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ПОВСЕМЕСТНИЯТ ЦИФРОВ ЕДИНЕН ПАЗАР

Цифровият единен пазар стимулира икономиката, намалява въздействието
върху околната среда и подобрява качеството на живот чрез електронната
търговия и електронното управление. Пазарните и административните услуги
се развиват от стационарни към мобилни платформи и стават във все по-
голяма степен повсеместни. Поради това е необходима регулаторна уредба
на равнище ЕС за развитието на изчисленията в облак, трансграничен
достъп до съдържание и невъзпрепятстван от граници пренос на данни по
мобилните мрежи, като същевременно се гарантират неприкосновеността на
личния живот и личните данни и киберсигурността. Европейският цифров
единен пазар изигра съществена роля за поддържането на икономиката на
ЕС и подпомагането на хората в ЕС по време на кризата с COVID-19.
Законодателният акт за цифровите услуги и Законодателният акт за цифровите
пазари са две досиета, които се очаква да революционизират цифровия единен
пазар през следващите години.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 4, параграф 2, буква а) и членове 26, 27, 114 и 115 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

ЦЕЛИ

Цифровият единен пазар има по същество за цел премахването на националните
бариери пред сделките, които се извършват онлайн. Той се основава на
концепцията за общия пазар, която е насочена към премахването на пречките
пред търговията между държавите членки с цел да се увеличи икономическият
просперитет и да се допринесе за изграждането на „един все по-тесен съюз между
народите на Европа“ и е развита допълнително под формата на концепцията
за вътрешния пазар, определен като „пространство без вътрешни граници,
в което е осигурено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали“.
Като следствие от Лисабонската стратегия[1], стратегията „Европа 2020“ въведе
„Програма в областта на цифровите технологии за Европа“[2] като една от
седемте водещи инициативи, с което признава ключовата роля за създаване на
възможности, която ще трябва да изиграе използването на информационните и

[1]Лисабонската стратегия има за цел да превърне ЕС в „най-конкурентоспособната и динамична икономика в света,
основана на знанието, която е способна на устойчив икономически растеж с повече и по-добри работни места и по-
голяма степен на социално сближаване“.
[2]Вж. „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://ec.europa.eu/digital-single-market/
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комуникационните технологии (ИКТ), ако ЕС желае да осъществи успешно своите
амбиции за 2020 г. (2.4.3). Цифровият единен пазар беше признат като приоритет
от Комисията в нейната стратегия за цифров единен пазар (COM(2015)0192),
както и неотдавна в програмата на председателя на Комисията за Европа за
периода 2019—2024 г[3].
Цифровият единен пазар разполага с потенциала да подобри достъпа до
информация, да повиши ефективността под формата на намалени разходи
за трансакциите, дематериализирано потребление и намален отпечатък върху
околната среда, както и да въведе усъвършенствани бизнес и административни
модели[4]. Засилената електронна търговия създава осезаеми ползи за
потребителите, като бързоразвиващи се нови продукти, по-ниски цени, по-
голям избор и по-добро качество на стоките и услугите, и същевременно
води до засилване на трансграничната търговия и улеснява сравняването
на предлагането. Освен това, увеличаването на предлагането на услуги на
електронното управление улеснява онлайн спазването на законодателството,
достъпа до възможности за работни места и стопанска дейност както за жителите
на ЕС, така и за предприятията.

ПОСТИЖЕНИЯ

Като се има предвид, че пълният потенциал на вътрешния пазар остава
неоползотворен, Парламентът, Съветът и Комисията положиха усилия да дадат
нов тласък на неговото развитие и да поставят гражданите, потребителите и
малките и средните предприятия (МСП) в центъра на политиката за единния
пазар[5]. На цифровия единен пазар е отредена централна роля в рамките на тези
усилия.
В своето съобщение, озаглавено „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020) Комисията представи седемте
водещи инициативи — включително програмата в областта на цифровите
технологии — имащи за цел „превръщането на Европа в интелигентна, устойчива
и приобщаваща икономика с високи нива на заетост, производителност и
социално сближаване“.
Тези съобщения на Комисията и резолюцията на Парламента от 20 май
2010 г. относно осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите
подготвиха почвата за съобщението на Комисията, озаглавено „За Акт за единния
пазар“ (COM(2010)0608), в което тя представи серия от мерки, насочени към
насърчаване на икономиката на ЕС и създаване на работни места. През октомври

[3]Вж. „Съюз с по-големи амбиции – Моята програма за Европа: политически насоки за следващата Европейска комисия
(2019—2024 г.)“.
[4]Maciejewski M. и др., Streaming and Online Access to Content and Services (Стрийминг и онлайн достъп до съдържание
и услуги), 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, 2014 г.
[5]Усилията на по-ранен етап имаха за цел подобряване на функционирането на вътрешния пазар и гарантиране
на защита на потребителите, например: Директивата за защита на данните (Директива 95/46/ЕО), Директивата за
електронната търговия (Директива 2000/31/ЕО), Пакета за телекомуникациите, включително Директивата за правото
на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации (Директива 2002/58/ЕО), Директивата за платежните
услуги (Директива 2007/64/ЕО), Директивата относно правата на потребителите (Директива 2011/83/ЕС) и Регламента
относно роуминга (Регламент № 531/2012).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_2.4.3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/ALL/?uri=CELEX:52010DC2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:52010IP0186
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:52010IP0186
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52010DC0608
https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/43a17056-ebf1-11e9-9c4e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/43a17056-ebf1-11e9-9c4e-01aa75ed71a1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32002L0058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32007L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32012R0531
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2012 г. Комисията представи втори набор от предложения — „Акт за единния
пазар II“ (COM(2012)0573) — който съдържа 12 ключови действия, насочени
към четири основни движещи сили на растежа, заетостта и доверието на
потребителите: интегрирани мрежи, трансгранична мобилност на гражданите
и предприятията, цифрова икономика и действия, засилващи сближаването и
увеличаващи ползите за потребителите.
На 6 май 2015 г. Комисията прие стратегията за цифровия единен пазар,
състояща се от три стълба: 1) по-добър достъп за потребителите и
предприятията до цифрови стоки и услуги в целия ЕС; 2) създаване на
подходящи условия и равнопоставеност за успешното развитие на цифрови
мрежи и новаторски услуги; както и 3) максимизиране на потенциала за
растеж на цифровата икономика. След публикуването на стратегията Комисията
внесе редица законодателни предложения, имащи за цел изграждането на
цифров единен пазар. Новите законодателни предложения имат за цел
да се намерят решения за проблеми като неоснователното блокиране
на географски принцип (COM(2016)0289), трансграничното доставяне на
колетни пратки (COM(2016)0285), трансграничната преносимост на услугите
за онлайн съдържание (COM(2015)0627), преразглеждане на Регламента
за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (COM(2016)0283),
услугите, свързани с аудиовизуалните медии (COM(2016)0287), договорите за
онлайн и други видове продажби на стоки от разстояние (COM(2015)0635)
и договорите за предоставяне на цифрово съдържание (COM(2015)0634).
Комисията публикува също така съобщения, в които разяснява бъдещия
си подход към политиката, напр. по отношение на онлайн платформите
(COM(2016)0288).
През 2018 г. Комисията представи стратегия за изкуствения интелект за Европа
(COM(2018)0237) и постигна съгласие относно координиран план с държавите
членки[6]. През април 2019 г. експертната група на високо равнище по въпросите
на изкуствения интелект представи своите „Насоки относно етичните аспекти за
надежден изкуствен интелект“, а през февруари 2020 г. Комисията представи
своята „Бяла книга за изкуствения интелект — Европа в търсене на високи
постижения и атмосфера на доверие“ (COM(2020)0065), както и съобщенията
относно изграждането на цифровото бъдеще на Европа (COM(2020)0067) и
европейската стратегия за данните (COM(2020)0066).
На 8 април 2020 г. Комисията публикува препоръка относно общ набор от
инструменти на ЕС за използването на технологии и данни за преодоляване и
излизане от кризата, предизвикана от COVID-19.
През май 2020 г. в своето съобщение, озаглавено „Часът на Европа:
възстановяване и подготовка за следващото поколение“ (COM(2020)0456),
Комисията обяви, че цифровият единен пазар ще бъде един от стълбовете на
възстановяването след кризата, предизвикана от COVID-19. Тя ще съсредоточи
вниманието си върху: 1) инвестиции в по-добра свързаност; 2) по-силно

[6]Съобщение за медиите на Европейската комисия от 7 декември 2018 г., озаглавено „Member States and Commission to
work together to boost artificial intelligence “made in Europe“ (Държавите членки и Комисията трябва да работят заедно за
насърчаване на изкуствения интелект, „произведен в Европа“).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52012DC0573
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52016PC0289
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52016PC0285
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM%3A2015%3A0627%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A52016PC0283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM%3A2016%3A0287%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0635
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52016DC0288
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM%3A2018%3A237%3AFIN
https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-shaping-europes-digital-future_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1582551099377&uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32020H0518
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2020:456:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_18_6689
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_18_6689
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промишлено и технологично присъствие в стратегически части от веригата на
доставки (например ИИ, киберсигурност, 5G, инфраструктура за компютърни
услуги в облак); 3) истинска икономика, основана на данните, и европейски
пространства за данни, както и 4) по-справедлива и опростена бизнес среда.

РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Парламентът имаше водеща роля в действията по осигуряване на нов импулс
на вътрешния пазар и е убеден поддръжник на цифровия единен пазар, както и
фактор, определящ неговия дневен ред.
В резолюцията на ЕП от 20 април 2012 г., озаглавена „Електронното
управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен
единен цифров пазар“, се подчертава необходимостта от ясна и съгласувана
правна рамка за взаимно признаване на електронното установяване на
автентичност, електронната идентификация и електронния подпис, което е
необходимо, за да се създаде възможност за функциониране на трансграничните
административни услуги в целия ЕС. На 11 декември 2012 г. Парламентът
прие две незаконодателни резолюции, свързани с вътрешния пазар – относно
доизграждането на цифровия единен пазар и относно стратегия за цифрова
свобода във външната политика на ЕС. Освен това Парламентът прие
резолюцията си от 4 юли 2013 г. относно доизграждането на цифровия единен
пазар, в която се акцентира върху разгръщането на пълния потенциал на
цифровия единен пазар, преодоляването на липсата на умения, подобряване на
сигурността, изграждането на доверие и увереност от страна на потребителите,
създаването на привлекателно и законно предлагане на цифрово съдържание,
разработването на мобилни услуги и международното измерение.
В отговор на стратегията за цифровия единен пазар, Парламентът прие
резолюцията си от 19 януари 2016 г., озаглавена „Към Акт за цифровия единен
пазар“, в която призовава Комисията да се премахнат необоснованите практики
на блокиране на географски принцип, да се подобри достъпът на потребителите
от ЕС до стоки и услуги, както и да се гарантира равностойна и насочена
към бъдещето защита на потребителите (независимо от това дали цифровото
съдържание се закупува онлайн или офлайн). Той призовава също така да се
набележат новаторски решения за трансграничните доставки на колетни пратки
с цел да се подобрят услугите и да се намалят разходите, да се премахнат
пречките пред МСП, новосъздадените и разрастващите се предприятия и да
се оползотворят възможностите, произтичащи от новите ИК технологии, като
големите информационни масиви, изчисленията в облак, интернет на предметите
и 3D печата. Парламентът изтъкна, че следва да се поддържа благоприятстваща
иновациите политика по отношение на онлайн платформите (напр. търсачки,
магазини за електронни приложения), която да улеснява достъпа до пазара,
и изрази подкрепа за извършването на преглед на Директивата за правото
на неприкосновеност на личния живот в електронните комуникации, за да се
гарантира съгласуваност на нейните разпоредби с новите правила на ЕС за
защита на данните.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
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Парламентът допринася за изграждането на цифровия единен пазар чрез активна
законодателна дейност. Законодателството обхваща: въвеждането на гаранции
за неутралност на мрежата; премахването на таксите за роуминг на 15 юни
2017 г. (Регламент (ЕС) 2015/2120); забраната на необоснованите практики на
блокиране на географски принцип (Регламент (ЕС) 2018/302); въвеждането на
единен цифров портал (Регламент (ЕС) 2018/1724); приемането на Директивата
относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни
електронни съобщителни мрежи (Директива 2014/61/ЕС); Регламента относно
електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар (Регламент (ЕС) № 910/2014); Директивата
относно европейските правила за киберсигурност (Директива (ЕС) 2016/1148);
Директивата относно договорите за предоставяне на цифрово съдържание и
цифрови услуги (Директива (ЕС) 2019/770) и Директивата относно авторското
право и сродните му права в цифровия единен пазар (Директива (ЕС) 2019/790).
Подготвителната работа на работната група по въпросите на цифровия единен
пазар постави основите на постиженията на Парламента в областта на
цифровите технологии с подкрепата на изследвания[7] и научни доказателства.
Изследванията, възложени от Парламента, показват значителния потенциал на
цифровия единен пазар[8], в частност за намаляване на разходите и бариерите[9]

в ЕС за гражданите и предприятията, както и за превръщането на икономиката на
ЕС в по-екологосъобразна[10] и по-социална[11]. Значителна част от този потенциал
в ЕС може да бъде реализиран чрез разработването на електронно управление
и свързаните с него услуги[12], например електронно здравеопазване.
Що се отнася до Пакета за защита на данните, Регламент (ЕС) 2016/679 и
Директива (ЕС) 2016/680, те гарантират по-лесен достъп на гражданите до
техните собствени данни, както и информация за начина, по който се обработват
данните, правото на преносимост на данните, по-ясно определение на „правото

[7]Migliaccio, A. и др., Digital Single Market: boosting ecommerce and combatting consumer discrimination in the EU – 8th
Meeting of the IMCO Working Group on the Digital Single Market (Цифров единен пазар: Насърчаване на електронната
търговия и борба с дискриминацията на потребителите в ЕС — 8-о заседание на работната група на комисията IMCO
относно цифровия единен 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,
2016 г.
[8]Maciejewski M. и др., Streaming and Online Access to Content and Services, (Стрийминг и онлайн достъп до съдържание
и услуги), 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, 2014 г.
[9]Godel, M. I. и др., Reducing Costs and Barriers for Businesses in the Single Market (Намаляване на разходите и пречките
за предприятията 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, 2016 г.
[10]Keirsbilck, B. и др., Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation — How can sustainable consumption
and longer lifetime of products be promoted through consumer protection legislation? (Устойчиво потребление и
законодателство за защита на потребителите — Как може да се насърчава устойчивото потребление и по-дългият
жизнен цикъл на продуктите чрез законодателството за защита 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.
[11]Liger, Q. и др., Social Economy (Социална икономика), 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, 2016 г.
[12]van Veenstra, A. F. и др., Ubiquitous Developments of the Digital Single Market (Повсеместно развитие на цифровия
единен 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, 2013 г.
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да бъдеш забравен“ и правото да се знае кога личните данни са разкрити
вследствие на хакерска атака. Регламентът влезе в сила на 25 май 2018 г.
От държавите членки се изискваше да транспонират директивата в своето
национално законодателство до 6 май 2018 г. На 20 юни 2019 г. Парламентът
и Съветът приеха Регламент (ЕС) 2019/1150 за насърчаване на справедливост
и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. На
18 декември 2019 г. Парламентът прие резолюция, озаглавена „Въвеждането
на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите
в контекста на цифровия единен пазар; предоставяне на правомощия на
гражданите и изграждане на по-здраво общество“.
Постиженията на Парламента в законодателната област във връзка с цифровия
единен пазар осигуряват 177 милиарда евро годишно за икономическия растеж
в ЕС. Според изследване[13], публикувано през 2019 г., най-важните ползи от
европейското законодателство са в области като електронните комуникации
и услуги в ЕС (86,1 млрд. EUR), потоците от данни и изкуствения интелект
(51,6 млрд. EUR), единния цифров портал (20 млрд. EUR), както и Регламента
относно блокирането на географски принцип и разпоредбите относно онлайн
платформите (14 млрд. EUR). В резолюцията си от 17 април 2020 г. относно
координираните действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и
последиците от нея Парламентът посочи , че пакетът за възстановяване и
реконструкция след пандемията от COVID-19 ще има за основна цел цифровата
трансформация, за да се даде тласък на икономиката.
Преди предложението на Комисията относно изкуствения интелект, което
беше публикувано през април 2021 г. (COM(2021)0206), Парламентът създаде
специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера, която
да анализира въздействието на изкуствения интелект върху икономиката на ЕС.
На 20 октомври 2020 г. той прие три резолюции, в които се очертава как най-
добре ЕС може да регулира ИИ, като същевременно се запазват интелектуалната
собственост, етичните стандарти и гражданската отговорност. Дейностите на
Парламента в областта на изкуствения интелект също са подкрепени от научни
изследвания[14].
На 21 април 2022 г. парламентарните комисии по вътрешния пазар и защита на
потребителите (IMCO) и по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
(LIBE) проведоха съвместно публично изслушване относно предложението за
Акт за изкуствения интелект с цел разглеждане на основните въпроси, свързани
с предложението на Комисията. За тази цел вече беше публикуван проект на
доклад и бяха внесени изменения: окончателното гласуване в комисията по
вътрешния пазар и защита на потребителите/комисията по граждански свободи,

[13]Marcus, J. S. и др., Contribution to growth:The European Digital Single Market — Delivering economic benefits for citizens
and businesses (Принос към растежа: Европейският цифров единен пазар — Предоставяне на икономически ползи за
гражданите и предприятията), 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.
[14]Maciejewski, M. и др., Artificial Intelligence:Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection
(Изкуствен интелект: възможности и предизвикателства за вътрешния пазар и защитата на потребителите), сборник от
проучвания 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.
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правосъдие и вътрешни работи се очаква през октомври 2022 г., а гласуването в
пленарна зала е предвидено за първата ноемврийска сесия в Страсбург.
Достъпът до информация относно законовите и подзаконовите разпоредби в
държавите членки е от жизненоважно значение за гладкото функциониране на
цифровия единен пазар. През ноември 2020 г. Тематичният отдел по политики в
областта на икономиката, науката и качеството на живота публикува проучване[15]

по искане на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,
озаглавено „Legal obstacles in Member States to Single Market rules“ (Правни
пречки в държавите членки пред прилагането на правилата на единния пазар).
В проучването се констатира, че много от пречките, които пречат на цифровия
единен пазар да достигне своя потенциал, не са специфични за цифровите
услуги. Въпреки това десетки законодателни мерки, приети като част от
стратегията за цифровия единен пазар, имаха за цел преодоляване на пречките
пред трансграничните онлайн продажби. Липсата на надеждна информация
относно законовите и подзаконовите разпоредби в държавите членки също е
проблем, но когато бъде готов — не по-късно от края на 2023 г. — единният
цифров портал (Регламент (ЕС) 2018/1724) ще спомогне за преодоляването му.
В допълнение към това в публикуваното за комисията IMCO през октомври 2020 г.
проучване[16] бяха разгледани единните звена за контакт и други информационни
служби. В него се установи необходимост от подобряване на мониторинга и
правоприлагането наред с разпоредбите на предстоящия Регламент за единния
цифров портал.
За да се ускори допълнително успешното създаване на цифровия единен пазар,
на 20 октомври 2020 г. Парламентът прие доклад по собствена инициатива
относно Законодателния акт за цифровите услуги, в която се препоръчва
предложеният пакет да укрепва вътрешния пазар, като същевременно гарантира
защитата на потребителите, да осигурява равно третиране на офлайн и онлайн
дейностите, да гарантира прозрачност, да зачита основните права и свободи
и да обхваща дейностите на субекти, установени в държави извън ЕС, когато
техните дейности са свързани с потребители в ЕС. Резолюцията беше подкрепена
от научни изследвания, представени в рамките на семинар[17] и поредица
от проучвания, възложени от комисията по вътрешния пазар и защита на
потребителите (IMCO).
На 15 декември 2020 г. в съответствие с процедурата за съвместно вземане на
решения Комисията представи на Парламента и на Съвета своето предложение
за законодателен пакет в областта на цифровите услуги. Пакетът се състои от
две законодателни инициативи: Законодателния акт за цифровите услуги (DSA)

[15]Dahlberg, E. и др., Legal obstacles in Member States to Single Market rules (Правни пречки в държавите членки пред
прилагането на правилата 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, 2020 г.
[16]Salsas-Forn, P. и др., The role of Points of Single Contact and other information services in the Single Market (Ролята на
единните звена за контакт и други информационни услуги 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, 2020 г.
[17]Blandin, L., E-commerce rules, fit for the digital age (Правила за електронната търговия в ерата на цифровите
технологии), 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.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658189/IPOL_STU(2020)658189_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1724&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648798/IPOL_IDA(2020)648798_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652712/IPOL_BRI(2020)652712_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652712/IPOL_BRI(2020)652712_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0361(COD)
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658189/IPOL_STU(2020)658189_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658179/IPOL_STU(2020)658179_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648798/IPOL_IDA(2020)648798_EN.pdf


Справочник за Европейския съюз - 2022 8
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

и Законодателния акт за цифровите пазари (DMA). Неговите основни цели са
да се създаде по-безопасно цифрово пространство, в което основните права
на потребителите на цифрови услуги са защитени, и да се създадат равни
условия за насърчаване на иновациите, растежа и конкурентоспособността
на европейския единен пазар и в световен мащаб. На 16 май 2022 г.
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) гласува
по Законодателния акт за цифровите пазари (DMA) и прие предварителното
политическо споразумение. На 16 юни 2022 г. комисията IMCO одобри
предварителното политическо споразумение относно Законодателния акт за
цифровите услуги (DSA). Окончателното гласуване в пленарна зала за двата акта
се състоя през юли 2022 г. След формалното им приемане от съзаконодателите на
ЕС регламентите ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС и ще влязат
в сила 20 дни след публикуването им, а установените в тях правила започват да
се прилагат 15 месеца по-късно.
В проучване[18], което е от значение за предложенията за Законодателния
акт за цифровите услуги (DSA) и за Законодателния акт за цифровите
пазари (DMA), специално беше разгледано въздействието на целенасочената
реклама върху потребителите и рекламния пазар. Допълнителна академична и
пазарна информация беше получена чрез семинар[19], на който бяха проучени
последиците и недостатъците на предложенията в настоящия им вид, както и
чрез изслушване на Франсис Хауген, подала сигнали за нередности във Facebook
(което хвърли светлина върху някои от злоупотребите на Big Tech). Фактът, че и
в двете предложения — за Законодателния акт за цифровите услуги (DSA) и за
Законодателния акт за цифровите пазари (DMA), беше включена голяма част от
текста на доклада по собствена инициатива на комисията по вътрешния пазар и
защита на потребителите от октомври 2020 г., показа, че Парламентът може да
помогне за определянето на законодателната програма, въпреки че не разполага
с пряко право на инициатива.
В проучване[20] на въздействието на инфлуенсърите върху рекламата и защитата
на потребителите в рамките на единния пазар, публикувано през февруари 2022 г.
се проучва до каква степен инфлуенсърите са отговорни за разпространението
на подвеждаща информация и за промоцията на небезопасни продукти. Изводите
от това проучване вероятно ще окажат влияние върху бъдещото законодателство
по въпроса през втората половина на законодателния мандат. Маркетинговият
сектор на инфлуенсърите, който се разрасна значително през последните
години, често използва подвеждащи послания, за да се достигне до уязвими

[18]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.
[19]Wiewiorra, L и Godlovitch, I., The Digital Services Act and the Digital Markets Act — a forward-looking and consumer-
centred perspective (Законодателният акт за цифровите услуги и Законодателният акт за цифровите пазари —
перспектива, насочена към бъдещето и съсредоточена върху 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.
[20]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 защита 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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потребители. Законодателният акт за цифровите услуги (DSA) и Законодателният
акт за цифровите пазари (DMA), от своя страна, са насочени съответно към
повишаване на прозрачността и регулиране на пазачите на информационния
вход на онлайн платформи — две чувствителни области в сферата на дейност
на инфлуенсърите.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022
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