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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно завършване на вътрешния пазар за електронна търговия
(2010/2012(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид решенията на Съда на ЕО относно Google (Обединени дела от C-
236/08 до C-238/08, решение от 23 март 2010 г.) и относно BergSpechte (Дело 
C-278/08, решение от 25 март 2010 г.), в които понятието "нормално информиран и 
достатъчно внимателен потребител на интернет" се определя като стандартен 
потребител на интернет,

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно защитата на 
потребителите,1

– като взе предвид годишния доклад на SOLVIT за 2008 г. относно развитието и 
резултатите на мрежата SOLVIT (SEC(2009)0142), работния документ на службите 
на Комисията от 8 май 2008 г. относно план за действие относно интегриран 
подход към предоставяне на услуги за подпомагане на граждани и предприятия във 
връзка с единния пазар (SEC(2008)1882) и резолюцията на Парламента от 9 март 
2010 г. относно SOLVIT2, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено "Европа 
2020:  Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж" 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 3 декември 2009 
г., озаглавен "Насоки относно въвеждането и прилагането на Директива  
2005/29/EО относно нелоялните търговски практики" (SEC(2009)1666),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 22 октомври 2009 г. относно 
трансграничната електронна търговия между търговци и потребители в ЕС 
(COM(2009)0557),

– като взе предвид проучването 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.,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 22 септември
2009 г. относно последващите мерки в сектора на финансовите услуги на дребно 
във връзка с индекса за развитие на пазарите на дребно (SEC(2009)1251),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 7 юли 2009 г. относно 
хармонизирана методология за класифициране и докладване на жалби на 
потребители и запитвания (COM(2009)0346) и придружаващата го 

                                               
1 Текстове, приети на тази дата, P7_TA(2010)0046.
2 Текстове, приети на тази дата, P7_TA-PROV(2010)0047.
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проектопрепоръка на Комисията (SEC(2009)0949),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2009 г. относно прилагането 
на законодателството на Общността за защита на потребителите (COM(2009)0330),

– като взе предвид доклада на Комисията от 2 юли 2009 г. относно прилагането на 
Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета за 
сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на 
законодателството за защита на потребителите (Регламент за сътрудничество в 
областта на защитата на потребителите) (COM(2009)0336),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 5 март 2009 г., 
озаглавен "Доклад относно трансграничната електронна търговия в ЕС" 
SEC(2009)0283,

– като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2009 г. относно международната 
търговия и интернет,1

– като взе предвид съобщението на Комисията от 28 януари 2009 г., озаглавено 
"Проследяване на резултатите за потребителите в единния пазар:  Второ издание на 
индекса за развитие на пазарите на дребно" (COM(2009)0025)  и придружаващия го 
работен документ на службите на Комисията, озаглавен "Втори индекс за развитие 
на пазарите на дребно" (SEC(2009)0076), 

– като взе предвид своята резолюция от 21 юни 2007 г. относно доверието на 
потребителите в цифровата среда2, 

– като взе предвид член 20, параграф 2 от Директива 2006/123/EО3 от 12 декември 
2006 г. относно услугите на вътрешния пазар,

– като взе предвид Директива 2006/114/EО4 на Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама 
(кодифицирана версия), 

– като взе предвид своята резолюция от 23 март 2006 г. относно европейското 
договорно право и преразглеждането на достиженията на правото на Общността: 
пътят напред5 и своята резолюция от 7 септември 2006 г. относно европейското 
договорно право6,

– като взе предвид действащото законодателство на Общността в областта на 
защитата на потребителите, електронната търговия и развитието на 
информационното общество,

                                               
1 OВ C 67E, 18.3.2010 г., стp. 112.
2 OВ C 146E, 12.6.2008 г., стр.370.
3 OВ L 376, 27.12.2006 г., стp. 36.
4 OВ L 376, 27.12.2006 г., стp. 21.
5 ОВ C 292 E, 01.12.2006 г., стр. 109.
6 OВ C 305E, 14.12.2006 г.,  стр.247.
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– като взе предвид съобщението на Комисията относно прегледа на регулаторната 
рамка на ЕС за електронните съобщителни мрежи и услуги (COM(2006)0334),

– като взе предвид първия доклад за прилагането на Директивата за електронната 
търговия от 21 ноември 2003 г. (COM(2003)0702,

– като взе предвид Директива 2002/65/EО1 на Европейския парламент и на Съвета от 
23 септември 2002 година относно дистанционна търговия на потребителски 
финансови услуги и за изменение на Директива на Съвета 90/619/ЕИО и на 
Директиви 97/7/ЕО и98/27/ЕО,

– като взе предвид Закона образец на Комисията на ООН по международно 
търговско право (UNCITRAL) относно електронната търговия от 1996 г., Закона 
образец на UNCITRAL относно електронните подписи от 2001 г. и Конвенцията на 
UNCITRAL относно използването на електронните съобщения в международните 
договори от 2005 г.2,

– като взе предвид член 11 от ДФЕС, който постановява, че "изискванията за защита 
на околната среда трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на 
политиките и действията на Съюза, в частност, за да се насърчи устойчивото 
развитие",

– като взе предвид член 12 от ДФЕС, който постановява, че "изискванията за защита 
на потребителите се вземат под внимание при определянето и осъществяването на 
другите политики и действия на Съюза",

– като взе предвид член 14 от ДФЕС и Протокол 26 относно услугите от общ 
(икономически) интерес, приложен към него,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

- като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A7-0000/2010),

А.   като има предвид, че Европа следва не само да търси начини за завършване на 
вътрешния пазар за електронна търговия, но също така и да разгледа въпроса как 
електронната търговия може да допринесе за завършването на вътрешния пазар,

Б.    като има предвид, че електронната търговия играе значима роля в интернет и 
представлява важен катализатор за постигане целите на стратегията "ЕС 2020" за 
вътрешния пазар; като има предвид, че е важно всички заинтересовани страни да си 
сътрудничат за преодоляване на оставащите пречки,

В.   като има предвид, че 500-те милиона потребители в ЕС са ключов фактор за 
ефективното функциониране на вътрешния пазар и играят важна роля за 
постигането на целите на Лисабонската програма за повишаване на растежа, 
заетостта и конкурентоспособността, тъй като разходите на потребителите 
генерират половината от богатството на ЕС,

                                               
1 OВ L 271/16, 9.10.2002 г.,
2 http://www.un.or.at/unictral
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Г.   като има предвид, че вторият доклад за прилагането на Директивата за 
електронната търговия се забавя вече 5 години, т.е. от 2005 г. (член 21 от 
Директива 2000/31/EО),

Д.   като има предвид, че доверието на европейските потребители и предприятия в 
цифровата среда е ниско и като има предвид, че по отношение на някои аспекти на 
електронната търговия Европа изостава от САЩ и Азия,

Е.   като има предвид, че фрагментирането на част от електронния пазар в рамките на 
ЕС застрашава правата, предвидени в достиженията на правото на ЕС (acquis 
communautaire),

Ж.   като има предвид, че европейските потребители и предприятия разполагат с 
ограничена правна сигурност при трансграничната електронна търговия и една 
електронна сделка се урежда в множество правни разпоредби, съдържащи 
разминаващи се изисквания, което не осигурява нито за стопанските субекти, нито 
за потребителите ясни и лесно приложими правила, 

З.   като има предвид, че все по-широкото трансгранично измерение на 
потребителските пазари създава нови предизвикателства за органите по 
прилагането, които разполагат с по-малко възможности за действие поради 
границите на юрисдикцията и фрагментацията на нормативната рамка,

И.   като има предвид, че ползвателите на електронната търговия имат право на 
обезщетение в случаи, когато станат жертви на нелегални практики, но в 
действителност, когато решат да заведат съдебно дело, те се сблъскват със 
значителни пречки поради високите разходи, дългите и сложни процедури и 
рисковете, свързани със съдебния процес, и по-специално при трансгранични 
операции,

Й.   като има предвид, че въпреки потенциала за алтернативно разрешаване на спорoве, 
подобни системи се използват редовно само от 5 % от търговците на дребно, а 40 % 
от тях не са информирани за възможностите да използват тези механизми,

К.   като има предвид, че въвеждането на единни основни права на потребителите, 
пощенски и банкови разходи, такси за авторски права, процедури по 
възстановяване на ДДС и практики за защита на данните ще допринесе много за 
създаването на истински единен пазар за предприятията и потребителите, 

Л.   като има предвид, че електронната търговия насърчава развитието на единен 
екологичен пазар чрез използването на нисковъглеродни и екологични технологии, 
стандарти, етикети, продукти и услуги,

Въведение
1. приветства съобщението на Комисията от 22 октомври 2009 г. относно 

трансграничната електронна търговия между търговци и потребители в ЕС;  
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2. призовава Комисията да хармонизира всички определения в тази област, като 
същевременно признава положените значителни усилия в областите, свързани с 
електронната търговия;

3. подчертава необходимостта от активна политика, за да могат гражданите и 
предприятията да извлекат пълна полза от вътрешния пазар, който предлага 
висококачествени стоки и услуги на конкурентни цени; счита, че това е още по-
важно в условията на настоящата икономическа криза, като средство за борба с 
увеличаващите се неравенства и за защита на уязвимите потребители, групите с 
ниски доходи и малките и средни предприятия;

Борба срещу фрагментацията на вътрешния онлайн пазар  
4. призовава за стандартизация на преддоговорната информация в областта на 

електронната търговия, като същевременно се запази подходът за минимална 
хармонизация на договорите в присъствието на двете страни в специфични 
сектори, като например здравното обслужване или търговията с недвижимото 
имущество;

5. призовава за въвеждане на единни специфични правила и практики, за да могат 
търговците от разстояние и директните продавачи да предлагат гаранции и да 
поемат отговорност дори и извън границите на тяхната страна;

6. призовава Комисията и държавите-членки да предложат мерки и да постигнат 
споразумение за опростяването и рационализирането на отчетните задължения по 
отношение на ДДС за трансграничната електронна търговия; 

7. подчертава необходимостта от предприемането на мерки за опростяване и 
рационализиране събирането на отпадъци от електрическо или електронно 
оборудване, за трансгранично управление на таксите за авторски права във връзка с 
продажбата на празни носители и записващи устройства, както и мерки по 
отношение на правилата на ЕС, уреждащи трансграничното електронно 
фактуриране („e-invoicing“) за продажбите от разстояние;

8. призовава Комисията и държавите-членки да гарантират ефективното прилагане на 
член 20, параграф 2 от Директивата за услугите и призовава Комисията да 
предложи клауза, уреждаща достъпа до трансгранична доставка на продукти, в 
съответствие с този член на директивата;

Завършване на вътрешния пазар чрез електронна търговия
9. призовава да се вземат мерки за увеличаване броя на потребителите на интернет и 

подобряване на качеството, цената и скоростта на мрежата в тези държави и 
региони на Съюза, където не е налице висококачествена връзка;

10. призовава Комисията да започне разработването на европейски стандарти за 
улесняване на трансграничната електронна търговия, намаляване на разликите 
между действащите закони в отделните държави-членки и отмяна на задължението 
за притежаване на офлайн магазин преди започване на продажба онлайн, което 
пречи както на потребителите, така и на малките и средни предприятия да се 
възползват напълно от потенциала на вътрешния пазар в електронна среда; 

11. подчертава необходимостта от преразглеждане на правилата за изключителна или 
селективна дистрибуция, с цел намаляване на пречките пред онлайн продажбите;
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12. подчертава необходимостта от повече прозрачност във веригата на доставки на 
електронната търговия, за да може потребителят винаги да е информиран за това, 
кой е доставчикът и дали доставчикът е посредник или краен доставчик;

13. призовава Комисията да определи изискване за предприемачите, които използват 
доброволно стандартизирани договори и стандартизирани общи условия на 
търговия, да посочат ясно договорните разпоредби, които се различават от 
стандартните разпоредби;

14. призовава Комисията да разшири обхвата на правилата, регламентиращи 
дистанционните договори, така че да включват и договорите, сключени между 
потребители и търговци при онлайн търгове и договори за туристически услуги 
(самолетни билети, настаняване в хотели, отдаване на коли под наем, услуги за 
свободното време и др.), поръчвани индивидуално по интернет; 

15. призовава Комисията да поясни правилата за продажбите по домовете (преки или 
непреки), осъществявани чрез използване на интернет в други държави-членки;

Увеличаване на правната защита за потребителите в областта на 
трансграничната електронна търговия

16. призовава за въвеждане на изискването за извършване на външен одит във връзка с 
някои специфични видове електронни услуги, при които има по-голяма нужда от 
гарантиране на пълната им сигурност, с цел защита на личните данни и на 
информацията (например при интернет банкирането);

17. счита, че засилването на контрола върху пазара, прозрачността на правилата и 
наличието на механизми за правоприлагане с цел насърчаване на доверието на 
потребителите е от решаващо значение, тъй като потребителските разходи ще 
бъдат важен фактор за икономическото възстановяване; счита, че на публичните 
органи трябва да се предоставят повече ресурси за разследване и в крайна сметка 
прекратяване на незаконните търговски практики; призовава Комисията да създаде 
европейска система за ранно известяване, включително и база данни, с цел борба с 
измамите на цифровия пазар; призовава Комисията да актуализира системата за 
бързо предупреждение (RAPEX) в зависимост от потребностите;

18. призовава за хармонизация на правилата за несправедливите договорни условия, с 
цел въвеждане на единна клауза за нелоялност в целия ЕС, за да се гарантира, че 
националните органи и съдилищата се ръководят от едни и същи стандарти при 
оценката на договорните клаузи;

19. призовава за създаването във всички държави-членки на независими агенции за 
защита на ползвателите на електронна търговия, които да разполагат с всички 
правомощия за сезиране на националните съдилища, за да защитят интересите на 
производителите и потребителите;

20. споделя становището на Комисията, че алтернативните механизми за разрешаване 
на спорове като медиация, арбитраж или извънсъдебни споразумения могат да 
бъдат целесъобразен и привлекателен вариант за потребителите; настоятелно 
призовава държавите-членки да насърчават разработването на алтернативни 
механизми за разрешаване на спорове и колективно обезщетение, за да се повиши 



PR\811564BG.doc 9/13 PE440.128v01-00

BG

равнището на защита на потребителите и да се оптимизира спазването на 
законодателството; припомня положителния опит на SOLVIT и на мрежата от 
европейски потребителски центрове; призовава за създаване на европейска 
информационна система за електронни потребители, която да предлага подробни 
насоки и информация за правата и задълженията в условията на цифровия пазар; но 
подчертава, че тези механизми следва да допълват, а не да заменят съдебните или 
административни средства за правоприлагане; 

21. подчертава необходимостта от разработване и стандартизиране на правилата за 
осигуряване на високо равнище на правна защита за непълнолетните лица и 
поощрява организирането на информационни кампании за родители, учители и 
настойници, за да се повиши тяхната осведоменост относно носената от тях 
отговорност при възпитанието на децата във връзка с рисковете от използването на 
интернет търговия и значението на бдителността във връзка с използването на 
интернет от децата;

22. подчертава необходимостта от подходяща подготовка и обучение на държавните 
служители и съдебните органи по отношение на правилата на ЕС за защита на 
потребителите; 

Стратегия за електронно доверие, целяща повишаване на доверието на 
ползвателите на електронна търговия
23. призовава за по-ясни и подобрени хоризонтални правни инструменти и 

хармонизиране на някои аспекти на потребителското договорно право; счита, че 
това следва да включва други директиви, като например Директивата относно 
дистанционната търговия на потребителски финансови услуги и Директивата 
относно електронната търговия;

24. счита, че доверието на потребителите може да се изгражда посредством европейски 
акредитирани органи или марки за доверие, които гарантират надеждността и 
качеството на стоките, предлагани на трансграничния електронен пазар; счита, че е 
необходимо създаването на устойчива европейска марка за доверие;

25. призовава за създаване на програма за предоставяне на безвъзмездна помощ и за 
използване на съществуващите финансови програми за проекти, насочени към 
повишаване на доверието на потребителите в електронната търговия, включително 
образователни и информационни кампании и проекти за практическа проверка на 
онлайн услуги (като т. нар. „привидно пазаруване“ - „mystery shopping“); 
подчертава необходимостта от създаване на електронен модул за обучение въз 
основа на проекта „Dolceta“ ( разработване на предназначен за възрастни он-лайн 
инструмент за обучение на потребители);

26. призовава Комисията да разработи Харта на ЕС за правата на потребителите в 
областта на онлайн услугите и електронната търговия в съответствие със 
стратегията „ЕС 2020”;

°       °

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
Въведение
Електронната търговия е движещата сила на интернет и важен фактор за постигане на 
целите на стратегията „ЕС 2020” за вътрешния пазар. Важно е всички заинтересовани 
страни да си сътрудничат за преодоляване на съществуващите пречки. 

Пропуските в единния пазар стават още по-очевидни, ако се вгледаме внимателно в 
трансграничната търговия. Свободното движение на стоки в Европа се възпрепятства 
сериозно от разпокъсаността на отделните национални правила. Данните за 
състоянието на електронната търговия в ЕС показват, че през 2009 г. всеки трети 
потребител в Европа е закупил поне един артикул по интернет, но едва 7 процента от 
европейските потребители са се престрашили да сторят това в друга държава-членка. 
Дискретните проучвания на ЕС относно практиките на електронната търговия показват, 
че 60 процента от опитите на потребителите за закупуване на стоки в трансграничен 
план на територията на ЕС се провалят, тъй като продавачът е отказал да извърши 
операцията или доставката, въпреки че купувачът би могъл да спести поне 10% при 
пазаруване в чужбина (дори с включването на разходите за доставка) в половината от 
изследваните 11 000 случая.

Понастоящем ратифицираният Договор от Лисабон, чиято цел е рационализирането на 
политическите процеси в ЕС, следва да помогне за преодоляване на тази разпокъсаност.

В този момент на криза е по-важно от всякога Европа да работи усърдно и ефективно за 
преодоляване на тези бариери. Единният пазар на ЕС може да се похвали с повече от 
500 милиона потребители. Но това въобще не е очевидно, когато някой реши да 
пазарува по интернет. Понастоящем единният пазар не оправдава очакванията на 
потребителите, особено когато те са в интернет. Tрансграничната електронна търговия 
не се развива така бързо, както вътрешната електронна търговия, вследствие на редица 
пречки: 

 множество интернет страници разрешават да се пазарува онлайн само при 
наличието на адрес за доставки в определена държава. Според едно проучване 
61% от трансграничните сделки не могат да бъдат извършени, тъй като онлайн 
магазините не извършват доставки в държавата, в която се намира потребителят. 
За търговците също трябва да бъдат създадени стимули. 

 Въпреки че половината от домакинствата в ЕС разполагат с високоскоростна 
интернет връзка, липсата на доверие у потребителите ги спира от пазаруване по 
интернет. Друго проучване показва, че само 12% от ползвателите на интернет в 
ЕС считат, че извършването на сделки по интернет е безопасно. Окуражаващ 
е поне фактът, че съществува ясно желание за използване на възможностите на 
единния пазар. Една трета от потребителите биха се решили да закупят стоки по 
интернет, тъй като те са по-евтини или с по-добро качество. За огромно 
съжаление, едва 7% всъщност го правят. Ако вдъхнем повече увереност на 
потребителите, бихме могли да разгърнем целия икономически потенциал на 
европейския единен онлайн пазар, приходите от който възлизат на сумата от над 
100 милиарда евро.
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 Не съществуват механизми за правоприлагане и обезщетение, а те са основни 
елементи за доброто функциониране на пазара. Между държавите-членки 
съществуват значителни различия и това не се отразява добре на потребителите, 
що се отнася до разрешаването на проблеми в областта на трансграничната 
електронна търговия.

За да се повиши доверието на всички действащи лица на пазара на електронната 
търговия, е необходимо спешно подобряване на прилагането на европейското 
законодателство в полза на всички европейски потребители и търговци.  От жизнено 
важно значение е политическите ръководители в Европейския съюз и лицата, 
отговарящи за осъществяването на политиките, да се вгледат внимателно в 
съществуващата регулаторна рамка относно споразуменията за дистрибуция, правилата 
за запазените търговски марки и разпоредбите за услугите и потребителите, за да се 
уверят, че те съответстват изцяло на изискванията на пазара в 21-ви век и че насърчават 
ползите както за потребителите, така и за търговците.

Понастоящем основното предизвикателство е завършването на истински единен онлайн 
пазар в Европа. Това може да се постигне единствено чрез приспособяването на 
европейската икономика към изискванията на конкурентния пазар на 21-ви век. Трябва 
да бъде създаден силен европейски пазар, който да дава възможност на ЕС да бъде 
конкурентоспособен на световния пазар. Европа трябва да разполага с последователен 
набор от правила за укрепване на доверието на потребителите и търговците и за 
гарантиране на водеща европейска  позиция по отношение на цифровата икономика в 
глобален план. За тази цел е важно да има ясни насоки за ползвателите на електронната 
търговия, и по-конкретно във връзка с основните характеристики на предоставянето на 
информация и лоялните бизнес практики, които бизнесът следва да предлага, а 
потребителите следва да очакват в контекста на електронната търговия. 

Важно е да бъдат положени решителни усилия за поощряване на електронната 
търговия и за насърчаване на нейните ползватели да бъдат по-уверени и поради това те 
следва да бъдат уведомени относно правата, с които разполагат, и начините за тяхното 
прилагане в сферата на електронната търговия. 

По тази причина са необходими повече усилия от страна на Комисията и националните 
органи по прилагането, за да бъдат осъществени целите за постигането на високо 
равнище на защита на ползвателите на електронната търговия, както и да се изгради 
необходимата увереност сред потребителите да използват пълния потенциал на 
единния пазар. Засилването на контрола върху пазара и наличието на механизми за 
правоприлагане с цел насърчаване на доверието на потребителите е от съществено 
значение за трансграничната електронна търговия. Това от своя страна би довело до 
повишаване на потребителските разходи, което пък е от основно значение за 
икономическото възстановяване. 

Докладчикът приветства определените в съобщението на Комисията тринадесет 
препоръки за действие за разработване на политики и практики в областта на 
трансграничната електронна търговия. Той би погледнал благосклонно на един по-
задълбочен анализ относно възможностите за отбелязване на напредък в шестте 
долупосочени приоритетни области, които според него са от основно значение за 
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увеличаването и укрепването на трансграничната електронна търговия: 

1. Следва да се подобри достъпът до интернет в Европа. За да са в състояние да 
пазаруват онлайн, потребителите трябва да разполагат с качествен достъп до 
интернет. Следва да бъдат предприети определени действия за увеличаване на 
броя на ползвателите на интернет и за подобряване на качеството и скоростта на 
връзката в тези държави и региони на територията на Съюза, които не 
разполагат с висококачествена връзка.

2. Трябва да бъде преодоляна раздробеността на онлайн пазара. Множество 
продавачи създават пречки за транснационалните пазари, тъй като определени 
услуги не са достъпни онлайн за лица от определени региони или държави на 
Съюза. Това се дължи понякога на пренасочването на потребителите към 
техните национални уебстраници при идентифицирането на доставчик на 
интернет услуги от друга държава, а в други случай това се случва просто 
поради факта, че определени доставчици отказват да продават на потребители от 
конкретни държави. Поради това е необходимо засиленото прилагане на член 
20, параграф 2 от Директивата за услугите, който забранява дискриминацията 
срещу клиенти въз основа на националност или местопребиваване. 

3. Трябва да бъде преодоляна раздробеността на правилата за защита на 
потребителите. Прилагането на новата Директива за правата на потребителите 
ще бъде крачка напред не само при подписването на договорите, но и при 
наличието на еднакви правила ще спомогне за преодоляването на евентуални 
трудности, които биха могли да възникнат  между купувача и продавача. 

4. Необходимо е да се повиши доверието на потребителите при пазаруване 
онлайн. Множество потребители не пазаруват онлайн, понеже нямат доверие в 
сигурността на пазара по ред причини. Някои лица се чувстват беззащитни, 
когато купуват от някого, когото не могат да видят в действителност. Те си 
мислят, че тези хора искат да ги измамят или че им предлагат дефектен продукт, 
различен от този, който са видели на екрана. За да се увеличи доверието на 
потребителите на онлайн пазара, трябва да бъдат предприети определени 
действия:

 Създаване и прилагане на Европейска марка за доверие.
 Засилване на бдителността и надзора над интернет.
 Необходимо е създаването на информационни кампании, с помощта на 

които потребителите могат да се осведомят за правата си, за 
необходимите онлайн елементи, които да спомагат за укрепване на 
доверието, за сигурните начини на плащане и др.

 Гарантиране на защита на потребителите чрез сигурност и защита на 
личните данни. 

5. Необходими са инициативи за стимулиране на представителите на бизнеса 
да извършват търговия по интернет. Много предприятия не търгуват по 
интернет поради значителните затруднения, които биха си навлекли, ако решат 
да сторят това. Определени правила, свързани с данъците, управлението на 
отпадъците и др., се различават в значителна степен в отделните държави и това 
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води до комплексна, свързана с високи разходи и непредсказуема бизнес среда 
за търговците на дребно. Поради това е важно да се приемат нормативни 
предложения за стимулиране на търговците да насърчават този аспект на 
бизнеса, съчетан с ползи за потребителите:

 опростяване на задълженията за оповестяване на ДДС за търговците от 
разстояние;

 подобряване на механизмите за плащане онлайн;
 въвеждане на единни пощенски и банкови разходи на територията на ЕС;
 намиране на практически решения на проблеми, свързани с плащания и 

права върху интелектуална собственост, така че доставчиците да не бъдат 
принудени да плащат за едни и същи стоки в различни държави;

 регулиране на европейско равнище на мащаба на рекламите в интернет;
 подобряване на механизмите за разрешаване на спорове между доставчик 

и потребител.

6. Необходими са усилия за гарантиране на сигурността на непълнолетните лица 
при използването на интернет. Трябва да бъдат разработени ефективни механизми на 
европейско равнище за гарантиране на защитата на непълнолетните лица по отношение 
на достъпа до вредно за тях съдържание, включително порнография, закупуване на 
тютюневи изделия или алкохол, залагания в интернет, разговори с непознати лица и 
използване на мрежите за социален контакт.

Докладчикът смята, че става дума преди всичко за прилагане и приспособяване на 
съществуващите правила на ЕС за офлайн търговия към онлайн пазара, с цел 
изграждане на истински и завършен единен европейски пазар, способен да се справя с 
предизвикателствата на глобалната икономика през 21-ви век.


