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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. изразява съжаление във връзка със закъснението на Комисията по отношение на 
представянето на доклада за прилагането на директивата;

2. посочва, че директивата трябва да бъде надлежно приложена, за да се премахне 
правната и оперативната несигурност за дружествата, извършващи трансгранична 
дейност;

3. отбелязва със загриженост това, че през 2011 и 2012 г. Комисията трябваше да 
използва системата за консултации „EU Pilot“, тъй като редица държави членки не 
бяха транспонирали правилно директивата; 

4. призовава Комисията спешно да разреши всички нерешени въпроси във връзка със 
започнатите през 2011 г. консултации – или чрез прекратяване на производствата за 
установяване на неизпълнение на задължения, или чрез сезиране на Съда на ЕС;

5. посочва, че в някои държави членки все още са в сила закони, които налагат по-
ограничителни мерки в сравнение с предвидените в Директива 2005/29/ЕО, с което 
се излага на риск целта на директивата за единна хармонизация;

6. счита, че предвид бързото разпространение на онлайн рекламирането е необходимо 
да се разработи подходящ метод за мониторинг на защитата на уязвимите групи 
лица, по-специално децата, и достъпа до тях от страна на рекламодатели;

7. изразява загриженост във връзка със свързаните с това конфликти на интереси, 
както и със заблуждаващия начин, по който някои търговци използват 
инструментите за отзиви от потребители и уебсайтовете за сравнение на цени; 
приветства решението на Комисията да проучи това, как би могла да се повиши 
яснотата за потребителите на информацията, предлагана от такива платформи;

8. отбелязва със загриженост нарастващия брой жалби във връзка с потребители на 
сайтове за закупуване на билети онлайн, станали жертва на така нареченото 
„проследяване на IP адреси“ – практика, която цели да запамети колко пъти 
отделният потребител се е свързал със съответния сайт от същия IP адрес и след 
това изкуствено да завиши цените в зависимост от интереса, показан чрез други 
сходни търсения; призовава Комисията да разследва честотата на използване на 
тази практика, която създава нелоялна конкуренция и представлява неправомерно 
използване на личните данни на потребителите, и ако е целесъобразно, да предложи 
подходящо законодателство за защита на интересите на потребителите;

9. приветства факта, че Комисията създаде база данни относно националното 
законодателство и съдебна практика във връзка с нелоялните търговски практики, и 
признава, че базата данни е полезен инструмент за допълване на информацията, с 
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която разполагат потребителите;

10. призовава Комисията да проведе открити консултации с участието на всички 
заинтересовани страни с оглед на актуализацията на насоките за прилагането на 
директивата.
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