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параграф 8 
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Неизползван 

Неизползван 
Неизползван 

Да 

Неизползван 

Неизползван 

Неизползван 

Неизползван 

Неизползван 

ст, но само кралят мо
риложимо това изискв

Член 7, 
параграф

Неизползва

Предвидена
още неизпол
възможност

Неизползва
Неизползва

Неизползва

Неизползва

Неизползва

Неизползва

Неизползва

Неизползва

оже да въведе по-об
ване. Не е сигурно д

ф 4 
Чл
па
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Да – са
догово

а, но 
лзвана 
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н Неизпо
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Да.Чле
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търгов
свързв
потреб

н Неизпо

н 

Да. Чл
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търгов
свързв
потреб
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али възможността е 
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амо за 
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Н
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Н

олзван Н
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га само ако 
ецът се 
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бителя 

Н

олзван Н
енът се 
га само ако 
ецът се 
ва с 
бителя27 

Д

и за предоставяне на
била използвана. 

Член 9, 
параграф 3 

Неизползван 

Да, 7 дни, но не с
тнася за 
договори, 
ключвани извън 
ърговски обект н
шоута, панаири и
зложения 
Неизползван 
Неизползван 

Неизползван 

Неизползван 

Неизползван 

Неизползван 
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Да, 7 дни 
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коре

Страна 

Германия (DE) 

Гърция (EL) 

Унгария (HU) 

Ирландия (IE) 

Италия (IT) 

Латвия (LV) 

Литва (LT) 

Люксембург (LU)

Малта (MT) 

7 Раздел 5, член L. 22
- Член L. 221-17. 
8 Гърция е транспони

допълнителни изи
9 Тя е определила до
еспонденция. Неофи
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евро 

Да, лимит от
евро 
Неизползва
Да, лимит от
евро 

Да, лимит от
евро 

Да, лимит от
евро 
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(ок.29 евро)

Да, лимит от
евро 

Да. Лимит о
евро 
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т 35 Неизпо
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Н
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на адрес: http://ec.eur

Член 6, 
параграф 8 

Неизползван 

Неизползван28
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Неизползван 

Неизползван 

Неизползван 

Неизползван 

Неизползван 
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аконно сключването н

словно) в член 3, пар
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гаранциите, правото
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Член 7, 
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Да 
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Да 
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оцедура и информац
u_reg_choices_art_29_

лен 8, 
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олзван, но 
ди е имало 
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ания от този 
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Д
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Н
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м
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Д
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е
с
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_en_version.pdf 

Член 9, 
параграф 3 

Неизползван 

Да, през срока за 
тказ 
Неизползван 

Неизползван 

Не.Забранен е 
апис на заповед 
раен срок по-
малък от 15 дни 
леддоставката н
токите 

Неизползван 

Неизползван 

Неизползван 
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ключването 
адоговора 

не е въвела конкретн

а 
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Страна 

Нидерландия (NL

Полша (PL) 

Португалия (PT)

Румъния (RO) 

Словакия (SK) 

Словения (SI) 

Испания (ES) 

Швеция (SE) 

Обединено 
кралство (UK) 

Сумата е 400 шведск

 

 

Член 3, 
параграф

L) 
Да, лимит от
евро 

Да, лимит от
злоти (ок.12

Да, но само 
периодични
абонаменти
лимит до 40

Да, лимит от
евро 

Неизползва

Да, лимит от
евро 
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Да, лимит от
евро30
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вън търговс
обект < 50 е
освобождав
определена
информация
право на отк

ки крони. 

ф 4 
Чле
пар

т 50 
Неизпо

т 50 п. 
2 евро) Да 

за 
 
и с 
0 евро 

Да 

т 50 Да 

н Неизпо

т 20 Да 

н Да 

т43 Неизпо

ване:из
ски 
евро 
ване от 
а 
я и 
каз 

Неизпо

н 6, 
аграф 7 

олзван Н

Н

Н

Н

олзван Н

Н

Н

олзван Н

олзван 

Д
д
е
н
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Неизползван 

Неизползван 

Неизползван 

Неизползван 

Неизползван 

Неизползван 

Неизползван 

Да, частично – за
доставчици на 
енергия и брокер
на имоти 

Член 7, 
параграф

Да 

Неизползва

Да 

Неизползва

Да 

Да 

Да 

Неизползва
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Неизползва
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рока за отказ 

Неизползван 

Неизползван 

Неизползван 

Неизползван 
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