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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

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, укрепено от по-голяма защита на 
потребителите и благосъстояние на потребителите;

Б. 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;

В. като има предвид, че Директива (ЕС) 2019/7701 и Директива (ЕС) 2019/7712 
относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и 
цифровите услуги и договорите за продажба на стоки бяха приети едва наскоро;

1. приветства Общата позиция на органите за сътрудничество в областта на 
защитата на потребителите във връзка с COVID-193, 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 COVIT-19; призовава всички 
платформи да си сътрудничат с Комисията и компетентните органи, за да 
установят по-добре незаконните практики, да намалят измамите, и изисква от 
Комисията непрекъснато да преразглежда общите насоки за предлагането и/или 
продажбата на стоки и услуги с невярно, подвеждащо или целящо злоупотреба 
съдържание за потребителите; 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 
на кризата на пазара; 

2. приветства усилията за осигуряване на прозрачност при онлайн рекламата и 
счита, че са необходими повече яснота и насоки по отношение на дължимата 
професионална грижа и задълженията на платформите; счита, че когато 

1 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).

2 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 (OВ L 136, 22.5.2019 г., стр. 28).

3 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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рекламодателите и посредниците са установени в трета държава, те следва да 
определят законен представител, установен в Съюза, който да носи отговорност за 
съдържанието на рекламите, за да се предостави възможност за правна защита на 
потребителите в случай на неверни или подвеждащи реклами;

3. изисква от Комисията да изясни какви санкции или други ограничения следва да 
се прилагат спрямо тези рекламни посредници и платформи, ако те съзнателно 
приемат неверни или подвеждащи реклами; счита, че онлайн платформите следва 
активно да следят рекламите, показвани на техните сайтове, 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; подчертава, че рекламите на търговски продукти и услуги и 
рекламите с политически или друг характер са различни по форма и 
предназначение и поради това следва да бъдат предмет на различни насоки и 
правила; 

4. като припомня усилията на по-ранен етап, отправя искане към Комисията да 
продължи да преразглежда практиката на лицензионни договори с крайните 
потребители и да търси начини за увеличаване и улесняване на активната роля на 
потребителите, включително при избора на клаузи; отбелязва, че потребителите 
често приемат лицензионните договори с крайните потребители, без да ги четат; 
освен това отбелязва, че когато даден лицензионен договор с крайните 
потребители позволява на потребителите да се откажат от някои клаузи, 
платформите могат да ги задължат да се отказват от тези клаузи при всяко 
използване; 

5. подчертава, че лицензионните договори с крайните потребители следва винаги да 
предвиждат споделянето на данни с трети лица да бъде по избор, освен ако тези 
данни са от жизненоважно значение за функционирането на услугите; изисква от 
Комисията да гарантира, че потребителите могат да продължават да използват 
свързано устройство с всички негови основни функции, дори и да оттеглят своето 
съгласие за обмен на неоперативни данни с производителя на устройството или с 
трети страни; 

6. подчертава, че Директива (ЕС) 2019/770 и Директива (ЕС) 2019/771 все още не са 
правилно транспонирани и прилагани; изисква от Комисията да вземе това 
предвид, преди да предприеме допълнителни мерки;

7. отбелязва увеличаването на „интелигентните договори“ въз основа на 
технологиите на разпределения регистър; изисква от Комисията да анализира 
дали някои аспекти на „интелигентните договори“ следва да бъдат изяснени и 
дали следва да се предоставят насоки, за да се гарантира правна сигурност за 
дружествата и потребителите; изисква по-специално от Комисията да положи 
усилия, за да гарантира, че тези договори с потребители са валидни и обвързващи 
в целия Съюз, отговарят на стандартите на законодателството за защита на 
потребителите, например правото на отказ съгласно Директива 2011/83/ЕС4, и че 

4 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 
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не са предмет на национални пречки пред прилагането, като например изисквания 
за нотариална заверка;

8. подчертава, че с всички бъдещи законодателни предложения следва да се цели 
премахване на съществуващите пречки и избягване на евентуални нови пречки 
пред предоставянето на цифрови услуги от страна на онлайн платформите; 
подчертава същевременно, че новите задължения на Съюза относно платформите 
трябва да бъдат пропорционални и ясни с цел избягване на ненужни регулаторни 
тежести или ненужни ограничения; подчертава, че е необходимо да се избягват 
практиките на свръхрегулиране от страна на държавите членки, в допълнение към 
законодателството на Съюза.

97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).


