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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0169/2020, внесена от M.N., с германско гражданство, 
относно увеличаването на конкуренцията в платформите на 
социалните медии

1. Резюме на петицията

Според вносителя на петицията броят на ползвателите на платформите на социалните 
медии е решаващо конкурентно предимство за тях и при някои обстоятелства 
принуждава потребителите да останат с основните доставчици, като така се изключват 
алтернативите.

Поради това доставчиците на платформи на социални медии следва да бъдат принудени 
да позволяват комуникация между своите ползватели и ползвателите на други 
платформи, както е възможно с електронните съобщения. По този начин голямото 
конкурентно предимство на големите платформи ще бъде премахнато и по-малките 
платформи ще могат да се конкурират единствено по отношение на качеството на 
предлаганата услуга.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 май 2020 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 31 август 2020 г.

Вносителят на петицията иска ЕС да предприеме действия за подобряване на 
конкуренцията по отношение на платформите на социалните медии. По-специално се 
предлага финансиране и оперативна съвместимост, за да се даде възможност за създаване 
на алтернативи на Фейсбук.
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Подкрепата за конкурентоспособността на европейската промишленост в световен 
мащаб и истинските условия на равнопоставеност за конкуренция в средата на 
платформите са в основата на програмата на Комисията.

Комисията вече призна, че може да е налице необходимост от нови инструменти, за да 
се предприемат мерки с цел преодоляване на структурните проблеми в сферата на 
конкуренцията. Един нов инструмент би могъл да даде възможност на Комисията да 
провежда строги пазарни разследвания, за да установи такива проблеми и да наложи 
поведенчески и, когато е целесъобразно, структурни мерки. Комисията насърчава 
вносителя на петицията да представи информация за съответната обществена 
консултация, която е отворена до 8 септември 2020 г.1

Освен това в експертните доклади относно конкуренцията от цял свят се стига до 
заключението, че може да е необходимо регулиране ex ante, за да се обхване ефективно 
по-ограниченият брой „екосистемни“ платформи, които работят едновременно на много 
различни пазари. Въпросите във връзка с конкуренцията в областта на онлайн рекламата 
бяха подробно разгледани в редица неотдавнашни изследвания, най-актуалните от които 
са проучването на Органа за защита на конкуренцията и пазарите (CMA)2 и докладът на 
Австралийската комисия за защита на конкуренцията и потребителите (ACCC)3. 

В съобщението „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“ от 19 февруари 2020 г.4 
Комисията обяви, че като част от пакета от законодателни актове за цифровите услуги, 
чието приемане е предвидено за по-късно през 2020 г., ще оцени необходимостта от 
налагане на ex ante правила. Те ще допълнят инструментите в областта на конкуренцията, 
за да се гарантира, че пазарите, характеризиращи се с големи платформи със значително 
мрежово въздействие, които действат като пазачи на информационния вход, ще 
продължат да бъдат справедливи и допускащи конкуренция за новаторите, 
предприятията и новите участници на пазара. Комисията насърчава вносителя на 
петицията да участва в съответната обществена консултация, която също е отворена до 
8 септември 2020 г.5

1https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool/public-
consultation
2 https://www.gov.uk/cma-cases/online-platforms-and-digital-advertising-market-study 
3 https://www.accc.gov.au/publications/digital-platforms-inquiry-final-report 
4 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-shaping-europes-digital-future_bg
5https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-launches-consultation-seek-views-digital-
services-act-package
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