
СПИСЪК ИНИЦИАТИВИ НА ЕК ЗА 2015, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Наименованив Вид инициатива Обхват и цели Статут & време

Ревизия  на  Директивата  за
пакетните пътувания 

Законодателна
COM(2013)512 

Да  подобри  работата  на  вътрешния  пазар  и  да  се  повиши
нивото  на  защита  на  потребителя  чрез  сближаване
законодателните, регулаторните и административни правила на
държавите-членки  относно  пакетните  пътувания  и  други
комбинации на туристическите услуги.

Предложението е прието м. 
юли 2013, Първо четене на 
ЕП м. март 2014, 
Предложение на Съвета за 
общ подход м. декември 
2014.
Стартиране преговори между 
ЕП и Съвета  

Зелена  книга -  Безопасност  на
услугите  за  туристическо
настаняване

Незаконодателна Да провери дали съществуващите инструменти за безопасност
и  тяхното  прилагане  навсякъде  в  ЕС  са  адекватни  и
задоволителни чрез оценка на рисковете и потенциалната им
връзка  с  недостатъци  или  пропуски  в  настоящата
законодателна  рамка  кои  цели  на  кое  ниво  са  най-добре
постигнати.

Резултатите от 
консултациите се очакват 
през 1-вата четвърт на 2015

Оценка на Директивата   защитата
на  купувачите  с  оглед  на
определени  аспекти  от
договорите,  свързани  с
придобиването на правото на
временно  ползване  на
недвижима собственост 

Незаконодателна Оценка  на  Директива  2008/122/ЕО  относно  защитата  на
потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за
разпределено  във  времето  ползване  на  собственост,
дългосрочни  ваканционни  продукти,  препродажба  и  замяна.
Резултатите се очакват през 2015.

Работна програма за 2015 

Проверка  на  приложимостта  на
законовата  рамка  свързана  с
правата  на  потребителя  и
рекламата

Незаконодателна Проверка  на  приложимостта  на  законови  актове,  свързани  с
правата на потребителя и рекламирането включително:
• Директива     2005/29/  E  О     относно нелоялни търговски практики

от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар;
• Директива   1999/44/  E  О относно някои аспекти на продажбата

на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции;
• Директива   93/13/  EC     относно  неправомерните  клаузи  в

Работна програма за 2015

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:en:HTML
http://www.mi.government.bg/bg/library/direktiva-1999-44-eo-na-evropeiskiya-parlament-i-na-saveta-otnosno-nyakoi-aspekti-na-prodajbata-na-pot-31-c80-m262-4.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/direktiva-1999-44-eo-na-evropeiskiya-parlament-i-na-saveta-otnosno-nyakoi-aspekti-na-prodajbata-na-pot-31-c80-m262-4.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/direktiva-2005-29-eo-na-evropeiskiya-parlament-i-na-saveta-otnosno-neloyalni-targovski-praktiki-ot-str-34-c80-m262-5.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/direktiva-2005-29-eo-na-evropeiskiya-parlament-i-na-saveta-otnosno-neloyalni-targovski-praktiki-ot-str-34-c80-m262-5.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994L0047&from=enhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994L0047&from=enhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994L0047&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994L0047&from=enhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994L0047&from=enhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994L0047&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994L0047&from=enhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994L0047&from=enhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994L0047&from=en
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:eef4970f-119a-11e4-a7d0-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:eef4970f-119a-11e4-a7d0-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:eef4970f-119a-11e4-a7d0-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:31990L0314&qid=1397467621409&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:31990L0314&qid=1397467621409&from=EN


потребителските договори

Опростяване  на  Директивата
относно    заблуждаващата  и
сравнителната реклама 

Законодателна Да  опрости  и  рационализира  обхвата  на  защита  на  бизнес
взаимодействията,  като  адресира  проблемите,  свързани  с
заблуждаващи  маркетингови  практики  онлайн  или  чрез  други
средства на комуникация от разстояние.

Работна програма за 2015

ТРАНСПОРТ

Наименование Вид инициатива Обхват и цели Статут & време

Ревизия  на  Регламентите  за
правата  на  пътниците  ползващи
въздушни  транспортни  услуги
(261/2004 и 2027/97)

Законодателна
COM(2013)0130

Да  повиши  нивото  на  защитеност  на  потребителите  на  въздушни
транспортни услуги при нарушения в  пътуването, като в същото време
взема  предвид  финансовото  състояние  на  авиационния  сектор  за
сектора на въздушни пътнически услуги и гарантира, че доставчиците
на тези услуги оперират при хармонизирани условия на либерализиран
пазар.

Предложението е 
прието м. март 
2013, Първо четене 
на ЕП м. февруари 
2014, очакване 
позицията на 
Съвета – блокирана
поради въпроса с 
Гибралтар

Ревизия  на  Регламента  относно
общите правила за разпределяне
на слотовете на летищата (част от
пакета на летището)

Законодателна
COM(2011)0827

Поправка  на  Регламент  95/93  с  цел  1)  осигуряване  на  оптимално
разпределение и ползване на слотовете  на  натоварените  летища;  2)
осигуряване на подсилено и ефективно приложено разпределение на
слотовете  и  използване  и  3)  лоялна  конкуренция  и
конкурентоспособност на летищните оператори.

.

Предложението е 
прието м. декември 
2011, Първо четене 
на ЕП м. декември 
2012, очакване 
позицията на 
Съвета - блокирана

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

Наименование Вид  на
инициативата

Обхват и цели Статут & време

Ревизия  на  Директивата  за
застрахователното
посредничество 

Законодателна
COM(2012)0360

Да  подобри  защитата  на  притежателя  на  застрахователна  полица  в
резултат  на  финансовата  криза.  Отмяна  на  всяко  освобождаване  от
Директивата,  включително  и  посредничеството  в  туристическото
застраховане. Предложени са по-малко тежки изисквания за регистрация
и  професионална  квалификация  за  тези,  които  продават  обикновени
застрахователни продукти.

Предложението е 
прието м. юли 2012,
Първо четене на ЕП
м. февруари 2012, 
Позиция на Съвета 
м. ноември 2014. 
Стартиране на 
преговорите между 

2

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0092:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0092:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0092:BG:HTML
http://caa.gateway.bg/upload/docs/95___1993.pdf
http://caa.gateway.bg/upload/docs/95___1993.pdf
http://caa.gateway.bg/upload/docs/95___1993.pdf
http://www.abtta.com/files/pages/reg_2027-bg_39.pdf
http://caa.gateway.bg/upload/docs/32004R0261_BG.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0114:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0114:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0114:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:en:HTML


. ЕП и Съвета

Комисията  въвежда  Регламент
представящ  Европейската
професионална  карта  за
определени професии

Законодателна Да  въведе  ЕПК  (Европейска  професионална  карта)  за  определени
професии и да установи необходимите мерки, осигуряващи унифицирано
приложение на разпоредбите на ЕПК.
.

Работна програма 
за 2014

Стратегия за вътрешния пазар на
стоки и услуги

Законодателна / 
незаконодателна

Да разработи стратегия за обновен и интегриран подход за единен пазар,
с цел по-нататъшна интеграция и подобряване на взаимното признаване
и стандартизацията в ключови промишлени сектори и сектори на услуги,
включващи и други регулирани професии.

Работна програма 
за 2015

ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Наименование Вид  на
инициативата

Обхват и цели Статут & време

Ревизия на Визовия кодекс Законодателна
COM(2014)0164

Предложените  изменения,  докато  поддържат  сигурността  на  външните
граници  и  осигуряват  добро  функциониране  на  Шенгенското
пространство,  правят  пътуването  по  лесно  за  легитимните  пътници  и
опростяват законовата рамка.

Предложението е 
прието м. октомври 
2014, в момента е 
на 1-во четене  ЕП 
и Съвета

Европейска  директива  относно
данни от досиетата на пътниците
(  Directive     on     use     of     PNR   ) 

Законодателна
COM(2007)  654
final

Предложението има за цел да хармонизира разпоредбите на страните-
членки  относно задълженията  на авиопревозвачите опериращи полети
между трета страна и територията на поне един член на ЕС да предават
личните  данни  на  пътниците  на  компетентните  власти  с  цел
предотвратяване, засичане, разследване и преследване на терористични
деяния и сериозни престъпления.
 

Предложението е 
прието през 2011, 
ЕП отхвърли 
предложението. 
ЕП обмисля 
подновяване на 
законодателната 
процедура с оглед 
нарастващия брой 
терористични 
заплахи. Комисията 
и Съвета искат 
отново откриване 
на дебат.

Реформа  за  защита  на  личните
данни 

Законодателна
COM/2012/0011

Обновяването  на  правилата  свързани  със  защита  на  пътниците  по
отношение  обработването на личните данни и правилата свързани със
свободното придвижване на лични данни.

Предложението е 
прието  през 2012, 
Първо четене на ЕП
м. март 2014, 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:bg:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:bg:HTML
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/com_2011_32_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/com_2011_32_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/com_2011_32_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0810&from=EN
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/legislation/index_en.htm#maincontentSec1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/legislation/index_en.htm#maincontentSec1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/legislation/index_en.htm#maincontentSec1


. Предложение на 
Съвета за частичен 
общ подход м. 
декември 2014 – 
очакване за 
позицията на 
Съвета

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Наименование Вид  на
инициативата

Обхват и цели Статут & време

ДДС  върху пътническия
транспорт

Незаконодателна Консултация – част от проучване на оценката на въздействието с оглед
предстоящо законодателно предложение

2-рата четвърт на 
2015

ДРУГИ

Наименование Вид  на
инициативата

Обхват и цели Статут & време

Комуникация относно Туризма Незаконодателна Установяване  на  стратегия  за  Европейския  туризъм  в  периода  2015-
2020.
Забележка:  Това  може  да  включва  три  инициативи,  особено
инициатива за промотиране на ниския и среден туристически сезон
с(фокус върху туризмът за възрастни), секция за устойчивия туризъм
и нещо свързано с уменията в сектора.

Обявено за 2015

Пакет за цифровия единен пазар Законодателна /
незаконодателна

Целта е са се гарантира, че потребителите се ползват от трансграничен
достъп до цифрови услуги, да се създадат равни условия на конкуренция
за  предприятията  и  да  се  създадат  условия  за  динамична  цифрова
икономика и общество.

Работна програма 
за 2015

Предложение  за  вътрешно-
институционално  споразумение  за
по-добро  създаване  на  законови
актове

Законодателна Законодателно  предложение  за  осъвременяване  и  подсилване  на
общоприетото  разбиране  на  ЕП  и  Съвета  във  връзка  с  по-добра
регулация.
Забележка:  Това  предложение  ще  бъде  специално  проследено   от
ЕКТАА,  тъй като ще предостави пояснение относно на условията,
позволяващи на Комисията да отхвърля предложения с цел по-добра
регулация.

Работна програма 
за 2015
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