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2.5. Подвеждащи екологични декларации 
 
2.5.1. Увод/Определение 
 
Изразите „екологични декларации“ или „декларации за безвредност за околната среда“ 
се отнасят до практиката на внушаване или създаване по друг начин на впечатлението 
(в контекста на търговската комуникация, маркетинга или рекламата), че даден продукт 
или услуга е екологосъобразен (т.е. има положително въздействие върху околната 
среда) или нанася по-малко щети на околната среда от конкурентни продукти или 
услуги. Това може да се дължи например на състава му, на начина на производство, на 
начина на обезвреждане и на намаляването на потреблението на енергия или 
замърсяването, които могат да се очакват при употребата му. Когато подобни 
твърдения не са верни или не могат да бъдат проверени, тази практика може да се 
опише като „екологично промиване на мозъци“. 
 
Потребителите може да вземат предвид екологични съображения при закупуването на 
продукти. Търговците все по-често включват тези фактори в планирането на 
рекламните и маркетинговите си кампании и екологичните декларации са се 
превърнали в мощен маркетингов инструмент. За да бъдат обаче информативни за 
потребителите и ефективни в предлагането на продукти и услуги с по-слабо 
въздействие върху околната среда, задължително е тези екологични декларации да 
бъдат ясни, точни, да отговарят на истината и да не подвеждат. Те също така не трябва 
да подчертават един аспект на въздействието върху околната среда, като прикриват 
компромиси или негативни въздействия. Използването на истинни екологични 
декларации също така е важно за защитата на търговци, даващи автентични 
декларации, от нелоялната конкуренция на тези, даващи необосновани декларации50. 
 
Няма законодателен акт на ЕС, който изрично да хармонизира екологично насочения 
маркетинг. Екологичните декларации се покриват отчасти от специфично общностно 
законодателство, уреждащо екологичните показатели на категория продукти и 
забраняващо подвеждащото използване на декларацията, знака или етикета, използвани 
във връзка с това специфично законодателство. Тези закони предлагат конкретни 
правила, които имат предимство пред по-общите разпоредби на директивата, както е 
обяснено в раздел 1.9 по-горе. Примери за такова законодателство са дадени в 
раздел 2.5.2 по-долу.  
 

                                                 
50 Виж напр. неотдавнашното изследване на очакванията за екологичност – разбирането на 
потребителите за екологичните декларации 
в рекламата, проведено от Consumer Focus, според което 58 % от запитаните потребители смятат, че 
много компании се представят за екологосъобразни  
само за да слагат по-високи цени. Изследването може да се намери на следния адрес: 
http://consumerfocus.org.uk/en/content/cms/Publications___Repor/Publications___Repor.aspx 



Извън тези аспекти, покрити от специфично законодателство на ЕС, общите 
разпоредби на директивата следва да се използват при оценката на екологични 
декларации и установяването на тяхната истинност по отношение както на 
съдържанието, така и на представянето пред потребителите. 
Това беше подчертано на 4 декември 2008 г., когато Съветът по околна среда прие 
заключения относно плана за действие за устойчиво потребление и производство и за 
устойчива промишлена политика. В точка 18 от заключенията Съветът „ПРИКАНВА 
държавите-членки да приложат изцяло Директивата относно нелоялните търговски 
практики по отношение на екологичните декларации; ПРИКАНВА Комисията да 
включи екологичните декларации във всички бъдещи насоки за Директивата относно 
нелоялните търговски практики“. 
 
2.5.2. Преглед на специфичното законодателство на ЕС относно екологичните 
декларации 
 
а) Регламент (ЕО) № 834/200751 определя и урежда употребата на етикетите за 
биологично производство, като дава списък с термини и съкращения (например „био“ и 
„еко“), които могат да се използват при етикетирането, рекламните материали или 
търговската документация за продукти, отговарящи на изискванията, заложени в 
регламента. 
 
Подвеждащата употреба на такива етикети е забранена съгласно член 23 от регламента. 
 
„2. Термините, посочени в параграф 1, не се използват никъде в Общността и на 
никой от езиците на Общността за етикетиране, рекламиране и в търговски 
документи на продукт, който не отговаря на изискванията, определени в настоящия 
регламент, освен ако те не се отнасят за земеделски продукти в храни или фуражи 
или ако явно нямат връзка с биологично производство. 
 
Освен това не се използват никакви термини, включително такива, използвани за 
търговски марки, или практики, използвани за етикетиране или рекламиране, които 
могат да подведат купувача или потребителя, като създадат впечатлението, че 
даден продукт или съставките му отговарят на изискванията на настоящия 
регламент.  
 
3. Обозначенията, посочени в параграф 1, не се използват за продукти, за които при 
етикетирането или рекламата трябва да се укаже, че съдържат ГМО, състоят се 
от ГМО или са произведени от ГМО, съгласно разпоредбите на Общността.“  
 
Регламентът също така предвижда правила по отношение на преработените храни и 
задължителните обозначения и знаци. 
 
б) Енергийното етикетитиране се урежда от Директива 92/75/ЕИО52. Домакинските 
уреди, предлагани за купуване, наемане или купуване на изплащане, трябва да бъдат 

                                                 
51 Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и 
етикетирането на биологични продукти, 
отменящ Регламент (ЕИО) № 2092/91, ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1-23 
52 Директива 92/75/ЕИО на Съвета от 22 септември 1992 г. относно посочване на консумацията на 
енергия и други ресурси от домакински уреди в етикети и стандартна информация, свързана с 
продуктите 



придружени от фиш и етикет, съдържащи информация за консумираните от уреда 
енергия (електрическа или друга) и други съществени ресурси. 
Подвеждащата употреба на такива етикети е забранена съгласно член 7, параграф б) от 
директивата: 
 
„забранява се излагането на други етикети, маркировки, символи или надписи, 
свързани с консумираната енергия, които не съответстват на изискванията на 
настоящата директива и на съответните директиви за прилагане, и които могат да 
подведат или да объркат. Тази забрана не се прилага към схемите за екологично 
етикетиране на Общността или на нациите53;“ 

в) етикетирането на автомобилни гуми ще бъде уредено в Регламента за етикетирането 
на автомобилни гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени 
параметри

54, според който производителите на автомобилни гуми са длъжни да 
декларират горивната ефективност, сцеплението с мокра настилка и външния шум при 
търкаляне на гуми С1, С2 и С3 (т.е. гуми, които основно се поставят на леки, 
лекотоварни и тежкотоварни автомобили). От 1 ноември 2012 г. тези параметри ще 
бъдат показвани на местата за продажба посредством печатни етикети, разположени в 
непосредствена близост до гумите на мястото за продажба или посредством стикер, 
поставен на протектора. Съгласно членове 4 и 5 от регламента, параметрите на гумите 
следва да бъдат обявени и на платежния документ, издаван на крайните потребители 
при закупуването на гуми, както и в техническата популяризираща литература като 
каталози, дипляни или интернет-маркетинг. 
 
 г) Етикетиране за разход на гориво и емисии на СО2: Съгласно директива 
1999/94/ЕО55, етикетът за разхода на гориво трябва да бъде показан до всички нови 
леки автомобили на местата за продажба. Този етикет трябва да бъде поставен или 
прикрепен така, че да се вижда ясно и да удовлетворява определени изисквания, 
заложени в приложение I. По-специално, той трябва да съдържа официалните данни за 

                                                                                                                                                      
ОВ L 297, 
13.10.1992 г., стр. 16–19 
53 Предложението за преработване на Директива 1992/75/ЕИО понастоящем е на последния етап от 
законодателния процес. Когато влезе в сила, то ще предостави мандат на Комисията да приема мерки за 
етикетиране на конкретни продукти. Обхватът на Директивата за етикетирането ще бъде разширен да 
покрива всички продукти, свързани с енергопотреблението, които при предлагане за покупка, наемане 
или покупка на изплащане трябва да бъдат придружени от фиш и етикет, съдържащи информация във 
връзка с консумираната от уреда енергия и, доколкото е меродавно, други ресурси. 
Добре познатата скала A-G (а за хладилници, също така класове А+ и А++) ще продължи да се 
употребява с възможност за добавяне на класове A+/A++/A+++ и потребителите винаги ще бъдат 
информирани за най-добрия наличен на пазара клас, тъй като директивата ще изисква тъмнозеленият 
цвят винаги да посочва най-добрия клас. Неправомерната употреба на етикета ще бъде забранена и 
държавите-членки ще могат да налагат различни наказания в такива случаи при прилагането на 
директивата. Новата директива също така предвижда мерки за засилен контрол на пазара в съответствие 
с регламент № 765/2008/ЕО, които имат за цел да сведат неспазването до минимум. Нов елемент на 
преработената директива е включването на задължителна реклама: „всяка реклама на конкретен модел 
продукти, свързани с енергопотреблението, които са обхванати от мярка за прилагане съгласно 
настоящата директива, включва информация относно енергийния клас на продукта, когато се предоставя 
информация за енергопотреблението или цената.“(член 4, параграф 2, буква а). 
54 Регламентът беше приет на 25 ноември 2009 г. Трябва да бъде публикуван в ОВ в началото на януари 
2010 г. и ще влезе в сила 20 дни след публикуването си. 
55 Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно 
относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на СО2 по отношение 
на търговията 
с нови леки автомобили, ОВ L 12, 18.1.2000 г., стр. 16–23 



разход на гориво, изразени в литри на 100 километра, или в километри за литър (или 
мили за галон), и емисии на СО2 в g/km. 
 
Съгласно член 7, „държавите-членки гарантират, че наличието върху етикети, 
ръководства, табели или популяризираща литература и материали, посочени в членове 
3, 4, 5 и 6, на други знаци, символи или надписи, отнасящи се до разхода на гориво или 
емисии на СО2, които не са в съответствие с изискванията на настоящата директива, са 
забранени, ако тяхното представяне може да предизвика объркване у потенциалните 
потребители на нови леки автомобили.“ 
 
Освен това, приложение IV предвижда установяване на правила по отношение на 
популяризиращата литература за автомобили: 
Държавите-членки трябва да гарантират, че цялата популяризираща литература 
съдържа данни за официалния разход на гориво и официалните специфични емисии на 
СО2 за превозните средства, за които се отнасят. Тази информация следва най-малко 
да отговаря на следните изисквания: 
 

1. да може да се чете лесно и да не изпъква повече от основната информация, 
предоставена в популяризиращата литература; 
 

2. да се разбира лесно, дори ако е прочетена набързо; 
 

3. данните за официалния разход на гориво следва да се предоставят за всички 
различни модели леки автомобили, които обхваща популяризиращата литература. Ако 
популяризиращата литература обхваща повече от един модел, тогава се включват 
данните за официалния разход на гориво за всички обхванати модели или се посочва 
обхватът между най-ниския и най-високия разход на гориво. Стойността на 
официалния разход на гориво се изразява в литри на 100 километра (l/100 km), в 
километри за литър (km/l) или в подходяща комбинация от тях. Всички цифрови данни 
се посочват с точност до един знак след десетичната запетая. 
 
Тези стойности могат да се изразяват в различни мерни единици (галони и мили), 
доколкото това е съвместимо с разпоредбите на Директива 80/181/ЕИО. 
 
Ако популяризиращата литература съдържа само препратка към марката, а не към 
някакъв определен модел, тогава не трябва да бъдат посочвани данни за разхода на 
гориво. 
 
 е) разкриването на горивната смес се изисква от Директивата за електроенергията 
2003/54/ЕО56, която предвижда задължението на държавите-членки да гарантират, че 
доставчиците на електроенергия уточняват в сметките за клиентите или паралелно с 
тях, както и в популяризиращи материали, предлагани на клиенти: 
 

„а) дела на всеки енергиен източник в общия горивен състав на доставчика през 
предходната година; 
 

                                                 
56 Директива 2003/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно 
общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 96/92/ЕО, ОВ L 176, 
15.7.2003 г., стр. 37-56. 



б) като минимум препратка към съществуващи източници за справка като 
интернет страници, където се представя обществено достъпна информация за 
въздействието върху околната среда по отношение най-малко на емисиите на CO2 и 
радиоактивните отпадъци, резултат от производството на електроенергия от целия 
горивен състав на доставчика през предходната година. 
 
По отношение на електроенергия, получена чрез борса или внесена от предприятие, 
намиращо се извън ЕС може да се използват сумарни цифри, предоставени от борсата 
или въпросното предприятие през предходната година. 
 
е) знаците за екомаркировка могат да бъдат присъдени на продукти, които изпълняват 
определени изисквания по отношение на околната среда през жизнения цикъл на 
продукта съгласно регламент 1980/200057 (понастоящем в процес на преработване). 
 

Член 10, параграф 1 от преработения регламент предвижда, че „всяка невярна или 
подвеждаща реклама или използване на етикет или знак, който води до объркване с 
екомаркировката на Общността, са забранени.“ 
 
 
2.5.3. Директивата и подвеждащите екологични декларации 
Директивата не предвижда конкретни правила във връзка с екологичния маркетинг и 
реклама. Разпоредбите ѝ обаче се прилагат за всички декларации, направени в 
контекста на търговските практики от търговци към потребители, включително и тези, 
свързани с околната среда. 
 
Както е посочено в съображение 10 от Директивата, „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.“ 
 
Директивата не поставя препятствия пред използването на екологични декларации и 
осигурява правна основа, за да гарантира надеждното и отговорно използване на тези 
декларации от страна на търговците. Прилагането на разпоредбите на директивата към 
екологичните декларации може да се резюмира в два основни принципа: 
 
а) въз основа на общата клауза на директивата, търговците трябва преди всичко да 
представят екологичните си декларации конкретно, точно и недвусмислено; 
 
б) търговците трябва да имат научни доказателства в подкрепа на твърденията си и да 
са готови да ги представят по понятен начин в случай, че декларацията им се оспори. 

 
2.5.4. Приложение I забранява някои подвеждащи екологични декларации 
Съгласно приложение I от директивата („черен списък“), следните практики винаги се 
смятат за нелоялни и поради това са забранени, независимо от въздействието им върху 
поведението на потребителя: 
 

                                                 
57 Регламент (ЕО) № 1980/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. относно 
ревизирана схема на Общността за присъждане на знака за екомаркировка, ОВ L 237, 21.9.2000 г., 
стр. 1—12. 



– n°2: представяне на знак за доверие, знак за качество или техен еквивалент, без да е 
получено необходимото разрешение. 
Пример: използване на национална маркировка или маркировка на общността (напр.: 
маркировките Nordic Swan, Blue angel или NF environment) без разрешение. 
– n°4: твърдение, че търговец (включително неговите търговски практики) или 
продукт е одобрен, утвърден или разрешен от обществен или частен орган, което е 
невярно или предявяване на такова твърдение, без да са удовлетворени условията за 
одобрение, утвърждаване или разрешение. 
Пример: твърдението, че даден продукт е бил одобрен от агенция по околната среда, 
неправителствена организация или орган по стандартизация, когато това не отговаря на 
истината. 
– n°1: твърдение за присъединяване като страна по етичен кодекс, когато 
търговецът не е такава;  
Пример: даден търговец публикува на уебсайта си твърдение, че е страна по етичен 
кодекс, свързан с екологичните показатели на неговия продукт, когато това не отговаря 
на истината. 
– n°3: твърдение че етичният кодекс е утвърден от обществен или друг орган, което е 
невярно. 
Пример: даден търговец твърди, че етичният кодекс на неговата фирма за производство 
на автомобили е утвърден от националната агенция по околната среда, от министерство 
или организация на потребителите, когато това не отговаря на истината. 
 
2.5.5. Прилагане на общите разпоредби на директивата към подвеждащи 
екологични декларации 
 
Съгласно член 6, параграф 1, букви а) и б) от директивата: 
„заблуждваща е тази търговска практика, която съдържа невярна информация и 
следователно е невярна, или по някакъв начин, включително посредством цялостното 
представяне, заблуждава или е възможно да заблуди средния потребител, дори и ако 
съдържащата се в нея информация е фактически точна(…), и подтиква или е 
възможно да подтикне потребителя да вземе решение за сделка, което в противен 
случай не би взел“, по отношение на един или повече от следните елементи: „а) (…) 
естеството на продукта; б) основните характеристики на продукта, например 
неговите (…) преимущества, рискове, състав, (…), метод (…) на производство, (…) 
употреба, (…) географски или търговски произход или очакваните от употребата му 
резултати или резултатите и съществените характеристики на изпитвания или 
проверки, извършени върху продукта;“ 
 
Тази разпоредба се отнася до търговската комуникация, включително екологични 
декларации (като текстове, знаци, картини или използване на символи). Тя предвижда 
индивидуална оценка на практиката, съдържанието, екологичната декларация и 
въздействието ѝ върху решението за закупуване на средния потребител. 

 
Могат да възникнат две различни ситуации: 
 
i) обективна подвеждаща практика: екологичната декларация е подвеждаща, защото 
съдържа невярна инфомрация и поради това е неистинна по отношение на един от 
елементите от списъка в член 6, параграф 1. 



Пример: използване на термина „биоразградим“ в случаи, когато това е невярно (напр. 
на продукт, за който не са проведени тестове); използване на израза „без пестициди“, 
когато всъщност продуктът съдържа известно количество пестициди. 
Във връзка с член 12 от директивата това означава, че всяка екологична декларация 
следва да бъде направена на базата на доказателства, които могат да бъдат проверени 
от компетентните органи. 
 
ii) субективна подвеждаща практика: екологичната декларация е подвеждаща, защото 
заблуждава или е възможно да заблуди средния потребител, дори и ако съдържащата се 
в нея информация е фактически точна. 
Тази ситуация се отнася повече до начина, по който се представят и поставят в 
контекст екологичните декларации и впечатленията, които търговската комуникация 
създава у потребителя, внушавайки му полза за околната среда, която може да се окаже 
подвеждаща. 
Пример: реклама, показваща автомобил в зелена гора; използване на предмети от 
природата (цветя, дървета) като символи; използване на мъгляви и общи определения 
за ползата за околната среда от даден продукт („екологосъобразен, зелен, природен, 
екологичен, устойчив“); внушаване на екологичност на марки или наименования на 
продукти. 
Пример: производител на перални машини твърди, че новият му модел намалява 
консумацията на вода със 75 %. Това може да е било вярно в определени лабораторни 
условия, но в средното домакинство консумацията на вода е намалена само с 25 %. 
Пример: твърди се, че даден хранителен продукт е произведен екологосъобразно въз 
основа на знак или схема за сертифициране, които всъщност гарантират само, че 
земеделският производител спазва базовия стандарт за околната среда съгласно 
законодателството на ЕС (кръстосано спазване). 
 
— яснотата и точността на декларациите са важни критерии за оценката от 
националните органи, отговорни за налагането на нормите. По-специално трябва да се 
посочи по начин, ясен за средния потребител следното: 
— дали декларацията се отнася за целия продукт или само за един от компонентите му 
(напр.: подлежаща на рециклиране опаковка, когато съдържанието не подлежи на 
рециклиране, или част от опаковката подлежи само частично на рециклиране); 
— дали декларацията се отнася за компания (приложима за всичките ѝ продукти) или 
само за определени продукти; 
— ако декларацията не покрива целия жизнен цикъл на продукта, кой етап от жизнения 
цикъл или характеристиките на продукта покрива точно; 
— екологичната декларация, етикет или символ, които се използват, не трябва да 
създават объркване с официални маркировки. 
— оценката също така трябва да взема предвид естеството на продукта. За определени 
продукти, които във всички случаи са вредни за околната среда (автомобили, 
пестициди, продукти, съдържащи токсични вещества), екологичните декларации, 
свързани с един аспект на продукта не трябва да създават подвеждащото впечатление, 
че самият продукт е екологосъобразен.  
Пример: френски апелативен съд потвърди неотдавна, че рекламата на пестицид, 
окачествен като „биоразградим“ и „безвреден за околната среда“, макар няколко от 
съдържащите се в него вещества са вредни за почвата, е подвеждаща58. 
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— в необвързващите насоки на Комисията относно изготвянето и оценяването на 
екологични декларации59, публикувани през 2000 г., могат да се намерят полезни 
критерии и примери, базиращи се на международния стандарт ISO 14201-1999. Тези 
насоки съдържат препратки към екологични декларации, които могат да се считат за 
подвеждащи, например: 
— декларации въз основа на отсъствието на вреден продукт (напр. химикал), когато 
категорията продукти по принцип не съдържа този вреден продукт; 
— неприемлива употреба на декларации от типа „без …“, отнасящи се за вещества, 
които никога не са били свързвани с продукта или ако в миналото са били свързвани с 
продукта, това вече не е така (напр. спрей дезодорант, който твърди, че е „без CFC“ при 
положение, че това изискване е задължително по закон за всички подобни продукти). 
 
 
2.5.6. Нарушения на етични кодекси, съдържащи ангажименти по отношение на 
околната среда също могат да се считат за подвеждащи действия. 
 
Съгласно член 6, параграф 2, буква б) от директивата:  
„дадена търговска практика ще се счита за заблуждаваща и ако във фактическия си 
контекст, като се вземат предвид всичките ѝ характеристики и обстоятелствата, 
тя подтиква или би подтикнала средния потребител да вземе решение за сделка, 
което той иначе не би взел, като включва неспазване на задължения по етични 
кодекси, с които търговецът е приел да бъде обвързан, където: 
— задължението не е само пожелателно, а е категорично и проверимо, 
— и търговецът указва в търговска практика, че е обвързан със задължение да спазва 
кодекса.“  
Нарушенията на етичните кодекси, съдържащи задължения във връзка със защитата на 
околната среда от предприятие, което се е обвързало с такъв кодекс, могат да бъдат 
разгледани по тази разпоредба. 
Пример: търговец е приел обвързващ кодекс от практики, които насърчават 
устойчивото използване на дървесина и показва знака на кодекса на уебсайта си. 
Кодексът от практики съдържа задължение за членовете си да не използват твърда 
дървесина от неустойчиво управлявани гори. 
Оказва се обаче, че продуктите, рекламирани на уебсайта съдържат дървесина от 
обезлесен район60. 
Средният потребител би очаквал страните по кодекса да продават продукти, които 
отговарят на техния кодекс. Националните агенции, отговорни за прилагането на 
нормите, ще оценят доколко е вероятно потребителят да вземе решение за покупка на 
тази основа. 
 
2.5.7. Сравненията на продукти, включващи екологични декларации, трябва да се 
оценяват по критериите, заложени в Директивата относно заблуждаващата и 
сравнителната реклама 
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Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама определя 
условията, при които се допуска сравнителна реклама (член 1). Член 4 от тази 
директива определя критериите, по които се разрешава сравнителна реклама. Тези 
критерии се отнасят за реклами, сравняващи въздействието или ползата на различни 
продукти за околната среда.  
 
Съгласно тази директива, подобно сравнение трябва, наред с другото: 
— да не бъде подвеждащо, по смисъла на Директивата за нелоялни търговски 
практики; 
— да сравнява стоки или услуги, предназначени за задоволяване на едни и същи нужди 
или предвидени за една и съща цел; 
 
Що се отнася до сравненията по отношение на околната среда, националните агенции, 
отговорни за прилагане на нормите, и саморегулиращите се органи обикновено 
интерпретират този критерий като задължение сравнението да се отнася до една и съща 
категория продукти. 
— да сравнява обективно една или повече основни, меродавни, проверими и 
представителни характеристики на съответните стоки и услуги. 
Освен това от декларацията на търговеца трябва да е ясно дали сравнението се прави с 
един или повече от следните елементи: 
— предишен процес на организацията; 
— предишен продукт на организацията; 
—процес на друга организация, или; 
— продукт на друга организация. 
 


