именно контрол на 
съдържанието на телекомуникациите. ЕНОЗД припомня, че като правило този контрол не следва да се извършва от 
доставчиците на услуга и при всички положения не следва да бъде систематичен. Когато специфични обстоятелства 
налагат такъв контрол, по правило той следва да бъде задача на правоприлагащите органи.

33. В становището си от 18 януари 2005 г., работната група “Член 29” припомни във връзка с този въпрос [21], 
че “на доставчиците на интернет услуги не може да бъде вменявано систематично задължение за наблюдение и 
сътрудничество съгласно член 15 от Директива 2000/31/ЕО за електронната търговия. (…) Както се посочва в член 
8 от Директивата за защита на данните, обработването на данни, отнасящи се до закононарушения, наказателни 
присъди или мерки за сигурност, може да се извършва само при строги условия, прилагани от държавите-членки. 
Макар разбира се всяко лице да има правото да обработва съдебни данни в процеса на водения от него съдебен 
спор, принципът тук не отива по-далеч от това да се даде възможност за задълбочено разследване, събиране и 
централизиране на лични данни от трети страни, в т.ч. най-вече систематично разследване от общ характер като 
например търсене в интернет (…). Това разследване е от компетентността на съдебните органи.”.

34. В област, където са заложени свободата на словото, достъпът до информация, личният живот и други основни 
права, такава намеса от страна на участници от частния сектор повдига въпроса за пропорционалността на 
използваните средства. Неотдавна Европейският парламент прие резолюция, в която се подчертава необходимостта 
от намиране на решение при зачитане на основните права на човека [22]. В точка 23 от резолюцията се заявява, че 
“интернет е обширна платформа за културно изразяване, достъп до знания и демократично участие в европейската 
творческа дейност, която събира поколенията чрез информационното общество; (Парламентът) призовава Комисията 
и държавите-членки да избягват приемането на мерки, които противоречат на гражданските свободи и правата на 
човека, както и на принципите на пропорционалност, ефективност и възпиращ ефект, като например прекъсване на 
достъпа до интернет”.

35. ЕНОЗД счита, че следва да се намери баланс между оправданата цел за борба срещу незаконното съдържание 
и подходящия характер на използваните средства. ЕНОЗД припомня, че всяко действие по наблюдение на 
телекомуникационни мрежи, когато е наложено в специфични случаи, следва да бъде задача на правоприлагащите 
органи.

IV. Заключение
36. ЕНОЗД подкрепя предложението за многогодишна програма за защита на децата при използване на интернет 
и други комуникационни технологии. ЕНОЗД приветства факта, че тази програма има за цел да постави ударение 
върху развитието на нови технологии и разработването на конкретни действия за повишаване на ефективността на 
защитата на децата.

37. ЕНОЗД припомня, че защитата на личните данни е съществено условие за безопасността на децата в онлайн 
среда. Злоупотребата с личната информация на децата трябва да се предотвратява, като се използват предлаганите 
в програмата направления и по-специално следното:

- осигуряване на информираност на децата и останалите заинтересовани страни като родители и педагози,
- насърчаване на развиването на добри практики от бизнеса,
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- насърчаване на развиването на зачитащи личния живот технологични средства,
- стимулиране на обмена на добри практики и практически опит между имащите отношение органи, в т.ч. органите 

по защита на данните.

38. Тези действия следва да бъдат развивани без да се пропуска фактът, че защитата на децата се осъществява 
в среда, в която могат да бъдат засегнати правата на околните. Всяка инициатива по събиране, блокиране или 
докладване на информация следва да се предприема единствено при зачитане на основните права на всички 
засегнати лица и в съответствие с правната рамка в областта на защитата на данните. По-специално ЕНОЗД 
припомня, че наблюдението на телекомуникационни мрежи, когато е наложено в специфични обстоятелства, следва 
да бъде задача на правоприлагащите органи.

39. ЕНОЗД отбелязва, че настоящата програма представлява обща рамка за бъдещи конкретни действия. ЕНОЗД 
счита, че някои констатации от настоящото становище са първа стъпка и биха могли да се доразвият по определен 
начин, чрез препратки към вече действащи проекти и в съответствие с направленията на програмата. ЕНОЗД 
препоръчва органите по защита на данните да бъдат пряко ангажирани при определянето на тези практически 
проекти. ЕНОЗД също така се позовава на дейността на работна група “Член 29” по този въпрос и по-специално на 
настоящата дейност на работната група по отношение на социалните мрежи [23].

Съставено в Брюксел на 23 юни 2008 г.
Peter Hustinx
Европейски надзорник по защита на данните
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Девета част

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ:

www.bcnl.org

www.kzp.bg 

http://www.europe.bg 

http://www.potrebitel.bg/modules.php?name=Pages&go=page&pid=14 

http://www.potrebitel.bg/modules.php?name=Pages 

http://eur-lex.europa.eu/bg/dossier/dossier_22.htm

http://publications.europa.eu/offi cial/index_bg.htm

http://europa.eu/pol/cons/index_bg.htm ,

http://europa.eu/scadplus/leg/en/s16000.htm

http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/64/index_bg.htm

http://direct.europe.bg/index.php?category=388&id=13297

http://ec.europa.eu/consumers/index_bg.htm

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/index_bg.htm

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kuneva/index_bg.htm

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/index_bg.htm

http://www.grajdani-za-evropa.eu/

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=bg - Официален вестник на Европейския съюз

http://eur-lex.europa.eu/bg/legis/20090101/chap152020.htm - Информация за потребителите в ЕС и др.




