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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1907/2009, внесена от U.P., с германско гражданство, относно 
нежеланите рекламни прозорци и видеоклипове

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу все по-настъпателните изскачащи рекламни 
прозорци, като посочва, че съществуващите програми, предназначени за блокиране на
рекламите, не са решение, тъй като също така блокират полезни и желани изскачащи 
прозорци. Вносителят на петицията възразява и срещу нежеланите рекламни 
видеоклипове, които се появяват на компютърните екрани с цел да се привлече 
вниманието на ползвателите, и които трудно се изключват или отстраняват. Той 
твърди, че такива настъпателни реклами са опасни и настоява, че изскачащите 
прозорци и рекламните видеоклипове следва да бъдат забранени. Той също така 
отправя запитване, дали не следва те да се считат за нарушаване на конкуренцията.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 март 2010 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Вносителят на петицията възразява срещу все по-настъпателните изскачащи рекламни 
прозорци, като посочва, че съществуващите програми, предназначени за блокиране на 
рекламите, не са решение, тъй като също така блокират полезни и желани изскачащи 
прозорци. Вносителят на петицията възразява и срещу нежеланите рекламни 
видеоклипове, които се появяват на компютърните екрани с цел да се привлече 
вниманието на ползвателите, и които трудно се изключват или отстраняват. Той 
твърди, че такива настъпателни реклами са опасни и настоява, че изскачащите 
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прозорци и рекламните видеоклипове следва да бъдат забранени. Той също така 
отправя запитване, дали не следва те да се считат за нарушаване на конкуренцията.

Преди всичко е важно да се има предвид, че т. нар. рекламни прозорци действително 
представляват определен вид реклама/търговско съобщение. Посредством тези 
съобщения доставчиците на услуги в информационното общество целят или да 
рекламират даден вид продукт или услуга, или да се сдобият с повече информация за 
своите ползватели/получатели. Тази дейност попада в обхвата на директивата за 
електронната търговия (2000/31/EО1), тъй като представлява услуга на 
информационното общество.

Що се отнася до предложението на вносителя на петицията за обща забрана, важно е да 
се подчертае, че обща забрана за подобни услуги всъщност би представлявала обща 
несъразмерна пречка за предоставянето на тези услуги и би могла да бъде считана за 
нарушение на Директивата за електронната търговия. Директивата за електронната 
търговия поставя ясни изисквания за прозрачност, съгласно които на получателя на 
услугата трябва да бъдат предоставени всички данни на доставчика, което по принцип 
му позволява да възрази срещу рекламни прозорци в бъдеще.

Директивата изисква от доставчиците на такива услуги да направят така, че 
получателите на услугите да имат директен и постоянен достъп до тях, и също така 
налага условието за лесна връзка на получателя на такава услуга с доставчика. В случай 
че вносителят на петицията е на мнение, че съществуват някои конкретни уебсайтове, 
където би бил обезпокоен от наличието на такива рекламни прозорци, той би следвало 
да може лесно да се свърже с доставчика. В случай, че вносителят срещне трудности с 
това, има също така възможност да се свърже директно с лицата за контакт в 
държавата-членка, установени съгласно член 19, параграф 4 от Директивата за 
електронната търговия, които би следвало да съдействат за решаването на подобни 
проблеми.

В Германия лицето за контакт е:

Euro-Info-Verbraucher e.V.
eCommerce-Verbindungsstelle
Rehfusplatz 11
D - 77694 Kehl

Felix Braun
Tel: +49 7851 991 48 21
Fax: +49 7851 991 48 11

Email: braun@euroinfo-kehl.eu
Websites: www.ecommerce-verbindungsstelle.de

В случай че даден рекламен прозорец попада в рамките на определението за 
непоискани търговски съобщения съгласно член 13, параграф 1 от Директива 
                                               
1 ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1-16.
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2009/136/ЕО, доставчикът на услугата следва да спази специфичните изисквания по 
отношение на такива услуги на информационното общество, каквото е и задължението 
на доставчиците, които изпращат по електронната поща непоискани търговски 
съобщения, да правят справка редовно с регистрите за отказ, в които физическите лица, 
които не желаят да получават такива търговски съобщения, могат да се регистрират 
(съгласно член 7 от директивата за електронната търговия).


