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ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА РАБОТНАТА ГРУПА ПО 
ВЪПРОСИТЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ НА 
КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА 

НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Въведение 

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

Цел на работната група:

Насред икономическа криза Европа трябва да се възползва максимално от наличието на 
единен пазар с 500 милиона потребители. Електронната търговия е инструмент с 
огромен потенциал за преустройване и подобряване на конкурентоспособността на 
европейската икономика и европейския вътрешен пазар. Един силен европейски пазар 
трябва да бъде конкурентоспособен на световно равнище. Сега разполагаме с 
възможността да подобрим разпоредбите и да направим вътрешния пазар по-силен и 
по-конкурентоспособен на световно равнище за в бъдеще. 

Интернет промени начина, по който живеем, работим, получаваме информация и 
взаимодействаме с другите (чрез социалните мрежи), и разполага с огромни 
възможности да промени много други аспекти на нашия живот, например 
образованието. Прякото въздействие на интернет в икономиката е безспорно, както и 
неговият потенциал да продължи влиянието си през следващите години. Дружествата, 
физическите лица, правителствата и предприемачите откриха в мрежата достъп до 
възможността за радикални иновации в използването и разпространението на 
информация и способността за предоставяне на стоки и услуги в цял свят и на всички 
места.

В Европа продължава да има няколко бариери пред електронната търговия в рамките на 
Съюза, например липсата на еднакви разпоредби за защита на потребителите, за 
данъчно облагане, за защита на данните, за защита на интелектуалната собственост, за 
пощенски услуги и пр. Целта на работната група по въпросите на електронната 
търговия на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите беше да проведе 
открито и свободно обсъждане, в рамките на 4 заседания, по време на които членове на 
Европейския парламент, представители на Комисията, заинтересовани страни и 
експерти да анализират различните мерки, които Европейската комисия в момента 
прилага, както и да обсъдят предстоящите инициативи и да установят пропуските, 
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които следва да бъдат отстранени през следващите години.

Ключови заключения на работната група

Електронната търговия и потребителите

Липсва доверие в електронната търговия при трансграничното онлайн пазаруване от 
страна на потребителите. Скорошни публикации, като например петото издание на 
информационното табло за вътрешния пазар, сочат, че електронната търговия нараства 
стабилно в рамките на държавите-членки, но не и в трансграничен аспект. Това 
предполага, че е налице огромен проблем с доверието от страна на търсенето.  

Потребителите имат различни безпокойства, свързани с трансграничната електронна 
търговия, между които: липса на познания и информация за своите права и правна 
несигурност, що се отнася до това, какво могат да направят, ако в процеса на 
пазаруване онлайн нещо се обърка, как могат да им бъдат възстановени парите, ако има 
някакъв проблем с продукта или неговата доставка, страхове във връзка с измамите и 
езикови бариери.

Правната фрагментация относно правата на потребителите, която съществува в 
момента, също представлява пречка за трансграничната търговия както за 
потребителите, така и за предприятията. Търговците, които осъществяват 
трансгранична дейност, се сблъскват с 27 различни групи правила. Съществува силно 
взаимодействие между електронната търговия и равнището на хармонизиране на 
законодателството, свързано с потребителите. Потребителите желаят да знаят своите 
права, докато търговците биха искали един-единствен набор от закони, на който да се 
позовават, а не внушителен брой такива.

Продължава да има значителен брой потребители, които все още не са запознати с 
офертите и конкурентните цени, предлагани от трансграничните търговци на дребно. 
Въпреки наличието на приблизително 300 уебсайта за сравнение на цени, само шепа от 
тях сравняват цените между отделните държави.  Съществува необходимост от 
общоевропейски многоезични сайтове за сравнение на цени.  Без да намаляваме 
възможността за избор, следва да впрегнем силата на интернет по начин, който прави 
сравненията по въпроси като цена и качество по-полезни и съдържателни за 
потребителите.  

Предложения

 Одобряването на Директивата относно правата на потребителите ще представлява 
стъпка напред в увеличаването на правната сигурност в няколко отношения. 

 Създаване на ефективна трансгранична система на ЕС за алтернативно разрешаване 
на спорове онлайн с цел решаване на потенциални конфликти.

 Въвеждане на Кодекс на ЕС на правата онлайн, както беше обявено в Програмата в 
областта на цифровите технологии за Европа, както и Кодекс на поведение за 
интернет ползвателите.

 Насърчаване и предоставяне на повече ресурси на Европейските центрове на 
потребителите.



PE467.284v01-00 4/8 DT\871484BG.doc

BG

 Въвеждане и насърчаване на създаването на общоевропейски многоезични сайтове 
за сравнение на цени.

 Засилване и насърчаване на информационните и образователни кампании за 
потребителите.

МСП

МСП са движеща сила на европейската икономика. Те трябва да са по-информирани, че 
електронната и трансграничната търговия може да съставлява основна част от 
стопанската им дейност. Трябва да се превъзмогнат пречките пред онлайн търговията, 
като в Европа все още има много неща, свързани с ИКТ и промишлените иновации, 
които следва да се подобрят, тъй като ИКТ биха могли да се използват в далеч по-
голяма степен за конкурентоспособност и растеж. 
Електронната търговия трябва да се превърне в приоритет не само за големите 
дружества, но и за МСП като част от тяхната основна дейност. Има няколко примера за 
дружества, които са се спасили от фалит, като са търгували онлайн, както и за такива, 
които са умножили своите печалби и са създали много работни места, след като са 
започнали да продават онлайн. 

Предложения:

 Въвеждане и насърчаване на инициативи като Европейската мрежа за подкрепа на 
електронната търговия (E-Business Support Network, EBSN), която обединява редица 
МСП с цел да ги включи в цифровите вериги на доставки, програмата за електронни 
умения, стандартизацията на ИКТ и др., които повишават осведомеността относно 
предимствата на онлайн търговията и увеличават информацията, която е на 
разположение на МСП, и насърчават тяхното включване в електронната търговия.

 Развитие на инструменти като електронното фактуриране, електронните 
обществени поръчки, електронните подписи и електронните разрешения.

Защита на данните 

Неприкосновеността на личния живот и сигурността на данните са основните 
безпокойства на потребителите, които биха могли да възпрат хората да пазаруват 
онлайн. Трябва да се вземат предвид всички съответни интереси и права в цифровата 
среда, както и пълната защита на основните свободи. Директива 95/46/ЕО относно 
защитата на личните данни се прилага от всички държави-членки, като въпреки това 
съществуват големи различия по отношение на начина на нейното прилагане и 
разходите за предаване и контрол на данните. 

Предложения

 Хармонизация на разпоредбите в тази област с цел създаване на по-предвидима 
правна среда.  
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 Прозрачността относно данните и възможността за коригиране или заличаване на 
данни, както и за докладване на нарушения са ключов въпрос. 

 Намаляване на административната тежест и опростяване на изискванията за 
уведомяване с цел засилване на доверието в интернет и в онлайн средата.

 Адаптиране на законодателството относно защитата на данните към бъдещите нови 
предизвикателства и иновации в тази област като използването на изчислителни 
системи, базирани в Интернет, при което софтуерът, споделените ресурси и 
информацията са на отдалечени сървъри („изчисления в облак“).

Пощенски услуги 

Безпроблемното функциониране на пощенските услуги е от съществено значение за 
електронната търговия и продажбите от разстояние. Различни продукти от 
електронната търговия са достъпни само от трансграничната електронна търговия и 
често дори продукти, продавани на вътрешния пазар, могат да бъдат закупени по-
евтино от чужбина. Това означава, че услугите по доставката на колети ще 
продължават да се увеличават.

Както доставчиците, така и купувачите все още считат физическата доставка за пречка. 
При трансграничната електронна търговия в определени случаи доставката на колети 
от една страна в друга предполага по-високи тарифи, отколкото доставката в рамките 
на страната. Разликата в цените може да се дължи, наред с другото, на: качество на 
услугата; услуга за проследяване; разстояние; срок; водни граници между регионите.

Създаването на „FRONTEX за стоки“ по външната граница на ЕС с цел справяне с 
проблемите при прилагането на правата на интелектуална собственост би могло да има 
отрицателен ефект, тъй като вместо да повиши защитата, това ще затрудни сериозно 
веригите на доставки на пощенските и експресните услуги без никаква полза.

В Бялата книга за транспорта (COM/2011/0144 окончателен) 2030 е целевата година за 
прехвърляне на 30 % от пратките към железопътните и вътрешните водни пътища. 
Трябва да се внимава да не се разрушат модели на електронната търговия като 
доставката на следващия ден.

Предложения

 Уеднаквяване и опростяване на разпоредбите, които засягат пощенските услуги в 
трансграничната електронна търговия, по-специално разпоредбите относно ДДС.

 Поясняване на разпоредбите относно обслужването на складовете (кое и чие 
законодателство се прилага, както и чий ДДС);

 Уеднаквяване на екологичните данъци и пътните такси (т.е. евровинетката), тъй 
като те биха могли да увеличат цените и разходите за клиентите на електронната 
търговия.

 Изясняване на правата върху пратките и що се отнася до пратките, подобряване на: 
надеждността; бързината на доставката; насоченото към клиента обслужване и 
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политиката на връщане.

ДДС 

Една от най-големите пречки на общоевропейско равнище е ДДС. Зелената книга 
относно ДДС (COM(2010) 695 окончателен) е отличен инструмент за допълнителен 
размисъл и диалог; трябва обаче да продължим напред, за да бъдем в състояние да 
увеличим електронната търговия и онлайн продажбите. Трябва да бъде намерено бързо 
решение на този въпрос. 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 онлайн продажби на дребно трябва да бъде преразгледан. 

Предложения

 Опростяване и уеднаквяване на настоящите разпоредби относно ДДС върху 
продажбите от разстояние,

 Намаляване на административната тежест, по-специално за МСП
 Създаване на обслужване на едно гише (предложение от 2004 г.)
 Изясняване коя юрисдикция е приложима за ДДС във връзка с трансграничната 

електронна търговия
 Проучване на възможностите за намаляване или освобождаване от ДДС в 

трансграничните онлайн сделки.

Права на интелектуална собственост и прилагане

Защитата на правата на интелектуална собственост и борбата с фалшификацията и 
пиратството са важни предизвикателства. От първостепенно значение е наличието на 
европейска система, осигуряваща правната рамка за подобряване и актуализиране на 
законодателството относно прилагането, авторското право и управлението на 
колективни права с оглед на тяхното адаптиране към цифровата икономика на 21 век.

Трябва едновременно да позволяваме на законната електронна търговия да продължи 
да процъфтява, и да противодействаме на незаконната дейност с цел овладяване на 
фалшифицирането и пиратството с оглед на увеличаването на доверието на 
потребителите, както и да защитаваме правата на интелектуална собственост и 
произведенията на творците и новаторите. Меморандумът за разбирателство от 5 май 
2011 г. относно продажбата на фалшифицирани стоки в интернет е добра стъпка напред 
и е от ключово значение за споразуменията относно изграждане на доверие в 
потребителите и развитие на електронната търговия, тъй като с него се прилагат мерки 
срещу фалшифицирането. 
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Предложения

 Преразглеждане на Директивата за прилагане на правата на интелектуална 
собственост до 2012 г. с цел подобряване на прилагането и адаптирането й към 
цифровата ера.

 Преработване на правната рамка, в която функционират правата на интелектуална 
собственост.

 Предлагане и прилагане на ефективно законодателство с цел опростяване на 
колективното управление на права в Европа.

 Откриване на дебат относно възможностите и предизвикателствата на онлайн 
разпространението на аудиовизуални творби.

Марка за доверие 

В Европа вече съществуват много знаци за качество. Проблемът е, че те не предлагат 
достатъчно гаранции в трансграничната електронна търговия. Следователно е 
необходима европейска марка за доверие.

Европейската марка за доверие трябва да бъде проста, добре структурирана, 
съдържателна, така че да носи добавена стойност за електронната търговия и да 
увеличава доверието сред потребителите, позволявайки ни да преминем бързо към 
прозрачност. Тя следва да бъде всеобхватна марка, която предлага реални гаранции в 
цялото си поле на действие с цел повишаване на доверието както сред потребителите, 
така и сред предприятията, осигурявайки правна сигурност и схема за гарантиране на 
връщането на парите за потребителите, стандартизирана система ЕС-ADR със система 
за онлайн разрешаване на спорове с многоезичен механизъм, предлагаща възможността 
за класиране на продавачите и отзиви на потребителите, а също и търсене на 
отговорност на предприятията за това, което декларират. Институционалната структура 
на органа, оправомощен да предоставя марката за доверие, е труден въпрос, тъй като на 
единния пазар липсва европейски независим регулаторен орган. Необходимо е 
допълнително обсъждане.

Предложение:

 Създаване на платформа на лицата, които определят политиките, 
заинтересованите страни и експертите за анализ на прилагането на схема на 
европейска марка за доверие.

 Кодекс на поведение за издаването на марка за доверие за електронната 
търговия трябва да бъде златен стандарт, ако искаме тя да бъде полезна и 
видима. Това означава в нея да се инвестира разумно от бюджетна гледна точка, 
за да бъде тя наистина ефективна.

Последващи действия 

 Наложително е да се възприеме всеобхватен подход за това, от какво се нуждае 
електронната търговия. 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 
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търговия трябва да бъде повишено. Създаване на специален режим за електронната 
търговия във вътрешния пазар, подобен на 28-ия режим, обсъждан в момента в 
институциите на ЕС, с цел преодоляване на съществуващите пречки. 

 Заедно с новия Акт за единния пазар следва да се разработи и Акт за единната 
електронна търговия. 

 Работната група възнамерява да продължи да работи, надграждайки върху вече 
постигнатото по време на тези 4 заседания, като стратегическа рамка за 
електронната търговия.


