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Комисия по петиции

24.6.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  Петиция № 0038/2019, внесена от Л.Б., с румънско гражданство, 
относно дискриминация от страна на eBay срещу купувачи от Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда eBay за дискриминация срещу купувачи от Румъния. 
Вносителят на петицията е възнамерявал да купи определени японски стоки от 
гореспоменатата платформа, които не са ограничени за продажба в ЕС и чието 
транспортиране (компактдискове) не представлява никакъв риск. Вносителят на 
петицията отбелязва, че за продавача няма проблеми да продава в Румъния, но eBay 
блокира покупката му, тъй като доставките за Румъния са ограничени. Вносителят на 
петицията заявява, че продавачът продава същия продукт в много други държави 
членки безпрепятствено. Вносителят на петицията осъжда факта, че eBay блокира 
покупки от Румъния, България и Латвия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 април 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 9 юли 2019 г.

Забележки на Комисията 

За да се улесни достъпът до трансгранични оферти в рамките на вътрешния пазар, в 
Регламента относно блокирането на географски принцип1, който се прилага от 3 

1 Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 година за 
преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация 
въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките 
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декември 2018 г., се разглежда проблемът с блокирането на географски принцип и 
неоправданата дискриминация на клиенти по причини, свързани с тяхната 
националност, място на пребиваване или място на установяване.

Регламентът се прилага за всички търговци, включително за онлайн местата за 
търговия, извършващи дейност в рамките на Съюза, т.е. всяко лице, което действа за 
цели, свързани с неговата търговска, стопанска или професионална дейност. 
Регламентът се прилага както за сделките между предприятия и потребители, така и за 
сделките между стопански субекти, при условие че в последния случай покупката се 
извършва само за крайна употреба (например не за препродажба, преработка, 
преобразуване и т.н.).

По-конкретно, на първо място член 3 от Регламента не позволява на търговците да 
блокират достъпа до своите уебсайтове или части от тях и да 
пренасочват/премаршрутират клиентите към други версии на уебсайта или на част от 
него без тяхното съгласие (член 3). Освен това в член 4 от същия регламент се 
предвижда задължение за третиране на клиентите от ЕС (включително потребители и 
други крайни ползватели) по един и същи начин, когато се намират в една и съща 
ситуация, независимо от тяхната националност, място на пребиваване или място на 
установяване (принцип на „пазаруване като местен жител“). 

Във връзка с това, макар и да не налага на търговците задължение за доставка в целия 
Съюз, регламентът забранява практики, при които се отказва достъп до стоки или 
услуги въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на 
установяване на клиента, когато клиентът е склонен да приеме условията, определени 
от търговеца, като например стоките или услугите да бъдат доставени в регион, 
обслужван от търговеца, или клиентът сам да ги вземе от помещение на търговеца, 
когато това се предлага като вариант. Тази забрана може потенциално да обхване 
практиката за ограничаване на възможността клиентите в някои държави членки да 
наддават за определени изделия, които се продават на онлайн място за търговия, когато 
тези изделия се доставят в държава членка, за която търговецът предлага доставка, или 
клиентът ги вземе от адрес, договорен между него и търговеца в държава членка, за 
която търговецът предлага такъв вариант.

Прилагането на този регламент е от компетентността на държавите членки. В случай че 
счита, че въпросният търговец е нарушил задълженията си съгласно Регламента 
относно блокирането на географски принцип, вносителят на петицията има право да 
отправи жалба до съответния правоприлагащ орган в държавата членка, в която е 
установено дружеството, или в мястото, където се предоставя услугата. По отношение 
на прилагането на законодателството във връзка с трансгранични или широко 
разпространени нарушения, които засягат колективните интереси на потребителите, 
съответният регламент попада в обхвата на Регламента за сътрудничество в областта на 
защитата на потребителите2.

на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 
2009/22/ЕО (Текст от значение за ЕИП) ОВ L 60I , 2.3.2018 г., стр. 1-15.
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Освен това държавите членки определят и органи, които предоставят практическа 
помощ на потребителите в случай на спор с търговец, възникнал от прилагането на 
Регламента относно блокирането на географски принцип. Тези органи предоставят и 
информация относно приложимите правила и наличните средства за правна защита в 
случай на спор и осигуряват взаимна помощ с други определени органи в други 
държави членки.

Информация относно приложимите национални мерки и относно правоприлагащите 
органи и органите за предоставяне на помощ на потребителите, определени от всяка 
държава членка (и подлежащи на актуализиране веднага след като държавите членки 
съобщят приетите мерки), може да бъде намерена на следния уебсайт: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking (щракнете на съответната 
държава членка на картата).

Комисията също така предостави широка подкрепа на търговците и на органите на 
държавите членки, за да се гарантира, че новите правила се прилагат правилно. Налице 
е всеобхватен документ3 с въпроси и отговори, който има за цел преди всичко да им 
помогне за правилното прилагане на правилата. Комисията наблюдава и актуалното 
състояние по отношение на прилагането на правилата от страна на държавите членки и 
търговците.

Заключение

Регламентът относно блокирането на географски принцип, който се прилага за всички 
търговци, включително за онлайн местата за търговия, действащи в рамките на Съюза, 
предотвратява неоправданата дискриминация на клиентите въз основа на тяхната 
националност, място на пребиваване или място на установяване. Регламентът 
забранява, при определени условия, прилагането на различни общи условия за достъп 
до стоки или услуги по причини, свързани с националността, мястото на пребиваване 
или мястото на установяване на клиента. Тази забрана може потенциално да обхване 
практиката за ограничаване на възможността клиентите в някои държави членки да 
наддават за определени изделия, които се продават на онлайн място за търговия, когато 
тези изделия се доставят в държава членка, за която търговецът предлага доставка, или 
клиентът ги вземе от адрес, договорен между него и търговеца в държава членка, за 
която търговецът предлага такъв вариант.

Вносителят на петицията може да се обърне към националния орган в своята държава 
за практическа помощ при разясняването на прилагането на Регламент (ЕС) 2018/302 в 
неговия случай.

2 Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за 
сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на 
потребителите (Регламент за сътрудничество в областта на защитата на потребителите), текст от 
значение за ЕИП (ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1-11).
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers
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Налагането на мерки при нарушения на Регламент (ЕС) 2018/302 в специфични случаи 
е задача на националните органи, отговорни за прилагането на регламента. В 
зависимост от конкретните обстоятелства по случая (например според това дали 
продавачът е професионален търговец или според специфичната роля, която пазарното 
пространство предполага в съответната сделка), националните органи по прилагането 
следва да могат да проверят дали разпоредбите на въпросния регламент са били 
нарушени и да приложат съответните мерки.

Комисията следи отблизо прилагането на регламента от страна на търговците и 
държавите членки.

4. Отговор на Комисията (REV), получен на 24 юни 2020 г.

За да се улесни достъпът до трансгранични оферти в рамките на вътрешния пазар, в 
Регламента относно блокирането на географски принцип4, който се прилага от 3 
декември 2018 г., се разглежда проблемът с блокирането на географски принцип и 
неоправданата дискриминация на клиенти по причини, свързани с тяхната 
националност, място на пребиваване или място на установяване.  

Регламентът се прилага за търговците, извършващи дейност в рамките на Съюза, т.е. за 
всяко лице, което действа със цел, свързана с неговата търговска, стопанска или 
професионална дейност. Освен това регламентът се прилага за пазари, когато те 
действат като търговци, например когато предоставят посреднически услуги. Най-
накрая, Регламентът се прилага както за сделките между предприятия и потребители, 
така и за сделките между стопански субекти, при условие че в последния случай 
покупката се извършва само за крайна употреба (например не за препродажба, 
преработка, преобразуване и т.н.). 

По-конкретно, на първо място член 3 от Регламента не позволява на търговците да 
блокират достъпа до своите уебсайтове или до  части от тях и да 
пренасочват/премаршрутират клиентите към други версии на уебсайта или на част от 
него без тяхното съгласие (член 3). Освен това в член 4 от същия регламент се 
предвижда задължение за третиране на клиентите от ЕС (включително потребители и 
други крайни ползватели) по един и същи начин, когато се намират в една и съща 
ситуация, независимо от тяхната националност, място на пребиваване или място на 
установяване (напр. принцип на „пазаруване като местен жител“). Във връзка с това, 
макар и да не налага на търговците задължение за доставка в целия Съюз, в случаите, 
посочени в регламента, в него се забраняват практики, при които се отказва достъп до 
стоки или услуги въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото 
на установяване на клиента, когато последният е склонен да приеме условията, 
определени от търговеца, като например стоките или услугите да бъдат доставени в 

4 Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 година за 
преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация 
въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките 
на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 
2009/22/ЕО (Текст от значение за ЕИП), ОВ L 60I , 2.3.2018 г., стр. 1-15.
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регион, обслужван от търговеца, или клиентът сам да ги вземе от помещение на 
търговеца. 

Прилагането на този регламент е отговорност на държавите членки. В случай че счита, 
че въпросният търговец е нарушил задълженията си съгласно Регламента относно 
блокирането на географски принцип, клиентът има право да отправи жалба до 
съответния правоприлагащ орган в държавата членка, в която е установено 
дружеството, или в мястото, където се предоставя услугата. Освен това държавите 
членки определят и органи, които предоставят практическа помощ на потребителите в 
случай на спор с търговец, възникнал от прилагането на Регламента относно 
блокирането на географски принцип. Тези органи предоставят и информация относно 
приложимите правила и наличните средства за правна защита в случай на спор и 
осигуряват взаимна помощ с други определени органи в други държави членки. На 
последно място, с цел да се повиши икономическият интерес на потребителите в 
трансграничен контекст, прилагането на Регламента относно блокирането на 
географски принцип е обхванато и от Регламента за сътрудничество в областта на 
защитата на потребителите (СОЗП)5. 

Информация относно приложимите национални мерки и относно правоприлагащите 
органи и органите за предоставяне на помощ на потребителите, определени от всяка 
държава членка (и подлежащи на актуализиране веднага щом държавите членки 
съобщят приетите мерки), може да бъде намерена на следния уебсайт: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking (щракнете на съответната 
държава членка на картата).

Комисията също така предостави широка подкрепа на търговците и на органите на 
държавите членки, за да се гарантира, че новите правила се прилагат правилно. Налице 
е всеобхватен документ с въпроси и отговори, който има за цел преди всичко да им 
помогне за правилното прилагане на правилата. Комисията наблюдава и актуалното 
състояние по отношение на прилагането на правилата от страна на държавите членки и 
търговците.

Заключение

Законодателството на ЕС относно блокирането на географски принцип забранява 
дискриминацията на клиентите въз основа на тяхната националност, място на 
пребиваване или установяване в определени ситуации. Работа на компетентните 
национални правоприлагащи органи е да установят дали тези правила са били 
нарушени на практика.

5 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  (Текст от значение за ЕИП), ОВ L 
345, 27.12.2017 г., стр. 1-26.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers


PE639.735v02-00 6/6 CM\1209729BG.docx

BG

Комисията следи отблизо прилагането на Регламента относно блокирането на 
географски принцип от страна на търговците и държавите членки.


