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ВЪВЕДЕНИЕ

През 2010 г. Комисията организира консултация с обществеността относно бъдещето 
на електронната търговия в рамките на вътрешния пазар и прилагането на Директивата 
за електронната търговия (Директива 2000/31/EО). През втората половина на 2011 г. 
Комисията ще публикува съобщение относно електронната търговия, включително 
относно въздействието на Директивата за електронната търговия, въз основа на 
резултата от консултацията. 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите организира през март 
2011 г. работна група по въпросите на електронната търговия, в допълнение към своя 
доклад, който беше в основата на резолюцията на Европейския парламент, озаглавена 
„Доизграждане на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия“, приета 
през септември 2010 г. 

По време на заседанията тази работна група извърши анализ на настоящото положение 
на електронната търговия в Европа и пречките, пред които все още сме изправени, 
както и възможните решения и мерките, необходими за въвеждането на европейска 
марка за доверие – инициатива, която вече беше одобрена от Европейския парламент.

Електронната търговия представлява важно средство за насърчаване на 
трансграничната търговия, като подобрява достъпа на европейските граждани до по-
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разнообразни продукти и налага по-голяма ценова конкуренция в света на интернет и 
извън него. Въпреки това 10 години след приемането на Директивата за някои правни 
аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната 
търговия на вътрешния пазар, така наречената Директива за електронната търговия, 
развитието на електронната търговия на дребно остава ограничена до по-малко от 2 % 
от търговията на дребно в Европа като цяло. 

Директивата за електронната търговия

Директивата за електронната търговия, която днес продължава да бъде актуална, има за 
цел да премахне пречките пред установяването на доставчици на услуги на 
информационното общество и пред трансграничното предоставяне на онлайн услуги на 
вътрешния пазар, като по този начин дава правна сигурност на предприятията и на 
гражданите. Технологично неутрална, тя има широко приложно поле: не само 
електронна търговия (между предприятия и между предприятия и потребители) в 
тесния смисъл на понятието (включително онлайн аптеки), но и онлайн вестници, 
онлайн финансови услуги, услуги на регламентираните професии и т.н. Хазартните 
дейности онлайн обаче са изключени. 

Директивата, която има за цел максимална хармонизация, има пет основни разпоредби: 

 Клаузата за вътрешния пазар (член 3), която, независимо че подлежи на 
дерогации, осигурява правната сигурност, която е крайно необходима за развитието на 
трансграничните онлайн услуги. Тази клауза е известна също така като „принцип на 
страната на произход“: всяка държава-членка гарантира, че услугите на 
информационното общество, които се предоставят от доставчика на услуги, който е 
установен на нейна територия, съответстват на националните разпоредби на 
съответната държава-членка, които са част от „координираната област“, дори когато 
той предоставя услугата в друга държава-членка. 

 Изисквания, чиято цел е улесняване развитието на доставчиците на услуги на 
информационното общество, повишаване на доверието и укрепване на правната 
сигурност (член 4): а именно забрана на предварителни разрешителни, задължения за 
предоставяне на информация и гарантиране на прозрачност с оглед осигуряване на 
доверието на потребителите, както и предвиждане на рамка за търговски съобщения 
(членове 6 до 8). Тя премахва забраната на търговски съобщения за регламентираните 
професии, като им дава възможност да откриват Интернет страници, и оставя на 
професионалните асоциации да регулират тези нови практики в своите кодекси за 
поведение. 

 Регулаторната рамка за договорите, сключени по електронен път (членове 9 до 
11), включително хармонизирането на условията, необходими за сключването на тези 
договори (например задължението на доставчика на услуги да потвърждава 
получаването на поръчката на потребителя/ползвателя без неоправдано забавяне и по 
електронен път). 

 Регулирането на освобождаването от отговорност на посредниците (раздел 4, 
членове 12 до 15) с оглед осигуряване от една страна на предоставянето на основни 
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посреднически услуги, гарантиращи свободното движение на информация в мрежата, а 
от друга – на правна рамка, която дава възможност за развитие на интернет и 
електронната търговия. 

 Административно сътрудничество (член 19, параграфи 3 и 4) между държавите-
членки и между държавите-членки и Европейската комисия с оглед правилното 
прилагане на директивата посредством взаимопомощ и назначаване на лица за контакт. 
Тя също така насърчава държавите-членки да информират Европейската комисия за 
важни административни и съдебни решения, които са взети на тяхна територия, 
относно спорове, свързани с услуги на информационното общество, както и
практиките, употребите и обичаите във връзка с електронната търговия. 

Консултация на Европейската комисия с обществеността относно бъдещето на 
електронната търговия в рамките на вътрешния пазар

Целта на консултацията, проведена от Европейската комисия, е подробно да проучи 
различните причини за ограничения успех на електронната търговия, както се посочва в 
доклада за наблюдение на пазара за търговия и дистрибуция „Към по-ефективен и 
справедлив вътрешен пазар за търговия и дистрибуция до 2020 г.“ (за който комисията 
по вътрешния пазар и защита на потребителите прие доклад на 25 май 2011 г.) и да 
направи оценка на прилагането на директивата, както е предвидено в съобщението 
„Програма в областта на цифровите технологии за Европа“.

Консултацията засяга редица теми:

- Степента на развитие, и на национално, и на трансгранично равнище, на услугите 
на информационното общество. 

- Въпроси, свързани с прилагането на член 19, параграфи 3 и 4 от страна на 
държавите-членки (административно сътрудничество).

- Договорни ограничения върху трансграничните онлайн продажби.
- Трансгранични онлайн търговски съобщения, по-специално от страна на 

регламентираните професии.
- Развитието на онлайн информационни услуги.
- Тълкуването на разпоредбите относно отговорността на междинните доставчици 

на услуги на информационното общество.
- Развитието на онлайн фармацевтични услуги. 
- Разрешаването на онлайн спорове.

Отговорите трябваше да бъдат представени до 15 октомври 2010 г. Резултатите от тази 
работа ще бъдат взети предвид в разискванията в Комисията с оглед приемането през 
2011 г .  на съобщение относно електронната търговия, включително относно 
въздействието на Директивата за електронната търговия.

Резултатите от работата на работната група по въпросите на електронната 
търговия на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
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На 28 февруари 2011 г. координаторите на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите дадоха мандат на г-н Pablo Arias Echeverria, докладчик на доклада 
„Доизграждане на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия“, да 
създаде работна група по въпросите на електронната търговия. Работната група 
предостави форум за размяна на мнения между лицата, които определят политиката в 
европейските институции, и съответните заинтересовани страни, за да бъдат 
анализирани стъпките, необходими за подобряване на електронната търговия, да се 
повиши доверието на потребителите и задълбочено да се разгледат необходимите 
мерки за осъществяване на инициативата за европейска марка за доверие, която вече
беше одобрена от Европейския парламент.

Протоколите от четирите заседания1 на работната група са събрани заедно в това 
съобщение за членовете на ЕП, което е преведено на всички езици. Основните 
заключения, както и въпроси, които изискват допълнително обсъждане с оглед на 
бъдещи действия относно електронната търговия, са събрани заедно в отделен работен 
документ. Те ще бъдат представени в комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите на 12 юли. Резултатите на работната група по въпросите на 
електронната търговия ще послужат и за информация за предстоящото съобщение на 
Комисията. Необходимо е онлайн пазарът да бъде превърнат в реална възможност за 
борба срещу икономическата криза. Правилата за електронна търговия в Европа трябва 
да се актуализират, за да отговарят на обществото на цифровите технологии на ХХІ 
век.

                                               
1 Заседанията на работната група по въпросите на електронната търговия са следните:
23 март 2011 г.: Първо заседание на работната група: Как да бъдат преодолени настоящите пречки пред 
трансграничната електронна търговия?
19 април 2011 г.: Второ заседание на работната група: Как да се създаде доверие в електронната 
търговия?
3 май 2011 г.: Трето заседание на работната група: Последици за защитата на данните, ролята на 
интернет платформите и въвеждане на европейска марка за доверие за ползвателите на електронна 
търговия?
31 май 2011 г.: Последно заседание: 
12 юли 2011 г.: Заключения. Представяне на заключенията в комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите.
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Първо заседание на работната група, 23 март 2011 г.
от 08:00 ч. до 10:30 ч., ASP 1E3 Брюксел

Преодоляване на настоящите бариери пред трансграничната електронна търговия

1. Координаторът г-н Pablo Arias Echeverría приветства участниците в работната 
група и обясни, че заседанието е първото от серия от 4 заседания, чиято цел е да 
посочи настоящите бариери пред трансграничната електронна търговия и как те 
да бъдат преодолени. Доверието на потребителите и професионалистите в 
електронната търговия трябва да се повиши посредством допълнителна иновация, 
опростяване и сигурност. Европейската марка за доверие е един от възможните 
начини за повишаване доверието на потребителите в електронната търговия, както 
и регулирането за безопасни и сигурни онлайн плащания.

2. Jean Bergevin, началник на отдел „Свободно движение на услуги и свобода на 
установяване“ II: търговия на дребно и информационни услуги, ГД „Вътрешен 
пазар и услуги“, представи редица въпроси, на които ще се обърне внимание в 
предстоящото съобщение относно електронната търговия в Европейския съюз, 
което ще бъде публикувано през юни/юли 2011 г. Той представи редица въпроси, 
които изискват обсъждане, тъй като биха могли да представляват пречка за 
ефективното осъществяване на трансграничната електронна търговия, 
включително:

а. Съществуват различия между държавите-членки на ЕС в стандартите за 
правото на неприкосновеност на личния живот в електронните 
комуникации и за защитата на личните данни;

б. Съществуват и различия в цената и наличието на услуги за доставка на 
територията на ЕС. Особено важно е да се имат предвид МСП, тъй като 
те са едни от най-големите ползватели на електронната търговия;

в. Наложително е също така да не се позволява на големи производители на 
стоки или големи доставчици на цифрови стоки да се „крият“ зад 
национални закони и идентичност и да фрагментират вътрешния пазар. 
Това би представлявало нарушение на член 20 от Директивата за 
услугите, за което ще се изготвят насоки, а може да се счита и за 
нелоялни търговски практики, за които се изготвя съобщение, което ще 
се публикува през есента на тази година;

г. Управлението на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) се 
различава в различните държави-членки и това също обяснява защо 
цифровите стоки са предмет на различни оферти или достъпността им е 
различна в държавите-членки. В тази връзка може да се очакват 
съобщения за осъвременяване на законодателството в областта на ПИС;

д. Различното третиране на цифровите и физическите стоки от гледна точка 
на ДДС е друг проблем. Например електронните книги се облагат с 
обичайни ДДС ставки, като в същото време физическите книги често 
подлежат на по-ниски данъчни ставки. Този въпрос е повдигнат в 
публикуваната наскоро Зелена книга относно данъка;
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е. За целите на ефективна европейска марка за доверие е необходимо тези 
различия да бъдат преодолени и също така е необходима съгласувана 
регулаторна рамка на равнище ЕС. С оглед на този механизъм е 
необходимо участието на националните законодатели, както и 
подкрепата на Европейския парламент;

ж. В момента липсва прозрачност в изискванията, определени в 
достиженията на правото на ЕС. По-голямата прозрачност, особено 
относно приложното поле на правилата за електронна търговия би довела 
до повече доверие, което е основен фактор.

Предстоящото съобщение трябва, наред с другото, да направи оценка на 
потенциала на електронната търговия в ЕС, как да се преодолее фрагментирането 
на правилата в достиженията на правото на ЕС; и какви действия са необходими 
за справяне с оставащото фрагментиране.

3. Електронната търговия и потребителите, от David Mair, началник на отдел 
„Потребителски пазари“, ГД „Здравеопазване и потребители“, Европейска 
комисия.

Поради широкообхватното си естество електронната търговия провокира и 
предприятията, и лицата, които определят политиката. Следователно е необходим 
интегриран подход за справяне с предизвикателствата, които поставя. Индексът за 
условията на вътрешния пазар от 21 март 2011 г. показва достигнатия до момента 
напредък в електронната търговия. Това допълва резултатите от проучването от 
2009 г.1 „Оценка на привидното пазаруване при трансграничната електронна 
търговия в рамките на ЕС“, извършено от името на ГД „Здравеопазване и защита 
на потребителите“, и съобщението и работния документ на службите на 
Комисията относно трансграничната електронна търговия (2009 г.)

Електронната търговия постоянно нараства в рамките на държавите-членки, но не 
и през границите. Доказателствата сочат, че потребителите, които са я изпробвали, 
като цяло са доволни и продължават да я използват. Останалите, които не са я 
изпробвали, са склонни да останат въздържали се. Това предполага огромен 
проблем с доверието по отношение на търсенето. Ние трябва да успокоим 
потребителите, в случай че нещо се обърка.  Нуждаем се от надеждно 
трансгранично прилагане, ефективна трансгранична система за онлайн 
разрешаване на спорове, за да се разрешават евентуалните конфликти. 
Европейските центрове на потребителите също могат да помогнат. Трябва да 
свържем въпроса с изграждането на доверие в електронната търговия с 
конкретното поведение на потребителите.

                                               
1 Проучване на YouGovPsychonomics: „Оценка на привидното пазаруване при 

трансграничната електронна търговия в рамките на ЕС“, извършено от името на ГД 
„Здравеопазване и защита на потребителите“, Европейска комисия, и публикувано на 
20 октомври 2009 г.
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Наблюдаваме също така фрагментация по отношение на търсенето; потребителите 
не знаят какви предложения от трансгранични търговци на дребно са на 
разположение. Съществуват приблизително 300 уебсайта за сравняване на цени, 
като само шепа от тях са трансгранични. Съществува необходимост от 
общоевропейски многоезични сайтове за сравняване на цени. Без да намаляваме 
възможността за избор, следва да обуздаем силата на интернет по начин, който 
прави сравненията по въпроси като цена и качество по-полезни и съдържателни за 
потребителите.

Целта ни следва да бъде да направим електронната търговия надеждна 
алтернатива за потребителите и предприятията, които желаят да я използват. Това 
оказва силен конкурентен натиск, развива пазарите и задълбочава вътрешния 
пазар. Хората могат да имат полза, дори и да не пазаруват в интернет.

Понастоящем се провежда проучване, чиято цел е да направи оценка на 
липсващия потенциал на електронната търговия в Европа, резултатите от което ще 
се използват в предстоящото съобщение на Комисията. 

4. Програмата в областта на цифровите технологии за Европа и електронната 
търговия, от Miguel GONZALEZ-SANCHO, заместник-началник на отдел, ГД 
„Информационно общество и медии“ C1: Програма в областта на цифровите 
технологии: Координиране на политиката.

Програмата в областта на цифровите технологии за Европа е една от седемте 
водещи инициативи на стратегията „Европа 2020“ и целта е да се оформи 
европейската политика в областта на информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ). Едно от основните предизвикателства е разпокъсаният цифров 
пазар, което пречи на електронната търговия и изисква интегриран подход за 
подобряване на положението. Само 8 % от пазаруващите онлайн купуват от друга 
държава. 60 % от онлайн поръчките са неуспешни поради технически и/или 
правни причини. Доверието в правото на неприкосновеност на личния живот в 
електронните комуникации все още липсва и е основен проблем. Друг основен 
проблем е управлението на ПИС в държавите-членки на ЕС. Сделките и 
плащанията онлайн също се изправят пред бариери, например електронните 
подписи, банковите такси и т.н.

Как можем да изградим доверие в цифровите технологии? Какви са правата на 
потребителите? Кои са правата, които потребителите реално знаят, че имат?

Следващите стъпки, обявени в Програмата в областта на цифровите технологии за 
Европа, наред с другото, включват:

 ще бъде направен преглед на рамката за защита на данните на ЕС
 допълнително проучване на разрешаването на спорове онлайн, като 

част от евентуални бъдещи предложения на Комисията относно 
алтернативни способи за разрешаване на спорове, като също така е 
необходимо да се разгледат и възможностите за колективна правна 
защита
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 създаване до 2012 г .  на платформа на заинтересованите страни за 
онлайн марка за доверие.

През юни 2011 г. ще се проведе първото събрание за Програмата в областта на 
цифровите технологии.

5. В заключение към първото заседание на работната група участниците 
повдигнаха следните въпроси като теми за допълнително обсъждане:

Проблемът не е само електронната търговия да се увеличи сама за себе си, а по-скоро 
как са подготвени потребителите и предприятията да купуват и продават онлайн през 
границите. Не става дума единствено за цената, а по-скоро за това да има по-голям 
избор и да се подобри конкуренцията и прозрачността, тъй като това от своя страна ще 
подобри стандартите и ефективността в целия сектор на търговията на дребно. 
Електронната търговия има също така потенциала да създава повече работни места. 
Необходимо е тя да стане надеждна алтернатива на офлайн пазаруването.

Преодоляването на настоящото разпокъсване на вътрешния пазар за електронна 
търговия и правилното изпълнение са от съществено значение. При онлайн плащанията 
ние вървим повече към система на микроплащания. Понастоящем все още има 
минимални тавани, следователно в редица случаи потребителите в крайна сметка 
плащат прекалено много.

Трябва да се спрат незаконните практики като сайтовете с детска порнография. Колко 
бързо могат тези сайтове да бъдат премахнати от интернет платформите? Понастоящем 
изпълнението е насочено към ПИС; то обаче трябва да отиде по-далеч. Изпълнението 
трябва да се разглежда по хоризонтален начин. Какви възпиращи действия могат да се 
предвидят? Ефективно ли е посочването и порицаването като възпиращо действие? 

Може да бъде създаден кодекс за поведение за онлайн потребителите. Какъв следва да 
бъде обхватът (личен и материален) на подобен кодекс за поведение? Какъв тип 
информация и услуга трябва да се предоставя на онлайн потребителите?
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Второ заседание на работната група, 19 април 2011 г.
от 10:00:00 ч. до 12:30 ч., ASP 1E1 Брюксел

Как да се създаде доверие в електронната търговия

1. Координаторът на работната група по въпросите на електронната търговия, г-н
Pablo Arias Echeverria, приветства участниците и обясни, че заседанието е 
второто от серия от 4 заседания и първото открито заседание, в което участват не 
само лицата, които определят политиката от Европейския парламент и 
Европейската комисия, но и заинтересовани страни. Второто заседание на 
работната група се съсредоточи върху въпроса Как да се създаде доверие в 
електронната търговия.

2. Директивата относно правата на потребителите и електронната 
търговия, от Andreas Schwab, член на Европейския парламент. Докладчик за 
Директивата относно правата на потребителите.

Andreas Schwab подчерта силното взаимодействие между електронната търговия и 
хармонизирането на законодателството, свързано с потребителите. Потребителите 
искат да знаят своите права, като в същото време търговците биха искали един 
единствен набор от закони, на които да се позовават, а не внушителен брой 
такива.

Все още съществуват редица въпроси, които не са решени в новата Директива 
относно правата на потребителите (ДПП). ДПП е първата стъпка, която ще бъде 
последвана от други мерки. Необходимо е да се проучи как нейните разпоредби да 
се направят полезни за електронната търговия. Две основни разпоредби са: Право 
на отказ и гаранции.

Право на отказ 

Разпространението и уеднаквяването на правото на отказ в двадесет и седемте 
държави-членки на ЕС е от огромно значение. Необходим е инструмент, който 
дава възможност на потребителите да се откажат от договор на момента. 
Съществуването на сигурност за такова право ще подпомогне електронната 
търговия. Това, което е необходимо, е един набор от правила на ЕС за всеки тип 
договор. Най-големите магазини могат да предлагат най-ниските цени, но 
понякога и те не могат да обслужват целия ЕС, като се има предвид, че 
електронната търговия би направила възможен достъпа до определени продукти 
дори за най-отдалечените райони на ЕС.

Защитата на потребителите обаче има своята цена; тя следва да бъде включена в 
предвидимите разходи. Член 11 от ДПП предвижда напомняне на потребителите 
за действителните разходи, които ще бъдат направени във връзка със сделката, за 
да се повиши максимално прозрачността, което би повишило доверието и не е 
скъпа мярка.

Гаранция
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Глава 4 от ДПП се занимава с гаранцията за потребителя. За да се възползва в 
пълна степен от гаранцията, потребителят трябва да гледа не само срока на 
гаранцията, но и качеството на продукта. Необходимо е да бъде свършена още 
работа в тази област.

3. Електронната търговия и потребителите в Европа, от Ursula Pachl, 
заместник-директор на BEUC (Европейската организация на потребителите)

Г-жа Pachl започна своето представяне с представяне на статуквото на 
трансграничната електронна търговия. Едно от основните предизвикателства е 
разпокъсаният цифров пазар, което пречи на електронната търговия и изисква 
интегриран подход за подобряване на положението. Само 10 % от пазаруващите 
онлайн купуват от друга държава. Потребителите, които все още не използват 
трансграничната електронна търговия, могат да бъдат разделени на 2 групи: a) 
тези, които не са достатъчно уверени, за да участват в сделки на трансграничната 
електронна търговия; б) тези, които искат да купуват онлайн през граница, но са 
възпрепятствани да направят това по различни причини, като например 
ограничения на продажбите въз основа на права на интелектуална собственост, 
споразумения за избирателна дистрибуция и т.н.

Потребителите имат различни опасения, свързани с трансграничната електронна 
търговия, между които: измами, несигурност за това какво могат да направят „ако 
нещо се обърка“ и как да си върнат парите; проблеми с доставката на стоките; 
езикови бариери; широколентов достъп до интернет; електронна грамотност; 
липса на избор по отношение на платежните средства и свързаните с това такси; 
ПИС, следпродажбено обслужване през граница; антиконкурентни практики; 
защита на личните данни.

BEUC не счита, че електронният подпис е това, което потребителите наистина 
искат като водеща инициатива на единния пазар на цифрови технологии. 

В последната анкета на Евробарометър търговците са заявили, че според тях 
наличието на единни правила в ЕС няма да има особено голямо въздействие върху 
електронната търговия и следователно BEUC счита, че не е необходима нова 
инициатива „B to C“ в областта на договорното право.

Веднага след като окончателно бъде приета Директивата относно правата на 
потребителите, ще се осъществи напредък по отношение на правилата за 
продажбите от разстояние. BEUC констатира, че Парламентът е успял да приеме 
редица добри мерки за подобряване на защитата на потребителите при сделките 
онлайн. В тази област е необходимо да се обръща внимание, наред с другото, на 
следните въпроси в текстовете на Парламента: включени са правила относно 
„ценовите капани“ в интернет, но потвърждението за информираността на 
потребителите относно факта, че предложението е изгодно, не бива просто да се 
замества от обикновена регистрация онлайн; според текста на ЕП разходите за 
връщането на стоките при отказ са за сметка на търговеца, ако стоката е на 
стойност над 40 евро;  не толкова положителен е фактът, че досега съществуваха 
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прекалено много изключения относно правото на отказ в текста на Парламента; 
ще бъдат забранени прекомерните такси за използване на кредитни карти; ще се 
включи по-специална защита по отношение на покупката на цифрово съдържание.

Освен това BEUC счита, че е необходимо да се подобри обучението на 
стопанските субекти (тъй като вниманието изглежда насочено единствено към 
обучението на потребителите).

Необходимо е да се доразвият алтернативните способи за разрешаване на спорове, 
а доброто прилагане на Рим І следва да помогне за доизясняване на прилагането 
на международното частно право в тази област.

BEUC в момента работи по разработването на примерен договор на ЕС за 
покупките по интернет, който следва да бъде свързан с онлайн система за 
алтернативни способи за разрешаване на спорове; тази инициатива би могла да се 
включи в разработването на марка за доверие на ЕС; предоставянето на 
разположение на потребителите на цялата съответна информация за търговците е 
важно правно задължение; повишаването на електронната грамотност на всички 
поколения е от ключово значение.

4. Пощенските услуги и електронната търговия, от Werner Stengg, началник на 
отдел. ГД „Вътрешен пазар и услуги“ E3–Онлайн и пощенски услуги. Европейска 
комисия.

Електронната търговия и пощенските услуги бяха събрани заедно в наскоро 
преструктурираната ГД „Вътрешен пазар и услуги“. Пощенските услуги са важни 
сами по себе си и от социална гледна точка, защото водят до социално 
сближаване, тъй като позволяват достъп до населението в отдалечени райони. 
Наскоро пощенските услуги бяха либерализирани, най-малкото за по-голямата 
част от държавите-членки, а това беше придружено от различни предпазни мерки. 
Качеството на обслужването, сроковете и редовността на услугата са ключови 
въпроси. Важни също така са: ролята на националните регулаторни органи; 
разрешителните и лицензионни режими; задължението за предоставяне на 
универсална услуга, въпроси, свързани със заетостта и т.н. Някои държави-членки 
ще постигнат тази либерализация след 2 години.

Ако либерализацията на пощенските услуги трябва да донесе еднакви ползи за 
частните клиенти и за клиентите от стопанския сектор, от ключово значение е 
ефективното навлизане на пазара на нови стопански субекти (изисквания за 
лицензиране, инфраструктура за доставки, последици за трудовото 
законодателство, закони в областта конкуренцията с цел предотвратяване на 
изкривяването й и т.н.).

Електронното заместване и финансовите кризи доведоха до значително 
намаляване на писмата, а при колетите има нарастване благодарение на 
увеличаването на електронната търговия.
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По отношение на връзката между пощенските услуги и електронната търговия, г-н 
Stengg потвърди безпокойството, изразено от г-жа Pachl, че както доставчиците, 
така и купувачите все още считат физическата доставка за бариера. Той също така 
подчерта, че при трансграничната електронна търговия трансграничната доставка 
на колети предполага по-високи тарифи, отколкото доставката в рамките на 
страната. Разликите в цената се обясняват с различни фактори: качество на 
услугата; услуга за проследяване; разстояние; срок; водни граници между 
регионите и др.

През октомври 2011 г. ще бъде публикувано проучване относно услугите по 
доставяне на колети.

5. Пощенските услуги и електронната търговия – гледната точка на частния 
сектор, от Carsten Hess, вицепрезидент и ръководител на корпоративно 
представителство в Брюксел. Deutsche Post DHL

Днес трите триъгълника с висок ръст на търговията представляват приблизително 
50 % от общата търговия по отношение на доставяните обеми и се очаква да се 
развиват бързо през следващите години.

 Европа няма да бъде част от тях.

Такива ще са:

– Вътрешна Азия (28 %), Азия–Латинска Америка (5 %) и Азия–Африка (18 %)
 Също така вътрешна Латинска Америка (ръст от 18 %), но започвайки от 

ниско равнище.

Защо това е важно за електронната търговия в рамките на ЕС?

 Много от потребителските продукти, купувани в ЕС, се доставят от Азия 
(т.е. електроника, модни артикули)

 Тези глобални търговски вериги се управляват от предимно европейски 
логистични предприятия (около 15 от 20-те пазарни лидери в бележещия 
ръст вътрешноазиатски пазар са европейски).

 Това прави единния пазар толкова важен за европейските логистични 
предприятия. Европа се нуждае от растежа в електронната търговия, както и 
от напълно функциониращ единен пазар, където ще бъдат премахнати 
скъпите бариери както за потребителите, така и за логистичните компании.

След кризата обемите на пощенските услуги намаляха в световен мащаб между 
3 и 5% през 2010 г.; ръстът на международните услуги за колетни пратки обаче 
се очаква да продължи, подхранван от увеличението в трансграничната 
електронна търговия.1 Различни продукти на електронната търговия са достъпни 

                                               
1 Европейски съюз
TNT:  - 7 %
La Poste, Франция: - 3.5%
Swiss Post, Швейцария: - 2.3 %
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само посредством трансграничната електронна търговия и често дори продукти, 
продавани на вътрешния пазар, могат да бъдат закупени по-евтино от чужбина.

Доставката обаче е важен двигател за електронната търговия и продажбите от 
разстояние. При пратките следва да се отчетат, наред с другото, и следните 
неща: права върху пратката; надеждност; бързина на доставката; насочено към 
клиента обслужване и политика на добра възвръщаемост.

По отношение на регулаторния режим, за регулаторните услуги е необходимо 
обслужване на едно гише. Необходимо е да се постигне равновесие между 
трансграничното движение на данни и неприкосновеността на личния живот с 
оглед на по-нататъшното развитие на единния пазар и това налага бързо 
преразглеждане на Директива 95/46/ЕО относно защитата на личните данни, 
включително трансатлантически или дори световни стандарти. Разпоредбите за 
ДДС също трябва да се опростят и уеднаквят във възможно най-голяма степен;
условията на обслужването на складовете също трябва да се пояснят – кое и чие 
законодателство се прилага, както и чия система на ДДС; екологичните данъци, 
пътните такси (т.е. евро-винетката) ще увеличат налозите и разходите за 
клиентите на електронната търговия.

Неотдавна членове на ЕП повдигнаха въпроса за „Frontex за стоките“ по 
външната граница на ЕС с цел справяне с проблемите при прилагането на 
правата върху интелектуалната собственост Този път би бил погрешен, тъй като 
по този начин няма да се увеличи защитата, а ще се затруднят сериозно веригите 
на доставки на пощенските и експресните услуги без никаква полза.

В Бялата книга за транспорта 2030 г. е целевата година за прехвърляне на 30% от 
пратките към железопътните и вътрешните водни пътища. Това има вероятност 
да разруши модели на електронната търговия като доставката на следващия ден.

6. В заключение към второто заседание на работната група участниците повдигнаха 
следните въпроси като теми за допълнително обсъждане:

Съществуващата в момента фрагментация на единния пазар в отделните 27 държави-
членки, както и различията по отношение на ДДС трябва да бъдат превъзмогнати, а 
доверието на потребителите и търговците в електронната търговия трябва да бъде 
повишено. Може би електронната търговия следва да се превърне в 28-та държава-
членка, за да превъзмогнем съществуващите бариери.

Трябва да се подчертае и ролята на МСП, тъй като те са движещата сила на 
европейската икономика. Google има сайт, наречен „Connecting Businesses“, който 
свързва МСП, и това насърчава включването на МСП в електронната търговия.
                                                                                                                                                  
UK Royal Mail, Обединено кралство: - 5%
Posten Norden (Дания, Швеция): - 10% (Дания: - 50 % за последните 10 години)

Зад граница
USPS: - 3.5 % (-25% за последните 5 години)
China Post, Китай: - 2.8% за първите 5 месеца на 2010 г.
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Наложително е да се възприеме холистичен подход по отношение на призванието на 
електронната търговия. Предстоящото съобщение относно електронната търговия има 
за цел да стигне по-далече от предложенията в новата Директива относно правата на 
потребителите.

Заедно с новия Акт за единния пазар следва да се разработи и Акт за единната 
електронна търговия.
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Трето заседание на работната група, 3 май 2011 г.
от 10:00 до 12:30 ч., ASP 1G 1 Брюксел

Значение на защитата на данните, ролята на интернет платформите и 
въвеждане на европейска марка за доверие за ползвателите на електронна 

търговия

1. Председателят на третото заседание на работната група по въпросите на 
електронната търговия, г-н Antonio Correia De Campos, приветства 
участниците и обясни, че ще замества г-н Pablo Arias Echeverria – координатора 
на работната група за тази сесия. Това е второто открито заседание, в което 
участват не само участници в определянето на политиката от Европейския 
парламент и Европейската комисия, но и заинтересовани страни.

Г-н Correia De Campos обясни, че първото (закрито) заседание е имало за цел да 
направи обща оценка на настоящото положение на електронната търговия в 
Европа и на бариерите, с които продължаваме да се сблъскваме, както и на 
основните инициативи, предприети от европейските институции за тяхното 
преодоляване.

Второто заседание, което е първото открито за присъствие на заинтересованите 
страни, беше съсредоточено върху въпроса как да се създаде доверие в 
електронната търговия. Бяха проведени интересни разисквания по две от темите, 
по които трябва да постигнем подобрение в Европа, за да засилим електронната 
търговия: правата на потребителите и пощенските услуги.

Третото заседание има за цел да проучи, чрез петте изложения и последващите 
разискванията, три основни теми: а) значение на защитата на данните в 
електронната търговия; б) ролята на интернет платформите; и в) въвеждане на 
инициативата за марка за доверие с точна информация за потребителите и 
ползвателите.

2. Защитата на данните в електронната търговия, от Marie Hélène 
Boulanger, началник отдел, отдел C3, ГД „Правосъдие“. Европейска комисия.

Директива 95/46/ЕО има двойна цел: а) защита на правата и свободите на 
физическите лица по отношение на неприкосновеността на личния живот при 
обработването на лични данни; б) свободното движение на информация в 
рамките на единния пазар. Що се отнася по-специално до електронната 
търговия, тези два аспекта на Директивата относно защитата на личните данни 
са двете страни на една и съща монета: от една страна разработване на онлайн 
електронни платформи, и от друга страна защита на потребителите и защита на 
неприкосновеността на личния живот. От приемането на горепосочената 
директива вече са изминали 16 години и макар и да остава валидна, както се 



PE467.179v03-00 16/38 CM\872357BG.doc

BG

вижда от резултата от многобройните консултации, организирани миналата 
година от ГД „Правосъдие“, е важно да се направи преоценка на концепцията за 
защита на данните в днешните условия и да се укрепи правната рамка на 
вътрешния пазар.

Във вида, в който е, директивата е приложена от всички държави-членки, като 
обаче съществуват големи различия по отношение на начина, по който е 
приложена, а също и по отношение на разходите за предаване и контрол на 
данните. 

Използването на изчислителни системи, базирани в интернет, при което 
софтуерът, споделените ресурси и информацията са на отдалечени сървъри („в 
облак“), също могат да представляват „нови“ предизвикателства пред защитата 
на личните данни. Ролята на вътрешния пазар се повиши значително в тази 
сфера. Тя излиза извън рамките на интернет и социалните платформи; във 
вътрешния пазар се говори за електронна търговия. Прозрачността относно 
данните е от съществено значение и възможността за коригиране или заличаване 
на данни, както и за докладване на нарушения, е ключов въпрос.

Ето защо хармонизацията на разпоредбите в тази област е от ключово значение 
за създаването на по-предвидима правна среда.  Административната тежест 
трябва да бъде намалена, а изискванията за уведомяване – опростени. Това ще 
спомогне за увеличаване на доверието в интернет и в онлайн средата.

Неприкосновеността на личния живот и сигурността на данните са основни 
обекти на безпокойство от страна на потребителите, които биха могли ги 
възпрат да пазаруват онлайн. Трябва да се вземат предвид всички съответни 
интереси и права в цифровата среда и да се гарантира пълна защита на 
основните свободи.

3. Присъствие на предприятията онлайн – инициатива на Google, от Julien 
Blanchez, маркетинг мениджър за страната, Google Белгия.

Google предоставя разнообразни услуги и инструменти за дружества от всякакъв 
мащаб. Програми като Google Places, Google Ad Words и Google Apps позволяват 
на предприемачите по света да разширят своята дейност и да постигнат успех.
Инициативата „Get your business on line“ (Заявете присъствието на своето 
предприятие онлайн) беше стартирана преди 18 месеца от Google и други 
големи партньори като пощенската и телекомуникационната индустрия. В 
момента в нея участват 13 държави. Само в Обединеното кралство са я 
използвали над 100 000 МСП, за да заявят своето присъствие онлайн. . 
Британският пример (Getting British Business Online – GBBO) може да бъде 
открит тук: http://www.gbbo.co.uk/.

Белгия понастоящем сравнително изостава що се отнася до броя на МСП, които 
използват интернет за продажби и реклама. 95 % от МСП в Белгия имат достъп 
до интернет; едва 49 % обаче действително имат уебсайт. Освен това, 73 % от 
тези, които нямат уебсайт, изглеждат непреклонни, че в действителност не се 
нуждаят от такъв. За разлика от тях, в Бразилия едва 41 % считат, че не се 
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нуждаят от уебсайт, за да осъществяват своята дейност. Проблемът не е само в 
достъпа, но и в информираността. Неинформираността изглежда е основната 
причина да се наблюдава гореспоменатата съпротива вместо доверие. Също така 
редица МСП считат, че притежаването на уебсайт и неговата поддръжка ще им 
отнема твърде много време и ще ги отклони от основната им дейност. 
Притежаването на онлайн магазин, предвид неговия потенциал, обаче, би било 
неразделна част от тяхната основна дейност.

В Обединеното кралство интернет представлява 7.2 % от БВП, докато в Белгия 
неговият дял е под 3 %.  За ориентирана към МСП страна като Белгия това 
наистина представлява пропусната възможност. Съществуват различни примери 
за успех на дребни предприемачи благодарение на тяхното присъствие в 
интернет. Присъствието е първата стъпка; втората е известността и тя е също 
толкова важна.

Google се включва с онлайн реклами именно в подпомагането на повишаването 
на видимостта на МСП в интернет. Чрез разширяването на дейността на 
интернет магазините в други страни пазарът на дадено МСП би могъл да се 
разрасне в целия свят. Трудностите с ползването на интернет и създаването на 
уебсайт са само временни. Инициативата GYBO има за цел да разпростре 
дейността на белгийските дружества и на световния пазар, тъй като това ще 
помогне на МСП да се развиват по-добре. По тази причина трансграничната 
електронна търговия трябва да се превърне в приоритет; в противен случай в 
бъдеще тя ще продължи да бъде неравномерно разпределена.

4. Малките и средните предприятия, електронната търговия и 
предложението на Европейската комисия относно електронното 
фактуриране, от Danny Bunch, заместник-началник на отдел D3, ГД 
„Предприятия и промишленост“, с ресор „ИКТ за конкурентоспособност и 
промишлени иновации“. Европейска комисия.

В Европа все още има много неща, свързани с ИКТ и промишлените иновации, 
които следва да се подобрят. ИКТ биха могли да се използват в много по-голяма 
степен за постигане на конкурентоспособност и растеж, предвид факта, че 
изразходваните за ИКТ средства са от 3 до 5 пъти повече от средствата, 
инвестирани в другите сектори.

Г-н Bunch коментира четири основни теми, за да подчертае как би могло да се 
повиши допълнително използването на ИКТ:

 мрежата E-business Support Network
 електронни умения за конкурентоспособност
 стандартизация на ИКТ
 електронно фактуриране

Мрежата E-business Support Network (EBSN) има за цел да засили процеса на 
развитие на политики на местно равнище и е средство за включване на местните 
дейности на МСП във веригите на доставки. EBSN обединява редица МСП с цел 
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да ги включи в цифровите вериги на доставки. В посочените по-долу сектори се 
извършват 3 дейности за проверка на тази инициатива: 1) модния и текстилния 
сектор (дейността е в ход от 2008 г. насам и значително увеличи продажбите); 2) 
автомобилния сектор; и 3) транспортния и логистичния сектор.

Тези 3 сектора бяха избрани поради факта, че в тях има голям брой МСП. През 
следващата година ГД „Предприятия и промишленост“ планира да добави 
сектора на хранителната промишленост и сектора на туризма.

Програмата за електронни умения за Европа обръща внимание на 
образователните умения, от които предприемачите се нуждаят. Тя разполага с 
портал за кариерите в областта на тези умения, както и с насоки за кариерите в 
областта на ИКТ. Тази програма беше популяризирана на седмицата на 
електронните умения през март 2010 г. в целия ЕС, като през март 2012 г. ще 
последва още едно такова събитие. 

Програмата за електронни умения е насочена към знанията, необходими на 
предприемачите. Съществуват редица процеси, които трябва да бъдат приети в 
допълнение към този процес.

По отношение на стандартизацията на ИКТ предприемачите трябва да знаят 
коя е основната дейност, която им е необходима. Трябва да бъдат приети редица 
политики в областта на електронните технологии, за да се допълни този процес. 
Тези политики ще работят единствено ако се основават на отворени стандарти. 
Основната част от стандартизацията на ИКТ се извършва извън мрежата, от 
световни консорциуми, и затова е необходимо да се направи актуализация, така 
че стандартите за ИКТ да бъдат съобразени с реалността. Съществуват призиви 
за нов пакет в областта на стандартизацията, както и за съобщение относно 
стандартите, използващо като отправна точка целите на стратегията „ЕС 2020“, 
като на 24 май 2011 г. Комисията ще публикува нов регламент относно 
хоризонталните правила в тази област.

Актуализирането на предишните свързани с ИКТ решения на Съвета ще създаде 
платформа за стандартизация на ИКТ, така че да могат да се използват по-
пълноценно стандартите, разработени извън рамката на ИКТ.

Електронното фактуриране (e-Invoicing) представлява предаване по 
електронен път на информацията относно сметката (фактуриране и плащане) 
между бизнес партньори (доставчик и купувач). Що се отнася до електронното 
фактуриране, неотдавнашното съобщение от декември 2010 г .  подчертава 
ползите и предлага действие за превръщане на електронното фактуриране в 
преобладаващ метод на фактуриране в Европа до 2020 г.  За тази цел е от 
съществено значение подкрепата за държавите-членки и заинтересованите 
страни. Електронното фактуриране намалява броя на ръчно извършваните 
операции, увеличава удобството за потребителите, не е толкова обременително 
и е по-екологично. За това обаче достъпът до интернет е от съществено значение 
и ако потребителите предпочитат фактури на хартиен носител, те следва да 
могат да получават и такива. Съобщението на Комисията относно електронното 
фактуриране предлага 4 ключови действия:
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 подобряване на правната рамка в Европа с цел да се гарантира правната 
сигурност и да се осигурят ясни технически условия за електронните 
фактури за улесняване на масовото им въвеждане, по-специално чрез 
преразглеждане на разпоредбите за ДДС и електронния подпис

 насърчаване и популяризиране на развитието на отворени и оперативно 
съвместими системи за електронно фактуриране въз основа на общ стандарт, 

 включване на частния сектор и обръщане на особено внимание на 
потребностите на МСП,

 подкрепа за въвеждането на електронното фактуриране чрез създаване на 
организационни структури, като националните форуми по електронното 
фактуриране и Многостранния европейски форум.

Със заинтересованите страни се провежда национален форум по електронното 
фактуриране, чиято цел е да помогне на Комисията да определи пропуските, 
които следва да бъдат запълнени.

5. Интернет платформите и МСП – нова екосистема, от Stefan Krawczyk, 
старши директор и съветник по въпросите на отношенията с правителството 
за Европа. EBay Европа.

E-bay е онлайн екосистема, която позволява на хората да представят своите 
продукти/магазини в интернет, без да е необходимо да разкриват всички свои 
лични данни. Зад e-bay стои структура, която се занимава с разрешаване на 
спорове и връщане на продукти, както и с по-общите услуги за клиента. Интернет 
е сигурна среда, но ако нещо се обърка, това става видимо за всички. Така че в 
действителност той е много надеждна среда. Създаването на онлайн магазин на 
моменти е спасявало малки предприятия. 

E-bay позволява повече от обикновено посещение на отделен онлайн магазин, тъй 
като в действителност e-bay е онлайн търговски център, който предлага богат 
избор и търговците на дребно са предимно професионални продавачи. 
Продавачите се класират по система на марка за доверие на e-bay, която се 
основава на отзивите на потребителите. С тези отзиви човек може да разбере по-
бързо, отколкото за магазините извън интернет, доколко надежден е конкретният 
продавач. Могат да се изберат и онлайн плащания като paypal, при които от 
ползвателя не се изисква да разкрива своите данни за плащанията на e-bay.

Ако „стоките“ не са със задоволително качество, при наличието на посредник като 
e-bay съществува незабавен достъп до механизъм за разрешаване на проблема и в 
някои случаи потребителят дори получава обратно парите си, без да му бъдат 
задавани никакви въпроси. E-bay плаща на потребителя и урежда въпроса 
директно с въпросния търговец на дребно, за да се спестят неприятни спорове на 
купувачите.

Търговците на дребно трябва обаче да актуализират своя уебсайт, за да може той 
да работи добре. Също така, към сайта и продукта трябва да се привлече „трафик“. 
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E-bay осигурява лесен и удобен инструмент за създаването на онлайн магазин. В 
e-bay в Европа са регистрирани над 90 милиона души. В Малта например почти 
всички лица, които имат достъп до интернет, са регистрирани и в e-bay.

По време на финансовата криза много предприемачи биха изпаднали в 
несъстоятелност, ако не използваха онлайн средата, например e-bay.

6. Trusted Shops – инициатива на частния сектор за развитие на марка за 
доверие в Европа, от Jean-Marc Noel, основател на Trusted Shops.

Създадено през януари 2000 г., дружеството, със седалище в Кьолн, се е 
специализирало в акредитирането на онлайн магазини в Европа. Trusted Shops 
проверява търговците на дребно, като използва каталог с над 100 отделни 
критерия за качество като кредитоспособност, прозрачност на цените, обслужване 
на клиентите и защита на данните, и едва след това дава своя жадуван знак за 
одобрение. Освен това, Trusted Shops предлага на потребителите уникална 
гаранция за връщане на парите за всички покупки, направени онлайн в магазините 
членове.

Trusted Shops е водещата система за сигурни покупки в Европа. От основаването 
на дружеството до момента са акредитирани над 10 000 онлайн търговци на 
дребно и са проверени над 30 000 сайта за електронна търговия. Повече от 5 
милиона клиенти използват тази система, за да защитят своите покупки.  Сред 
клиентите са Bonprix, Bertelsmann, Dockers, Euronics, Groupon, LG, Microsoft, OBI, 
Ravensburger, Redcoon, SEAT, Snowtrex, Spreadshirt, TaylorStore и много други 
известни марки, както и редица малки и средни предприятия. Европейската 
комисия подкрепя Trusted Shops заради неговата ефективна защита на 
потребителите и популяризирането на МСП; дружеството се препоръчва и от 
инициативата D21.

Схемата се основава на 3 ключови цели:

 увеличаване на доверието както за потребителите, така и за предприятията
 осигуряване на правна сигурност и схема на гарантиране на връщането на 

парите на потребителите
 разпространение в цяла Европа

Тя предоставя 4 основни услуги:

 проверка по над 100 критерия
 отговорност за декларираните неща (с финансова гаранция)
 стандартизирана система ЕС-ADR с онлайн система за разрешаване на 

спорове с многоезичен механизъм
 класиране на продавачите и отзиви на потребителите 

Знак за одобрение на Trusted Shops Преди да бъдат акредитирани, всички 
онлайн търговци на дребно подлежат на задълбочени проверки за сигурност. Тези 
проверки, с над 100 отделни критерия, се основават на изисквания за защита на 
потребителите, както и на националното и европейско законодателство. Те 
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включват кредитоспособност, механизми за сигурност, прозрачност на цените, 
предоставяне на информация, обслужване на клиентите и защита на данните. Тези 
критерии за качество подлежат на постоянно преразглеждане и се адаптират към 
последните промени в областта на съдебната практика и защитата на 
потребителите.

Гаранция за връщане на парите на потребителите В резултат от тази сигурност 
Trusted Shops може да предостави на потребителите гаранция за връщане на 
парите, в случай че във връзка с поръчката възникне проблем. Благодарение на 
тази гаранция клиентите могат да пазаруват без никакъв финансов риск. 

Гаранцията за връщане на парите важи за неизвършена доставка, 
невъзстановяване на сумата след връщане на стоката и злоупотреба с кредитна 
карта. С това Trusted Shops предоставя на потребителите услуга, която е уникална 
в Европа. Носител на риска е Atradius, вторият най-голям застраховател на 
кредитен риск в света.

Обслужване на клиентите и разрешаване на спорове Ако възникнат проблеми 
с онлайн търговец на дребно, клиентът може да се обърне към центъра за 
обслужване на Trusted Shops, който разполага с опитни служители и предлага 
многоезично съдействие, посредством онлайн системата, електронна поща или 
телефон. Там той ще получи професионална помощ, напр. със сторнирането на 
сделките. Trusted Shops посредничи по всички проблеми, свързани със сделките 
между клиентите и онлайн магазините. 

Полезно и за магазините, и за потребителите Благодарение на комбинацията от 
проверки, гаранция и обслужване, за потребителя се създава „цялостен сигурен 
пакет“. В резултат от акредитирането със знака за одобрение на Trusted Shops 
желанието на потребителите да пазаруват онлайн и тяхното доверие нарастват. По 
този начин продажбите на акредитираните магазини се увеличават, като 
същевременно се намалява до минимум финансовият риск за потребителите –
идеални условия за търговия в интернет!

В заключение към третото заседание на работната група участниците повдигнаха 
следните въпроси като теми за допълнително обсъждане:

Неприкосновеността на личния живот и сигурността на данните са основните 
безпокойства на потребителите, които възпират хората да пазаруват онлайн.

Липсата на хармонизация в областта на защитата на данните наистина е ключов 
проблем, като съгласието е единственото нещо, което изглежда е хармонизирано, 
но не и предоставянето на информация на гражданите.

„Изчислителните облаци“ (cloud computing) носят много ползи за публичните и 
частните оператори (намаляване на разходите, оперативна съвместимост, 
намаляване на разходите за ИТ, нови стопански и управленски модели в най-
различни области, включително услугите във връзка с електронното 
здравеопазване на вътрешния пазар, управлението на правата върху 
интелектуалната собственост, електронните митници и т.н.). Те носят обаче и 
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същите безпокойства, които важат за потребителите, както и допълнителни 
безпокойства за стопанска/административна зависимост от услуги, разположени в 
чуждестранни юрисдикции, функциониращи по непонятен начин и не толкова 
стабилни поради политическия избор на трети страни, излагайки по този начин на 
риск функционирането на вътрешния пазар.
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Четвърто заседание на работната група, вторник, 31 май 2011 г.
от 10:00 до 12:30 ч., Брюксел

Заседателна зала: [ASP A1G-1]

1. Координаторът на работната група, г-н Pablo Arias Echeverría, приветства 
участниците. Той обясни, че с електронната търговия са свързани много 
въпроси, но поради ограниченото време работната група трябва да се 
ограничи и да избере най-неотложните приоритети за теми на своите 
обсъждания. 

По време на първото от предишните три заседания участниците в работната 
група направиха обща оценка на настоящото положение на електронната 
търговия в Европа и на бариерите, с които продължаваме да се сблъскваме, 
както и на основните инициативи, предприети от европейските институции за 
тяхното преодоляване. По време на второто заседание разискването беше 
съсредоточено върху начина за създаване на доверие в електронната 
търговия. По време на третото заседание бяха разгледани: а) значението на 
защитата на данните в електронната търговия; б) ролята на интернет 
платформите; и в) въвеждането на инициативата за марка за доверие с точна 
информация за потребителите и ползвателите. По време на четвъртото и 
последно заседание на работната група ще бъдат обсъдени три теми във 
връзка с електронната търговия: Програмата в областта на цифровите 
технологии, борбата срещу фалшификацията и реформата на разпоредбите за 
ДДС.

Г-н Arias Echeverria подчерта и значението на разискванията по време на 
срещата на върха на е-Г8 в Париж. Вълната от иновации в отраслите – от 
медиите до търговията на дребно, която беше активизирана от изобретяването 
на интернет преди двадесет години, донесе огромни ползи за световната 
икономика. В доклада на McKinsey за е-Г8 се посочва, че през последните пет 
години интернет е формирал 21 процента от растежа в развитите икономики. 
По време на е-Г8 беше изразено безпокойство относно неприкосновеността на 
личния живот, защитата на авторските права и създаването на информационни 
монополи. Трябва обаче да се внимава да не се получи свръхрегулиране на 
интернет, тъй като тогава той може вече да не бъде откритото пространство, за 
която цел първоначално е създаден.

2. Г-н Malcolm Harbour, председател на комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите, откри разискването, като подчерта значението на 
работата на работната група, тъй като тя извършва изключително важна 
работа в областта на политиката, в очакване на предложенията на Комисията в 
тази област.

Г-н Harbour подчерта най-напред значението на оценката на обхвата и 
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прилагането на Директивата за електронната търговия (2000/31/ЕО). Тази 
директива е далновидна, далеч изпреварила времето си и по-радикална от 
всичко, което вероятно би могло да бъде постигнато днес. Директивата за 
електронната търговия, приета през 2000 г., установява рамка на вътрешен 
пазар за електронната търговия, която осигурява правна сигурност както за 
предприятията, така и за потребителите. Тя установява хармонизирани 
правила по въпроси като прозрачността и изискванията за предоставяне на 
информация за доставчиците на онлайн услуги, търговските съобщения, 
електронните договори и ограниченията на отговорността на междинните 
доставчици на услуги. 

Нормалното функциониране на вътрешния пазар на електронна търговия се 
гарантира от клаузата за вътрешния пазар, което означава, че услугите на 
информационното общество по принцип са предмет на законодателството 
на държавата-членка, в която доставчикът на услугата е установен. От своя 
страна, държавите-членки, в които се получава услугата на информационното 
общество, не могат да ограничават получаваните услуги. 

Допълнителни мерки към Директивата на ЕС за електронната търговия са 
Директивата на ЕС за електронните подписи, заедно с електронното 
установяване на автентичността на онлайн плащанията. На фона на новата 
Директива относно правата на потребителите, която въвежда нови правила за 
защита на потребителите, тези мерки представляват много важна стъпка към 
задълбочаване на доверието на потребителите, по-специално що се отнася до 
трансграничната електронна търговия. Следващите стъпки ще включват 
реформа на нормативната уредба за стандартите и това също ще има ефект 
върху електронната търговия.

Необходимо е стратегията за потребителите да се обсъжда като цяло, вместо 
да се разглежда цифровият единен пазар, от една страна, и, единният пазар, от 
друга страна, все едно те не са взаимосвързани. Необходима е по-голяма 
прозрачност, като прилагането на пакета за телекомуникациите и в други 
области на услугите, доставките и покупките ще доведе до голямо подобрение 
на онлайн услугите от гледна точка на качеството и стандартите.

Ако искаме електронната търговия да бъде полезна и видима, трябва да има 
кодекс на поведение за издаването на марка за доверие, който да служи като 
златен стандарт. Това означава също така в нея да се инвестира разумно от 
бюджетна гледна точка, за да бъде тя наистина ефективна. Съвсем наскоро –
на 25 май 2011 г., комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
прие доклад „За изграждане до 2020 г. на по-ефикасен и справедлив вътрешен 
пазар на търговията и дистрибуцията“, който би послужил като добра 
отправна точка в това отношение.

В рамките на новата Директива относно правата на потребителите и работата 
по неформалните тристранни процедури беше разгледан набор от 
хармонизирани условия, по-специално относно продажбите от разстояние и 
договорите извън търговския обект. След това Парламентът ще трябва да 
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разгледа окончателния пакет, предложен от Комисията.

Г-н Harbour завърши с молба към работната група да проявява предпазливост 
по отношение на Директивата за електронната търговия, тъй като има 
вероятност постигането на консенсус по някои от нейните аспекти да бъде 
трудно, ако бъде подложена на обсъждане. Трябва да се внимава и при 
разискванията относно ДДС и пречките, които ДДС създава пред 
трансграничната електронна търговия, тъй като те са част от разискванията по 
хармонизацията в данъчната област и следва да се започне с разглеждане на 
ДДС онлайн, т.е. дали има някакви нарушения. Когато се говори за 
електронната търговия, в действие влизат и други данъци, напр. 
корпоративният данък, както може да се види от Зелената книга относно 
хазарта по интернет.

3. Г-н Ken Ducatel, началник на отдел, ГД „Информационно общество и медии 
(DG INFSO) C1: Програма в областта на цифровите технологии: 
Координиране на политиката, обсъждане на Програмата в  областта на 
цифровите технологии за Европа и електронната търговия.

Г-н Ducatel започна своето представяне като посочи, че според данните има 
голяма разлика между Северна и Южна Европа по отношение на икономиката, 
осъществявана в интернет. В Северна Европа интернет е двигател на растежа 
на икономиките на държавите-членки, докато в Южна Европа значението, 
което се придава на единния цифров пазар и трансграничната електронна 
търговия, е по-малко. Търсенето на трансгранични електронни операции в 
Европа е ограничено поради различни пречки, пред които се изправят 
потребителите и предприятията от ЕС, когато влизат в мрежата. Европа все 
още представлява смесица от национални онлайн пазари. Инвестирали сме във 
вътрешния пазар в Европа, но в действителност разполагаме с 27 национални 
онлайн пазара.

„Таблото за резултатите“ на Програмата в областта на цифровите технологии 
от 31 май 2011 г. е първото, което предстои да бъде публикувано от 
Европейската комисия с цел отразяване на изпълнението от страна на ЕС и на 
държавите-членки по отношение на постигането на договорените цели след 
първата година от съществуването на „таблото на резултатите“ на Програмата 
в областта на цифровите технологии. „Таблото на резултатите“ на Програмата 
в областта на цифровите технологии включва 101 конкретни действия (78 за 
Комисията, 31 от които са правни предложения, и 23 за държавите-членки), 
които заедно ще допринесат за генерирането на растеж чрез стимулиране на 
благоприятен затворен цикъл: отстраняването на затрудненията пред новите 
услуги и иновациите ще стимулира търсенето, което ще увеличи стимулите за 
инвестиции в инфраструктура и иновации. Те са групирани в 7 позиции, всяка 
от които представлява ключова област от цифровата икономика на Европа. 
Като цяло напредъкът е добър: 11 от действията са завършили (две от тях 
предсрочно), 6 от действията, които трябваше да бъдат осъществени през 
миналата година, са отложени, а останалите 84 до голяма степен се изпълняват 
в срок. В „таблото за резултатите“ на Програмата в областта на цифровите 



PE467.179v03-00 26/38 CM\872357BG.doc

BG

технологии се затвърждава отворената инициатива във връзка с данните. Това, 
което все още изостава, е трансграничната електронна търговия. 
Какви са ползите за потребителите от електронната търговия? Ползите са 
двойни: електронната търговия генерира благосъстояние на потребителите и 
стимулира иновациите и по-голямата конкуренция между предприятията, като 
по този начин предоставя на потребителите по-голяма гама от продукти, които 
понякога може да не са налични в държавата на потребителя, както и 
възможността за спестяване на средства. 

В Програмата в областта на цифровите технологии има редица взаимосвързани 
действия, които заедно ще спомогнат за опростяване на онлайн транзакциите. 
В процес на приемане е пакет от мерки като Единната зона за плащания в евро 
(SEPA), които ще допълнят електронната търговия. Все още сме далеч от една 
гладко функционираща единна зона за плащания в евро. Това обаче е важна 
тема заедно с електронните плащания. 

Взаимното признаване на подписите (физически и електронни) и 
трансграничното удостоверяване ще бъдат важни бъдещи стъпки и ще 
спомогнат за преодоляването на някои бариери пред електронната търговия. 

Въпрос, който продължава да бъде неразрешен в трансграничната електронна 
търговия и който изисква допълнително обмисляне, е мястото, което следва да 
се разглежда като място на извършване на дадена транзакция и коя 
юрисдикция следва да се прилага? Тези въпроси са от компетентността на 
Генерална дирекция „Здравеопазване и защита на потребителите“, която по-
късно през годината ще публикува законодателно предложение относно 
система за алтернативно разрешаване на спорове и онлайн разрешаване на 
спорове. Където е възможно, трябва да се избягва правна намеса и трябва да 
намерим средства за уреждане на спорове по по-лесен начин, отколкото 
позволява сегашната система. Една ефективна система за алтернативно 
разрешаване на спорове трябва да бъде бърза, справедлива и приемлива от 
гледна точка на цената, за да бъде истински достъпна за потребителите. 
Текущите разходи (напр. спорът относно наименованието на домейна на ЕС 
при разрешаване, което струва приблизително 1 000 евро за всеки отделен 
случай не може да се прилага общо).

При създаването на европейска марка за доверие се изисква да се поеме 
лидерска роля. След 2000 г. се появиха редица схеми на марки за доверие, но 
голяма част от потребителите на електронната търговия, особено при 
трансграничните сделки, не са запознати с тях или не разбират необходимостта 
от подобни марки за доверие, тъй като за тях използването на търговски марки 
е достатъчно. Марките обаче може да са твърде скъпи за малките търговци на 
дребно и поради това създаването на надеждна марка за доверие би могла да 
бъде решение. Необходима е правилна конфигурация с цел да се запази 
доверието на потребителите. 

Това, което изглежда най-важно, в допълнение към оценката на електронната 
търговия, е стратегическо въведение за онлайн дейност, както и за паралелни 
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дейности, които биха повлияли пряко или непряко на електронната търговия, 
като например широколентов достъп и прилагане на пакета за 
телекомуникациите. Работната група за електронна търговия има за цел да 
постигне това. 

4. Електронната търговия и правата върху интелектуалната собственост
от г-н Jean Bergevin, началник на отдел „Фалшифициране и пиратство“, ГД 
„Вътрешен пазар и услуги“, Европейска комисия

Защо електронната търговия не носи достатъчно печалби в трансгранично 
отношение? 

Цифрите показват, че се наблюдава ръст на фалшифицирането. Човек може да 
си помисли, че онлайн търговията насърчава продажбата на фалшифицирани 
продукти. Фалшифицирането може да нарасне при повишена онлайн 
търговия, но тези въпроси не трябва да се бъркат. Интернет не е допринесъл 
за ръста на незаконните практики, а за онлайн дейността като цяло. Така че, 
макар да позволяваме на законната електронна търговия да продължи да 
процъфтява, трябва да противодействаме на незаконната дейност с цел 
овладяване на фалшифицирането и пиратството. От друга страна, тези цифри 
не обхващат пиратството. Пиратството, което представлява незаконно 
безплатно сваляне на файлове, се отличава от фалшифицирането.  Би било 
полезно да се събират цифри и за пиратството, за да можем да разберем 
напълно къде се намираме по отношение на изискванията за прилагане.

Една европейска система за признаване на наименованията на марките, 
особено на тези с произход извън Европа, може да помогне за повишаване на 
доверието в електронната търговия. Трябва да се гарантира защита на 
получилите доверие марки и съответните права върху интелектуалната 
собственост. Управлението на колективни права в Европа може да бъде 
подходящият начин за в бъдеще, а подобна мярка би могла да бъде 
стратегическа за електронната търговия.

Директивата относно упражняването на правата върху интелектуалната 
собственост (2004/48/ЕО) е правната мярка, която следва да се прилага в тази 
област. Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната 
собственост се отнася за правата върху интелектуалната собственост като 
цяло, но също така влияе на начина, по който се разглежда цифровата среда.

На 4 май 2011 г. Комисията публикува меморандум за разбирателство 
относно продажбата на фалшифицирани стоки. Този меморандум за 
разбирателство е от ключово значение за споразуменията относно изграждане 
на доверие у потребителите и развитие на електронната търговия, тъй като с 
него се прилагат мерки срещу фалшифицирането. Основата на меморандума 
за разбирателство е съобщението на Комисията от 2009 г .  относно 
усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост 
в рамките на вътрешния пазар, в което се признава, че борбата с 
фалшифициране и пиратството не само е от полза за собствениците на права, 
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но и е в интерес на други заинтересовани страни като интернет платформи, 
търговци на едро, търговци на дребно и потребители. Също така, в 
резолюцията на Съвета относно всеобхватен европейски план за борба с 
фалшифицирането и пиратството и резолюцията на Съвета относно 
упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на 
вътрешния пазар се признава сериозността на фалшифицирането и 
пиратството и последиците от тях за културата и творческото мислене, както 
и за конкурентоспособността на Европейския съюз, за неговите предприятия, 
творчески сили и потребители. В своя отговор на съобщението на Комисията 
Европейският парламент недвусмислено одобрява този подход. 

Важна характеристика на цифровия пазар е възможността за проследяване, 
която може да спомогне за подобряване на изпълнението. Целта не е да се 
контролира интернет, а е налице необходимост от осъществяването на мерки 
и практики с цел защита на авторските права на онлайн продуктите. 
Преразглеждането на Директивата относно упражняването на права върху 
интелектуалната собственост предстои през 2012 г. В периода от 19 април 
2011 г. до 7 юни 2011 г. беше проведено обществено изслушване относно 
преразглеждането на директивата. То ще бъде последвано от подробна оценка 
на въздействието. 

5. ДДС и електронната търговия от Patrice Pillet, началник на сектор „ДДС и
други данъци върху оборота, отдел 1, ГД „Данъчно облагане и митнически 
съюз“ Европейска комисия.

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е общ данък върху потреблението 
за търговски дейности, включващи производството и разпространението на 
стоки и предоставянето на услуги. 

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) представлява основен източник на 
приходи за националните бюджети на държавите-членки на Европейския 
съюз. Въпреки това системата на ДДС, която се основава на законодателство, 
прието на европейско равнище, а се прилага на национално равнище, има 
множество недостатъци, които не я правят напълно ефективна и съвместима с 
изискванията на един истински единен пазар.

Първата директива за ДДС датира от 1967 г. След това първата правна рамка 
с преходни разпоредби е изготвена през 1993 г .  с оглед на единния 
европейски пазар и премахването на вътрешните граници и поради това доста 
преди появата на електронната търговия. Днес ДДС е една от най-големите 
пречки пред електронната търговия и продажбите от разстояние. Досега 
единната база за оценка, която общата система на данъка върху добавената 
стойност (ДДС) предлага, не обхваща адекватно предлагането на електронно 
предоставяни услуги, тъй като предлагането на услуги по този начин просто 
не е било предвидено при създаването на съществуващата данъчна система. В 
резултат на това прилагането на предишните правила за ДДС за тези 
транзакции доведе до дискриминационни резултати. Преди това, електронно 
предоставяните услуги с произход ЕС са били предмет на облагане с ДДС 
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независимо от мястото на потребление, докато тези извън ЕС не са били 
облагани с ДДС, дори когато са били предоставяни в ЕС.

В Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата 
система на данъка върху добавената стойност се кодифицират разпоредбите, 
регламентиращи въвеждането на общата система на ДДС в Европейския съюз 
(ЕС). Общата система на ДДС се прилага за стоки и услуги, които се купуват 
и продават с цел потребление в рамките на ЕС. Данъкът се изчислява въз 
основа на добавената стойност за стоките и услугите на всеки етап от 
производството и от веригата на разпространение. В крайна сметка ДДС се 
плаща от крайния потребител под формата на процентна добавка към 
крайната цена на стоките или услугите. Тази крайна цена е общата сума от 
добавената стойност на всеки етап от производството и разпространението. 
Доставчиците на стоки и услуги (данъчнозадължените лица) плащат ДДС 
върху стоките или услугите на националната данъчна администрация след 
приспадане на вече платеното на техните доставчици ДДС.

Възмездни транзакции, които данъчнозадължено лице осъществява в това му 
качество на територията на държава от ЕС, подлежат на облагане с ДДС. 
Вносове, извършвани от което и да било лице, също подлежат на облагане с 
ДДС.

Следните сделки подлежат на облагане с данък:

 доставки на стоки от данъчнозадължено лице; 
 вътреобщностни придобивания на стоки в държава от ЕС от друга 

държава на ЕС; 
 доставки на услуги от данъчнозадължено лице; 
 внос на стоки от държави извън ЕС (трета територия * или държава 

извън ЕС). 

ДДС върху придобиване на стоки

Вътреобщностно придобиване на стоки възниква само когато стоките се 
транспортират от една държава-членка на ЕС в друга. Това става, когато 
стоките, които данъчнозадължено лице продава в държава-членка на 
отпътуване, са закупени в друга държава-членка (на пристигане) от 
данъчнозадължено лице, действащо в това качество, или от юридическо лице, 
което не е данъчнозадължено. Това също така става при нови транспортни 
средства и продукти, които подлежат на облагане с акциз при закупуване от 
други лица.

Ако общата сума на вътреобщностни придобивания на стоки от юридически 
лица, които не са данъчнозадължени, и определени категории освободени от 
данък лица не надвишава минимален праг от 10 000 евро годишно, тези 
придобивания подлежат на облагане с ДДС само когато купувачът реши да се 
регистрира.

Вътреобщностни придобивания на стоки, произведения на изкуството, 
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колекционерски предмети и антикварни предмети втора ръка не подлежат на 
облагане с ДДС, когато търговецът е данъчнозадължен търговец или 
организатор на продажби чрез публичен търг, който е платил данъка върху 
тези стоки чрез специална схема на данъчно облагане на маржа на печалба.

ДДС върху електронно предоставяни услуги

Електронно предоставяните услуги включват услуги като културни, 
артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни, информационни 
и подобни услуги, както и софтуерни, компютърни услуги и видео игри по 
принцип. Резултатът е, че:
 за конкретни електронно предоставяни услуги, при доставка от 

оператор извън ЕС на клиент в ЕС, мястото на облагане е в ЕС и 
съответно те подлежат на облагане с ДДС; 

 когато тези услуги се извършват от оператор в ЕС на клиент извън 
ЕС, мястото на облагане е местоположението на клиента и те не 
подлежат на облагане с ДДС в ЕС; 

 когато тези услуги се извършват от оператор в ЕС на предприятие в 
друга държава-членка, мястото на доставка е мястото на установяване 
на клиента предприятие; 

 когато оператор в ЕС предоставя тези услуги на частни лица в ЕС или 
на данъчнозадължени лица в същата държава-членка, мястото на 
доставка продължава да бъде местоположението на доставчика;

Оператори извън ЕС е необходимо да се регистрират за целите на ДДС само 
когато тяхната стопанска дейност включва продажби на крайни потребители. 
Ако те извършват доставки за предприятия от ЕС (и това включва голямата 
част от подобни сделки), те нямат никакви задължения, тъй като клиентите 
предприятия сами осчетоводяват ДДС на базата на самоначисляване съгласно 
„механизма на сторниране на начислението“.

Най-опростеният и най-привлекателен вариант за предприятията извън ЕС е 
да се възползват от опростената схема на директивата за подобни 
предприятия. Това им дава възможност за самоопределяне за данъчни цели в 
една държава-членка на ЕС, като се възползват от рационализираните 
процедури за събиране на данъци и онлайн отчитане.

Предприятията извън ЕС могат да се регистрират към данъчен орган в 
държава-членка по избор. От тях се изисква да облагат с ДДС клиенти, които 
не са предприятия в ЕС, според стандартната данъчна ставка в държавата-
членка, където клиентът пребивава. На всеки три месеца те плащат данъка, 
който са събрали, на администрацията, към която са се регистрирали, заедно с 
декларация в електронна форма, в която подробно се описват общите 
продажби за всяка държава-членка на ЕС. Въз основа на тази информация, 
държавата-членка на регистрация преразпределя приходите към държавата на 
потребителя. Тази опростена схема за предприятията извън ЕС следва да се 
прилага в продължение на три години с възможност за преминаване към по-
напреднала в техническо отношение схема.
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Съществуват обаче някои незначителни изключения от тези общи правила. 
Въпросните услуги включват услугите във връзка с недвижима собственост, 
превоз на пътници и транспорт на стоки, такива във връзка с дейности в 
сферата на културата, изкуството, спорта, науката ,  образованието и 
забавленията, ресторантьорските услуги и кетъринга и краткосрочното 
наемане на транспортни средства. Основната цел на тези изключения е да 
гарантират, че тази услуга се облага с данък на мястото, където всъщност тя 
се консумира.
В отношенията с държавите извън ЕС, с цел да се избегне двойно данъчно 
облагане, необлагане с данък или нарушение на конкуренцията, държавите-
членки от ЕС могат да вземат предвид:
 мястото на доставка на определени услуги на тяхна територия като 

място извън ЕС, ако ефективната употреба и ползване се 
осъществяват извън ЕС;

 мястото на доставка на определени услуги извън ЕС като място на 
територията на държава от ЕС, ако ефективната употреба и ползване 
се осъществяват на тяхна територия; 

Мястото на внос на стоки е държава от ЕС, където се намират стоките при 
внасянето им в ЕС.

Данъчно събитие и изискуемост на ДДС

С изключение на редица специално изброени случаи, данъчното събитие 
възниква и данъкът е изискуем при предоставяне на стоките и услугите.

В случай на вътреобщностно придобиване на стоки, данъчното събитие 
възниква при извършване на придобиването, а данъкът става изискуем на 15-
ия ден от месеца след придобиването. Ако обаче е издадена фактура преди 
тази дата, данъкът става изискуем на датата, на която е издадена фактурата.

Директива 2010/45/ЕС изменя Директива 2006/112/ЕО относно общата 
система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за 
фактуриране. Въпреки това, от 1 януари 2013 г., когато влиза в сила 
Директива 2010/45/ЕС, ДДС става изискуем при издаване на фактурата или 
при изтичане на срока, посочен в член 222 от тази директива, когато не е 
издадена фактура в рамките на този срок. При внос на стоки, данъчното 
събитие възниква, а данъкът става изискуем при внасянето на стоките в 
държава от ЕС.

Обмисля се обслужване на едно гише за ДДС за разпространението на услуги 
извън ЕС, както и ДДС за обслужване на едно гише за търговци на дребно с 
цел попълване на един формуляр, за да се позволи разпределяне на плащането 
на тяхното ДДС в съответната държава-членка при продажба на стоки. От 
2015 г. ще се прилага данък в държавата-членка на потребление по отношение 
на стоки, закупени от доставчик от ЕС.



PE467.179v03-00 32/38 CM\872357BG.doc

BG

На 1 декември 2010 г. Комисията публикува Зелена книга относно бъдещето 
на Зелената книга за ДДС, която беше в основата на консултации относно 
документа „За по-опростена, по-солидна и по-ефективна система на ДДС“, 
които се проведоха в периода 1.12.2010 г. – 31.5.2011 г .  и приключиха 
наскоро. Целта на тези консултации е да започнат широки разисквания с 
всички заинтересовани лица относно оценката на действащата система на 
ДДС и възможните начини за укрепване на нейната съгласуваност с единния 
пазар и капацитета й за повишаване на приходите, като същевременно бъдат 
намалени разходите за събиране на данъците.

Зелената книга обхваща по-специално третирането на трансграничните 
доставки, както и други ключови въпроси относно данъчна неутралност, 
степента на необходимото хармонизиране на единния пазар и намаляване на 
сложността на административните процедури, като същевременно се 
гарантират приходите от ДДС за държавите-членки.

6. В заключение към 4-то заседание на работната група, участниците 
повдигнаха следните въпроси като теми за допълнително обсъждане:

Координаторът на работната група – г-н Arias Echeverria, подчерта факта, че 
електронната търговия в САЩ изглежда е била по-успешна, отколкото в 
Европа, особено в трансгранично отношение. Вероятно можем да разгледаме 
начина, по който САЩ са намерили решение на въпросите, които остават 
неразрешени в Европа.

Новата Директива относно правата на потребителите не е толкова обещаваща, 
колкото се надявахме. Може би един по-мек, постепенен подход би бил за 
предпочитане пред преразглеждането на цялата система на електронна 
търговия. Електронните обществени поръчки биха могли да бъдат първата 
стъпка в тази посока, тъй като биха могли да помогнат за разрешаването на 
много от посочените от работната група проблеми. Електронните обществени 
поръчки продължават да изискват различни допълнителни действия като 
електронни подписи и електронни удостоверения. Португалия свърши много 
работа, като премахна бариерите пред електронните обществени поръчки, а 
португалският подход може да се приложи и в други части на Европа.

Една от най-големите пречки на общоевропейско равнище е ДДС. Това трябва 
да се разреши направо. Зелената книга относно ДДС е отличен инструмент за 
допълнителен размисъл и диалог; Трябва обаче да продължим напред, за да 
бъдем в състояние да подобрим електронната търговия и онлайн продажбите. 
Решение на този въпрос трябва да бъде намерено бързо. Съществуват 
възможности за намаляване или освобождаване от ДДС, където е 
целесъобразно. Образоването на обществеността с цел използване на 
електронната търговия е от съществено значение, като действащият режим на 
ДДС относно обучение по въпросите на онлайн продажбите на дребно трябва 
да бъде преразгледан. 

Онлайн музиката е друг въпрос. Скоростта на развитие на цифровата среда се 
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променя много бързо и младите хора трябва да участват като консултанти на 
политиците, тъй като имат най-добър поглед относно начина на прилагане на 
правилните мерки.  

По отношение на съпоставката ЕС–САЩ и моделите на най-добрите практики, 
беше посочено, че административната тежест в САЩ е различна, като в същото 
време приходите от данъци в ЕС всъщност са повече, въпреки че са по-тежки. 
В САЩ данъкът върху продажбите не е задължителен, а е оставен за 
доброволно плащане, което не е така в ЕС.

Друга „вратичка“, на която все още не е намерено решение, е коя юрисдикция 
следва да се прилага за ДДС.

Каква е целта на онлайн търговията? Целта е 20 % до 2015 г., както се цитира в 
„таблото за резултатите“ на Програмата в областта на цифровите технологии от 
31.5.2011 г.

Защитата на търговските марки офлайн и онлайн все още не е еднаква. 
Призовава се за отговорно поведение и защита срещу фалшифициране най-вече 
във веригата на доставки. Тъй като веригата на доставки става все по-дълга, 
има все повече посредници и съществува по-голяма вероятност за възникване 
на проблеми. По-голямата прозрачност би могла да доведе до положение в тази 
област на растеж, при което всички печелят. Меморандумът за разбирателство, 
чието изготвяне отне 2 години, трябва да се прилага. Въпреки това трябва да се 
има предвид, че интернет е открито пространство и неговият успех се основава 
на по-малко бариери за достъп.

Телекомуникационните услуги и предоставянето на широколентови услуги 
трябва да съответстват на търсенето. Ако тези услуги бъдат задоволени, 
достъпът до всички налични услуги няма да бъде възможен и ще бъде 
необходимо повишаване на услугите. На 13 юли Г Д  „Информационно 
общество и медии“ ще обсъди със сектора подобряването на сегашната система 
за разработване на стопански модел за целта за 2020 г. от 30 MB в секунда.
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ДНЕВЕН РЕД

Първо заседание на работната група, 23 март 2011 г.
От 08:00 до 10:30 ч., Брюксел

Заседателна зала: [ASP1E3] (осигурена е закуска)

1. Приемане на проекта на дневен ред.

2. Приветствие и представяне на членовете на работната група и участниците от 
координатора Pablo Arias Echeverría, член на ЕП. Представяне на методите 
на работната група.

3. За ново съобщение на Европейската комисия относно бъдещето на 
електронната търговия в Европейския съюз, от Jean Bergevin, началник на 
отдел „Свободно движение на услуги и установяване II:  търговия на дребно 
и информационни услуги, ГД „Вътрешен пазар и услуги“, Европейска комисия

4. Електронната търговия и потребители, от David Mair, началник на отдел 
„Потребителски пазари“, ГД „Здравеопазване и защита на потребителите“, 
Европейска комисия.

5. Програмата в областта на цифровите технологии за Европа и 
електронната търговия, от Miguel GONZALEZ-SANCHO, заместник-
началник на отдел С1, ГД „Информационно общество и медии“: Програма в 
областта на цифровите технологии: Координиране на политиката 

6. Размяна на мнения.

7. Разни въпроси.

8. Време, място и тема на следващото заседание на работната група.
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ДНЕВЕН РЕД

Второ заседание на работната група, 19 април 2011 г.
От 10:00 до 12:30 ч., Брюксел

Заседателна зала: [ASP A1E-1]
(Ще бъде осигурен симултанен превод на френски, италиански, английски и испански 

език)

1. Приемане на проекта на дневен ред.

2. Приветствие и представяне на членовете на работната група и участниците от 
координатора Pablo Arias Echeverría, член на ЕП. 

3. Встъпително изявление от Pablo Arias Echeverría, член на ЕП.

4. Директивата относно правата на потребителите и електронната 
търговия, от Andreas Schwab, член на Европейския парламент. Докладчик за 
Директивата относно правата на потребителите.

5. Електронната търговия и потребителите в Европа, от Ursula Pachl, 
заместник-директор на BEUC (Европейската организация на потребителите).

6. Пощенските услуги и електронната търговия, от Werner Stengg, началник на 
отдел. ГД „Вътрешен пазар и услуги“, Е3 – Онлайн и пощенски услуги. 
Европейска комисия.

7. Пощенските услуги и електронната търговия – гледната точка на частния 
сектор, от Carsten Hess, вицепрезидент и ръководител на корпоративно 
представителство в Брюксел Deutsche Post DHL.

8. Размяна на мнения.

9. Разни въпроси.

10. Време, място и тема на следващото заседание на работната група.



PE467.179v03-00 36/38 CM\872357BG.doc

BG

ДНЕВЕН РЕД

Трето заседание на работната група, 3 май 2011 г., вторник
От 10:00 до 12:30 ч., Брюксел

Заседателна зала: [ASP A1E-1]
(Ще бъде осигурен симултанен превод на френски, италиански, английски и испански 

език)

1. Приемане на проекта на дневен ред.

2. Приветствие и представяне на членовете на работната група и участниците 
от координатора Pablo Arias Echeverría, член на ЕП. 

3. Встъпително изявление от Pablo Arias Echeverría, член на ЕП.

4. Защита на данните в електронната търговия, от Marie Hélène 
Boulanger, началник на отдел, отдел C3, ГД „Правосъдие“. Европейска 
комисия.

5. Малките и средните предприятия, електронната търговия и 
предложението на Европейската комисия относно електронното 
фактуриране, от Danny Bunch, заместник-началник на отдел D3, ГД 
„Предприятия и промишленост“, с ресор „ИКТ за конкурентоспособност и 
промишлени иновации“. Европейска комисия.

6. Интернет платформите и МСП – нова екосистема, от Stefan Krawczyk, 
главен директор и съветник по въпросите на отношенията с правителството 
за Европа. EBay Europe.

7. Присъствие на предприятията онлайн – инициатива на Google, от Julien 
Blanchez, маркетинг мениджър за страната, Google Белгия

8. Trusted Shops – инициатива на частния сектор за развитие на марка за 
доверие в Европа, от Jean-Marc Noel, основател на Trusted Shops.

9. Размяна на мнения.

10. Разни въпроси.
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11. В
р
е
м
е

, място и тема на следващото заседание на работната група.

ДНЕВЕН РЕД

Четвърто заседание на работната група, 31 май 2011 г., вторник
От 10:00 до 12:30 ч., Брюксел

Заседателна зала: [ASP A1E-1]
(Ще бъде осигурен симултанен превод на френски, италиански, английски и испански 

език)

1. Приемане на проекта на дневен ред.

2. Приветствие и представяне на членовете на работната група и участниците от 
координатора Pablo Arias Echeverría, член на ЕП. 

3. Встъпително изявление от Malcolm Harbour, председател на комисията по 
вътрешен пазар и защита на потребителите.

4. Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и член на ЕК, 
отговарящ за Програмата в областта на цифровите технологии.

5. Програмата в областта на цифровите технологии за Европа и 
електронната търговия, от Miguel GONZALEZ-SANCHO, заместник-
началник на отдел С1, ГД „Информационно общество и медии“: Програма в 
областта на цифровите технологии: Координиране на политиката 

6. Електронната търговия и правата върху интелектуалната собственост
от г-н Jean Bergevin, началник на отдел „Фалшифициране и пиратство“, ГД 
„Вътрешен пазар и услуги“, Европейска комисия

7. ДДС и електронната търговия от Patrice Pillet, началник на сектор „ДДС и 
други данъци върху оборота, отдел 1, ГД „Данъчно облагане и митнически 
съюз“. Европейска комисия.
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8. Размяна на мнения.

9. Заключителни бележки от координатора на работната група и обявяване на 
датата на представяне в комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
на основните заключения на работната група


