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Уважаема госпожо Председател,

В рамките на горепосочената процедура на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите беше възложено да представи на Вашата комисия становище под формата 
на писмо.

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите разгледа този въпрос на 
своето заседание от 23 януари 2020 г. На същото заседание1, тя реши да прикани 
водещата комисия по икономически и парични въпроси да приложи към своя доклад 
посочените по-долу предложения.

Комисията би искала също така да изрази силната си загриженост по отношение на точка 
в проекта за доклад на комисията ECON, а именно параграф 14, в който се предлага 
създаването на Европейски орган за защита на потребителите. В изменение 199, внесено 
в комисията ECON, се добавя, че този орган следва да включва „мрежата за 

1 На окончателното гласуване присъстваха: Петра Де Сутер (председател, докладчик по становището), 
Пиер Карлескинд (заместник-председател), Мария Грапини (заместник-председател), Ружа Тун унд 
Хоенщайн (заместник-председател), Мариа Мануел Лейтан Маркеш (заместник-председател), Адам 
Белан, Карло Фиданца, Еуген Юржица, Беата Мазурек, Марко Дзуло, Пабло Ариас Ечеверия, Андрей 
Ковачев, Тоан Мандерс, Дан-Щефан Мотреану, Крис Питерс, Андреас Шваб,  Томислав Сокол, Иван 
Щефанец, Едина Тот, Марион Валсман, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Дита Харанзова, Динеш 
Дамиджа, Свеня Хан, Мортен Льокегор, Ан-Софи Пелтие, Мартин Ширдеван, Алесандра Басо, Ларс 
Патрик Берг, Хинек Блашко, Виржини Жорон, Алекс Аджус Салиба, Брандо Бенифеи, Биляна  Борзан, 
Евелин Гебхарт, Адриана Малдонадо Лопес, Лешек Милер, Кристел Шалдемозе, Размус Андрезен, Ана 
Кавацини, Александра Гезе, Марцел Колая.
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сътрудничество в областта на защитата на потребителите“.

Комисията IMCO би желала да отбележи, че на първо място, като цяло, въпросът за 
защитата на потребителите е от изключителната компетентност на комисията IMCO и 
поради това този въпрос не следва да бъде включен в доклада на комисията ECON, която 
следва да разглежда въпроси от своята изключителна компетентност. Във връзка с това 
бих искала да припомня, че Регламентът за сътрудничество в областта на защитата на 
потребителите (Регламент (ЕС) 2017/2394) беше досие, за което комисията IMCO беше 
компетентна и в което комисията ECON не изигра никаква роля. От друга страна, то също 
така е извън обхвата, що се отнася до годишния доклад относно политиката в областта 
на конкуренцията, на който се основава текущата процедура. Вследствие на това Ви 
призовавам да обявите параграф 14 от проекта на доклад и всички изменения към него, 
включително изменение 199, за недопустими.

Благодаря Ви за вниманието и вярвам във Вашето разбиране и съдействие по този важен 
аспект.

С уважение,

Д-р Петра Де Сутер (MD, PhD)
Председател

Копие до: - Антонио ТАЯНИ, председател на Съвета на председателите на комисии
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

I. Вътрешен пазар

1. припомня, че политиката в областта на конкуренцията играе ключова роля на 
вътрешния пазар и че основните цели на законодателството в областта на 
конкуренцията продължават да бъдат неразривно свързани със завършването на 
изграждането на вътрешния пазар, а именно предотвратяване на нарушаването 
на конкуренцията, изграждане на справедливи и равнопоставени условия за 
всички участници на пазара, така че те да се конкурират въз основа на заслуги, 
насърчаване на растежа на новаторски предприятия, постигане на високо 
равнище на благосъстояние на потребителите и предоставяне на възможност на 
потребителите да избират между различни доставчици, за да могат да извличат 
максимални ползи по отношение на качеството и на съотношението качество-
цена; счита, че МСП биха могли да извличат ползи от строгото прилагане на 
правилата за конкуренцията, в частност в сектора на цифровите технологии;

2. приветства продължаващите проверки за пригодност от страна на Комисията и 
бъдещия преглед на насоките на Комисията във връзка с правото и политиката 
в областта на конкуренцията, както беше обявено от новия член на Комисията 
по време на нейното изслушване; в този контекст очаква с интерес резултатите 
от текущото преразглеждане на Регламента за вертикално групово 
освобождаване и вертикалните насоки, което се очаква до 2022 г.; призовава 
Комисията да засили и ускори практиките за прилагане на законодателството в 
областта на конкуренцията в контекста на все по-динамичните пазари; 
подчертава, че е необходимо политиката в областта на конкуренцията и 
решенията на Комисията и на държавите членки във връзка с тази политика да 
бъдат напълно независими от други политики и вземане на решения; 
подчертава, че именно тази независимост дава на решенията относно 
конкуренция тежест и стойност и гарантира, че те се зачитат както от 
предприятията, така и от правителствата; приветства използването в миналото 
от страна на Комисията на член 114 от ДФЕС и на член 103 от ДФЕС в 
законодателните досиета във връзка с политиката в областта на конкуренцията 
и призовава за системно използване на обикновената законодателна процедура 
за бъдещи законодателни предложения, свързани с конкуренцията;

3. отбелязва, че в една все по-глобализирана икономика е важно да се отчита 
потенциалното нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар, което се 
причинява от дружества от трети държави, които се ползват от държавно 
финансиране, било то под формата на държавна помощ или субсидии; във 
връзка с това призовава Комисията да предприема подходящи мерки за 
гарантиране на справедлив достъп до пазара;

4. при все това подчертава, че решенията, свързани с политиката в областта на 
конкуренцията, не следва да се използват като форма на протекционистки 
мерки или нетарифни бариери пред търговията, а по-скоро следва, наред с 
другото, да гарантират пропорционалност и справедлив процес и да анализират 
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конкуренцията за всеки отделен случай в рамките на единния пазар, като 
същевременно се търсят начини за преодоляване на неефективността на пазара;

5. подчертава, че секторът на услугите представлява най-голямата част от 
икономиката на ЕС, но че по-нататъшното развитие на услугите на вътрешния 
пазар бива възпрепятствано от новото и съществуващото национално 
законодателство, което ограничава конкуренцията между дружествата и избора 
на потребителите; изразява съжаление, че някои местни регулаторни стандарти 
все още поставят акцент върху защитата на своите съответни пазари от лоялната 
конкуренция;

6. припомня, че за да се води ефективна борба с антиконкурентните практики, 
трябва да бъдат отчитани всички аспекти на нелоялната конкуренция;

II. Цифров единен пазар

7. подчертава колко е важно Комисията и органите за защита на конкуренцията на 
държавите членки да не изостават от новите предизвикателства на цифровата 
ера, що се отнася до техните приоритети в правоприлагането, капацитета за 
правоприлагане и оценката на вредите за потребителите;

8. приветства разследванията на Комисията относно някои антиконкурентни 
практики от страна на дружества, развиващи дейност на цифрови пазари; 
насърчава Комисията да приключи текущите процедури във възможно най-
кратък срок и да се стреми към политика на проактивно и ефективно прилагане 
на правилата в областта на конкуренцията, за да се бори със злоупотребите с 
господстващо положение и по този начин да подхранва иновациите и 
новаторските бизнес модели, както и да дава възможност на потребителите да 
се възползват от всички възможности на пълноценно функциониращ цифров 
единен пазар;

9. отбелязва, че що се отнася до цифровия единен пазар и начина, по който 
цифровизацията засяга конкуренцията, е налице вътрешно взаимно допълване 
между регулирането на пазара и политиката в областта на конкуренцията, както 
се подчертава в доклада на специалните съветници на Комисията, озаглавен 
„Политика в областта на конкуренцията за цифровата ера“, а именно, че 
първичното право на Съюза, както е предвидено в членове 101—109 от ДФЕС, 
може да функционира като ефективен „фонов режим“ за приемането на 
целенасочено законодателство за борба с практиките на изкривяване на 
конкуренцията на цифровите пазари, въз основа на задълбочен анализ на 
съответните пазари и на случаите на неефективност на пазара;

10. припомня, че по време на осмия парламентарен мандат регулирането на 
цифровите пазари представлява основната работа на комисията IMCO; в този 
контекст подчертава значението на внимателния преглед на Директивата за 
електронната търговия, особено с оглед на ангажимента на Комисията да 
предложи законодателен акт за цифровите услуги;

Данни
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11. припомня основната роля на данните в световната цифрова икономика; обръща 
внимание на появата на участници на цифровия пазар, които контролират все 
по-голям обем от данни; подчертава, че съпоставимостта на данните е 
инструмент от основно значение в реалната икономика, тъй като тя е източник 
на значителна икономическа сила и влияние; настоятелно призовава Комисията 
да води борба с неоправданите пазарни практики и националните регулаторни 
пречки, водещи до монополизиране на събирането на данни и ограничаването 
на потока от данни и на достъпа до тях; призовава Комисията да подкрепя 
отворените данни и справедливия достъп до данни за всички дружества, по-
специално за МСП и стартиращите предприятия, така че да се подхранва 
създаването на конкурентна цифрова среда, която да води до повече иновации, 
продукти с по-високо качество и по-добри услуги за потребителите;

Платформи

12. припомня, че онлайн платформите позволяват на милиони предприятия, 
включително много на брой МСП от ЕС, да се възползват от предимствата на 
електронната търговия; счита, че за да се създават условия за лоялна 
конкуренция, е необходимо да се води регулаторна политика, която да включва 
предложения за целенасочено, специфично секторно законодателство, за да се 
премахват дисбалансите, които позволяват на участниците на пазара да 
злоупотребяват с положението си, като същевременно се защитават 
европейските ценности; в този контекст подчертава, че всички нови 
регулаторни задължения на платформите трябва да бъдат подчинени на 
принципа на пропорционалност и да не водят до неоправдани регулаторни 
тежести за предприятията, които са в състояние да задушат иновациите и 
конкуренцията;

13. подчертава колко е важно продължаването на регулаторния дебат относно 
подходящите механизми за поддържане на целостта на европейския пазар в 
отговор на постигането на доминиращи позиции от малък брой онлайн 
платформи поради мрежовите ефекти и динамиката на явлението „победителят 
обира всичко“; изразява своята загриженост относно нарастващата тенденция 
на недоброволното предоставяне на правомощия за определяне на правила за 
тези платформи, като се имат предвид съществуващите пропуски в 
нормативната уредба; призовава Комисията да използва всички инструменти, с 
които разполага, за да се бори с нововъзникващите видове антиконкурентни 
практики, извършвани от платформи с господстващо положение, като например 
абсолютно недобросъвестното прокарване на собствените интереси, и да 
гарантира, че всички участници на пазара спазват Регламента за насърчаване на 
справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн 
услуги (2019/1150); възразява срещу отрицателния блокиращ ефект на подобни 
антиконкурентни практики върху избора на потребителите, както и върху 
достъпа до пазара; 

Средства за правна защита
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14. приветства неотдавнашното използване на временни мерки от страна на 
Комисията в сектора на микроелектрониката; при все това изразява съжаление 
във връзка с нежеланието на Комисията да прилага временни мерки в цифровия 
сектор и изисква от Комисията да направи оценка на използването от 
Комисията на временни мерки, както и на други структурни и поведенчески 
мерки, в допълнение към глобите, когато оценява дали операторите могат да 
блокират навлизането на пазара, да ограничават избора на потребителите и 
информационните потоци и да манипулират поведението на потребителите, 
така че да се предотвратява нарушаване на конкуренцията, което може да вреди 
на европейските предприятия, по-специално на МСП, и да води до пагубни 
последици за потребителите;

Геоблокиране

15. след приемането на Регламент (ЕС) 2018/302 относно блокирането на 
географски принцип (геоблокирането) призовава Комисията да продължи да 
наблюдава активно всички потенциални проблеми на конкуренцията, свързани 
с необоснованото блокиране на географски принцип и други ограничения на 
онлайн продажбите; насърчава Комисията да се стреми към амбициозна визия 
за справяне с онлайн дискриминацията срещу потребителите въз основа на 
хармонизирани правила за защита на потребителите; призовава Комисията да 
възприеме ориентиран към бъдещето и ориентиран към потребителите подход 
при провеждането на процеса на преглед на регламента относно блокирането 
на географски принцип, който е предвиден за март 2020 г.;

III. Благосъстояние на потребителите

16. подчертава със задоволство стремежа на Комисията за прилагане на подход, 
основан на въздействието, в практиките за правоприлагане, съсредоточени 
върху благосъстоянието на потребителите и предотвратяването на вредите за 
потребителите, като основен аспект на политиката в областта на 
конкуренцията; приветства разширеното тълкуване на понятията „ползи за 
потребителите“ и „вреди за потребителите“, особено на цифровите пазари, 
включително новаторския подход за разглеждане на защитата на данните като 
критерий за качество при оценката на въздействието на сливанията върху 
благосъстоянието на потребителите; отбелязва, че сливанията не са по принцип 
отрицателни за потребителите и че могат да водят до иновации и по-добри 
продукти, но че благосъстоянието на потребителите следва да бъде от 
решаващо значение;

17. в това отношение подчертава, че защитата на потребителите трябва да остане 
основна цел на политиките както за съществуващите практики на прилагане, 
така и за всяко бъдещо секторно законодателство, особено в сектора на 
цифровите технологии; приветства твърдението в доклада на специалните 
съветници, че стандартът за благосъстоянието на потребителите трябва да бъде 
адаптиран към ерата на цифровите технологии, що се отнася до необходимите 
стандарти за доказване при оценката на агресивни стратегии, използвани от 
платформи с господстващо положение, насочени към намаляване на 
конкурентния натиск, без явно съизмерими ползи за благосъстоянието на 
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потребителите; припомня, че лоялната конкуренция трябва в крайна сметка да 
осигурява високо равнище на защита на потребителите и на избор.


