
CM\930068BG.doc PE506.318v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1127/2012, внесена от J. M., с германско гражданство, относно 
функционирането на вътрешния пазар на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че вътрешният пазар на ЕС не работи. Той 
потвърждава това с примери, при които той е правил опити да поръча стоки от 
Германия за доставка в Португалия, неговата държава по местопребиваване, през 
интернет. Някои онлайн доставчици не обработват поръчки от определени държави 
членки или автоматично насочват клиентите към националните доставчици в 
държавата, от която правят поръчката. Други предлагат изпращане на стоките само до 
определени държави членки. Вносителят на петицията смята, че по този начин 
клиентите от малките европейски държави, често в южна и източна Европа, са 
подложени на дискриминация, вероятно поради недостатъчна правна сигурност в 
определени държави членки. Настоящата ситуация нарушава конкуренцията, защото 
някои национални пазари не са напълно отворени, в резултат на което потребителите не 
могат да се възползват от вътрешния пазар и трябва да плащат твърде много за 
определени продукти. Вносителят на петицията призовава за усъвършенстване на 
законодателството на ЕС и прави предложения за това.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Практиката на дискриминация въз основа на националност или местожителство на 
получателя от страна на доставчиците на услуги се урежда с член 20, параграф 2 от 
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Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар (Директива за услугите). 
Съгласно тази разпоредба „държавите членки гарантират, че общите условия за достъп 
до дадена услуга, обявени публично от доставчика, не съдържат дискриминационни 
разпоредби, свързани с гражданството или местожителството на получателя.“

Въпреки това са разрешени различия в условията за достъп, „когато тези различия са 
оправдани от обективни причини“, които, както е пояснено в съображение 95 от 
Директивата за услугите, могат да включват различни пазарни условия или 
допълнителните разходи, свързани с разстоянието, при предоставяне на услугата. 

Член 20, параграф 2 от Директивата за услугите е приложен в правния ред на всички 
държави членки. Следователно е в правомощията на националните компетентни органи 
да извършват анализ на всеки отделен случай, когато съществува нарушение на 
националния закон за транспониране на принципа на недискриминация, залегнал в член 
20, параграф 2 от Директивата за услугите. 
С цел да се помогне на тези национални органи да преценят дали различията в 
третирането или отказите за предоставяне на услуга могат или не могат да бъдат 
оправдани, през 2012 г. Европейската комисия изготви документ, съдържащ насоки 
относно прилагането на член 20, параграф 21. В допълнение към изпълнението на 
подхода, потребителите могат също така да потърсят съдействие от европейските 
потребителски центрове (ЕПЦ), особено при случаи с трансграничен характер. 
Вносителят на петицията, пребиваващ в Португалия и който среща проблеми с 
германски търговец на дребно, следва да се свърже с германския или португалския 
ЕПЦ2.
Европейската комисия насърчава предприятията да предоставят услугите си на 
територията на ЕС и да се възползват в пълна степен от вътрешния пазар. В този 
контекст Комисията определи също така в своето съобщение относно съгласувана 
рамка за изграждане на доверие в единния цифров пазар за електронна търговия и 
онлайн услуги3 изчерпателен списък от действия, които допълнително ще улеснят 
трансграничните онлайн продажби. Те включват например разработването на надеждни 
услуги за плащане и доставка за трансграничните продажби и разработване на 
алтернативен механизъм за разрешаване на спорове (АРС), включително тези, които се 
прилагат за онлайн спорове (ОРС). Въпреки това въз основа на съществуващото 
европейско законодателство не съществува безусловно право за купуване или 
задължение за продаване. Все пак Европейската комисия отбелязва предложенията на 
вносителя на петицията за промяна на приложимата правна рамка.

Заключение

Член 20, параграф 2 от Директивата за услугите определя принцип на 
недискриминация, който се привежда в действие от компетентните национални органи.  
Потребителите могат също така да получат съдействие от европейските потребителски 
центрове. Европейската комисия ще полага усилия да подобрява допълнително средата 
на трансграничните онлайн продажби.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/report/SWP_article20.2_en.pdf.
2 За допълнителна информация, вж. http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:EN:PDF.


