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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси: 

– да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще 
приеме:

А. като има предвид, че свободното движение на услуги, включително цифровите 
услуги, е една от четирите основни свободи, залегнали в Договора за 
функционирането на Европейския съюз, и е от жизненоважно значение за 
функционирането на единния пазар и трябва да бъде укрепено от по-голяма 
защита на потребителите и благосъстояние на потребителите;

Б. като има предвид, че Директива 2000/31/ЕО1 („Директивата за електронната 
търговия“) е правната уредба за онлайн услугите на вътрешния пазар и урежда 
управлението на съдържанието от посредници за хостинг; като има предвид, че 
следва да се избегне разпокъсване на тази правна уредба в резултат на 
преразглеждането на Директивата за електронната търговия;

В. като има предвид, че в доклада на комисията по правни въпроси, озаглавен 
„Законодателният акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта 
на търговското и гражданското право за целите на търговските дружества, 
извършващи дейността си онлайн“, не се разглеждат правилата на Директивата за 
електронната търговия, които са предмет на доклад, изготвен от комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите;

Г. като има предвид, че Директива (ЕС) 2019/21612, която изменя Директива 
2005/29/ЕО3 („Директива за нелоялни търговски практики“), и Директива (ЕС) 
2019/7704 („Директива за цифровото съдържание“) и Директива (ЕС) 2019/7715 
относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и 

1 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни 
аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

2 Директива (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за 
защита на потребителите в Съюза (OВ L 328, 18.12.2019 г., стp. 7).

3 Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни 
търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на 
Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/ЕО, 98/27/ЕО и 2002/65/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета 
(„Директива за нелоялни търговски практики“) (ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22).

4 Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои 
аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги (OВ L 136, 
22.5.2019 г., стр. 1).

5 Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои 
аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и на 
Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО (OB L 136, 22.5.2019 г., стр. 28).
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цифровите услуги и договорите за продажба на стоки бяха приети едва наскоро;

Д. като има предвид, че Регламент (ЕС) № 2017/23941 има ключова роля за засилване 
на сътрудничеството между националните органи в областта на защитата на 
потребителите;

Е. като има предвид, че Законодателния пакет за цифровите услуги не следва да 
засяга Регламент (ЕС) № 2016/6792 („ОРЗД“), определящ правната рамка за 
защита на личните данни;

Ж. като има предвид, че Законодателния пакет за цифровите услуги не следва да 
засяга Директива 2002/58/ЕО3, която изисква от държавите членки да гарантират 
високо равнище на защита на правото на неприкосновеност на личния живот по 
отношение на обработката на лични данни в сектора на електронните 
комуникации;

З. като има предвид, че във връзка с избухването на пандемията от COVID-19, 
Комисията приветства положителния подход, възприет от платформите в отговор 
на нейните писма, изпратени на 23 март 2020 г., с искане за тяхното 
сътрудничество за отстраняване на съдържащи измама реклами за продукти с 
фалшивото твърдение, че биха могли да предотвратят или излекуват инфекция с 
COVID-19;

И. като има предвид, че законодателните мерки, предложени като част от 
Законодателния пакет за цифровите услуги, следва да се основават на 
доказателства, и като има предвид, че Комисията следва да извърши задълбочена 
оценка на въздействието въз основа на съответните данни, статистически данни, 
анализи и проучвания на различните налични възможности;

1. приветства Общата позиция на органите за сътрудничество в областта на 
защитата на потребителите във връзка с COVID-194, публикувана от Комисията и 
органите на държавите членки за сътрудничество в областта на защитата на 
потребителите относно последните докладвани измами и нелоялните практики 
във връзка с избухването на епидемията от COVID-19;

1 Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно 
сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за 
защита на потребителите, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 345, 27.12.2017 г., 
стр. 1).

2 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата 
на данните) (OB L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

3 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно 
обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора 
на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации) (OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

4 Европейска комисия/Мрежа за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СОЗП), 
Обща позиция на органите за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, „Спиране 
на измамите и борбата с нелоялните търговски практики на онлайн платформи в контекста на 
избухването на коронавируса в ЕС“.
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2. подчертава необходимостта от по-добра защита на потребителите чрез 
предоставяне на надеждна и прозрачна информация относно примери за 
злоупотреби, като например подвеждащи твърдения и измами;

3. призовава всички платформи да си сътрудничат с Комисията и с компетентните 
органи на Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите 
(СОЗП) и Мрежата на европейските потребителски центрове (ECC-Net), за да се 
идентифицират по-добре незаконните практики и да се премахнат измамите; 
изисква от Комисията непрекъснато да преразглежда своите насоки за 
потребителите и търговците, за да допринесе за избягване на пласирането, 
продажбата или закупуването на стоки и услуги с невярно, подвеждащо или по 
друг начин целящо злоупотреба съдържание за потребителите и, когато е 
необходимо, да предприеме законодателни действия;

4. счита, че с тези насоки следва не само да се цели прилагане на правото на Съюза и 
националното право в областта на защитата на потребителите, но да се цели 
проактивно въвеждане на начини за бързо реагиране по отношение на кризата на 
пазара;

5. приветства усилията за осигуряване на прозрачност по отношение на 
функционирането и отчетността при онлайн рекламата и счита, че са необходими 
повече насоки по отношение на дължимата професионална грижа и задълженията 
на платформите по отношение на онлайн рекламата; посочва, че са необходими 
нови мерки за създаване на уредба за отношенията между платформите и 
потребителите по отношение на разпоредбите за прозрачност по отношение на 
рекламата, цифровото „подтикване“ и преференциалното третиране;

6. припомня, че платените реклами или платеното позициониране в класация следва 
да бъдат посочвани по ясен, сбит и интелигентен начин; предлага платформите да 
оповестяват произхода на платените реклами, особено тези от политически 
характер;

7. посочва, че целенасочените реклами трябва да бъдат уредени по-строго в полза на 
по-слабо инвазивни форми на реклама и че Законодателният пакет за цифровите 
услуги следва да определя ясни граници по отношение на условията, които 
определят кога натрупването на данни за тази цел би било разрешено, за да бъдат 
по-добре защитени потребителите;

8. счита, че ако съответните данни показват значителна разлика в заблуждаващите 
рекламни практики и прилагането между платформите, установени в Съюза и 
съответно в трети държави, е разумно да се разгледат допълнителни възможности 
за засилване на съответствието със съществуващите закони;

9. счита, че възможностите за засилване на съответствието със съществуващите 
закони следва да включват задължение за рекламодатели и рекламни посредници, 
установени в трета държава, да определят юридически представител, установен в 
Съюза, към който може да се отправят искания, за да може например да се получи 
правна защита на потребителите в случай на неверни или подвеждащи реклами;

10. подчертава необходимостта от равнопоставени условия на конкуренция между 
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рекламодателите от Съюза и рекламодателите от трети държави; поради това 
изисква от Комисията да оцени въздействието, което взаимните задължения от 
трети държави, приети в отговор на новите правила на Съюза, биха оказали върху 
предоставянето на услуги от установени в Съюза дружества в трети държави, като 
същевременно се повиши осведомеността относно начините, по които 
законодателството в областта на защитата на потребителите се прилага по 
отношение на рекламодатели от трети държави, които се насочват към пазара на 
Съюза;

11. изисква от Комисията да изясни на какви санкции или други ограничения са обект 
тези рекламни посредници и платформи, в съответствие със законите на 
равнището на Съюза и на национално равнище, ако те съзнателно приемат 
неверни или подвеждащи реклами;

12. подчертава значението на ясното определяне на това, какво представлява 
фалшива или подвеждаща реклама; припомня, че онлайн платформите следва да 
предприемат мерки, за да се гарантира, че не извличат полза от фалшиви или 
подвеждащи реклами, включително от маркетингово съдържание на 
инфлуенсъри, което не се показва като спонсорирано;

13. подчертава, че изискванията за прозрачност следва да включват задължението за 
оповестяване кой плаща за рекламата, включително както преки, така и непреки 
плащания, или всякакво друго възнаграждение, получено от доставчиците на 
услуги, и задължението за защита на потребителите от нежелани съобщения 
онлайн;

14. подчертава, че рекламите на търговски продукти и услуги и рекламите с 
политически характер или съобщенията, свързани с обществения интерес, са 
различни по форма и предназначение и поради това следва да бъдат предмет на 
различни, но допълващи, насоки и правила;

15. като припомня по-ранните усилия, отправя искане към Комисията за 
допълнително преразглеждане на практиката на използване на предварително 
формулирани стандартни клаузи в договорни условия, които не са индивидуално 
договорени предварително, включително споразумения за лицензиране на 
крайните ползватели („условия на договора“), и да търси начини те да станат по-
справедливи и да гарантира съответствие с правото на Съюза, за да се даде 
възможност за по-лесно ангажиране за потребителите, включително при избора на 
клаузи, които да направят възможно получаването на по-информирано съгласие;

16. припомня, че ограниченията върху използването на цифрово съдържание и 
цифрови услуги, като технически ограничения, включително ограничения на 
оперативната съвместимост или ограничения, произтичащи от споразумения за 
лицензиране на крайните ползватели, могат да бъдат в нарушение на правото на 
Съюза, ако не отговарят на разумните очаквания на потребителя, защитени 
съгласно Директивата за цифровото съдържание;

17. отбелязва, че ползвателите често приемат договорните условия без да ги четат; 
освен това отбелязва, че когато договорни условия позволяват на ползвателите да 
се откажат от някои клаузи, доставчиците на услуги могат да изискат от 
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ползвателите да се отказват от тези клаузи при всяко използване, за да насърчат 
приемането на тези условия;

18. отбелязва, че по-голямата част от договорните условия могат да бъдат 
едностранно променяни от платформите без предизвестие за потребителите, с 
пагубни последици от гледна точка на защитата на потребителите, и призовава за 
по-добра защита на потребителите чрез ефективни мерки;

19. изисква от Комисията да въведе насоки за платформите как по-добре да 
информират потребителите за тези договорни условия, например чрез изскачащо 
съобщение, съдържащо основната информация за тях;

20. счита, че в началото на всички такива договорни условия следва да се постави 
резюме на ясен и достъпен език относно договорните условия, което да включва 
възможността за лесно „отказване“ от незадължителни клаузи; счита, че 
Комисията следва да създаде образец с такива резюмета;

21. подчертава, че договорните условия следва ефективно да гарантират, че 
споделянето на всички данни с трети страни за маркетингови цели се основава на 
съгласието на ползвателя, като по този начин се установи високо равнище на 
защита и сигурност на данните;

22. препоръчва всяко средство за защита на достъпа до данни да бъде налагано 
единствено с цел справяне с пазарната неефективност, да бъде в съответствие с 
Общия регламент относно защитата на данните, да предоставя на потребителите 
право на възражение срещу споделянето на данни и да предоставя на 
потребителите технически решения, които да им помагат да контролират и 
управляват потоците от своите лични данни, както и да разполагат със средства за 
правна защита;

23. изисква от Комисията да гарантира, че потребителите могат да продължават да 
използват свързано устройство с всички негови основни функции, дори ако 
потребителите не дадат или оттеглят своето съгласие за споделяне на 
неоперативни данни с производителя на устройството или с трети лица; 
потвърждава необходимостта от прозрачност в договорните условия по 
отношение на възможността и обхвата на споделянето на данни с трети лица;

24. призовава за по-добро прилагане на правото на потребителите на информирано 
съгласие и на свобода на избор при подаването на данни;

25. подчертава, че Директива (ЕС) 2019/2161, Директива (ЕС) 2019/770 и Директива 
(ЕС) 2019/771 все още не са правилно транспонирани и прилагани; изисква от 
Комисията да вземе това предвид при разработването на допълнителни мерки, 
които отговарят на новите развития на пазара;

26. отбелязва увеличаването на „интелигентните договори“ като тези въз основа на 
технологиите на разпределения регистър без ясна правна рамка;

27. изисква от Комисията да направи оценка на разработването и използването на 
технологиите на разпределения регистър, включително „интелигентните 
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договори“, и по-специално въпросите, свързани със законосъобразността и 
изпълнението на интелигентните договори в трансгранични ситуации, да 
предостави насоки относно тях с цел гарантиране на правна сигурност за 
предприятията и потребителите и да предприема законодателни инициативи само 
ако бъдат идентифицирани конкретни пропуски вследствие на тази оценка;

28. изисква по-специално от Комисията да актуализира съществуващия документ с 
насоки относно Директива 2011/83/ЕС1 (Директивата относно правата на 
потребителите), за да се изясни дали счита, че интелигентните договори попадат в 
обхвата на освобождаването по член 3, параграф 3, буква л), и ако това е така, при 
какви обстоятелства, и да изясни въпроса за правото на оттегляне;

29. изисква насоки относно трансграничните сделки и относно съществуващите 
правила по отношение на изискванията за нотариална заверка;

30. подчертава, че всички бъдещи законодателни предложения следва да бъдат 
основани на доказателства и следва да целят премахване на съществуващите 
необосновани пречки пред предоставянето на цифрови услуги от страна на 
онлайн платформите и предотвратяване на възникването на потенциални нови 
пречки, при същевременно засилване на защитата на потребителите; счита, че 
тези предложения следва да бъдат насочени към постигането на устойчив и 
интелигентен растеж, да бъдат насочени към технологичните предизвикателства и 
да гарантират, че цифровият единен пазар е справедлив и безопасен за всички;

31. подчертава същевременно, че новите задължения на Съюза относно платформите 
трябва да бъдат пропорционални и ясни с цел избягване на ненужна регулаторна 
тежест или ненужни ограничения, да бъдат ръководени от защитата на 
потребителите и целите за безопасност на продуктите, като гарантират условия на 
равнопоставеност за дружествата, включително малките и средните предприятия 
(МСП), и да закрилят здравето и безопасността на нашите граждани; подчертава, 
че е необходимо да се избягват практиките на свръх регулиране от страна на 
държавите членки, в допълнение към законодателството на Съюза;

32. изисква от Комисията да проучи възможността да представи, като част от 
законодателния пакет за цифровите услуги, няколко предложения, включително 
относно договорните права в контекста на предоставянето на цифрови услуги, 
както е посочено в препоръките, съдържащи се в приложението;

1 Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно 
правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 
1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на 
Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., 
стр. 64).
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ:

ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А. ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, КОИТО СЕ ИСКА ДА БЪДАТ 
ВНЕСЕНИ СЪС ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПАКЕТ ЗА ЦИФРОВИТЕ УСЛУГИ

Законодателният пакет за цифровите услуги следва да се състои от:

 всеобхватно законодателно предложение, което преразглежда Директивата за 
електронната търговия с цел да се подобри функционирането на вътрешния 
пазар и свободното движение на цифрови услуги;

 законодателно предложение относно предварителното регулиране на големите 
платформи, което да е насочено към справяне с пазарната неефективност и 
засилването на прозрачността, като се използва за основа Регламентът относно 
отношенията между платформите и предприятията;

 предложения относно договорните права в контекста на предоставянето на 
цифрови услуги, които са спомагателни спрямо Законодателния акт за 
цифровите услуги, като част от пакет, базиран на препоръките, изложени в 
настоящото приложение, след задълбочен анализ на транспонирането и 
прилагането на наскоро приетите правни инструменти в областта на защитата на 
потребителите, както и преразглеждане на Регламент (ЕС) № 910/20141 
(„Регламент относно електронната идентификация и удостоверителните 
услуги“) с оглед на развитието на технологии за виртуална идентификация, за да 
се подобри ефикасността на електронната комуникация между предприятията и 
потребителите.

Б. ПРЕПОРЪКИ

Препоръка 1. Предназначение

Предложенията следва да имат за цел да укрепят правилата в областта на търговското и 
гражданското право, приложими спрямо търговски субекти, извършващи дейността си 
онлайн, по отношение на цифровите услуги, включително, при идентифициране на 
пропуски вследствие на обстойна оценка на въздействието, гражданските и търговските 
аспекти на технологиите на разпределения регистър, и по-специално на интелигентните 
договори.

Предложенията следва също така да целят по-голяма разбираемост на договорните 
условия, както и да предоставят на физическите лица възможност на практика за отказ 
от някои клаузи или за договаряне на индивидуални условия.

Препоръка 2. Приложно поле

1 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно 
електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).
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Предложенията относно договорните права следва да се съсредоточат единствено 
върху аспектите на гражданското и търговското право и не следва да засягат 
Директивата за електронната търговия. Те следва да бъдат в съответствие с правилата 
за реклама, установени в Директивата за нелоялни търговски практики, и правилата 
относно цифровото съдържание и цифровите услуги, определени в Директивата за 
цифровото съдържание.

Препоръка 3. Общи принципи

Принцип на прозрачност
Всички общи условия или други клаузи за използване следва да бъдат лесно достъпни и 
лесни за разбиране като се използва ясен и разбираем език. Потребителите следва да 
получават точна и подходяща информация относно функционалните възможности и 
техническите ограничения на цифровото съдържание и цифровите услуги, за да се 
избегне погрешна и подвеждаща реклама. Ако свързан продукт или услуга зависи от 
една или повече услуги, за да функционира или да функционира оптимално, 
рекламодателите и рекламните агенти трябва да гарантират, че потребителите разбират, 
че продуктът или услугата не могат да бъдат използвани без допълнителната услуга. 
Комисията следва да създаде образец за резюме на основните договорни условия или 
на споразуменията за лицензиране на крайните потребители, което да бъде представено 
в началото, за да могат потребителите да идентифицират най-важните елементи и да 
разберат последиците от съгласието си.

Принцип на справедливост
Всички общи условия или други клаузи за използване, които не са абсолютно 
необходими за предоставяне на цифрова услуга или които не са законово изисквани, 
следва да подлежат на изменение или заличаване преди приемане от крайния ползвател 
(„възможност за отказ“).
Дружествата също така следва да могат да ограничат някои услуги, ако дадено лице 
реши да избере такива възможности за отказ, но не следва да могат да откажат достъп 
изцяло или да ограничат основни елементи на цифровата услуга или физически 
продукт, свързан пряко или не с цифрова услуга.

Принцип на правна сигурност
Следва да бъде ясно установено, че винаги когато, наред с другото, договорните 
условия и интелигентните договори попадат в обхвата на правното определение за 
договор, следва да се прилагат всички съответни разпоредби относно защитата на 
потребителите, предвидени в Директивата за правата на потребителите.

Следва да се изясни дали информирано съгласие може да се предположи само чрез 
приемането на общите условия или дали използването на цифрова услуга се 
осъществява без доказателства, че крайният ползвател е прочел общите условия или 
други клаузи за използване.

Правоприлагане и санкции
Държавите членки следва по-добре да прилагат правото на потребителите на 
информирано съгласие и на свобода на избор при подаването на данни до 
рекламодатели и рекламни посредници. Държавите членки следва да предвидят мерки 
за защита на потребителите и да установят правила за санкциите, приложими при 
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нарушения на правилата относно договорните права, и да предприемат всички 
необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва 
да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. 
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