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Комисия по петиции

11.2.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0588/2010, внесена от Reinhard Rink, с германско гражданство, 
относно неравно третиране съгласно Директива 2000/31/ЕО за 
електронната търговия, член 5, буква д)

1. Резюме на петицията

Съгласно Директива 2000/31/ЕО за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-специално на електронната търговия, на вътрешния 
пазар (Директива за електронната търговия, член 5, буква д), за доставчици на услуги, 
когато дейността им подлежи на разрешителен режим, данните за съответния надзорен 
орган следва да бъдат ясно посочени в идентификационната информация. Други 
доставчици на услуги, частни или обществени, чиято дейност попада в обсега на 
регулаторен орган, но не подлежат на разрешителен режим, не са задължени да 
предоставят тази информация. Вносителят счита това за несправедливо и иска то да 
бъде поправено

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Член 5 от Директивата за електронната търговия1 задължава държавите-членки да 
гарантират, че доставчиците на услуги правят публично достъпен определен минимум 
от информация, включително името, географския и електронния пощенски адреси, 
                                               
1 Директива 2000/31/ЕО ОВ L 178, 17.07.2000, стр. 1–16.
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професионалното звание, регистрацията в професионален орган или позоваване на 
приложимите професионални правила. Съгласно член 5, параграф 1, буква д), когато 
дейността подлежи на разрешителен режим, доставчикът на услуги трябва да 
предостави определени данни на съответния надзорен орган.

Комисията припомня, че член 5 от Директивата за електронната търговия не предвижда 
изчерпателен списък на общите информационни задължения. Той съдържа тези 
информационни изисквания, за които е счетено, че са най-съществени за развитието на 
услугите на информационното общество. Държавите-членки обаче се свободни да 
изискват от доставчиците на услуги, установени на тяхната територия, да предоставят 
друга информация, при спазване на законодателството на ЕС. Тя може да включва 
информация за надзорните органи, представяна от доставчици на услуги, които не 
подлежат на разрешителен режим.

Наскоро Комисията организира консултация с обществеността, за да установи пречките 
пред развитието на електронната търговия и да оцени въздействието на Директивата за 
електронната търговия. Консултацията обхвана, inter alia, информационните 
изисквания на директивата. Комисията получи повече от 430 отговора и в момента 
внимателно разглежда мненията на отговорилите.

Заключения

Въз основа на резултатите от консултацията с обществеността и изходните данни от 
обсъжданията със заинтересовани страни, Комисията ще представи през 2011 г. 
съобщение относно електронната търговия, в контекста на което ще разгледа въпроса 
за общите информационни изисквания.


