10 по-добри
мерки за
500 милиона

потребители
Потребители

„Купих го онлайн и По-бързо и
сега имам проблем“ по-евтино решаване
на спорове онлайн
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т януари 2016 г. в цяла
Европа ще е на разположение
услуга за решаване на
договорни спорове, въз основа на
нов нормативен акт, който беше
гласуван през юни 2013 г.
Потребителите ще могат да влизат в
онлайн платформа достъпна в цяла
Европа и да подават техните жалби
на собствения си език без значение
какъв продукт или услуга са купили
и без значение от къде са го купили
— от собствената си държава или от
чужбина.
Платформата, която функционира
на всички официални европейски
езици, ще свърже всички национални

структури за алтернативно
решаване на спорове, като ще им
даде възможност да разрешават
споровете изцяло онлайн.
Следователно потребителските
спорове ще бъдат решени
по-лесно, по-бързо и по-евтино,
без да се стига до съд.

Днес 32 % от потребителите са изправят
пред проблеми с дефектни стоки и услуги.
Тези спорове често остават нерешени
или се стига до скъпоструващи съдебни
производства.

Как функционира в момента решаването на споровете

„Уча това в училище“ Никога не е твърде
рано да знаете
правата си
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ЕС стартира Consumer Classroom
през 2013 г., за да подпомогне
прогимназиалните учители при
подготвянето на уроците им по
теми, свързани със съвременните
потребителски проблеми. Идеята
е да им се предоставят полезни
учебни помагала по важни
въпроси, които все още отсъстват
от официалните образователни
програми в училище.
Учителите вече могат да разглеждат
стотици източници, включително
материали, свързани с устойчивото

потребление, здравеопазване,
пълноценното хранене и
безопасността в Интернет
(както и много други).
Превръщането на днешните деца
в грамотни утрешни купувачи ще
помогне за изграждането на един
по-добър пазар за всички.
През първите шест месеца над
75 000 учители са посетили уебсайта,
а до края на декември 2013 г. в сайта
е имало на разположение над
650 учебни помагала.

„Нуждая се от „Връзката с
по-добър достъп Интернет“ –
до моя цифров свят“ достъпна за всички
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ните, когато едно обаждане до
най-добрия ви приятел, който
живее на 10 км от границата
в друга държава от ЕС, струва
повече от обаждане до вашата
майка, която живее на
300 км от вас в същата държава,
ще останат в миналото.

текстови и гласови съобщения, докато
пътуват в ЕС.

През септември 2013 г. Европейската
комисия прие предложение за
нормативен акт, който да дава
възможност на потребителите
да изберат най-добрата оферта,
предлагана на пазара, независимо
Цифровите услуги все още са с
от националните граници. Планът е
различни цени в цяла Европа, а това Европа да стане „свързан континент“
означава, че потребителите не могат и да позволи на потребителите да се
да се възползват от привилегиите на насладят от придобивките за
единен и отворен пазар. Резултатът
по-ниски цени, по-богат избор,
е, че потребителите плащат висока
по-голяма иновация и по-добро
цена за своите трансгранични
качество на услугите.
разговори или когато използват

Максималните тарифи за роуминг

(без ДДС) за повикване, изтегляне на данни и текстови съобщения
в Европа продължават да намаляват.
1 юли 2012 г. 1 юли 2013 г. 1 юли 2014 г.
Изходящи гласови повиквания
(на минута)

0,29€

0,24€

0,19€

Входящи гласови повиквания
(на минута)

0,08€

0,07€

0,05€

Изпращане на СМС (за СМС)

0,09€

0,08€

0,06€

Интернет (изтегляне на данни,
за MБ)

0,70€

0,45€

0,20€

„За мен банковата Осигуряване право
сметка отваря на всеки да има
всички врати“ банкова сметка
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илиони европейци нямат
достъп до банкови сметки
и не могат да извършват
основни операции като преводи
или тегления.
Ние не го осъзнаваме, но една банкова
сметка отваря вратата за толкова
много неща в живота, а повечето от нас
просто я приемат за даденост.

Ето защо през 2013 г. ЕС прие
предложение за нов нормативен
акт, съгласно което банковите
сметки трябва да са достъпни
за всички, условията да са
разбираеми, а смяната на банкова
сметка от една банка в друга да е
улеснена. Това е голяма стъпка към
реален единен пазар за финансови
услуги на дребно, която ще донесе
множество ползи за гражданите
на ЕС.

Чрез предоставянето на право
на обикновена разплащателна
сметка независимо от мястото на
пребиваване или финансовото
положение на гражданите,
пречките, пред които са изправени
много хора при достъпа им до
основни трансгранични банкови
услуги, се премахват.
Предложеният нормативен акт,
също така, значително подобрява
прозрачността на таксите по
банковите сметки.

„Зелено трябва да
означава зелено“
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Борба със
заблуждаващите
екологични твърдения

стойчивото развитие е
въпрос, който засяга всички
нас, независимо дали сте
скептик относно промените в
климата или убеден еколог. Факт е,
че нарастването на потреблението
увеличи натиска върху околната
среда и създаде по-голяма
конкуренция за ресурсите.

За да предпази потребителите от
неверни екологични твърдения и
да направи по-лесно за фирмите да
продават своите позитивни усилия във
връзка с околната среда, през
2013 г. ЕС създаде многостранен
диалог между заинтересованите
страни относно екологичните
твърдения.

Потребителите не трябва да
се сблъскват с подвеждащи
и неоснователни екологични
твърдения. Потребителите трябва
да могат по-лесно да определят
истински устойчивия избор и
да имат право да знаят какво
е въздействието на продуктите
върху околната среда през целия
жизнен цикъл на продуктите, които
възнамеряват да купуват.

Съвместната работа с индустрията не
само ще помогне на потребителите
в „купуване на зелени продукти“,
но също така ще гарантира реална
и лоялна конкуренция между
доставчиците на такива „зелени“
продукти.

Какво може да направи един продукт
„зелен“?
•
неговият състав;
•
начинът на производство;
•
методът на изхвърляне;
•
очакваните намаляване на
консумацията на енергия или
замърсяване в резултат на
неговото използване.

„Цената, която виждам, Гарантиране
не винаги е тази, която зачитане правата
трябва да платя“ на потребителите
от уебсайтовете
•
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рез лятото на 2012 г.
органите за защита на
потребителите провериха 330
уебсайта, продаващи продукти с
цифрово съдържание (игри, книги,
видеоматериали и музика). Тези
проверки, известни още като „внезапни
проверки“, дадоха някои интересни
резултати и подчертаха неспазването
на закона при над половината от тях.
След намесата на правоприлагащите
органи 80 % от тези 330 уебсайта
вече отговарят на изискванията на
законодателството на ЕС за защита на
потребителите.

През 2012 г.: 79 % от европейските
потребители са използвали онлайн
музикални услуги, а 60 % са играли
онлайн игри.

(дори имейл адрес), което означава, че
потребителите не са имали възможност
да се свържат с продавача, ако нещо
се обърка. Едно проучване също
показа, че някои игри — особено тези,
предназначени за децата, и рекламирани
като „безплатни“ — всъщност изискват
плащане на по-късен етап, което
води до значителни сметки за техните
родители. Властите изтъкнаха този
проблем и проведоха разговори с водещи
собственици на магазини за приложения
и разработчици на игри с надеждата тази
практика да бъде премахната.

Проблемите включваха
неравноправни
договорни
ТИПОЛОГИЯ НА
условия
ПРОВЕРЕНИТЕ
УЕБСАЙТОВЕ
или неясна
ИГРИ
МУЗИКА
информация за
159 уебсайта
41 уебсайта
това какво се
случва, когато
отмените текущо
изтегляне. В
много случаи
липсваха
ВИДЕОМАТЕРИАЛИ
КНИГИ
80 уебсайта
53 уебсайта
адресни данни
на доставчика
на услуги

РЕЗУЛТАТ: НАД 75 % ОТ
ПРОВЕРЕНИТЕ УЕБСАЙТОВЕ
СЪДЪРЖАТ НЕРЕДНОСТИ
ПРОЦЕНТ НА УЕБСАЙТОВЕ
С НЕРЕДНОСТИ

уебсайтове, отбелязани за допълнително
разследване, които очевидно не
съответстват на законодателството на ЕС
уебсайтове с търговец, с местоположение
в държава членка, която е извършила
проверката

съответстващи уебсайтове

уебсайтове с търговци в друга
държава членка

55 от 159 уебсайта, предлагащи игри, са насочени към деца.
39 (71 %) от тях изглеждат несъответстващи на законодателството на ЕС.

“Искам да съм сигурен, Над 16 000 опасни
а не само да се надявам, продукта са
че продуктът е безопасен” изтеглени от пазара
на ЕС за 10 години
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обре е да знаете, че можете
да спите по-спокойно, тъй
като има някой, който да
ви гарантира, че продуктите са
безопасни за вас и за вашето
семейство.
През 2013 г. 648 опасни играчки
и артикули за деца бяха изтеглени
от пазара на ЕС. Те са само част
от 16 658 опасни стоки,
идентифицирани и забранени в
Европа през последните 10 години.
Посредством система, наречена
РАПЕКС, инспекторите от всички
страни на ЕС се предупреждават
за мерките, взети в друга страна,
срещу даден опасен продукт. С това
се стартира верижна реакция във
всяка друга европейска страна.
Наскоро Европа предложи
законодателство за създаване
на по-кооперативна система за
наблюдение на пазара и план за
действие от 20 точки, чиято цел
е осигуряване на по-безопасни
и отговарящи на стандартите
продукти.

Производители, вносители и
дистрибутори от сега нататък ще имат
по-ясна и определена отговорност
за продуктите, които продават.
Потребителските продукти също ще
бъдат проследявани по цялата верига
на доставките, което ще позволи да се
даде по-бърз и по-ефективен отговор
на всякакви опасения, свързани
с безопасността.

Знаете ли, че благодарение на
системата РАПЕКС Китай, китайските
власти са разследвали 2 405
нотификации по системата РАПЕКС
и са ги проследили обратно до
производителя, отговорен за тях?

„Кой може да ми помогне,
ако нещо се обърка
с моята трансгранична
покупка?“
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вропейските потребителски
центрове, по-известни като
ECC-Net, предоставят на
европейските граждани безплатни
потребителски консултации относно
проблемите, възникнали при
трансгранична покупка. Те помагат на
потребителите да решат проблемите,
докато пазаруват в чужбина (във
всички страни на ЕС плюс Норвегия и
Исландия).
Две трети от случаите, разгледани от
ECC-Net са имали положителен резултат.

От 2010 г. насам мрежата на
европейските потребителски центрове
(ECC-Net) е била посетена
293 838 пъти от потребители, търсещи
консултация и помощ, и са били
обработени над 120 555 оплаквания,
подадени от тези, които са имали
проблеми с покупката на стоки или
услуги от търговец в друга държава.

Европейските потребителски
центрове (ECC) – европейско
решение на вашите
проблеми

„Много съм щастлив, че благодарение
на вас вече има надежда за
обикновения човек, когато се изправи
пред големи организации. Нашите
разходи вече бяха възстановени“.
Клиент, който е използвал ECC-Net в
Естония, за да получи възстановяване
на средствата си за самолетни билети,
закупени два пъти, след погрешна отмяна
на първоначалното пътуване
от авиокомпанията.

Жалбите може да се разделят на две
основни групи: тези, отнасящи се до
онлайн покупки, направени в чужбина,
и жалби, произтичащи от пътуване на
физическо лице до друга държава.
През 2013 г., например, около една
трета от всички жалби се отнасят до
транспортния сектор, по-специално
въздушния транспорт, последвани от
проблемите, свързани с вземането на
автомобил под наем.
Другите значими по брой жалби
са свързани с домакински уреди,
проблеми свързани със закупуването
на билети за спортни и културни
събития, както и споделеното
ползване на собственост.
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„Не искам зайците Ние сложихме край
да страдат заради на тестването върху
моята красота“ животни за козметични
цели в Европа

Р

ешението за забрана на
тестването върху животни
за целите на козметиката в
Европа, считано от 11 март 2013 г.,
изпрати важен сигнал към света, че
гражданите на ЕС отдават голямо
значение на хуманното отношение
към животните. А там, където Европа
има водеща роля, я последваха и
други страни: Индия, Южна Корея и
Израел също приеха инициативата
за забрана.
Компаниите ще могат да
произвеждат нови и вълнуващи
продукти за красота за
потребителите, но в бъдеще те ще
трябва да докажат, че тези продукти
са безопасни, без да ги тестват
върху животни, като те ще имат на
разположение решения позволяващи
им да направят точно това.

• На второ място, ако е нужно
компаниите да предоставят нови
данни относно безопасността
на дадена съставка, те могат да
използват наличните методи за
тестване, но не върху животни.
До момента са одобрени повече от
40 метода.
Тези по-съвременни алтернативи за
тестване на нова козметика могат да
предложат резултати, които са далеч
по-подходящи за потребителите днес,
а също така често тези резултати могат
да се постигнат по-евтино
и по-ефективно.
Европа е водеща в налагането на
стандарта. Повече животните няма
да се използват за тестване на нови
козметични продукти.

• На първо място, те могат да се
използват съставки, за които вече
е известно, че са безопасни. Те не
се нуждаят от ново тестване.

1993 г.
Директивата за забрана на тестването върху
животни дава начало на ангажимента на ЕС

2013 г.

Пълната забрана
влиза в сила

„Как да платя
по-малко за отопление
и електроенергия?“

Даваме ви властта
да управлявате
вашите сметки
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ъзможно е да имате поустойчива околна среда и
да направите икономии на
разходите — до 1 000 евро на
година — като разберете колко
енергия консумира домакинството
ви за различните дейности и да
платите за реално използваната
енергия.

Пример на е-фактура за
енергия

Представителите на потребителите,
регулаторните органи и
индустрията работиха съвместно,
за да предложат опростени и
функционални електронни сметки
за енергия.

Знаехте ли, че 30 % от цялата
електроенергия в Европа се консумира
от домакинствата?
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За най-актуалната информация относно политиката на ЕС за защита
на потребителите, посетете @eu_consumer

Стратегия на политиката
http://ec.europa.eu/consumers/strategyprogramme/policy-strategy/index_en.htm

ISBN 978-92-79-36517-1
doi:10.2772/58712

© Снимки: Thinkstockphotos
© Европейски съюз, 2014 г.
Възпроизвеждането е разрешено
при посочване на източника.
Printed in Belgium
ОТПЕЧАТАНО ВЪРХУ ХАРТИЯ,
ИЗБЕЛЕНА БЕЗ УПОТРЕБА НА ЕЛЕМЕНТАРЕН ХЛОР (ECF)

