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МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Европейските мерки за защита на потребителите имат за цел да
защитят здравето, безопасността, икономическите и правните интереси на
европейските потребители, независимо от това къде живеят, пътуват или
пазаруват в ЕС. Разпоредбите на ЕС регламентират физическите сделки
и електронната търговия и съдържат общоприложими правила, както и
разпоредби относно конкретни продукти, включително лекарства, генетично
модифицирани организми, тютюневи изделия, козметика, играчки и взривни
вещества.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Членове 114 и 169 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

ЦЕЛИ

Да се гарантира, че всички потребители в Съюза — независимо от това
къде живеят, пътуват или пазаруват в ЕС — могат да разчитат на високо
общо равнище на защита срещу рискове и заплахи за тяхната безопасност
и икономически интереси, и да се повиши способността на потребителите да
защитават собствените си интереси.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Защита на здравето и безопасността на потребителите
1. Действия на ЕС в областта на общественото здраве и тютюнопушенето
(2.2.4)
2. Храни (2.2.6)
3. Лекарствени продукти (2.2.5)
4. Система за обща безопасност на продуктите и надзор на пазара
Директива 2001/95/EО определя система за обща безопасност на продуктите,
съгласно която всеки пуснат на пазара потребителски продукт, дори ако
няма конкретно секторно законодателство, трябва да отговаря на определени
стандарти във връзка с предоставянето на информация на потребителите,
мерките за избягване на заплахите за безопасността, надзора на безопасността
на продуктите и проследимостта. Ако даден продукт представлява сериозна
заплаха, която налага предприемане на бързи действия, съответната държава
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членка трябва незабавно да уведоми Комисията посредством RAPEX — система
за бърз обмен на информация между държавите членки и Комисията. През юни
2021 г. Комисията прие предложение за регламент относно обща безопасност на
продуктите с цел да се преразгледа Директивата относно общата безопасност на
продуктите (ДОБП). Предложеният регламент ще осигури приемственост с ДОБП,
като изисква потребителските продукти да бъдат „безопасни“, налага определени
задължения за икономическите оператори, включително онлайн местата за
търговия, и определя разпоредби за разработването на стандарти в подкрепа
на общото изискване за безопасност. С него ще се актуализира и модернизира
общата рамка за безопасността на нехранителните потребителски продукти и ще
се гарантират еднакви условия на конкуренция за предприятията.
5. Безопасност на козметичните продукти, взривните вещества с гражданско
предназначение и играчките
Регламент (ЕО) № 1223/2009 гарантира безопасността на козметичните продукти,
както и защитата на потребителите, като предвижда изискване за изброяване
на съставките и поставяне на етикети с подробна информация. Повечето от
разпоредбите на регламента са приложими от 11 юли 2013 г. Изискванията за
безопасност на взривните вещества с гражданско предназначение и подобни
продукти са определени в директиви 93/15/ЕИО, 2008/43/ЕО и 2004/57/ЕО
и в Решение 2004/388/ЕО, които бяха преработени с Директивата относно
взривните вещества за граждански цели (2014/28/ЕС). и с Директивата
относно пиротехническите изделия (2013/29/ЕС). Изискванията за безопасност
на играчките са определени в Директива 2009/48/ЕО. Европейският комитет по
стандартизация (CEN) преразглежда и разработва съответните стандарти.
6. Достъпни комуникации за предприятията и потребителите (2.1.8)
Б. Защита на икономическите интереси на потребителите
1. Услуги, свързани с информационното общество, електронната търговия,
плащанията по електронен път и трансграничните плащания
Директива 2000/31/ЕО (Директива за електронната търговия) се отнася
до отговорността на (установените на територията на ЕС) доставчици на
онлайн услуги, онлайн електронни трансакции и други онлайн дейности като
предоставянето на новини, бази данни и финансови услуги, професионални
услуги, развлекателни услуги (видео при поискване), услуги, свързани с директен
маркетинг и реклама, и достъп до интернет. Тя ще бъде обновена с предстоящия
законодателен акт за цифровите услуги. Директива (ЕС) 2015/2366 относно
презграничните кредитни преводи и Регламент (EС) 2021/1230 относно
презграничните плащания гарантират, че таксите за презгранични плащания
в евро са еднакви с таксите за направените в тази валута плащания в рамките
на държава членка.
2. Телевизия без граници
Директива 2010/13/ЕС гарантира свободното движение на услуги, свързани
с телевизионно излъчване, като същевременно запазва определени цели
от обществен интерес като културното многообразие, правото на отговор,
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защитата на потребителите и на непълнолетните лица. Нейните разпоредби
засягат например рекламирането на алкохолни напитки, тютюневи изделия и
лекарства, телевизионния пазар, както и програмите, съдържащи порнография
или прекомерно насилие. Събития от важно значение за обществото трябва да
се излъчват свободно в некодирана форма, дори и ако изключителните права са
закупени от платени телевизионни канали.
3. Договори за продажба от разстояние и договори, сключвани извън
търговския обект, продажба на стоки и гаранции и неравноправни договорни
клаузи
Считано от 13 юни 2014 г., Директивата относно правата на потребителите
(2011/83/ЕС) замени Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО.
Освен това тя измени Директива 93/13/EИО на Съвета относно неравноправните
договорни клаузи и Директива 1999/44/EО относно някои аспекти на продажбата
на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции. Тя засили правата
на потребителите, като установи правила относно информацията, която
трябва да бъде предоставяна на потребителите, уреди правото на отказ
и хармонизира някои разпоредби на договорите. Директива 2002/65/EО
регламентира дистанционната търговия на потребителски финансови услуги.
4. Нелоялни търговски практики и сравнителна и подвеждаща реклама
Директива 2005/29/EО относно нелоялните търговски практики (от страна
на търговците към потребителите) забранява заблуждаващите и агресивни
практики, непочтените практики (като продажба чрез упражняване на натиск,
заблуждаващ маркетинг и подвеждаща реклама) и практиките, които използват
принудата като средство за продажба. Тя включва критерии за определянето
на агресивни търговски практики (тормоз, принуда и злоупотреба с влияние)
и „черен списък“ на нелоялните търговски практики. Директива 2006/114/EО
относно заблуждаващата и сравнителната реклама забранява заблуждаващата
реклама. В нея се определят и условията, при които се допуска сравнителна
реклама. В своето съобщение от 27 ноември 2012 г. (COM(2012)0702) Комисията
предложи Директива 2006/114/ЕО да бъде преразгледана с цел да се отстранят
пропуските в текста и да се постави акцент върху проблема със заблуждаващите
практики на издателствата на фирмени указатели. В края на 2019 г. беше приета
новата Директива (ЕС) 2019/2161 по отношение на по-доброто прилагане и
модернизирането на правилата за защита на потребителите в Съюза. Тази нова
директива измени Директива 93/13/ЕИО на Съвета (относно неравноправните
клаузи в потребителските договори) и директиви 98/6/ЕО (относно защитата
на потребителите при обозначаването на цените на стоките, предлагани на
потребителите), 2005/29/ЕО (относно нелоялни търговски практики от страна на
търговци към потребители на вътрешния пазар) и 2011/83/ЕС (относно правата
на потребителите) на Европейския парламент и на Съвета. Що се отнася до
нелоялните практики, през април 2022 г. комисията по вътрешния пазар и защита
на потребителите (IMCO) проведе публично изслушване относно защитата на
правата на потребителите при пазаруване извън ЕС, като целта беше да се
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набележат предизвикателствата, пред които са изправени потребителите, когато
купуват от държави извън ЕС.
5. Отговорност за дефектни продукти и обозначаване на цената
Директива 1999/34/ЕО установява принципа на обективната отговорност или
отговорността без вина на производителя в случай на вреда, нанесена поради
дефектен продукт. Понеслият вреди потребител, който търси обезщетение,
трябва да докаже щетата, наличието на дефект в продукта и причинната връзка в
срок от три години. Директива 98/6/ЕО за единичните цени задължава търговците
да посочват продажните цени и цените за единица мярка, за да се улесни и
опрости сравняването на цените и количествата на предлаганите на пазара
продукти. Директива 1999/44/ЕО въвежда продуктови гаранции за потребителите,
като изисква от търговците, които продават потребителски стоки в ЕС, да
отстранят дефектите, които са съществували по време на доставката и които
са установени в рамките на две години. Тази директива беше актуализирана
през 2011 г. и впоследствие отменена и заменена с Директива (ЕС) 2019/771.
6. Потребителски и ипотечни кредити
Директива 2008/48/ЕО гарантира, че кредиторите трябва да използват една и
съща „Стандартна европейска информация относно потребителски кредити“,
а именно формуляр, съдържащ цялата необходима информация относно
договора, включително цената на кредита и годишния процент на разходите.
Потребителите имат право да се откажат от договор за кредит без да
посочват основания за това в срок от 14 дни след сключването на
договора и могат да погасяват предсрочно кредита си по всяко време,
като кредиторът може да поиска справедливо и обективно обосновано
обезщетение. През юни 2021 г. Европейската комисия предложи актуализация
на съществуващите правила (COM(2021)0347). Предложението разширява
обхвата на настоящата Директива за потребителските кредити, така че да се
обхване по-широка гама от продукти, които могат да представляват риск за
потребителите. В него също така се насърчава намаляването на количеството
информация, предоставяна на потребителите в рекламите, и вниманието се
съсредоточава върху това как и кога преддоговорната информация се предоставя
на потребителите. В предложението се подобряват и правилата, чрез които се
оценява кредитоспособността, и се изисква от държавите членки да насърчават
финансовото образование и да гарантират, че на потребителите се предоставят
консултации относно дълговете.
С Директива 2014/17/ЕС относно договорите за кредити за жилищни недвижими
имоти за потребители се установява обща рамка за договори, включващи
в обхвата си обезпечени с ипотека или по друг начин потребителски кредити за
жилищни недвижими имоти. Тя има за цел създаването на ефективен единен
пазар на ипотечни кредити в полза на потребителите и създава условия за
осигуряване на високо равнище на професионализъм от страна на кредиторите
и кредитните посредници[1].

[1]Сред приложимите изследвания в тази област е Wiewiórowska, A. и др., Contribution to Growth: Legal Aspects of
Protecting European Consumers (Принос към растежа: правни аспекти на защитата на европейските потребители),
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7. Пакетни туристически ваканции и разпределено във времето ползване на
собственост
Директива (ЕС) 2015/2302 защитава основните права на потребителите
при резервирането на пакетна почивка или други форми на комбинирано
пътуване, например когато резервацията се прави на уебсайт за самостоятелно
избрана комбинация от полет плюс хотел или автомобил под наем.
Директива 2008/122/EО относно разпределеното във времето ползване на
собственост, дългосрочните ваканционни продукти, препродажбата и замяната
определя задължението на търговеца да предоставя информация за съставните
части на договора и правото на купувача да се откаже от договора в срок от
14 календарни дни без разходи и без да посочва основание за това.
8. Въздушен транспорт
Регламенти (ЕО) № 261/2004 и (ЕО) № 2027/97 (във вида, в който са изменени)
въведоха общи правила за обезщетяване и помощ на пътници при отказан достъп
на борда, отмяна или голямо закъснение на полети, както и за отговорността
на въздушния превозвач в случай на произшествие. Регламент (ЕО) № 80/2009
относно компютризираните системи за резервация (КСР) за продукти на
въздушния транспорт установи задълженията на системните оператори (да дават
възможност за използването на системите на всички превозвачи на равни начала)
и на превозвачите (да предоставят информация добросъвестно и своевременно
на всички системи). Регламент (ЕО) № 80/2009 въведе общи критерии
и процедури за определяне на тарифите на самолетните билети и таксите за
въздушен превоз на товари, които се начисляват от въздушните превозвачи,
предоставящи услугите си в рамките на Общността. С Регламент (EО) № 300/2008
се установиха общи правила относно стандартите за сигурност на гражданското
въздухоплаване след терористичните атаки от 11 септември 2001 г.
9. Енергийни пазари
Третият законодателен пакет за енергийния пазар на ЕС (приет през 2009 г.)
беше приложен с цел да се подобри функционирането на вътрешния енергиен
пазар и да се намери решение на структурните проблеми. Той обхваща пет
основни области, включително повишаването на прозрачността на пазарите
на дребно, което ще бъде от полза за потребителите. Директива 2012/27/
ЕС дава право на потребителите на енергия да управляват по-добре
потреблението си посредством осигуряването на лесен и свободен достъп
до данните за потреблението чрез индивидуални измервателни уреди.
Регламент (ЕС) 2017/1369 има за цел да гарантира представянето на комплексна
информация относно потреблението на енергия и ефективността на определени
домакински уреди в ясна и разбираема форма, която да дава възможност на
потребителите да вземат информирани решения за избор и покупка на най-
ефективните уреди. В рамките на вътрешния енергиен пазар на ЕС всички
граждани на ЕС имат правото жилищата им да бъдат свързани с енергийните

публикация за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Тематичен отдел по политики в областта на
икономиката, науката и качеството на живота, Европейски парламент, Люксембург, 2019 г.
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мрежи и да избират свободно всеки доставчик на газ или електроенергия, който
предлага услуги в техния район.
10. Мрежа на европейските потребителски центрове (ECC-Net или
„Еврогишета“) и портал „Вашата Европа“
ECC-Net предоставя на потребителите информация и съдействие по отношение
на презграничните трансакции. Тази мрежа работи също и с други европейски
мрежи, по-точно с FIN-NET (финансова), SOLVIT (вътрешен пазар) и
Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Порталът
„Вашата Европа“ предоставя изчерпателна информация за потребителите
относно договорните права, телекомуникационните и интернет услугите,
финансовите продукти и услуги, евентуалното несправедливо третиране,
енергийните доставки и решаването на потребителски спорове. Със
създаването на Единната цифрова платформа бяха направени още подобрения
(Регламент (ЕС) 2018/1724).
В. Защита на правните интереси на потребителите
1. Процедури за алтернативно разрешаване на спорове и онлайн решаване на
потребителски спорове
Процедурите за алтернативно разрешаване на спорове са извънсъдебни
механизми за уреждане на спорове, които помагат на потребителите и
търговците да разрешават конфликти най-често чрез трета страна, например
посредник, арбитър или омбудсман. Препоръка 98/257/EО, Решение 20/2004/
EО и Резолюция 2000/C 155/01 на Съвета определят принципите, които
трябва да се следват при процедурите за алтернативно разрешаване на
спорове, за да се гарантира на отделния потребител по-евтина и бърза
възможност за правна защита. Директива 2009/22/ЕО относно исковете за
преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите
хармонизира съществуващото право на ЕС и националните законодателства
и за да защити колективните интереси на потребителите, въвежда „иск за
преустановяване на нарушения“, който може да се предяви на ниво компетентни
национални съдилища срещу нарушения от търговски оператори от други страни.
Директива 2013/11/ЕС за алтернативно разрешаване на потребителски спорове
дава възможност на потребителите да се обръщат към качествени органи
за алтернативно разрешаване на спорове за всички видове договорни спорове
с търговци във връзка с онлайн или офлайн направена местна или трансгранична
покупка. Регламент (ЕС) № 524/2013 относно онлайн решаване на потребителски
спорове позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат онлайн
спорове относно вътрешни и трансгранични покупки посредством обща за целия
ЕС платформа за решаване на спорове, на която националните органи за
алтернативно разрешаване на спорове могат да се регистрират от февруари
2016 г.
2. Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела и задължение
за сътрудничество от страна на националните органи
С Решение 2001/470/ЕО беше създадена Европейска съдебна мрежа с цел
да се улесни животът на гражданите, изправени пред трансгранични съдебни
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спорове, като се подобрят механизмите за съдебно сътрудничество между
държавите членки по граждански и търговски дела и им се предостави
практическа информация за улесняване на достъпа им до правосъдие.
Регламент (ЕО) 2006/2004 създаде мрежа от национални органи, отговарящи за
ефективното прилагане на законодателството на ЕС в областта на защитата на
потребителите, а от 29 декември 2005 г. ги задължи да си сътрудничат, за да
гарантират прилагането на законодателството на ЕС и в случай на нарушения
в рамките на ЕС да преустановят всякакви нарушения чрез съответните правни
инструменти, например исковете за преустановяване на нарушения.
3. Представителни искове за защита на колективните интереси на
потребителите
Директива 2009/22/ЕО хармонизира мерките за преустановяване на нарушения
с цел защита на интересите на потребителите. Директива 2014/104/ЕС гарантира,
че всеки, който е претърпял вреда вследствие на нарушение на конкурентното
право, може ефективно да упражни правото си да претендира обезщетение
в пълен размер. Директива (ЕС) 2020/1828 разшири обхвата на системата на
исковете за преустановяване на нарушения, за да включи в него различни
хоризонтални и специфични за секторите инструменти на ЕС по отношение на
защитата на колективните интереси на потребителите, и установи процедури за
колективни искове за обезщетение.
Г. Мерки, приложени след избухването на епидемията от COVID-19
Поради нарастващите нередности в онлайн офертите по време на пандемията,
органите за защита на потребителите в държавите членки изготвиха с подкрепата
на Комисията Обща позиция за сътрудничество в областта на защитата на
потребителите, като поискаха от онлайн платформите да предприемат ефективни
мерки за премахване на незаконните маркетингови кампании. В съвместно
съобщение, озаглавено „Борба с дезинформацията за COVID-19: боравене
с точни факти“, също се подчертава необходимостта от борба с дезинформацията
с цел защита на потребителите.
Поради смущения, причинени от възобновяването на граничния контрол и
налагането на ограничения за пътуване, на 18 март 2020 г. Комисията издаде
насоки, за да се осигури съгласувано в целия ЕС упражняване на правата на
пътниците от ЕС. Европейският съюз е единственият регион в света, в който
гражданите разполагат с пълен набор права при пътуване — независимо дали
то се осъществява със самолет, влак, кораб или автобус. Превозвачите трябва
да възмездят (възстановят стойността на билета) или да пренасочат пътниците,
чиято услуга е била отменена.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Парламентът участва активно в разработването и укрепването на
законодателството на ЕС за защита на потребителите, като същевременно
балансира интересите на пазарите с тези на потребителите. Мерките за защита
на потребителите са залегнали в Новата програма за потребителите, 2020—
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2025 г., както и в Новия търговски механизъм за потребителите, Европейския
зелен пакт и Плана за действие за кръгова икономика, наред с други инициативи.
Европейските потребители се ползват също от мерки и инструменти, насочени
към укрепване на различни аспекти на вътрешния пазар на ЕС. Те включват
значителен брой инструменти, разработени в рамките на инициативата за
цифровия единен пазар, като съчетават мерки, строго ориентирани към
потребителите, с мерки за структуриране на пазара: Регламентите относно
таксите за роуминг, Регламента относно насърчаването на свързаността
с интернет в местните общности, Регламента относно преносимостта на онлайн
съдържание, Регламента за трансграничната доставка на колетни пратки, Общия
регламент относно защитата на данните, Регламента относно блокирането
на географски принцип, Европейския кодекс за електронните съобщения,
Регламента относно свободното движение на нелични данни и Директивата
относно авторското право в цифровия единен пазар[2].
Парламентът призова за преразглеждане на Директивата относно общата
безопасност на продуктите в своята резолюция от 25 ноември 2020 г. относно
предприемането на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на
единния пазар. Той настоятелно призова Комисията да актуализира и установи
съгласувани правила за надзор на пазара както за хармонизираните, така и
за нехармонизираните продукти, пускани на пазара офлайн или онлайн, и да
ги пригоди към цифровата ера, както и да адаптира правилата за безопасност
на продуктите, за да посрещне предизвикателствата на нововъзникващите
технологии като изкуствения интелект, свързаните продукти и роботиката.
Парламентът проведе много разисквания относно защитата на потребителите
в контекста на цифровата революция. По искане на комисията по вътрешния
пазар и защита на потребителите на 18 февруари 2020 г. Тематичният отдел
по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота
организира семинар на тема „Правила в областта на електронната търговия,
подходящи за цифровата ера“ и допълнително осъществи редица проучвания[3]

относно бъдещия законодателен акт за цифровите услуги. Експертите и
заинтересованите страни подчертаха необходимостта чрез Законодателния акт
за цифровите услуги да се въведат строги мерки за защита на потребителите по
отношение на онлайн пазарите.
Наскоро бяха предприети множество изследвания във връзка със защитата на
потребителите. На 27 октомври 2020 г. на членовете на ЕП беше представено
проучване[4], озаглавено „Лутбоксовете в онлайн игрите и тяхното въздействие

[2]Сред приложимите изследвания в тази област е Wiewiórowska, A. и др., Contribution to Growth: Legal Aspects of
Protecting European Consumers (Принос към растежа: правни аспекти на защитата на европейските потребители),
публикация за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Тематичен отдел по политики в областта на
икономиката, науката и качеството на живота, Европейски парламент, Люксембург, 2019 г.
[3]Maciejewski M., Blandin L., Digital Services Act: Opportunities and Challenges for the Digital Single Market and Consumer
Protection (Законодателен акт за цифровите услуги: възможности и предизвикателства за цифровия единен пазар и
защитата на потребителите), публикация за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Тематичен
отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота, Европейски парламент, Люксембург
2020 г.
[4]Cerulli-Harms, A. и др., Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young consumers
(Лутбоксовете в онлайн игрите и тяхното въздействие върху потребителите, по-специално върху младите потребители),
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върху потребителите, по-специално върху младите потребители“, последвано от
сесии за въпроси и отговори. Лутбоксовете са елементи във видеоигрите, които
обикновено стават достъпни в процеса на игра или могат по избор да бъдат
заплатени с истински пари. Тъй като използват механизми за възнаграждение на
случаен принцип, съществуват опасения, че лутбоксовете могат да служат като
портал за хазартни игри и да бъдат особено вредни за младите потребители.
Преглед[5], публикуван през януари 2021 г., озаглавен „Възстановяване и
компенсация в случай на отмяна или закъснение на транспорта: правата и
тяхното прилагане“ представя правата на потребителите според правото на
ЕС в случай на отмяна на превоз, като се обръща специално внимание на
пандемията от COVID-19 и се дават практически насоки за потребителите.
Въздействието на целевата реклама върху рекламодателите, достъпа до пазара
и избора на потребителите беше темата на проучване[6], което изследва
динамиката на пазара на онлайн рекламата. По отношение на защитата на
потребителите то анализира начина, по който елементи като персонализираната
реклама, микроцелевата и поведенческата реклама, както и цифровото
„подтикване“ (nudging), могат да влияят върху цените и избора на потребителите.
Проучването установи, че техниките за целева реклама могат да бъдат от полза за
потребителите, като приспособяват рекламите към техните интереси. Целевата
реклама обаче поражда редица опасения. Сред тях са липсата на прозрачност за
използването на данните на потребителите, целевото насочване към уязвимите
групи потребители и характеристиките на дизайна, които имат за цел да насочват
потребителите да вземат решения в противоречие със техните интереси („тъмни
модели“). Що се отнася по-специално до „тъмните модели“, през март 2022 г.
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите проведе публично
изслушване с цел да се определят рисковете, които тази практика поражда за
потребителите.
На 28 октомври 2021 г. комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
проведе публично изслушване относно двойните стандарти за качество на
стоките на единния пазар. Експерти (напр. от потребителски асоциации
и бизнес организации) подчертаха предизвикателствата, които са породили
практиките на двойни стандарти за качество както за потребителите, така и за
промишлеността, например по отношение на информацията за потребителите
относно разграничаването на стоките. Те обсъдиха и начините за повишаване на
осведомеността на потребителите по този въпрос.
Месец по-късно, на 9 декември 2021 г., комисията по вътрешния пазар и защита
на потребителите гласува проекта на доклад за изпълнението на Директивата за

публикация за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Тематичен отдел по политики в областта на
икономиката, науката и качеството на живота, Европейски парламент, Люксембург, 2020 г.
[5]Maciejewski, M. и др., Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their
enforcement (Възстановяване и компенсация в случай на отмяна или закъснение на транспорта: правата и тяхното
прилагане), публикация за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Тематичен отдел по политики в
областта на икономиката, науката и качеството на живота, Европейски парламент, Люксембург, 2021 г.
[6]Fourberg, N. и др., Online advertising:the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer
choice (Онлайн реклама: въздействието на целевата реклама върху рекламодателите, достъпа до пазара и избора
на потребителите), публикация за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Тематичен отдел по
политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота, Европейски парламент, Люксембург, 2021 г.
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безопасността на играчките, за да се гарантира, че на пазара на Съюза могат да
бъдат пускани само безопасни играчки.
През февруари 2022 г. беше публикувано проучване[7] относно въздействието
на инфлуенсърите върху рекламата и защитата на потребителите в рамките
на единния пазар. То изследва до каква степен инфлуенсърите са отговорни
за разпространението на подвеждаща информация и рекламата на опасни
продукти. Маркетинговият сектор на инфлуенсърите, който се разрасна
значително през последните години, често използва подвеждащи послания,
за да привлече уязвими потребители. Неотдавнашните предварителни
политически споразумения относно Законодателния акт за цифровите услуги
и Законодателния акт за цифровите пазари са насочени съответно към
повишаване на прозрачността и регулиране на пазачите информационния вход
на онлайн платформи — две чувствителни области в сферата на дейност на
инфлуенсърите.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[7]Michaelsen, F., Collini, L. и др., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market
(Въздействието на инфлуенсърите върху рекламата и защитата на потребителите в рамките на единния пазар),
публикация за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Тематичен отдел по политики в областта на
икономиката, науката и качеството на живота, Европейски парламент, Люксембург, 2022 г.
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