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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

ЗА изменение и допълнение на Закона за електронната търговия
(Обн., ДВ, бр. 51 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)


§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
	Създава се нова ал. 4:

„(4) Услуги на информационното общество са и посредническите онлайн услуги по смисъла на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги 
(ОВ, L 186/57 от 11 юли 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/1150.“.
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 2. Създава се глава седма „а“ с чл. 22а-22д:
„Глава седма „a”
Гражданскоправна защита срещу нарушения на Регламент (ЕС) 2019/1150 и извънсъдебно уреждане на спорове
Отговорност при нарушение на Регламент (ЕС) 2019/1150
Чл. 22а. Отговорността на  доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки за нарушения на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1150 се осъществява при условията и по реда, предвидени в Гражданския процесуален кодекс.

Искове за нарушение 
Чл. 22б. (1) Бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове могат да предявяват искове за установяване и за преустановяване на нарушения на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1150,  както и искове за обезщетения за вреди от нарушенията.   
(2) Предявяването на исковете по ал. 1 се извършва по реда на глава тринадесета „Основно производство“ от Гражданския процесуален кодекс. 
Предявяване на искове по инициатива на публични органи или организации и сдружения
Чл. 22в. (1) Публични органи, организации и сдружения, които имат законен интерес да представляват бизнес ползватели и ползватели на корпоративни уебсайтове, могат да предявяват искове за преустановяване на нарушението и/или за забрана за извършване на действия и търговски практики, които са в нарушение на Регламент (ЕС) 2019/1150. 
(2) Предявяването на искове по ал. 1 се извършва по реда на глава тридесет и трета „Производство по колективни искове“ от Гражданския процесуален кодекс.
(3) Публичните органи, организациите и сдруженията разполагат с правото по ал. 1, ако отговарят на изискванията на чл. 14, пар. 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2019/1150, което се проверява от съда.
(4) Когато органите, организациите и сдруженията по ал. 3 са включени в списъка по чл. 14, пар. 6 от Регламент (ЕС) 2019/1150, съдът приема за доказана тяхната правоспособност, без това да засяга правомощието на съда да проверява дали целта на ищеца оправдава предявяването на иск в конкретно производство.
Определяне на обезщетение
Чл. 22г. (1) Обезщетение се дължи за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от нарушението.
(2) При определяне на размера на обезщетението съдът взема предвид и всички обстоятелства, свързани с нарушението, както и приходите, получени от нарушителя вследствие на нарушението.
Извънсъдебно уреждане на спорове 
Чл. 22д. (1) Доставчиците на посреднически онлайн услуги посочват в общите си условия двама или повече медиатори за извънсъдебно уреждане на спорове, възникнали във връзка с предоставянето на съответните посреднически онлайн услуги, при условията на чл. 12 от Регламент (ЕС) 2019/1150.
(2) Извънсъдебното уреждане на спорове чрез медиация се осъществява по реда на чл. 2 от Закона за медиацията, освен ако страните не са избрали друго приложимо право, различно от българското законодателство.
(3) Започването на процедура по медиация по ал. 2 не е пречка всяка от страните да отнесе спора до съда или да подаде искане пред Комисията за защита на конкуренцията за нарушение по Закона за защита на конкуренцията по всяко време преди, по време на, или след приключване на процедурата по медиация.”
§ 3. В чл. 24, ал. 1 след думите „нарушение по“ се добавя „чл. 4а“.
§ 4. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
	Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
	Създава се § 1а:

„§ 1а. За целите на този закон се прилагат следните определения по Регламент (ЕС) 2019/1150 за:  
	„Бизнес ползвател“ по чл. 2, т. 1 от Регламент (ЕС) 2019/1150.
	„Посреднически онлайн услуги“ по чл. 2, т. 2 от Регламент (ЕС) 2019/1150.
	„Доставчик на посреднически онлайн услуги“ по чл. 2, т. 3 от Регламент (ЕС) 2019/1150. 
	„Онлайн търсачка“ по чл. 2, т. 5 от Регламент (ЕС) 2019/1150.
	„Доставчик на онлайн търсачка“ по чл. 2, т. 6 от Регламент (ЕС) 2019/1150.
	„Ползвател на корпоративни уебсайтове“ по чл. 2, т. 7 от Регламент (ЕС) 2019/1150. 
	„Общи условия“ по чл. 2, т. 10 от Регламент (ЕС) 2019/1150. 
	„Медиация“ по чл. 2, т. 12 от Регламент (ЕС) 2019/1150.”




Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………………. 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия  (ЗИД на ЗЕТ) има за цел да осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги.
Приетият през 2019 г. Регламент (ЕС) 2019/1150 е насочен към това да предотврати потенциално вредни практики и недобросъвестно търговско поведение в B2B (бизнес – бизнес) отношенията между онлайн платформите и бизнес ползвателите на посредническите услуги, които платформите предоставят. Регламентът цели да гарантира предвидима, устойчива и надеждна онлайн бизнес среда в рамките на Единния пазар на ЕС и да осигури прозрачност и доверие при отношенията между предприятията в икономиката на онлайн платформите. 
С разпоредбите на регламента се въвежда набор от задължителни правила за доставчиците на посреднически онлайн услуги, които включват изисквания към общите условия на доставчиците на посреднически онлайн услуги; правила и срокове при ограничаване, спиране и прекратяване на услуги към даден бизнес ползвател; изисквания, свързани със специфичните договорни условия, и други. Във връзка с необходимостта от създаване на условия за улесняване на извънсъдебното уреждане на спорове доставчиците на посреднически онлайн услуги се задължават да изградят и поддържат вътрешна система за разглеждане на жалби и се въвеждат изисквания и правила, свързани с медиацията. 
Регламентът е пряко приложим, но държавите членки следва да гарантират неговото адекватно и ефективно прилагане, като установят на национално ниво правилата и мерките, приложими при нарушаване разпоредбите на регламента.
В тази връзка и предвид факта, че посредническите онлайн услуги са услуги на информационното общество, е разработен проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия. 
С § 3 от ЗИД на ЗЕТ се създава нова глава седма „a” „Гражданскоправна защита срещу нарушения на Регламент (ЕС) 2019/1150”, с която се уреждат последиците от неизпълнението на задълженията по регламента, като новият чл. 22а предвижда доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки да носят отговорност за нарушения на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1150 по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Исковете ще могат да бъдат предявявани по реда на глава тринадесета „Основно производство“ от ГПК за установяване факта на нарушението, преустановяване на нарушението и/или за забрана за извършване на действия и търговски практики, които са в нарушение на Регламент (ЕС) 2019/1150.
В съответствие с разпоредбите на регламента новият чл. 22в предвижда възможност за предявяване на искове по инициатива на публични органи или организации и сдружения, които имат законен интерес да представляват бизнес ползватели и ползватели на корпоративни уебсайтове, което ще се извършва по реда на глава тридесет и трета „Производство по колективни искове” от ГПК. С чл. 22г се конкретизират правомощията на съда във връзка с определянето на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи. В чл. 22д са предвидени разпоредби, свързани с извънсъдебното уреждане на спорове.
В допълнение, с цел отстраняването на пропуски в действащата законова уредба, § 4 от законопроекта предвижда глобите по чл. 24, ал. 1 от действащия закон да са приложими и при нарушения по чл. 4а относно задълженията на доставчиците на услуги на информационното общество да съхраняват информация или да получават достъп до информация, съхранена в крайното устройство на получателя на услугата. Предложеното допълнение цели осигуряване на изпълнението на чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), като то ще гарантира и спазването на изискванията, заложени в чл. 9 от Регламент (ЕС) 2019/1150, при третирането на данните.
С § 5 от законопроекта в допълнителните разпоредби са посочени приложимите за целите на закона определения от Регламент (ЕС) 2019/1150. 
Прилагането на разпоредбите на Регламент (EC) 2019/1150 няма да доведе до допълнителни разходи за държавния бюджет. 
С приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия ще се осигури необходимата правна рамка на национално ниво, свързана с прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1150.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


    (Бойко Борисов)
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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………………. 2020 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение   .................. на Министерския съвет от 2020 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия.


Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


    (Бойко Борисов)

