
 

Онлайн пазаруване: край на гео-блокирането и
пренасочването
 
Добри новини за хората, които пазаруват онлайн: идва краят на гео-блокирането и
пренасочването на потребители по държави. Одобрените от Парламента правила
стават реалност от 3 декември.
 
Онлайн пазаруването на дрехи, електроника, уреди или мебели става все по-популярно
- 57% от европейските граждани са закупили нещо онлайн през 2017 г. То обаче се
сблъсква с невидими бариери, които често пречат на хората да получат това, което
искат от друга страна в ЕС.
 
 
 
На 3 декември става приложим регламент, който прекратява гео-блокирането.
Законодателният текст, одобрен от Парламента през февруари 2018 г., задължава
търговците на дребно да дадат достъп на потребителите до предлаганите от тях стоки
и услуги при еднакви условия в целия ЕС, независимо от къде се свързва с тях
потенциалният купувач.
 
Какво представлява гео-блокирането
 
 
 
Гео-блокирането е всяко ограничение, налагано от онлайн магазини въз основа на
националността, местоживеенето или мястото, от което даден потребител се свързва.
 
 
 
Например, Вие се намирате в Белгия и намирате нещо интересно във френски уебсайт.
Вие го поставяте в своята кошница, уверявате се, че сте избрали верния размер, и
натискате бутона „Купи“. Изведнъж се появява съобщение „Пренасочваме Ви към
белгийската страница на този уебсайт“, след което се оказва, че там липсва онова,
което търсите.
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_individuals#68.C2.A0.25_of_internet_users_in_the_EU_shopped_online_in_2017
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180202IPR97022/parlamientt-ghlasuva-priemakhvanie-na-oghranichieniia-za-transghranichno-onlain-pazaruvanie


Това е пренасочване по държави и една от няколко форми на дискриминация по
местоположение. Други бариери могат да бъдат неприемането на банкови карти от
други държави или невъзможност за регистрация на сайта от чужбина.
 
 
 
Изследване на Европейската комисия, извършило анализ на хиляди уебсайтове в ЕС,
показва, че само в 37% от случаите потребители от друга страна успяват да осъществят
покупката. В останалите случаи потребителите се сблъскват с някаква форма на
ограничения.
 
 
 
Защо Парламентът гласува за прекратяване на гео-блокирането
 
 
 
Европейският парламент искаше да сложи край на налагането на препятствия, за да
може хората да се възползват от единния пазар както във физическите магазини, така
и онлайн.
 
 
 
Авторката на доклада на ЕП Роза Тун (ЕНП, Полша), заяви: „След роуминга, след
преносимостта на абонаментните услуги онлайн, аз съм наистина горда, че в
сътрудничество с Европейската комисия успяхме да намерим решение на проблема с
гео-блокирането. Това ще бъде от полза за милиони хора".
 
 
 
Новите правила обхващат широк спектър от стоки и услуги - физически стоки като
обзавеждане или електроника; онлайн услуги като хостване или услуги в облак; билети
за увеселителни паркове или концерти.
 
 
 
Гео-блокирането за други продукти 
 
 
 
Продукти, които включват авторски права, като електронни книги или филми, за
момента остават извън обхвата на регламента. Европейският парламент заложи в
законодателния текст изискване към Комисията да направи оценка на приложението в
рамките на две години и да обмисли дали да не включи и тях в законодателството.
 
Научете повече за работата на Парламента по изграждане на единен цифров пазар в
ЕС и за улесняване на пазаруването онлайн:
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http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/geoblocking-exec-summary_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20150625TST70823
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20150625TST70823


•
•

Международна доставка на колети: ЕС налага повече прозрачност на цените 
Връщане  на  дефектни  стоки:  нови  правила  за  по-добра  защита  на
потребителите
 

Допълнителна информация
Съобщение за влизането в сила на края на гео-блокирането от 3 декември 2018 г. (EN)
Текст на регламента
Материал на Изследователската служба на ЕП
Страница на Европейската комисия за гео-блокирането
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181129IPR20509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0302&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586620/EPRS_BRI%282016%29586620_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking


Край на гео-блокирането в ЕС

Видео
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/towards-the-end-of-geoblocking-in-europe
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