
 

Коронавирус: пазете се от измами и нечестни
практики онлайн
 
Европейският съюз предприема действия срещу онлайн търговци, които използват
кризата с коронавируса, за да продават фалшиви лекарства или да повишават
цените.
 

В условията на самоизолация и социално дистанциране все повече се развива онлайн
пазаруването. Тази тенденция обаче се използва и от търговци, които продават
съмнителни продукти на изключително завишени цени.
 
С малко усилия в интернет можете да откриете редица продукти, които твърдят, че са
"единствената защита срещу коронавируса" или "единственото лечение". Други
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Внимавайте с покупката онлайн на продукти, обещаващи чудодейни резултати! ©Ngampol/Adobe Stock
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търговци пък предлагат маски, дезинфекциращ гел или лекарства на надути цени.
Използват се и други трикове - например, твърдения, че продуктът се изчерпва, за да
се подтикне потребителят към бърза покупка.
 
За какво трябва да следите
 
Някои твърдения или практики би трябвало да Ви поставят нащрек:
 

изрично формулирани или косвени твърдения, че даден продукт лекува или
препятства заразяването с COVID-19; 
използването  на  неофициални  източници  за  подкрепа  на  твърденията,
например  неизвестни  лекари; 
използването  на  логото  или  имена  на  държавни  органи,  международни
организации или известни експерти без линкове към официални документи; 
твърдения, че продуктът е “наличен само днес”, “бързо се изчерпва” и други
подобни; 
твърдения като “най-ниска цена на пазара”, “единственият продукт, който
може да излекува COVID-19”; 
високи цени, обосновани с "чудеодейните" лечебни свойства на продукта.
 

Ако попаднете на подвеждащи рекламни съобщения в някоя социална мрежа, можете
да сигнализирате платформата. Имайте предвид, че някои от тези съобщения могат да
бъдат споделяни от Ваши близки, които си мислят, че Ви помагат.
 
Най-добре е да разчитате на официални източници на информация относно
коронавируса, например от държавните власти (Министерството на здравеопазването)
или от международни организации като Световната здравна организация.
 
Мерките на ЕС
 
Европейската комисия и органите за защита на потребителите в отделните страни си
сътрудничат в борбата срещу подобни измами онлайн. На 20 март те публикуваха обща
позиция за най-често срещаните видове измами и нелоялни търговски практики, за да
помогнат за по-доброто им идентифициране и премахване от онлайн платформите.
 
На 23 март комисарят за правосъдието и защитата на потребителите Дидие Рейндерс
изпрати писмо на различни платформи, социални мрежи, търсачки и онлайн магазини,
за да поиска тяхното съдействие за разобличаването и слагането на край на онлайн
измами.
 
Директивата за нелоялните търговски практики забранява заблуждаването на
потребителите за ползите или очакваните резултати от даден продукт. Всяко едно
твърдение, че продукт лекува определена болест, трябва да бъде подкрепено с
доказателства. Операторите на интернет платформи, функциониращи в ЕС, са длъжни
да се намесят, ако научат за извършването на незаконна дейност.
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https://www.mh.government.bg/bg/
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://ec.europa.eu/info/files/cpc-common-position-covid19_en
https://ec.europa.eu/info/files/cpc-common-position-covid19_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_en#a-idletter-nameletteraletter-sent-to-online-platforms
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN


Европейската комисия възнамерява да предложи нов законодателен акт за
дигиталните услуги до края на 2020 г., който да създаде по-безопасна дигитална среда
за потребителите и фирмите в ЕС.
 
През октомври 2020 г. депутатите приеха препоръки за новото законодателство, в
които подчертаха, че това, което е незаконно офлайн, трябва да бъде незаконно и
онлайн, и посочиха, че защитата и безопасността на потребителите трябва да бъдат
ръководни принципи. Парламентът се обявява за по-строги изисквания към
платформите и другите онлайн посредници за спиране на продажбата на фалшиви,
незаконни или увреждащи продукти като фалшиво медицинско оборудване.
 
В резолюция от ноември 2020 г. Парламентът призова да се гарантира безопасност на
продуктите, независимо дали те се продават в реален или онлайн магазин и дали са от
външен производител. Парламентът иска ефективен контрол на пазара и налагане на
повече изисквания към онлайн магазините - те следва да прилагат едни и същи
правила за доставчици в ЕС и такива от други страни, които продават на европейския
пазар.
 
Научете за работата на Парламента относно премахването на таксите за роуминг,
мрежовата неутралност, иновациите, електронната търговия и геоблокирането.
 
Прочетете какво прави Европейският съюз за борба с кризата с коронавируса и се
запознайте с хронологията на мерките.
 
Допълнителна информация
Мрежа за сътрудничество за защита на потребителите
Измами, свързани с COVID-19: информация от Европейската комисия
Мерки на Комисията и националните органи за защита на потребителите срещу
разпространяването на фалшиви продукти
Комисия за защита на потребителите в България
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201016IPR89543/digital-eu-must-set-the-standards-for-regulating-online-platforms-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201120IPR92127/parliament-wants-to-better-protect-consumers-from-unsafe-products
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/edinen-tsifrov-pazar
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/edinen-tsifrov-pazar
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200327STO76004/deset-neshcha-koito-es-pravi-za-borba-s-koronavirusa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200424STO77802/borbata-s-koronavirusa-khronologhiia-na-merkite-na-es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/consumer-protection-cooperation-network_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_en#covid-19-commission-and-national-consumer-authorities-are-on-high-alert-and-call-on-platforms-to-st
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_489#2
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_489#2
https://kzp.bg/

