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ĮVADAS

2010 m. Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas dėl elektroninės prekybos vidaus rinkoje 
ateities ir dėl Elektroninės komercijos direktyvos (2000/31/EB) įgyvendinimo. Antroje 
2011 m. pusėje Komisija, remdamasi konsultacijų rezultatais, paskelbs komunikatą dėl 
elektroninės prekybos ir dėl Elektroninės komercijos direktyvos poveikio.

Vidaus rinkos ir vartotojų komitetas (IMCO), remdamasis šiuo pranešimu, kuris buvo 
2010 m. rugsėjo mėn. priimtos EP rezoliucijos dėl elektroninės prekybos vidaus rinkos 
kūrimo pagrindas, 2011 m. kovo mėn. įsteigė darbo grupę elektroninės prekybos klausimais.

Savo posėdžiuose ši darbo grupė išanalizavo dabartinę elektroninės prekybos padėtį Europoje 
ir kliūtis, su kuriomis šiandien vis dar susiduriame, taip pat galimus sprendimus bei 
priemones, kurių reikia imtis norint įgyvendinti Europos patikimumo ženklo iniciatyvą, kurią 
jau patvirtino Europos Parlamentas.

Elektroninė prekyba yra svarbi tarpvalstybinės prekybos skatinimo priemonė, kuria 
naudodamiesi Europos gyventojai turi galimybę gauti įvairesnių, geresnės kokybės produktų 
ir kuri gali paskatinti didesnę kainų konkurenciją ir tiesioginio ryšio, ir atjungties erdvėje. 
Tačiau praėjus 10 metų nuo „direktyvos dėl tam tikrų teisinių informacinės visuomenės 
paslaugų, o ypač elektroninės prekybos, aspektų“, vadinamosios Elektroninės prekybos 
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direktyvos, priėmimo mažmeninės elektroninės prekybos plėtra vis dar apsiriboja mažiau nei 
2 proc. visos Europos mažmeninės prekybos.

Elektroninės prekybos direktyva

Elektroninės prekybos direktyvos, kuri ir šiandien vis dar labai aktuali, tikslas – pašalinti 
kliūtis steigtis informacinės visuomenės paslaugų teikėjams ir tarp valstybių teikti tiesioginio 
ryšio paslaugas vidaus rinkoje, taip užtikrinant teisinį tikrumą ir įmonėms, ir piliečiams. Ši 
direktyva yra technologiškai neutrali ir apima plačią sritį: ne tik elektroninę prekybą (verslas 
verslui ir verslas vartotojui) siauriausia prasme (įskaitant internetines vaistines), tačiau taip 
pat ir internetinius laikraščius, internetines finansines paslaugas, reglamentuojamų profesijų 
paslaugas ir pan. Tačiau internetinis lošimas neįtrauktas.

Direktyvoje, kurios tikslas – kuo didesnis suderinimas, yra penkios pagrindinės nuostatos:

 Vidaus rinkos nuostata (3 straipsnis), kurioje, nors ir taikant leidžiančias nukrypti 
nuostatas, suteikiama teisinio tikrumo, kuris būtinas, norint plėtoti tarpvalstybines tiesioginio 
ryšio paslaugas. Ši nuostata dar žinoma kaip „kilmės šalies principas“: kiekviena valstybė 
narė užtikrina, kad informacinės visuomenės paslaugos, kurias teikia jos teritorijoje įsisteigęs 
paslaugų teikėjas, atitiktų toje valstybėje narėje taikomas nacionalines nuostatas, kurios 
priklauso „koordinuojamai sričiai“, net jei paslaugos teikiamos kitoje valstybėje narėje. 

 Reikalavimai, kuriais siekiama palengvinti informacinės visuomenės paslaugų teikėjų 
plėtrą, padidinti pasitikėjimą ir stiprinti teisinį saugumą (4 straipsnis): būtent draudimas iš 
anksto patvirtinti tapatybę, įsipareigojimas teikti informaciją ir užtikrinti skaidrumą siekiant 
užtikrinti vartotojų pasitikėjimą, taip pat suteikti komercinių ryšių sistemą (6–8 straipsniai). 
Joje panaikinamas komercinio reglamentuojamų profesijų bendradarbiavimo draudimas, tad 
šių profesijų atstovai gali atsidaryti interneto svetaines, o tokios naujos praktikos atitiktį jų 
elgesio kodeksams turi užtikrinti profesinės asociacijos.

 Elektroninių sutarčių reglamentavimo sistema (9–11 straipsniai), įskaitant tokioms 
sutartims sudaryti būtinų sąlygų suderinimą (pvz., paslaugų teikėjo įsipareigojimas patvirtinti 
kliento ir (ar) naudotojo kvitą be bereikalingo delsimo ir elektroninėmis priemonėmis). 
Tarpininkų atleidimo nuo atsakomybės reglamentavimas (4 dalis, 12–15 straipsniai) siekiant 
užtikrinti, viena vertus, pagrindinių tarpininkavimo paslaugų teikimą, taip garantuojant laisvą 
informacijos judėjimą tinkle, o kita vertus – teisinę sistemą, pagal kurią galėtų būti plėtojama 
internetinė ir elektroninė prekyba.

 Administracinis bendradarbiavimas (19 straipsnis ir 3 straipsnio 4 dalis) ir tarp 
valstybių narių, ir tarp valstybių narių ir Europos Komisijos siekiant užtikrinti tinkamą 
direktyvos įgyvendinimą, teikiant abipusę pagalbą ir steigiant informacinius punktus. Joje 
valstybės narės taip pat skatinamos informuoti Europos Komisiją apie svarbius 
administracinius ir teisinius sprendimus, priimtus jų teritorijoje dėl ginčų, susijusių su 
informacinės visuomenės paslaugomis, ir praktikos, naudojimo būdų ir papročių, susijusių su 
elektronine prekyba.

Europos Komisijos viešosios konsultacijos dėl elektroninės prekybos vidaus rinkoje 
ateities
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Šiose konsultacijose Europos Komisija siekė išsamiai ištirti įvairias elektroninės prekybos 
ribotos plėtros priežastis, kaip nurodyta prekybos ir platinimo rinkos stebėsenos pranešime 
„Siekiant iki 2020 m. užtikrinti veiksmingesnę ir sąžiningesnę prekybos ir platinimo vidaus 
rinką“ (dėl kurio IMCO visai neseniai, 2011 m. gegužės 25 d., patvirtino pranešimą), ir 
įvertinti direktyvos įgyvendinimą, kaip skelbiama komunikate „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“.

Konsultacijose buvo nagrinėjamos įvairios temos:

- informacinės visuomenės paslaugų, tiek nacionalinių, tiek tarpvalstybinių, išplėtojimo 
lygis;

- klausimai, susiję su tuo, kaip valstybės narės taiko 3 straipsnio 4 dalį (dėl 
administracinio bendradarbiavimo);

- sutartiniai tarpvalstybinės prekybos internetu apribojimai;
- tarpvalstybiniai tiesioginio ryšio komerciniai ryšiai, ypač susiję su reglamentuojamomis 

profesijomis;
- tiesioginio ryšio spaudos paslaugų plėtra;
- nuostatų, susijusių su tarpininkaujančių informacinės visuomenės paslaugų teikėjų 

atsakomybe, aiškinimas;
- tiesioginio ryšio farmacijos paslaugų plėtra;
- tiesioginio ryšio ginčų sprendimas.

Atsakymus reikėjo pateikti iki 2010 m. spalio 15 d. Į šio darbo rezultatus bus atsižvelgta 
Komisijai svarstant dėl Elektroninės prekybos komunikato priėmimo 2011 m., įskaitant ir 
Elektroninės komercijos direktyvos poveikio svarstymą.

IMCO darbo grupės elektroninės prekybos klausimais darbo rezultatai

2011 m. vasario 28 d. IMCO koordinatoriai įgaliojo Pablo Ariasą Echeverria, pranešimo 
„Elektroninės prekybos vidaus rinkos kūrimas“ pranešėją, įsteigti darbo grupę elektroninės 
prekybos klausimais. Ši darbo grupė buvo forumas, kuriame nuomonėmis galėjo keistis 
Europos Sąjungos institucijų politikos kūrėjai ir atitinkami suinteresuotieji subjektai ir 
išanalizuoti veiksmus, kurių reikia imtis, norint patobulinti elektroninę prekybą, padidinti 
vartotojų pasitikėjimą ir nuodugniai ištirti priemones, kurių reikia norint įgyvendinti Europos 
patikimumo ženklo iniciatyvą, kurią jau patvirtino Europos Parlamentas.

Keturių darbo grupės posėdžių1 protokolai sujungti į vieną šiame „Pranešime nariams“, kuris 

                                               
1 Darbo grupės elektroninės prekybos klausimais posėdžiai buvo tokie:
2011 m. kovo 23 d.: pirmasis darbo grupės posėdis: Kaip įveikti dabartines tarptautinės elektroninės prekybos 
kliūtis?
2011 m. baland˛io 19 d.: antrasis darbo grupės posėdis: Kaip sukurti pasitikėjimą elektronine prekyba?
2011 m. gegužės 3 d.: trečiasis darbo grupės posėdis: Duomenų apsaugos poveikis, interneto platformų vaidmuo 
ir kaip įsteigti ES pasitikėjimo ženklą elektroninės prekybos vartotojams?
2011 m. gegužės 31 d.: paskutinis posėdis: 
2011 m. liepos 12 d.: Iö vados. IMCO komiteto išvadų pristatymas.



PE467.179v03-00 4/35 CM\872357LT.doc

LT

išverstas į visas kalbas. Pagrindinės išvados, taip pat punktai, dėl kurių dar reikia pasvarstyti, 
kokių su elektronine prekyba susijusių veiksmų imtis ateityje, kartu pateikti atskirame darbo 
dokumente. Šios išvados bus pristatytos IMCO komitete liepos 12 d. Darbo grupės 
elektroninės prekybos klausimais darbo rezultatai taip pat susiję su būsimu komunikatu. 
Tiesioginio ryšio rinka turi tapti realia galimybe kovoti su ekonomikos krize. Europos 
elektroninės prekybos taisykles reikia atnaujinti atsižvelgiant į skaitmeninę XXI-ojo amžiaus 
visuomenę. 
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Pirmasis darbo grupės posėdis, 2011 m. kovo 23 d.
8.00–10.30 val., ASP 1E3 Briuselis

Kaip įveikti dabartines tarpvalstybinės elektroninės prekybos kliūtis

1. Koordinatorius Pablo Arias Echeverría pasveikino darbo grupės dalyvius ir paaiškino, 
kad šis posėdis yra pirmasis iš 4 suplanuotų posėdžių, kuriuose bus siekiama nustatyti, 
su kokiomis kliūtimis šiuo metu susiduriama tarpvalstybinės elektroninės prekybos 
srityje ir kaip jas galima būtų pašalinti. Vartotojų ir įmonių pasitikėjimą elektronine 
prekyba reikia didinti toliau diegiant naujoves, atliekant paprastinimą ir didinant 
saugumą. Vienas iš galimų būdų dar labiau padidinti vartotojų pasitikėjimą elektronine 
prekyba, taip pat reglamentuoti tiesioginio ryšio mokėjimus, kad jie būtų saugūs, yra 
Europos pasitikėjimo ženklas. 

2. Jean Bergevin, II laisvo paslaugų ir personalo judėjimo skyriaus: mažmeninė prekyba 
ir informacinės paslaugos, Vidaus rinkos ir paslaugų GD, vadovas, pristatė daug klausimų, 
kurie bus sprendžiami būsimame komunikate dėl Europos Sąjungos elektroninės prekybos, 
kuris turi būti paskelbtas 2011 m. birželio ar liepos mėn. Jis išdėstė daug punktų, kuriuos 
reikia apsvarstyti, nes jie gali kliudyti veiksmingai įgyvendinti tarpvalstybinę elektroninę 
prekybą, įskaitant tokius: 

a. skiriasi skirtingų ES valstybių narių elektroninio privatumo ir duomenų 
apsaugos standartai;

b. taip pat skiriasi skirtingose ES vietos teikiamų paslaugų kainos ir pristatymo 
galimybės. Ypač svarbu turėti omenyje MVĮ, nes jos yra vienos iš didžiausių 
elektroninės prekybos naudotojų;

c. taip pat būtina neleisti pagrindiniams prekių gamintojams ar pagrindiniams 
skaitmeninių prekių tiekėjams dangstytis nacionaliniais įstatymais ir tapatybe 
siekiant suskaidyti vidaus rinką. Taip būtų nesilaikoma Paslaugų direktyvos 20 
straipsnio, dėl kurio bus parengtos gairės, ir taip pat tai galėtų būti laikoma 
nesąžininga prekybos praktika, dėl kurios rengiamas komunikatas, kuris bus 
baigtas šių metų rudenį;

d. intelektinės nuosavybės teisės taip pat skirtingai tvarkomos skirtingose 
valstybėse narėse, todėl skaitmeninės prekės skirtingai siūlomos ar prieinamos 
skirtingose valstybėse narėse. Šiuo atžvilgiu galima tikėtis pranešimų apie 
teisės aktų, susijusių su intelektine nuosavybe, rinkinio atnaujinimą;

e. skirtingas skaitmeninėms ir fizinėms prekėms taikomas PVM yra dar viena 
problema. Taigi, elektroninėms knygoms taikomas įprastas PVM tarifas, o 
fizinėms knygoms dažniausiai taikomas mažesnis tarifas. Ši problema iškelta 
neseniai priimtoje žaliojoje knygoje dėl mokesčių;

f. kad ES patikimumo ženklas galėtų būti veiksmingas, tokius nacionalinius 
skirtumus reikia pašalinti ir sukurti suderintą ES lygmens reglamentavimo 
sistemą. Siekiant tokio mechanizmo, reikia įtraukti nacionalinių teisės aktų 
leidėjus, taip pat reikia Europos Parlamento paramos;
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g. šiuo metu teisės aktų rinkinio reikalavimuose trūksta skaidrumo. Padidintas 
skaidrumas, ypač susijęs su elektroninės prekybos taisyklėmis, leistų įkvėpti 
daugiau pasitikėjimo, kuris yra būtinas veiksnys.

Būsimame komunikate būtina, be kitų dalykų, įvertinti elektroninės prekybos ES 
potencialą, kaip panaikinti teisės aktų rinkinio taisyklių skirtumus, taip pat kokių 
veiksmų reikia imtis, norint panaikinti visą kitą susiskaidymą.

3. Elektroninė prekyba ir vartotojai, pranešėjas David Mair, Vartotojų rinkų skyriaus 
vadovas, Sveikatos ir vartotojų reikalų GD, Europos Komisija.

Dėl savo kompleksinio pobūdžio elektroninė prekyba turi griaunamąjį poveikį ir 
įmonėms, ir politikos kūrėjams. Todėl reikia integruoto būdo jos keliamiems 
uždaviniams spręsti. 2011 m. kovo 21 d. vidaus rinkos sąlygų rezultatų suvestinėje 
nurodyta, kokia pažanga jau padaryta elektroninės prekybos srityje. Ši suvestinė papildo 
2009 m. tyrimo1 „Tarpvalstybinės elektroninės prekybos ES įvertinimas kontrolinių 
pirkimų būdu“, kurį atliko Sveikatos ir vartotojų reikalų GD, rezultatus ir 2009 m. 
komunikatą ir darbo dokumentą dėl tarptautinės elektroninės prekybos.

Valstybių narių viduje elektroninė prekyba stabiliai auga, tačiau taip nėra tarptautiniu 
mastu. Yra įrodymų, kad ją išbandę vartotojai iš esmės būna patenkinti ir toliau ja 
naudojasi. Kiti, neišbandžiusieji, linkę ir toliau nenoriai ja naudotis. Tai perša mintį, kad 
paklausos pusėje yra didžiulė pasitikėjimo problema. Turime sumažinti vartotojų 
nuogąstavimus, kad kas nors bus negerai.  Mums reikia patikimos tarpvalstybinės 
teisėsaugos, veiksmingos tarptautinės tiesioginio ryšio ginčų sprendimo sistemos, kad 
galėtume spręsti galimus konfliktus. Padėti gali ir Europos vartotojų apsaugos centrai. 
Turėtume susieti pasitikėjimo elektronine prekyba kūrimo klausimą su realiu vartotojų 
elgesiu.

Susiskaidymą matome ir paklausos atžvilgiu; vartotojai nežino, kokių pasiūlymų galima 
gauti iš tarp valstybių prekiaujančių mažmenininkų. Yra apie 300 interneto svetainių 
kainoms palyginti, tačiau tik kelios iš jų yra tarpvalstybinės. Reikia daugiakalbių visos 
Europos kainų palyginimo interneto svetainių. Nesumažindami pasirinkimo, turėtume 
apriboti interneto galią taip, kad palyginimai, pavyzdžiui, kainos ir kokybės, labiau 
padėtų vartotojams ir būtų prasmingesni.

Mūsų tikslas turėtų būti pasiekti, kad elektroninė prekyba būtų patikima alternatyva ja
norintiems pasinaudoti vartotojams ir įmonėms. Tai kelia stiprų konkurencinį spaudimą, 
išjudina rinkas ir gilina vidaus rinką. Tai gali būti naudinga net internetu neperkantiems 
žmonėms.

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kuriuo siekiama įvertinti trūkstamą Europos elektroninės 
                                               
1 Agentūros „YouGovPsychonomics“ Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų 

generalinio direktorato užsakymu atliktas tyrimas „Tarpvalstybinės elektroninės prekybos 
ES įvertinimas kontrolinių pirkimų būdu“, kuris buvo paskelbtas 2009 m. spalio 20 d.
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prekybos potencialą, o apie šio tyrimo rezultatus bus informuojama būsimame 
komunikate.

4. Europos skaitmeninė darbotvarkė ir elektroninė prekyba, pranešėjas Miguel 
GONZALEZ-SANCHO, skyriaus vadovo pavaduotojas, Informacinės visuomenės ir 
žiniasklaidos GD C1: skaitmeninė darbotvarkė: politikos koordinavimas.

Europos skaitmeninė darbotvarkė yra viena iš 7 2020 m. strategijos pavyzdinių 
iniciatyvų, kurios tikslas apibrėžti Europos IRT politiką. Vienas iš pagrindinių iššūkių –
susiskaidžiusi rinka, kuri kliudo elektroninei prekybai ir dėl kurios reikia integruoto 
požiūrio, kad būtų galima pagerinti padėtį. Tik 8 proc. pirkėjų internetu perka iš kitos 
šalies. 60 proc. tiesioginio ryšio užsakymų nepavyksta dėl techninių ir (arba) teisinių 
priežasčių. Vis dar trūksta pasitikėjimo elektroniniu privatumu ir tai yra vienas iš 
didžiausią rūpestį keliančių dalykų. Kita svarbi problema – intelektinės nuosavybės 
tvarkymas visoje Europoje. Sandoriams ir mokėjimams internetu taip pat kyla kliūčių, 
pavyzdžiui, dėl elektroninių parašų, dėl bankų mokesčių ir pan.

Kaip galime sukurti skaitmeninį pasitikėjimą? Kokios yra vartotojų teisės? Kokios yra 
vartotojų teisės, apie kurias vartotojai iš tiesų žino? 

Kiti Europos skaitmeninės darbotvarkės veiksmai, be kitų, yra tokie:

 bus peržiūrėta ES duomenų apsaugos sistema,
 bus toliau tiriama, kaip spręsti tiesioginio ryšio ginčus, tai sudarys dalį 

galimų Komisijos pasiūlymų dėl alternatyvaus ginčų sprendimo, taip pat 
reikia apsvarstyti kolektyvinio kompensavimo galimybes,

 iki 2012 m. turi būti sukurta suinteresuotųjų subjektų platforma dėl 
tiesioginio ryšio patikimumo ženklų.

2011 m. birželio mėn. įvyks pirmoji skaitmeninės darbotvarkės asamblėja.

5. 1-ojo darbo grupės posėdžio išvadose dalyviai nusprendė, kad dar reikėtų apsvarstyti 
tokias temas:

Elektroninė prekyba susijusi ne tik su pačios elektroninės prekybos plėtimu, tačiau ir su tuo, 
kaip vartotojai ir įmonės yra pasirengę parduoti ir pirkti tiesioginiu ryšiu tarptautiniu mastu. 
Tai susiję ne tik su kaina, tai net labiau susiję su platesniu pasirinkimu ir konkurencijos 
gerinimu bei skaidrumu, o tai, savo ruožtu, sugriežtintų standartus ir veiksmingumą visame 
mažmeninės prekybos sektoriuje. Taip pat tokia prekyba gali sukurti daugiau darbo vietų. 
Elektroninė prekyba turi tapti patikima įprasto pirkimo alternatyva.

Būtina pašalinti dabartinį vidaus rinkos susiskaidymą elektroninės prekybos srityje ir 
užtikrinti tinkamą teisėsaugą. Tiesioginio ryšio mokėjimų srityje mes judame link 
mikromokėjimų sistemos kūrimo. Šiuo metu vis dar egzistuoja minimalios sumos, todėl 
daugeliu atvejų vartotojai sumoka per daug.

Reikia užkirsti kelią neteisėtai veiklai, kaip antai vaikų pornografijos svetainės. Kaip greitai 
tokias svetaines būtų galima pašalinti iš interneto platformų? Šiuo metu teisėsauga daugiausia 
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dėmesio skiria intelektinės nuosavybės teisėms, tačiau reikia, kad ji aprėptų daugiau. 
Teisėsauga turi veikti horizontaliu būdu. Kokius atgrasymo veiksmus galima numatyti? Ar 
įvardijimas ir sugėdinimas yra pakankamai veiksmingi atgrasymo veiksmai? 

Galima sukurti tiesioginio ryšio naudotojų elgesio kodeksą. Kokia galėtų būti tokio elgesio 
kodekso aprėptis (asmeninė ir materialioji)? Kokia informacija ir kokios paslaugos turi būti 
teikiamos tiesioginio ryšio naudotojams?
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Antrasis darbo grupės posėdus, 2011 m. balandžio 19 d.
10.00–12.30 val., ASP 1E1 Briuselis

Kaip sukurti pasitikėjimą elektronine prekyba

1. Darbo grupės elektroninės prekybos klausimais koordinatorius Pablo Arias Echeverría
pasveikino dalyvius ir paaiškino, kad šis posėdis yra antrasis iš suplanuotų 4 posėdžių ir 
kad tai pirmasis atviras posėdis, kuriame dalyvauja ne tik politikos kūrėjai iš Europos 
Parlamento ir Europos Komisijos, bet ir suinteresuotieji subjektai. 2-ajame darbo grupės 
posėdyje daugiausia dėmesio buvo skiriama temai Kaip sukurti pasitikėjimą elektronine 
prekyba.

2. Vartotojų teisių direktyva ir elektroninė prekyba, pranešėjas Andreas Schwab, 
Europos Parlamento narys. Pranešėjas dėl Vartotojų teisių direktyvos .

Andreas Schwab pabrėžė glaudžią elektroninės prekybos ir vartotojus ginančių teisės 
aktų derinimo sąveiką. Vartotojai nori žinoti savo teises, o prekybininkai nori vieno, o 
ne daugybės, įstatymų rinkinio, kuriuo galėtų remtis.

Tebėra daug problemų, kurios neišspręstos naujojoje Vartotojų teisių direktyvoje. 
Vartotojų teisių direktyva yra pirmasis žingsnis, po kurio bus kitų priemonių. Reikia 
ištirti, kaip pasinaudoti šios direktyvos nuostatomis, kad jos padėtų plėtoti elektroninę 
prekybą. Dvi svarbiausios nuostatos: atsisakymo teisės ir garantijos.

Atsisakymo teisė

Labai svarbu išplėsti ir suvienodinti atsisakymo teisę 27 ES valstybėse narėse. Reikia 
priemonės, kuria naudodamiesi klientai galėtų vienu veiksmu atsisakyti sutarties. Žinant, 
kad yra tokia teisė, elektroninė prekyba išaugs. Reikia vieno ES taisyklių rinkinio vienos 
rūšies sutartims. Didžiausios parduotuvės gali siūlyti mažiausias kainas, tačiau net 
didžiausios prekybos vietos kartais gali neapimti visos ES, o naudojantis elektronine 
prekyba būtų galima tam tikrus produktus pasiekti net atokiausiose ES teritorijose.

Tačiau vartotojų apsauga turi savo kainą; ją reikėtų įtraukti į numatomas išlaidas. 
Vartotojų teisių direktyvos 11 straipsnyje numatomas priminimas vartotojams apie 
realias sandorio išlaidas, kurios bus patiriamos, taip kuo labiau padidinant skaidrumą, 
nes tai padidintų pasitikėjimą ir tokia priemonė daug nekainuotų.

Garantija

Vartotojų teisių direktyvos 4 straipsnyje nustatomos vartotojui teikiamos garantijos. 
Norėdamas gauti daugiausia naudos iš garantijos, asmuo turi atkreipti dėmesį ne tik į tai, 
keleriems metams suteikiama garantija, tačiau ir į gaminio kokybę. Tačiau šioje srityje 
dar reikia daug pasiekti.

3. Elektroninė prekyba ir vartotojai Europoje, pranešėja Ursula Pachl, Europos vartotojų 
organizacijų asociacijos direktoriaus pavaduotoja
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P. U. Pachl savo pranešimą pradėjo pristatydama faktinę tarpvalstybinės elektroninės 
prekybos padėtį. Vienas iš pagrindinių iššūkių – rinkos susiskaidymas, kuris kliudo 
elektroninei prekybai, ir reikia integruoto požiūrio, kad būtų galima pagerinti padėtį. Tik 
10 proc. pirkėjų internetu perka iš kitos šalies. Vartotojus, kurie dar nesinaudoja 
tarpvalstybine elektronine prekyba, galima suskirstyti į dvi grupes: a) tuos, kuriems 
nepakanka pasitikėjimo, kad jie dalyvautų tarpvalstybiniuose elektroninės prekybos 
sandoriuose, ir b) tuos, kurie nori pirkti internetu iš kitų šalių, tačiau dėl įvairių 
priežasčių negali to padaryti, pavyzdžiui, dėl intelektinės nuosavybės teisėmis pagrįstų 
pardavimo apribojimų, ne visur galimo pristatymo ir pan.

Vartotojams nerimą kelia įvairūs su tarptautine elektronine prekyba susiję dalykai, tarp 
jų ir: sukčiavimas, nežinojimas, ko būtų galima imtis, „jei kas nors būtų ne taip“, ir kaip 
susigrąžinti pinigus; su prekių pristatymu susijusios problemos; kalbos barjerai; 
plačiajuostė prieiga; skaitmeninis raštingumas; mažas apmokėjimo priemonių ir 
susijusių mokesčių pasirinkimas; intelektinės nuosavybės teisės; tarptautinis 
aptarnavimas po pardavimo; prieš konkurenciją nukreipta praktika; asmens duomenų 
apsauga.

Europos vartotojų organizacijų asociacija nemano, kad elektroninio parašo priemonė yra 
tai, ko vartotojai iš tiesų norėtų kaip pavyzdinės bendros skaitmeninės rinkos 
iniciatyvos. 

Paskutinėje Eurobarometro apklausoje prekybininkai nurodė, kad, jų nuomone, 
vienodos taisyklės visoje ES nelabai paveiktų elektroninę prekybą, todėl Europos 
vartotojų organizacijų asociacija mano, kad naujos sutarčių tarp bendrovių B ir C teisės 
iniciatyvos nereikia.

Kai bus galutinai patvirtinta vartotojų teisių direktyva, bus padaryta su nuotolinio 
pardavimo taisyklėmis susijusi pažanga. Europos vartotojų organizacijų asociacijos 
nuomone, Parlamentui pavyko pasiekti keletą gerų aspektų, pagal kuriuos bus pagerinta 
vartotojų apsauga tiesioginio ryšio sandoriuose. Šioje srityje, be kitų dalykų, reikia 
atkreipti dėmesį į tokius Parlamento tekste esančius dalykus: įtrauktos taisyklės dėl 
išlaidų internete spąstų, tačiau patvirtinimas, kad vartotojas žino apie tai, kad už 
pasiūlymą reikia mokėti, neturėtų būti pakeistas tiesiog paprasta registracija internete; 
remiantis EP tekstu, išlaidas už prekių grąžinimą atsisakant sutarties patirtų 
prekybininkas, jei prekių vertė didesnė nei 40 EUR; ne taip gerai yra tai, kad Parlamento 
tekste kol kas buvo pernelyg daug teisės atsisakyti išimčių; turėtų būti draudžiama 
taikyti pernelyg didelius kredito kortelės naudojimo mokesčius; turėtų būti įtraukta 
konkretesnė apsauga perkant skaitmeninį turinį;

be to, Europos vartotojų organizacijų asociacija mano, kad reikia gerinti verslo srities 
švietimą (nes dabar, regis, daugiausia dėmesio skiriama vartotojų švietimui);

reikia toliau plėtoti alternatyvų ginčų sprendimą ir tinkamai taikyti reglamentą „Roma 
I“, nes tai turėtų padėti išaiškinti tarptautinės privatinės teisės taikymą šioje srityje;

Europos vartotojų apsaugos asociacija šiuo metu dirba, siekdama sukurti „pavyzdinę ES 



CM\872357LT.doc 11/35 PE467.179v03-00

LT

sutartį“ pirkimui internetu, kuri turėtų būti susieta su alternatyvia tiesioginio ryšio ginčų 
sprendimo schema; ši iniciatyva galėtų padėti kurti ES pasitikėjimo ženklą; vartotojams 
suteikti visus reikiamus duomenis apie prekybininkus yra svarbus teisinis 
įsipareigojimas; būtina didinti visų kartų skaitmeninį raštingumą.

4. Pašto paslaugos ir elektroninė prekyba, pranešėjas Werner Stengg, skyriaus vadovas. 
Vidaus rinkos ir paslaugų GD, E3 – tiesioginio ryšio ir pašto paslaugos. Europos 
Komisija.

Naujai restruktūrizuotame Vidaus rinkos ir paslaugų GD elektroninė prekyba ir pašto 
paslaugos sujungtos. Pašto paslaugos yra svarbios pačios savaime ir socialiniu požiūriu, 
nes jomis užtikrinama socialinė sanglauda ir jos padeda pasiekti atokiuose regionuose 
gyvenančius gyventojus. Neseniai pašto paslaugos buvo liberalizuotos, bent daugumoje 
valstybių narių, tai buvo daroma kartu sukuriant įvairias apsaugines priemones. 
Pagrindinės problemos yra paslaugų kokybė, jų suteikimas laiku ir reguliariai. Taip pat 
svarbu: nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmuo; patvirtinimo ir licencijavimo 
režimai; universalūs aptarnavimo įsipareigojimai; su įdarbinimu susiję klausimai ir pan. 
Kai kurios valstybės šį liberalizavimą pasieks tik po dvejų metų.

Jei pašto liberalizavimas turi atnešti maždaug tiek pat naudos ir privatiems, ir verslo 
klientams, būtina, kad į rinką galėtų veiksmingai ateiti naujos bendrovės (licencijavimo 
reikalavimai, pristatymo infrastruktūra, darbo teisės poveikis, konkurencijos teisė 
siekiant išvengti iškraipymo, ir pan.).

Dėl elektroninių pakaitalų ir finansų krizės gerokai sumažėjo siunčiamo pašto apimtis, 
nors siuntinių daugėja dėl plintančios elektroninės prekybos veiklos.

Kalbėdamas apie pašto paslaugų ir elektroninės prekybos ryšį, W. Stengg pritarė 
U. Pachl išsakytiems rūpestį keliantiems dalykams, dėl kurių fizinį pristatymą ir tiekėjai, 
ir pirkėjai laiko kliūtimi. Jis taip pat pabrėžė, kad tarpvalstybinės elektroninės prekybos 
atveju tarptautiniam siuntinių pristatymui taikomi didesni tarifai nei pristatymui šalies 
viduje. Kainų skirtumus galima paaiškinti įvairiais veiksniais: paslaugų kokybe; 
stebėjimo ir sekimo paslauga; atstumu; laiku; vandens sienomis tarp regionų ir pan.

2011 m. spalio mėn. bus paskelbtas siuntinių pristatymo paslaugų tyrimas.

5. Pašto paslaugos ir elektroninė prekyba, perspektyva, žvelgiant iš privačiojo sektoriaus, 
pranešėjas Carsten Hess, Įmonių atstovybės Briuselyje viceprezidentas ir vadovas. 
„Deutsche Post DHL“

Trys sparčiai augančios prekybos trikampiai šiandien sudaro beveik 50 proc. visos 
prekybos pagal pristatymo apimtis ir tikimasi, kad ateinančiais metais jie sparčiai augs:

 Europa jiems nepriklausys.

Tai bus prekyba:
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 tarp Azijos šalių (28 %), tarp Azijos ir Lotynų Amerikos (5 %) ir tarp Azijos ir 
Afrikos (18 %), 

 taip pat tarp Lotynų Amerikos šalių (augimas 18 %), tačiau augimas prasidės nuo 
itin žemo lygio.

Kodėl tai svarbu elektroninei prekybai ES viduje? 

 Daug ES perkamų vartotojų produktų gabenami iš Azijos (t. y. elektronika, mados 
prekės).

 Šioje pasaulinėje prekyboje dalyvauja daugiausia Europos logistikos bendrovės 
(apie 15 iš 20 rinkos lyderių augančioje Azijos vidaus rinkoje yra iš Europos).

 Dėl to Europos logistikos bendrovėms tokia svarbi bendroji rinka. Europai reikia 
elektroninės prekybos augimo ir visiškai veikiančios bendrosios rinkos, kurioje 
būtų pašalintos daug kainuojančios kliūtys, kliudančios ir vartotojams, ir logistikos 
bendrovėms!

Po krizės pasaulinė siunčiamo pašto apimtis sumažėjo nuo 3 iki 5 proc. 2010 m., tačiau 
tikimasi, kad tarptautinis siuntinių gabenimas ir toliau augs, nes prie tokio augimo 
prisideda auganti tarpvalstybinė elektroninė prekyba1. Įvairių elektroninės prekybos 
produktų galia įsigyti tik naudojantis tarptautine elektronine prekyba, o dažnai produktų, 
kurių galima įsigyti šalies viduje, užsienyje netgi galima įsigyti pigiau.

Tačiau pristatymas yra svarbus elektroninės prekybos ir nuotolinio pardavimo veiksnys. 
Vežant krovinius, be kitų dalykų, reikia atsižvelgti į tokius dalykus: gabenimo teises; 
patikimumą; pristatymo greitį; vartotojams palankų aptarnavimą ir prekių grąžinimo 
politiką.

Įgyvendinant kontrolę reikia vieno langelio principo reglamentavimo paslaugoms teikti. 
Reikia subalansuoti duomenų srautus tarp šalių ir privatumą, kad bendroji rinka galėtų 
toliau plėtotis, todėl reikia greitai peržiūrėti Direktyvą 95/46/EB dėl duomenų apsaugos, 
įskaitant transatlantinius ar net pasaulinius standartus. Taip pat reikia kuo labiau 
supaprastinti ir suvienodinti PVM taisykles; taip pat reikia išsiaiškinti dėl sandėliavimo 
paslaugų – kurie ir kieno įstatymai, įskaitant PVM įstatymus, taikomi; ekologiniai ir 
kelių mokesčiai (t. y. ES eurovinjetė) padidins elektroninės prekybos klientų mokesčius 
ir išlaidas.

Neseniai EP nariai FRONTEX iškėlė intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo 
klausimą prekių, kurios yra ties išorinėmis ES sienomis, atžvilgiu. Tai būtų neteisinga, 

                                               
1 Europos Sąjunga
TNT: – 7 %
La  Poste France: – 3,5 %
ä veicarijos paö tas: – 2,3 %
JK karaliö kasis paö tas: – 5 %
Posten Norden (DK, SWE): – 10 % (DK: – 50 % per pastaruosius 10 metų)

U˛sienyje
USPS: – 3,5 % (–25 % per pastaruosius 5 metus)
Kinijos paö tas: – 2,8 % per pirmus 5 2010 m. mėnesius
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nes nepadidintų apsaugos, tačiau gerokai kliudytų pašto ir skubaus pristatymo 
grandinėms ir neteiktų jokios naudos.

Baltojoje knygoje dėl transporto iki 2030 m. siekiama 30 proc. gabenimo nukreipti 
geležinkeliais ir vidaus vandens keliais. Tai tikriausiai sunaikintų tokius elektroninės 
prekybos verslo modelius kaip pristatymas kitą dieną.

6. Į 2-ojo darbo grupės poėdžio išvadas dalyviai įtraukė tokias nuostatas:

Dabartinį bendrosios rinkos susiskaidymą tarp 27 valstybių narių ir PVM skirtumus reikia 
panaikinti, taip pat reikia didinti vartotojų ir prekybininkų pasitikėjimą elektronine prekyba. 
Galbūt elektroninė prekyba turėtų tapti 28-ąja valstybe nare ir taip būtų pašalintos dabartinės 
kliūtys.

Taip pat reikia pabrėžti MVĮ vaidmenį, nes jos yra varomoji Europos ekonomikos jėga. 
„Google“ yra svetainė, kurios pavadinimas „Connecting Businesses“ (liet. jungiame verslus), 
kurioje prijungiamos MVĮ ir taip skatinamas MVĮ įsitraukimas į elektroninį prekybą.

Reikia visa apimančio požiūrio į tai, ko reikia elektroninei prekybai. Būsimu komunikatu dėl 
elektroninės prekybos siekiama dagiau, nei pasiūlyta naujojoje Vartotojų teisių direktyvoje.

Greta naujojo Bendrosios rinkos akto turėtų būti sukurtas Bendrosios elektroninės prekybos 
aktas.
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Trečiasis darbo grupės posėdis, 2011 m. gegužės 3 d.
10.00–12.30 val., ASP 1G 1 Briuselis

Duomenų apsaugos poveikis, interneto platformų vaidmuo ir kaip įsteigti ES 
pasitikėjimo ženklą elektroninės prekybos vartotojams?

1. Trečiojo darbo grupės elektroninės prekybos klausimais posėdžio pirmininkas 
Antonio Correia De Campos pasveikino dalyvius ir paaiškino, kad jis pakeis Pablo 
Ariasą Echeverria – šios sesijos darbo koordinatorių. Tai antrasis atviras posėdis, 
kuriame dalyvauja ne tik politikos kūrėjai iš Europos Parlamento ir Europos 
Komisijos, bet ir suinteresuotieji subjektai.

A. Correia De Campos paaiškino, kad pirmojo (uždaro) posėdžio tikslas buvo apskritai 
įvertinti dabartinę elektroninės prekybos padėtį Europoje ir kliūtis, su kuriomis 
šiandien vis dar susiduriame, taip pat pagrindines Europos Sąjungos institucijų 
pradėtas iniciatyvas, skirtas joms įveikti.

Antrajame posėdyje, kuris buvo pirmasis atviras posėdis, kuriame galėjo dalyvauti 
suinteresuotieji subjektai, daugiausia dėmesio buvo skiriama pasitikėjimo elektronine 
prekyba temai. Vyko įdomios diskusijos dviem pagrindinėmis temomis: vartotojų 
teisės ir pašto paslaugos, šiose srityse Europoje reikia aptobulinimų siekiant išplėsti 
elektroninę prekybą. . 

Trečiojo posėdžio tikslas – per 5 intervencijas ir po jų sekančias diskusijas išnagrinėti 
tris pagrindines temas: a) duomenų apsaugos poveikį elektroninei prekybai; b) 
interneto platformų vaidmenį ir c) kaip pradėti taikyti pasitikėjimo ženklą, tiksliai 
informuojant vartotojus ir naudotojus.

2. Duomenų apsauga elektroninėje prekyboje, pranešėja Marie Hélène Boulanger, 
skyriaus vadovė, C3 skyrius, Teisingumo, laisvės ir saugumo GD. Europos Komisija.

Direktyvos 95/46/EB tikslas dvejopas: a) apsaugoti asmenų teises ir laisves, susijusias 
su duomenų privatumu; b) laisvas informacijos judėjimas bendrojoje rinkoje. Kalbant 
konkrečiai apie elektroninę prekybą, abu šie duomenų apsaugos direktyvos aspektai 
yra dvi vienos monetos pusės: viena vertus, kuriamos tiesioginio ryšio elektroninės 
platformos, kita vertus – siekiama apsaugoti vartotojus ir jų privatumą. Pirmiau 
nurodytai direktyvai šiuo metu jau 16 metų, tačiau nepaisant to, ji vis dar galioja ir, 
kaip matyti iš daugybės pernai metais Teisingumo laisvės ir saugumo GD surengtų 
konsultacijų rezultatų, ji yra būtina siekiant iš naujo įvertinti duomenų apsaugos 
koncepciją atsižvelgiant į šiandienos aplinkybes ir sustiprinti teisinę vidaus rinkos 
sistemą.

Direktyvą, tokią, kokia ji yra, įgyvendino visos valstybės narės, tačiau ji yra labai 
skirtingai įgyvendinama, taip pat skiriasi duomenų perdavimo ir duomenų kontrolės 
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sąnaudos.

Interneto kompiuterija, ypač tokia, kurioje naudojama programinė įranga, bendrinti 
ištekliai ir informacija yra nuotoliniuose serveriuose (angl. in the cloud), gali kelti 
„naujų“ duomenų apsaugos iššūkių. Šioje srityje gerokai išaugo vidaus rinkos 
vaidmuo. Jis apima daugiau nei internetas ir socialinės platformos; vidaus rinkoje 
kalbama apie elektroninę prekybą. Būtinas duomenų skaidrumas bei galimybė taisyti 
ar ištrinti duomenis, taip pat galimybė pranešti apie pažeidimus – tai esminė problema.

Todėl labai svarbu suderinti šios srities taisykles, norint sukurti teisinę aplinką, kurią 
galima geriau prognozuoti.  Reikia sumažinti administracinę naštą ir supaprastinti 
pranešimo reikalavimus. Tai padėtų pagerinti pasitikėjimą internetu ir tiesioginio ryšio 
aplinka.

Privatumas ir duomenų saugumas yra daugiausia nerimo vartotojams keliantys 
dalykai, galintys kliudyti žmonėms pirkti tiesioginiu ryšiu. Skaitmeninėje aplinkoje 
reikia atsižvelgti į visus susijusius interesus ir teises, taip pat reikia užtikrinti visišką 
pagrindinių laisvių apsaugą.

3. Verslo perkėlimas į internetą, „Google“ iniciatyva, pranešėjas Julien Blanchez, 
šalies rinkodaros vadovas, „Google“ Belgija.

„Google“ teikia įvairių paslaugų ir priemonių visų dydžių įmonėms. Dėl tokių 
programų kaip „Google Places“, „Google Ad Words“ ir „Google Apps“ viso pasaulio 
verslininkai gali plėsti savo verslą ir pasiekti sėkmę. Prieš pusantrų metų „Google“ ir 
kiti pagrindiniai partneriai, kaip antai pašto pramonė ir telekomunikacijų pramonė, 
pradėjo iniciatyvą „Get your business online“ (GYBO, liet. perkelk verslą į internetą). 
Šiuo metu ji apima 13 šalių. Vien tik JK daugiau nei 100 000 MVĮ pasinaudojo šia 
iniciatyva, kad atsirastų internete. Britų pavyzdį (angl Getting British Business Online, 
GBBO, perkelk britų verslą į internetą) galima rasti  http://www.gbbo.co.uk/.

Belgija šiuo metu santykinai atsilieka pagal MVĮ, kurios naudojasi internetu 
pardavimui ir žinomumui didinti, skaičių. 95 proc. Belgijos MVĮ turi interneto prieigą, 
tačiau interneto svetainę turi tik 49 proc. tokių įmonių. Be to, 93 proc. interneto 
svetainės neturinčių įmonių atrodo nepalenkiamos tuo klausimu, jų manymu, joms 
tokios svetainės ir nereikia. Priešingai, Brazilijoje tik 41 proc. mano, kad joms 
nereikia interneto svetainės, norint vykdyti veiklą. Problema yra ne tik prieiga, tačiau 
ir informuotumas. Neinformuotumas, regis, yra pagrindinė priežastis, dėl kurios kyla 
pirmiau minėtas pasipriešinimas, o ne pasitikėjimas. Taip pat daug MVĮ mano, kad 
turėti interneto svetainę ir ją prižiūrėti pernelyg ilgai užtruktų, kad tai atitrauktų jas 
nuo pagrindinio verslo. Tačiau interneto parduotuvė, turint omenyje jos potencialą, 
būtų neatsiejama jų pagrindinio verslo dalis.

JK internetas sudaro 7,2 proc. BVP, o Belgijoje jis apima mažiau nei 3 proc.  Tokioje į 
MVĮ orientuotoje šalyje kaip Belgija tai išties yra neišnaudota proga. Yra įvairių 
smulkių verslininkų sėkmės istorijų, kurias lėmė jų buvimas internete. Pirmasis 
žingsnis – būti; antrasis, ne mažiau svarbus žingsnis – būti žinomam.

Padėti MVĮ būti matomesnėms internete yra tai, ko siekia „Google“ savo interneto 
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reklama. Plečiant savo interneto parduotuves į kitas šalis, MVĮ rinką galima išplėsti iki 
pasaulinio masto. Iššūkis išmokti naudotis internetu ir įkurti interneto svetainę yra tik
laikinas. GYBO iniciatyva siekiama išlėsti Belgijos verslą, kaip ir kitus, į pasaulinę 
rinką, nes tai padėtų MVĮ sėkmingiau klestėti. Todėl tarpvalstybinė elektroninė 
prekyba turi būti prioritetas, kitaip ateityje pasiskirstymas ir toliau bus netolygus.

4. Mažosios ir vidutinės įmonės, elektroninė prekyba ir Europos Komisijos pasiūlymas 
dėl elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo, pranešėjas Danny Bunch, skyriaus 
ENTR GD/D3 vadovo pavaduotojas, atsakingas už IRT, skirtas konkurencingumui ir 
pramonės naujovėms. Europos Komisija.

Europoje vis dar yra daug galimybių tobulinimams, susijusiems su IRT ir pramonės 
naujovėmis. IRT galima daug geriau išnaudoti didinant konkurencingumą ir augimą, 
turint omenyje, kad IRT išleidžiama 3–5 kartus daugiau pinigų, nei jų investuojama į 
kitus sektorius.

D. Bunch aptarė keturias pagrindines temas, taip siekdamas parodyti, kaip galima 
toliau plėtoti IRT naudojimą:

 elektroninio verslo rėmimo tinklas,
 elektroniniai įgūdžiai konkurencingumui didinti,
 IRT standartizavimas,
 elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymas.

Elektroninio verslo rėmimo tinklu siekiama stiprinti politikos kūrimą vietos 
lygmeniu ir padedama įtraukti vietos MVĮ veiksmus į tiekimo grandines. Elektroninio 
verslo rėmimo tinklas sujungia daug MVĮ ir taip įtraukia jas į skaitmenines tiekimo 
grandines. Norint išbandyti šią iniciatyvą, imamasi 3 veiksmų tokiuose sektoriuose: 1) 
mados ir tekstilės sektoriuje (veiksmas vykdomas nuo 2008 m., dėl jo gerokai 
padidėjo pardavimas); 2) automobilių sektoriuje ir 3) transporto ir logistikos 
sektoriuje.

Šie trys sektoriai pasirinkti todėl, kad šiuose sektoriuose veikia daug MVĮ. Kitais 
metais Įmonių ir pramonės GD planuoja įtraukti ir maisto pramonės sektorių bei 
turizmo sektorių.

Europos elektroninių įgūdžių darbotvarkėje dėmesys skiriamas švietimo 
įgūdžiams, kurių reikia verslininkams. Joje yra įgūdžių karjeros portalas, taip pat IRT 
karjeros gairės. Ši darbotvarkė buvo populiarinama visoje ES 2010 m. kovo mėn. per 
elektroninių įgūdžių savaitę, o kitas populiarinimas bus atliekamas 2012 m. kovo mėn.

Elektroninių įgūdžių darbotvarkė orientuota į verslininkams reikalingas žinias. Yra 
daug procesų, kuriuos reikia priimti, kad jie papildytų šį procesą.

Kalbant apie IRT standartizavimą, verslininkai turi žinoti, koks yra pagrindinis 
verslas, kurio jiems reikia. Yra daug elektroninės politikos krypčių, kurias reikia 
priimti, kad jos papildytų šį procesą. Šios politikos kryptys bus veiksmingos tik 
tuomet, jei jų pagrindas bus atvirieji standartai. Didžioji dalis IRT standartizavimo 
vyksta už tinklo ribų pasauliniuose konsorciumuose, todėl reikia atnaujinti IRT 
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standartus, kad jie atitiktų realybę. Raginama priimti naują standartizavimo teisės aktų 
paketą ir komunikatą dėl standartų, kuriamų siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
o Komisija 2011 m. gegužės 24 d. paskelbs naują reglamentą dėl horizontaliųjų šios 
srities taisyklių.

Atnaujinus ankstesnius Tarybos sprendimus, susijusius su IRT, bus sukurta IRT 
standartizavimo platforma, todėl bus galima geriau pasinaudoti standartais, sukurtais
už IRT sistemos ribų.

Elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymas – elektroninis sąskaitų faktūrų 
informacijos (sąskaitų pateikimo ir apmokėjimo) perdavimas tarp verslo partnerių 
(tiekėjo ir pirkėjo). Dėl elektroninio sąskaitų faktūrų išrašymo naujajame 2010 m. 
gruodžio mėn. komunikate pabrėžiama, ko taip galima pasiekti, ir siūlomi veiksmai, 
kaip iki 2020 m. elektroninį sąskaitų išrašymą padaryti vyraujančiu sąskaitų išrašymo 
būdu Europoje. Tam būtina valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų parama. 
Išrašant sąskaitas faktūras elektroniniu būdu sumažinama rankinė sąveika, suteikiama 
daugiau patogumo vartotojams ir toks būdas yra mažiau apsunkinantis, taip pat 
ekologiškesnis. Tačiau jam būtina prieiga prie interneto, taip pat, jei vartotojams 
priimtinesnės popierinės sąskaitos faktūros, jie turėtų turėti galimybę gauti ir jas. 
Komisijos komunikate siūlomi keturi pagrindiniai su elektroninių sąskaitų faktūrų 
išrašymu susiję veiksmai:

 pagerinti teisinę Europos sistemą ir taip užtikrinti teisinį tikrumą bei aiškią 
techninę elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo aplinką, kad būtų lengviau visur 
priimti tokį išrašymo būdą, ypač svarbu peržiūrėti PVM taisykles ir elektroninius 
parašus;

 skatinti atvirų ir suderinamų elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo sprendimų 
kūrimą, pagrįstą bendru standartu; 

 įtraukti privatųjį sektorių ir ypatingą dėmesį skirti MVĮ poreikiams;

 remti elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo diegimą, kuriant organizacines 
struktūras, pavyzdžiui, nacionalinio elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo ar 
Europos įvairių suinteresuotųjų subjektų forumą.

Nacionalinis forumas dėl sąskaitų faktūrų išrašymo kuriamas kartu su 
suinteresuotaisiais subjektais, kad Komisija galėtų geriau nustatyti, kokius trūkumus 
dar reikia šalinti.

5. Tiesioginio ryšio platformos ir MVĮ, nauja ekosistema, pranešėjas Stefan Krawcyk, 
vyresnysis direktorius ir patarėjas Europai dėl vyriausybinių santykių. „EBay“ 
Europa.

„E-bay“ yra tiesioginio ryšio ekosistema, kuria naudodamiesi žmonės gali pateikti savo 
produktus ar parduotuves internete, neatskleisdami privačių savo duomenų. „E-bay“ 
veikia struktūra, kuria naudojantis galima spręsti ginčus, taip pat grąžinti produktus, taip 
pat ir bendresniu požiūriu rūpinamasi klientais. Internetas yra saugi aplinka, tačiau jei 
kas nors nutinka ne taip – tai mato visi. Tad, tiesą sakant, tai labai patikima aplinka. 
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Kartais internetinės parduotuvės sukūrimas išgelbsti smulkų verslą.

„E-bay“ galima būti daugiau nei asmeninė interneto parduotuvė, nes iš esmės „E-bay“ 
yra internetinis prekybos centras, kuriame yra didžiulė pasiūla, o mažmeninės prekybos 
pardavėjai daugiausia profesionalai. Pardavėjai vertinami taikant „E-bay“ pasitikėjimo 
ženklo sistemą, kurios pagrindas – klientų atsiliepimai. Pagal atsiliepimus greičiau nei 
įprastoje parduotuvėje galima pamatyti, ar iš tiesų patikimas konkretus pardavėjas. Taip 
pat yra tiesioginio ryšio mokėjimų pasirinkimas, kaip antai „Paypal“, kai vartotojai 
neprašomi atskleisti savo mokėjimo duomenų „E-bay“.

Jei „prekės“ netenkina, su tokiu tarpininku kaip „E-bay“ galima išsyk išspręsti 
problemą, o kai kuriais atvejais vartotojas netgi atgauna pinigus neužduodant jam jokių 
klausimų. „E-bay“ sumoka klientui, o reikalą sprendžia tiesiogiai su mažmeninės 
prekybos pardavėju, kad pirkėjams nereikėtų daug vargti.

Tačiau mažmeninės prekybos pardavėjai turi vis atnaujinti savo interneto svetainę ir 
pasirūpinti, kad ji gerai veiktų. Taip pat reikia pritraukti „eismą“ į savo svetainę ir prie 
savo produkto. „E-bay“ aprūpina paprasta ir patogia priemone internetinei parduotuvei 
įkurti. Europos „E-bay“ yra užsiregistravę daugiau nei 90 mln. asmenų. Pavyzdžiui, 
Maltoje, beveik visi turintieji interneto prieigą yra užsiregistravę „E-bay“.

Finansų krizių metu daugelis verslininkų būtų bankrutavę, jei jie nebūtų naudojęsi 
tiesioginio ryšio aplinka, kaip antai „E-bay“.

6. Patikimos parduotuvės, privačiojo sektoriaus iniciatyva, siekiant kurti Europos 
pasitikėjimo ženklą, pranešėjas Jean-Marc Noel, „Trusted Shops“(patikimų 
parduotuvių) įkūrėjas.

Įkurta 2000 m. sausio mėn., Kelno bendrovė specializuojasi Europos interneto 
parduotuvių akreditavimo srityje. „Trusted Shops“ tikrina mažmeninės prekybos 
pardavėjus pagal katalogą, kuriame yra daugiau nei 100 atskirų kokybės kriterijų, kaip 
antai kreditingumas, kainų skaidrumas, klientų aptarnavimas ir duomenų apsauga, o tada 
suteikia trokštamą savo patvirtinimo spaudą. Be to, „Trusted Shops“ vartotojui užtikrina 
pinigų grąžinimo garantiją už visas prekes, įsigytas internetu iš dalyvaujančių 
parduotuvių.

„Trusted Shops“ yra pirmaujanti Europos saugaus pirkimo sistema. Nuo tada, kai 
bendrovė buvo įkurta, daugiau nei 10 000 interneto mažmenininkų buvo akredituoti ir 
buvo patikrinta daugiau nei 30 000 elektroninės prekybos svetainių. Daugiau nei 5 mln. 
vartotojų naudojasi šia sistema, kad apsaugotų savo pirkinius.  Tarp šios sistemos 
klientų yra Bonprix, Bertelsmann, Dockers, Euronics, Groupon, LG, Microsoft, OBI, 
Ravensburger, Redcoon, SEAT, Snowtrex, Spreadshirt, TaylorStore ir daug kitų gerai 
žinomų prekių ženklų, taip pat daug mažųjų ir vidutinių įmonių. „Trusted Shops“ remia 
Europos Komisija, nes ji veiksmingai apsaugo vartotojus ir remia MVĮ, ji 
rekomenduojama D21 iniciatyvoje.

Sistema įkurta remiantis trimis pagrindiniais tikslais:
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 padidinti ir vartotojų, ir įmonių pasitikėjimą;
 užtikrinti vartotojams teisinį tikrumą ir pinigų grąžinimo garantijos sistemą;
 padaryti šią sistemą visos Europos sistema.

Joje teikiamos keturios pagrindinės paslaugos:

 patikrinimas pagal daugiau nei 100 kriterijų;
 atsakomybė už tai, kas teikiama (su finansinėmis garantijomis);
 standartizuota ES alternatyvaus ginčų sprendimo sistema, kurioje teikiama 

internetinė sprendimo sistema su daugiakalbe priemone;
 pardavėjų vertinimas ir klientų atsiliepimai. 

„Trusted Shops“ patvirtinimo spaudas Prieš akredituojant visi interneto prekiautojai 
tikrinami pagal visapusiškus saugumo testus. Šis tikrinimas, kuris atliekamas taikant 
daugiau nei 100 atskirų kriterijų, remiasi vartotojų apsaugos reikalavimais, taip pat 
nacionaliniais ir ES teisės aktais. Į šiuos kriterijus įeina kreditingumas, apsaugos 
mechanizmai, kainų skaidrumas, informacijos teikimas, klientų aptarnavimas ir 
duomenų apsauga. Šie kokybės kriterijai nuolat peržiūrimi ir pritaikomi pagal naujausias 
teismų praktikos ir vartotojų apsaugos aplinkybes.

Vartotojų pinigų grąžinimo garantija Dėl tokio saugumo „Trusted Shops“ gali 
suteikti vartotojams pinigų grąžinimo garantiją tokiu atveju, jei kas nors būtų negerai su 
užsakymu. Dėl šios garantijos vartotojai gali pirkti nepatirdami jokios finansinės rizikos.

Ši pinigų grąžinimo garantija taikoma nepristatymo atveju, pinigų negrąžinimo grąžinus 
prekes atveju ir jei neteisėtai panaudojama kredito kortelė. Taip „Trusted Shops“ 
vartotojams suteikia paslaugą, kuri Europoje yra unikali. Riziką prisiima „Atradius“, 
antras pagal dydį pasaulyje skolinimo rizikos draudėjas.

Klientų aptarnavimas ir ginčų sprendimas Jei kiltų problemų su interneto 
mažmeninės prekybos pardavėju, klientas gali kreiptis į patyrusį, daugiakalbį „Trusted 
Shops“ aptarnavimo centrą, naudodamasis interneto sistema, e. paštu arba telefonu. Ten 
jam arba jai anuliuojant sandorį bus suteikta profesionali pagalba. „Trusted Shops“ 
tarpininkauja kilus bet kokiems su sandoriais susijusiems klientų ir interneto 
parduotuvių nesutarimams.

Gerai ir parduotuvėms, ir klientams Dėl tikrinimo, garantijų ir aptarnavimo derinio 
sukuriamas visapusiškas vartotojų saugumo paketas. Vartotojų noras pirkti internetu ir 
jų pasitikėjimas auga dėl akreditavimo suteikiant „Trusted Shops“ patvirtinimo spaudą. 
Taip prekyba akredituotose parduotuvėse auga ir kartu kiek įmanoma mažinama 
finansinė vartotojo rizika – tai idealios prekybos internetu sąlygos!

3-iojo darbo grupės posėdžio išvadose dalyviai teigia, kad dar reikėtų apsvarstyti tokias 
temas:

Privatumas ir duomenų saugumas yra daugiausia nerimo vartotojams keliantys dalykai, 
kliudantys žmonėms pirkti internetu.
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Nesuderinta duomenų apsauga yra išties svarbi problema ir atrodo, kad suderinamas tik 
pritarimas, tačiau ne piliečiams teikiama informacija.

Tinklo kompiuterija suteikia daug ir įvairios naudos viešiesiems ir privatiesiems ūkio 
subjektams (mažesnės išlaidos, suderinamumas, IT srities išlaidų mažinimas, nauji 
įvairių sričių, įskaitant elektronines sveikatos paslaugas vidaus rinkoje, verslo ir 
administravimo modeliai, intelektinės nuosavybės teisių tvarkymas, elektroninės 
muitinės ir pan.). Tačiau vartotojams ji kelia įprastų rūpesčių, taip pat papildomų 
rūpesčių dėl verslo ar administravimo priklausomumo nuo užsienio jurisdikcijų 
reguliuojamų paslaugų, kurios vykdomos neatskaitingu būdu ir kurios tampa 
pažeidžiamos dėl kitų šalių politinių pasirinkimų, taip keldamos pavojų veiklai vidaus 
rinkoje.
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Ketvirtasis darbo grupės posėdis, 2011 m. gegužės 31 d., antradienis
10.00–12.30 val., Briuselis

Posėdžio salė: [ASP A1G-1]

1. Darbo grupės koordinatorius Pablo Arias Echeverría pasveikino dalyvius. Jis 
paaiškino, kad yra daug su elektronine prekyba susijusių klausimų ir dėl laiko 
apribojimų darbo grupė turėjo būti itin atranki ir savo diskusijų temomis pasirinkti 
labiausiai neatidėliotinus prioritetus. 

Ankstesniuose trijuose posėdžiuose darbo grupės dalyviai apskritai įvertino 
dabartinę elektroninės prekybos padėtį Europoje ir kliūtis, su kuriomis šiandien vis 
dar susiduriame, taip pat pagrindines per pirmąjį posėdį Europos Sąjungos 
institucijų pradėtas iniciatyvas, skirtas joms įveikti. Antrojo posėdžio diskusijose 
daugiausia dėmesio buvo skiriama temai, kaip sukurti pasitikėjimą elektronine 
prekyba. Trečiajame posėdyje buvo nagrinėjamos tokios temos: a) duomenų 
apsaugos poveikis elektroninei prekybai; b) interneto platformų vaidmuo ir c) kaip 
pradėti įgyvendinti pasitikėjimo ženklo iniciatyvą, tiksliai informuojant vartotojus 
ir naudotojus. Ketvirtajame ir paskutiniame darbo grupės posėdyje bus aptariamos 
trys su elektronine prekyba susijusios temos: skaitmeninė darbotvarkė; kova su 
klastojimu ir PVM taisyklių reforma.

P. Arias Echeverria taip pat pabrėžė diskusijų, kurios vyko per e. G8 aukščiausiojo 
lygio susitikimą Paryžiuje, svarbą. Naujovių banga įvairiose srityse nuo 
žiniasklaidos iki mažmeninės prekybos, kuri prasidėjo prieš du dešimtmečius 
išradus tinklą, suteikė daug naudos pasaulio ekonomikai. „McKinsey“ bendrovės 
pranešime e. G8 susitikimui nustatyta, kad brandžiose ekonomikose 21 proc. 
pastarųjų penkerių metų augimo buvo susijęs su internetu. E. G8 aukščiausiojo lygio 
susitikime buvo išreikštas susirūpinimas dėl privatumo, autorių teisių apsaugos ir 
dėl informacinių monopolijų kūrimosi. Tačiau reikia stengtis per daug 
nekontroliuoti interneto, nes jis gali nebebūti atvira erdve, kokia buvo sumanyta iš 
pradžių.

2. Malcolm Harbour, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pirmininkas, 
pradėjo diskusijas, pabrėždamas šios darbo grupės atliekamo darbo svarbą, nes ji 
atlieka labai svarbų politinį darbą, ir tai, kad laukiama Komisijos pasiūlymų šioje 
srityje.

M. Harbour pradėjo pabrėždamas, kaip svarbu įvertinti Elektroninės komercijos 
direktyvos (2000/31/EB) apimtį ir taikymą. Šioje direktyvoje žvelgiama toli į priekį, 
ji gerokai pranoksta savo laikotarpį ir yra gerokai radikalesnė nei koks kitas 
dokumentas, kurį greičiausiai pavyktų patvirtinti šiandien. 2000 m. priimtoje 
Elektroninės komercijos direktyvoje nustatoma vidaus rinkos sistema elektroninei 
prekybai vykdyti, kuri suteikia vienodą teisinį tikrumą ir įmonėms, ir vartotojams. 
Joje nustatomos suderintos taisyklės dėl tokių klausimų kaip interneto paslaugų 
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teikėjų skaidrumas ir informaciniai reikalavimai, komerciniai ryšiai, elektroninės 
sutartys ir tarpininkavimo paslaugų teikėjų atsakomybės apribojimas.

Tinkamas vidaus rinkos veikimas elektroninėje prekyboje užtikrinamas vidaus rinkos 
nuostata, kuri reiškia, kad informacinės visuomenės paslaugoms iš esmės yra 
taikoma valstybių narių, kuriose įsisteigęs paslaugos teikėjas, teisė. Savo ruožtu 
valstybė narė, kurioje informacinės visuomenės paslaugos gaunamos, negali riboti į ją 
ateinančių paslaugų.

ES elektroninės komercijos direktyvą papildančios priemonės yra ES direktyva dėl 
elektroninių parašų ir elektroninis tiesioginio ryšio mokėjimų autentiškumo 
patvirtinimas. Šios priemonės, palaikomos naująja Vartotojų teisių direktyva, kurioje 
nustatomos naujos vartotojų apsaugos taisyklės, yra labai svarbūs vartotojų 
pasitikėjimo tarpvalstybine elektronine prekyba stiprinimo veiksmai. Tarp kitų 
veiksmų bus standartų kontrolės reforma, kuri irgi turės įtakos elektroninei prekybai.

Būtina aptarti vartotojų strategiją kaip visumą, o ne kalbėti apie skaitmeninę bendrąją 
rinką ir apie bendrąją rinką atskirai, tarsi jos išvis nebūtų susijusios tarpusavyje. 
Reikia daugiau skaidrumo, o telekomunikacijų teisės aktų paketą taikant ir kitoms 
aptarnavimo, pristatymo ir pirkimo sritims gerokai pagerėtų tiesioginio ryšio 
paslaugos kokybės ir standartų požiūriu.

Pasitikėjimo ženklo įvedimo internetinėje prekyboje elgesio kodeksas turi atitikti 
griežčiausius standartus, jei norime, kad jis būtų prasmingas ir matomas. Tai reiškia, 
kad į jį reikia ir investuoti iš biudžeto, kad jis būtų išties veiksmingas. Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetas visai neseniai, 2011 m. gegužės 25 d., priėmė pranešimą 
„Siekiant iki 2020 m. užtikrinti veiksmingesnę ir sąžiningesnę prekybos ir platinimo 
vidaus rinką“, juo šiuo atžvilgiu būtų galima remtis.

Atsižvelgiant į naująją Vartotojų teisių direktyvą ir neformalius trišalius dialogus, 
aptartas suderintų sąlygų rinkinys, ypač dėl nuotolinio pardavimo ir dėl ne patalpose 
sudaromų sutarčių. Parlamentas turės apsvarstyti galutinį Komisijos pasiūlytą paketą.

M. Harbour užbaigė paprašydamas darbo grupės atsargumo elektroninės prekybos 
direktyvos atžvilgiu, nes jei dėl jos bus pradėta diskutuoti, gali būti sunku pasiekti 
sutarimą dėl kai kurių jos aspektų. Diskusijos dėl PVM ir kliūčių, kurias PVM sudaro 
tarpvalstybinei elektroninei prekybai, taip pat turi būti vykdomos atsargiai, nes tai 
dalis diskusijų dėl mokesčių suderinimo ir reikia pradėti nuo PVM nagrinėjimo 
internete, tikrinimo, ar ten yra kokių nors iškraipančių problemų. Yra ir kitų mokesčių, 
pavyzdžiui, pelno mokesčiai, kurie taip pat turi įtakos, jei kalbame apie elektroninę 
prekybą, tai matome žaliojoje knygoje dėl internetinio lošimo.
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3. Ken Ducatel, skyriaus vadovas, Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos GD 
(INFSO GD) C1: skaitmeninė darbotvarkė: politikos koordinavimas, aptarė Europos 
skaitmeninę darbotvarkę ir elektroninę prekybą.

Savo pristatymą K. Ducatel pradėjo pažymėdamas, kad yra duomenų, kad internetinė 
Šiaurės ir Pietų Europos ekonomika labai skiriasi. Šiaurės Europoje internetas yra 
valstybių narių ekonomikos augimo variklis, o Pietų Europoje skaitmeninei bendrajai 
rinkai ir tarpvalstybinei elektroninei prekybai teikiama mažiau svarbos. Europos 
tarptautinės elektroninės prekybos sandorių paklausą riboja įvairios kliūtys, su 
kuriomis susiduria ES vartotojai ir įmonės, kai persikelia į internetą. Europa vis dar 
yra nacionalinių interneto rinkų kratinys. Mes investavome į Europos vidaus rinką, 
tačiau iš tiesų mes turime 27 nacionalines interneto rinkas.

2011 m. skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinė (DAE) yra pirmoji, kurią 
paskelbs Europos Komisija ir iš kurios matyti ES ir valstybių narių pasiekimai siekiant 
sutartų tikslų po pirmųjų DAE egzistavimo metų. DAE apima 101 konkretų veiksmą 
(78 Komisijai, iš jų 31 buvo teisinis pasiūlymas, ir 23 valstybėms narėms), kurie visi 
kartu prisidės prie augimo, skatindami tinkamą ciklą: bus šalinamos kliūtys naujoms 
paslaugoms ir naujovėms, o tai skatins paklausą, dėl kurios daugės paskatų investuoti į 
infrastruktūros objektus ir naujoves. Šie veiksmai suskirstyti į 7 temas, kiekviena iš jų 
atspindi svarbią Europos skaitmeninės ekonomikos sritį. Apskritai padaryta gera 
pažanga: 11 veiksmų užbaigti (du pirmiau grafike nustatyto laiko), 6 veiksmai, kurie 
turėjo būti baigti praeitais metais, vėluoja, o kiti 84 veiksmai vykdomi. DAE sustiprina 
atvirų duomenų iniciatyvą. Vis dar atsilieka tarpvalstybinė elektroninė prekyba.

Kuo vartotojams naudinga elektroninė prekyba? Nauda yra dvejopa: elektronine 
prekyba kuriama vartotojo gerovė, o verslo srityje skatinamos naujovės ir daugiau 
konkurencijos, taip vartotojams suteikiant platesnį produktų pasirinkimą, ko kartais 
gali nebūti jų šalyje, bei galimybę sutaupyti pinigų.

Yra daug tarpusavyje susijusių skaitmeninės darbotvarkės veiksmų, dėl kurių visų 
kartu tiesioginio ryšio sandoriai bus paprastesni. Šiuo metu tvirtinimas priemonių, 
kaip antai Europos bendroji mokėjimo erdvė (SEPA), rinkinys, kuris papildys 
e. prekybą.  Sklandžiai veikianti SEPA vis dar yra nepasiektas tikslas. Tačiau ši tema 
yra svarbi, kalbant apie elektroninius mokėjimus.

Abipusis parašų (fizinių ir elektroninių) pripažinimas ir tarptautinis tapatumo 
patvirtinimas būtų svarbūs žingsniai į priekį ir padėtų įveikti tam tikras elektroninės 
prekybos kliūtis.

Klausimas, kuris vis dar labai svarbus tarpvalstybinėje elektroninėje prekyboje ir kurį 
reikia toliau svarstyti, yra toks – kokią vietą reikėtų laikyti sandorio vykdymo vieta ir 
kokia jurisdikcija turėtų būti taikoma? Sveikatos ir vartotojų reikalų GD sprendžia šią 
problemą ir vėliau šiais metais paskelbs pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio akto dėl 
alternatyvaus ginčų sprendimo ir tiesioginio ryšio ginčų sprendimo sistemos. Kai tik 
įmanoma, reikia vengti teisinių išteklių, turime rasti priemonių ginčus spręsti lengviau, 
nei galima pagal dabartinę sistemą. Veiksminga alternatyvi ginčų sprendimo sistema 
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turi būti greita, sąžininga ir įperkama, kad ji būtų iš tiesų prieinama vartotojams. 
Dabartinės išlaidos (pvz., negalima bendrai taikyti 1 000 EUR kainos už kiekvieną 
išspręsto ginčo dėl .EU srities atvejį).

Steigiant Europos pasitikėjimo ženklą, reikia imtis vadovaujamojo vaidmens. Nuo 
2000 m. buvo pasiūlyta daug pasitikėjimo ženklo schemų, tačiau daugeliui 
elektroninės prekybos vartotojų jos nežinomos, ypač atliekant tarpvalstybinius 
sandorius, arba jie nesupranta, kam reikia pasitikėjimo ženklų, nes mano, kad pakanka 
prekių ženklų. Tačiau prekių ženklai smulkiems mažmenininkams gali būti pernelyg 
brangūs, todėl sprendimas galėtų būti patikimo pasitikėjimo ženklo įdiegimas. Norint 
puoselėti vartotojų pasitikėjimą, reikia tinkamos konfigūracijos.

Svarbiausia, regis, be elektroninės prekybos vertinimo, būtų tiesioginės veiklos 
strategija, taip pat lygiagreti veikla, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai veiktų elektroninę 
prekybą, pavyzdžiui, plačiajuostė prieiga ir telekomunikacijų paketo taikymas. Darbo 
grupė elektroninės prekybos klausimais bando tą pasiekti.

4. Elektroninė prekyba ir intelektinės nuosavybės teisės, pranešėjas p. Jean Bergevin, 
Kovos su klastojimo ir piratavimu skyriaus vadovas, Vidaus rinkos ir paslaugų GD, 
Europos Komisija.

Kodėl elektroninei prekybai nepavyko pakankamai gerai išplisti tarptautiniu mastu? 

Iš skaičių matyti, kad daugėja klastojimo atvejų. Galima pamanyti, kad prekyba 
tiesioginiu ryšiu skatina prekiauti suklastotais gaminiais internetu. Klastojimo atvejų 
gali daugėti plečiantis tiesioginio ryšio prekybai, tačiau nereikėtų suplakti visko į 
viena. Internetas neprisidėjo prie neteisėtos veiklos išplitimo, jis prisidėjo prie 
tiesioginio ryšio veiklos apskritai. Todėl, leisdami teisėtai elektroninei prekybai toliau 
klestėti, turime imtis veiksmų prieš neteisėtą veiklą ir užkirsti kelią klastojimui ir 
piratavimui. Kita vertus, šie skaičiai piratavimo neatspindi. Piratavimas, kuris yra 
neteisėtas rinkmenų siuntimasis nemokamai, skiriasi nuo klastojimo.  Būtų naudinga 
surinkti duomenis ir apie piratavimą, kad galėtume visiškai suprasti, kokia mūsų 
padėtis teisėsaugos reikalavimų požiūriu.

Europos prekių ženklų pavadinimų atpažinimo sistema, ypač tų ženklų, kurie čia 
ateina iš už Europos ribų, galėtų padėti padidinti pasitikėjimą elektronine prekyba. 
Reikia užtikrinti patikimų prekių ženklų apsaugą ir atitinkamas intelektinės 
nuosavybės teises. Kolektyvinis teisių administravimas Europoje galėtų būti būdas 
judėti į priekį, o tokia priemonė elektroninei prekybai galėtų turėti strateginės 
reikšmės.

Intelektinės nuosavybės teisių gynimo direktyva (2004/48/EB) yra teisinė priemonė, 
kurią reikėtų taikyti šioje srityje. Intelektinės nuosavybės teisių gynimo direktyva 
skirta intelektinės nuosavybės teisėms apskritai, tačiau taip pat turi įtakos požiūriui į 
skaitmeninę aplinką.

2011 m. gegužės 4 d. Komisija paskelbė susitarimo memorandumą dėl pardavimo. Šis 
susitarimo memorandumas labai svarbus sutartims, kuriomis didinamas vartotojų 
pasitikėjimas, ir elektroninės prekybos plėtrai, nes juo įgyvendinamos priemonės prieš 
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klastojimą. Pagrindai susitarimo memorandumui buvo padėti 2009 m. Komisijos 
komunikate dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos stiprinimo vidaus rinkoje, 
kuriame pripažinta, kad kova su klastojimu ir piratavimu yra naudinga ne tik teisių 
savininkams, tačiau ir kitoms suinteresuotosioms šalims, pavyzdžiui, interneto 
platformoms, didmenininkams, mažmenininkams ir vartotojams. Panašiai Tarybos 
rezoliucijoje dėl išsamaus Europos kovos su prekių klastojimu ir piratavimu veiksmų 
plano ir Tarybos rezoliucijoje dėl didesnės intelektinės nuosavybės teisių apsaugos 
vidaus rinkoje buvo pripažintas klastojimo ir piratavimo rimtumas ir jo poveikis 
kultūrai bei kūrybiškumui, taip pat Europos Sąjungos konkurencingumui, jos 
įmonėms, kūrybinėms jėgoms ir vartotojams. Europos Parlamentas, atsakydamas į 
Komisijos komunikatą, labai palaikė šį požiūrį.

Svarbi skaitmeninės rinkos ypatybė – atsekamumas, kuris galėtų padėti gerinti teisių 
apsaugą. Nėra siekiama „sukurti policiją“ internete, tačiau reikia imtis priemonių ir 
veiksmų tiesioginiu ryšiu teikiamų produktų autorių teisėms apsaugoti. 2012 m. 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugos direktyva bus peržiūrėta. Vyko viešosios 
konsultacijos dėl šios direktyvos peržiūros (nuo 2011 m. balandžio 19 d. iki 2011 m. 
birželio 7 d.). Po to bus atliktas išsamus poveikio vertinimas.

5. PVM ir elektroninė prekyba, pranešėja Patrice Pillet, PVM ir kitų apyvartos 
mokesčių sektoriaus vadovė, 1 skyrius, Mokesčių ir muitų sąjungos GD. Europos 
Komisija.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra bendras vartojimo mokestis, taikomas 
komercinei veiklai, įskaitant prekių gamybą ir platinimą bei paslaugų teikimą.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra pagrindinis Europos Sąjungos valstybių narių 
nacionalinių biudžetų pajamų šaltinis. Tačiau PVM sistema, kurios pagrindas –
Europos lygmeniu priimtas įstatymas, o taikoma ji nacionaliniu lygmeniu, turi daug 
trūkumų, dėl kurių ji nėra visiškai veiksminga ir suderinama su tikros bendrosios 
rinkos reikalavimais.

Pirmoji PVM direktyva priimta 1967 m. 1993 m. buvo sudaryta pirmoji teisinė 
sistema su perkėlimo nurodymais, atsižvelgiant į bendrąją Europos rinką ir vidaus 
sienų panaikinimą, taigi, gerokai anksčiau, nei atsirado elektroninė prekyba. Šiandien 
PVM yra viena didžiausių kliūčių elektroninei prekybai ir nuotoliniam pardavimui. Iki 
šiol vienodas vertinimo pagrindas, teikiamas bendrai PVM sistemai, tinkamai 
neapėmė elektroniniu būdu teikiamų paslaugų, nes toks paslaugų teikimas tiesiog 
nebuvo numatytas, kai buvo sukurta dabartinė mokesčių sistema. Todėl ankstesnių 
PVM taisyklių taikymo tokiems sandoriams pasekmės buvo diskriminacinės. 
Anksčiau elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms, kurių kilmės šalis yra ES, 
apskritai buvo taikomas PVM, neatsižvelgiant į jų vartojimo vietą, o paslaugoms, 
ateinančioms iš už ES ribų, PVM taikomas nebuvo, net jei jos buvo teikiamos ES 
viduje.

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvoje dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio 
sistemos nustatyta nuostatų, kuriomis nustatomas bendros Europos Sąjungos (ES) 
PVM sistemos įvedimas, sistema. Bendra PVM sistema taikoma prekėms ir 
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paslaugoms, kuriuos perkamos ir parduodamos vartoti ES viduje. Mokestis 
apskaičiuojamas remiantis kiekviename gamybos ir platinimo grandinės etape 
prekėms ir paslaugoms pridedama verte. Galiausiai PVM turi sumokėti galutinis 
vartotojas, šis mokestis pridedamas kaip procentinė dalis prie galutinės prekių ar 
paslaugų kainos. Šią galutinę kainą sudaro bendra pridėtinė vertė, sukaupta 
kiekviename gamybos ir platinimo etape. Prekių ar paslaugų teikėjas (apmokestinamas 
asmuo) sumoka už prekes ar paslaugas mokamą PVM nacionalinei mokesčių 
administracijai prieš tai atėmęs PVM, kurį jau sumokėjo savo tiekėjams.

Taigi sandoriams, kuriuos ES šalies teritorijoje vykdo apmokestinamas asmuo, 
taikomas PVM. Bet kokio asmens vykdomam importui taip pat taikomas PVM.

Į apmokestinamus sandorius įeina:

 apmokestinamo asmens tiekiamos prekės; 
 ES viduje įsigyjamos prekės – iš vienos ES šalies kitoje ES šalyje; 
 apmokestinamo asmens teikiamos paslaugos; 
 iš ne ES importuojamos prekės (iš trečiosios teritorijos* arba iš ES 

nepriklausančios šalies). 

Įsigyjant prekes taikomas PVM

Prekių įsigijimas ES viduje vyksta tik tuomet, kai prekės gabenamos iš vienos ES 
šalies į kitą. Jis įvyksta, kai apmokestinamo asmens iš ES priklausančios išvykimo 
šalies parduotas prekes kitoje ES šalyje (atvykimo šalyje) nuperka apmokestinamas 
asmuo, veikiantis kaip toks, arba neapmokestinamas juridinis asmuo. Jis taip pat 
įvyksta tuo atveju, jei naujas transporto priemones ar produktus, kuriems taikomas 
akcizo mokestis, nuperka kiti asmenys.

Jei neapmokestinamų juridinių asmenų ar tam tikrų kategorijų apmokestinamų 
asmenų, kurie atleidžiami nuo mokesčio, bendras ES viduje įsigytų prekių kiekis 
neviršija minimalios 10 000 EUR per metus ribos, tokiems pirkimams PVM taikomas 
tik tuo atveju, jei pirkėjas nusprendžia juos įregistruoti.

Jei ES viduje perkamos panaudotos prekės, meno kūriniai, kolekcionuojami daiktai ar 
senoviniai daiktai, PVM netaikomas, jei pardavėjas yra apmokestinamas platintojas 
arba viešųjų aukcionų organizatorius, kuris mokesčius už šias prekes sumokėjo pagal 
specialią apmokestinimo sistemą, kuri grindžiama pelno marža.

Elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms taikomas PVM

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos apima tokias paslaugas kaip kultūros, meno, 
sporto, mokslo, švietimo, pramogų, informacijos ir panašios paslaugos, taip pat 
programinė įranga, vaizdo žaidimai ir kompiuterijos paslaugos apskritai. Rezultatas 
yra toks, kad:

 jei nurodytų elektroniniu būdu teikiamų paslaugų, kurias teikia ne ES ūkio 
subjektas ES klientui, apmokestinimo vieta yra ES, joms atitinkamai taikomas 
PVM; 
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 jei tokias paslaugas teikia ES ūkio subjektas ne ES klientui, apmokestinimo 
vieta yra ten, kur yra klientas, ir joms ES PVM netaikomas; 

 jei ES ūkio subjektas tokias paslaugas teikia kitoje valstybėje narėje esančiai 
įmonei, tiekimo vieta yra ta vieta, kurioje įsteigtas verslo klientas; 

 jei ES ūkio subjektas tokias paslaugas teikia privačiam asmeniui, kuris yra ES, 
arba apmokestinamam asmeniui iš tos pačios valstybės narės, tiekimo vieta ir 
toliau laikoma ta vieta, kurioje yra tiekėjas. 

Ne ES ūkio subjektai dėl PVM turi užsiregistruoti tik tuo atveju, jei jų verslas susijęs 
su pardavimu galutiniams vartotojams. Jei jie tiekia ES įmonėms (o tai apima didžiąją 
dalį tokių sandorių), jie nesusiduria su jokiais įsipareigojimais, nes verslo klientai 
patys atsiskaito už PVM, remiantis pačios bendrovės kontrole pagal atvirkštinio 
apmokestinimo sistemą.

Paprasčiausia ir patraukliausia galimybė ne ES įmonėms yra pasinaudoti tokioms 
įmonėms taikoma supaprastinta direktyvos sistema. Pagal šią sistemą jos gali 
užsiregistruoti ES mokesčių reikmėms vienoje Europos valstybėje narėje ir 
pasinaudoti supaprastintomis atitikties ir ataskaitų teikimo internetu procedūromis.

Ne ES įmonės gali užsiregistruoti savo pasirinktos valstybės narės mokesčių 
institucijoje. Jos turi taikyti tokį PVM mokestį ne verslo klientams iš ES, koks yra 
standartinis mokesčio dydis toje valstybėje narėje, kurioje gyvena klientas. Kas tris
mėnesius surinktą mokestį jos sumoka administracijai, kurioje yra užsiregistravusios, 
kartu su elektronine ataskaita, kurioje išsamiai nurodoma, kiek iš viso parduota 
kiekvienoje valstybėje narėje. Remdamasi šia informacija, valstybė narė, kurioje 
įsiregistruota, perskirsto iš mokesčių gautas pajamas į vartotojų šalis. Ši supaprastinta 
sistema, skirta ne ES įmonėms, bus taikoma trejus metus, vėliau bus galima pereiti 
prie techniškai pažangesnės sistemos.

Tačiau yra keletas šių pagrindinių taisyklių išimčių. Tokios paslaugos apima 
paslaugas, susijusias su nekilnojamuoju turtu, keleivių ir prekių vežimu, paslaugas, 
susijusias su veikla, kuri yra susijusi su kultūra, menu, sportu, mokslu, švietimu ir 
pramogomis, restoranų ar viešojo maitinimo paslaugas ir trumpalaikės transporto 
priemonių nuomos paslaugas. Pagrindinis šių išimčių tikslas – užtikrinti, kad paslauga 
būtų apmokestinama toje vietoje, kurioje ji iš tiesų vartojama.
ES nepriklausančių šalių atžvilgiu siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo, 
neapmokestinimo ar konkurencijos iškraipymo ES šalys gali laikyti, kad:

 tam tikrų paslaugų, kurios teikiamos jų teritorijoje, teikimo vieta yra ne ES, jei 
tikrasis jų panaudojimas ar pasinaudojimas jomis vyksta už ES ribų; 

 tam tikrų paslaugų, kurios teikiamos už ES ribų, teikimo vieta yra ES šalyje, 
jei tikrasis jų panaudojimas ar pasinaudojimas jomis vyksta jų teritorijoje. 

Prekių importavimo vieta yra ES šalis, kurioje prekės laikomos, kai patenka į ES.

Apmokestinimo momentas ir PVM apskaičiavimas

Išskyrus nemažą kiekį konkrečiai išvardytų atvejų, apmokestinimo momentas būna ir 
mokestis apskaičiuojamas tuo metu, kai teikiamos prekės arba paslaugos.
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Tuo atveju, jei prekės įsigyjamos ES viduje, apmokestinimo momentas būna tada, kai 
prekės įsigyjamos, o mokestį reikia sumokėti 15-ą mėnesio dieną po įsigijimo. Tačiau, 
jei sąskaita faktūra išrašoma anksčiau nei tą dieną, mokestį reikia sumokėti tą dieną, 
kai išduodama sąskaita faktūra.

Direktyva 2010/45/ES iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės 
vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklių 
Tačiau nuo 2013 m. sausio 1 d., kai Direktyva 2010/45/ES įsigalios, PVM bus 
mokėtinas išrašius sąskaitą faktūrą arba pasibaigus šios direktyvos 222 straipsnyje 
nurodytam laikui, jei iki to laiko sąskaita faktūra nebus išrašyta. Prekių importavimo 
atveju apmokestinimo momentas yra ir mokestis tampa mokėtinu tada, kai prekės 
įvežamos į ES šalį.

Svarstoma galimybė pradėti taikyti vieno langelio principą dėl PVM ne ES 
platinamoms paslaugoms, taip pat vieno langelio principą dėl PVM, kad 
mažmenininkai galėtų pildyti vieną bendrą formą, pagal kurią jų PVM būtų 
paskirstytas susijusioms valstybėms narėms, jei parduodamos prekės. Nuo 2015 m. 
valstybėse narėse bus taikomas vartojimo mokestis prekėms, perkamoms iš ES tiekėjo.

2010 m. gruodžio 1 d. Komisija paskelbė Žaliąją knygą dėl PVM ateities, kuri buvo 
konsultacijų dėl „Paprastesnės, stabilesnės ir veiksmingesnės PVM sistemos kūrimo“, 
vykusių nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2011 m. gegužės 1 d. ir visai neseniai 
pasibaigusių, pagrindas. Šiomis konsultacijomis buvo siekiama pradėti plačios 
apimties diskusijas su visais suinteresuotaisiais subjektais dėl dabartinės PVM 
sistemos įvertinimo ir galimų būdų sustiprinti jos nuoseklumą atsižvelgiant į bendrąją 
rinką ir jos pajėgumą didinti pajamas, kartu mažinant sistemos taikymo išlaidas.

Žaliojoje knygoje ypač daug dėmesio skiriama tarpvalstybinio tiekimo 
administravimui, taip pat kitiems su mokesčių neutralumu susijusiems klausimams, 
bendrojoje rinkoje reikiamam suderinimo lygmeniui ir biurokratijos mažinimui, kartu 
užtikrinant, kad valstybės narės gautų pajamų iš PVM.

6. 4-ojo darbo grupės posėdžio išvadose dalyviai teigia, kad dar reikėtų apsvarstyti šias 
temas:

Darbo grupės koordinatorius P. Arias Echeverria pabrėžė, kad atrodo, kad JAV 
elektroninė prekyba, ypač tarptautinė, vykdoma sėkmingiau nei Europoje. Galbūt būtų 
galima ištirti JAV pavyzdį ir išnagrinėti, kaip galėtų būti sprendžiamos problemos, 
kurios Europoje vis dar neišspręstos.

Naujoji Vartotojų teisių direktyva nėra tiek daug žadanti, kaip tikėtasi. Galbūt vietoj 
visos elektroninės prekybos sistemos peržiūros labiau tiktų švelnesnis laipsniškas 
metodas. Elektroniniai viešieji pirkimai būtų pirmas žingsnis, nes jie galėtų padėti 
išspręsti daug šioje darbo grupėje minėtų problemų. Tačiau elektroniniams viešiesiems 
pirkimams vykdyti vis dar reikia įvairių papildomų veiksmų, kaip antai elektroniniai 
parašai ir elektroninis tapatybės patvirtinimas. Portugalija atliko daug darbo šalindama 
elektroninių viešųjų pirkimų kliūtis ir Portugalijos būdą galima būtų pritaikyti ir 
kitoms Europos šalims.
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Viena iš didžiausių kliūčių visos Europos lygmeniu yra PVM. Reikia ryžtingai imtis ją 
šalinti. Žalioji knyga dėl PVM yra puikus pagrindas tolesniems apmąstymams ir 
dialogui; tačiau reikia nuveikti daugiau, kad galėtume plėtoti elektroninę prekybą ir 
prekybą internetu. Spręsti reikia gana greitai. Yra galimybių pagal poreikius sumažinti 
PVM arba jo netaikyti. Būtina šviesti visuomenę, kaip naudotis elektronine prekyba, o 
dabartinį švietimui mažmeninės prekybos internetu srityje taikomą PVM režimą reikia 
peržiūrėti.

Kita problema yra muzika internete. Skaitmeninė terpė plėtojama ir keičiasi itin 
sparčiai ir reikia įtraukti jaunimą kaip politikos kūrėjų patarėjus, nes jie geriausiai žino 
bendrą padėtį ir kaip įgyvendinti tinkamos rūšies priemones.

Kalbant apie JAV ir ES palyginimą ir gerosios patirties modelius, nurodyta, kad JAV 
skiriasi administracinė našta, o iš mokesčių gaunamos pajamos ES yra didesnės, 
nepaisant to, kad tai gali labiau apsunkinti. JAV pardavimo mokestis nėra priverstinai 
mokamas, dėl jo leidžiama apsispręsti savanoriškai, o ES taip nėra.

Dar viena spraga, kurią reikia panaikinti, yra klausimas, kieno jurisdikcija turi būti 
taikoma PVM.

Koks yra internetinės prekybos tikslas? 2011 m. gegužės 31 d. skaitmeninės 
darbotvarkės rezultatų suvestinėje nurodoma, kad tikslas yra pasiekti iki 2015 m. 
20 proc.

Kol kas prekių ženklai įprastoje prekyboje ir internete saugomi nevienodai. Prašoma 
elgtis atsakingai ir saugotis klastočių, ypač tiekimo grandinėje. Kadangi tiekimo 
grandinė vis ilgėja, tarpininkų yra daugiau ir gali padidėti problemų tikimybė. Šioje 
augančioje srityje didinant skaidrumą, laimėtų visi. Reikia taikyti susitarimo 
memorandumą, kuriam sudaryti prireikė 2 metų. Tačiau reikia turėti omenyje, kad 
internetas yra atvira sritis ir jo sėkmės pagrindas yra mažesnės patekimo kliūtys.

Telekomunikacijų paslaugos ir plačiajuostės prieigos paslaugų teikimas turi atitikti 
paklausą. Jei šių paslaugų rinka visiškai pripildyta, gali būti neįmanoma pasiekti visų 
esamų paslaugų, todėl reikia paslaugas atnaujinti. Liepos 13 d. Informacinės 
visuomenės ir žiniasklaidos GD su pramonės atstovais aptars dabartinės sistemos 
atnaujinimą siekiant kurti verslo modelį, kuriuo būtų galima įgyvendinti 2020 m. 
tikslą pasiekti 30 Mb per sekundę.
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DARBOTVARKĖ

Pirmasis darbo grupės posėdis, 2011 m. kovo 23 d.
8.00–10.30 val., Briuselis

Posėdžio salė: [ASP1E3] (bus teikiami pusryčiai)

1. Darbotvarkės projekto tvirtinimas.

2. Koordinatoriaus, EP nario Pablo Ariaso Echeverría sveikinimas ir darbo grupės 
narių ir dalyvių pristatymas. Darbo grupės metodo pristatymas.

3. Siekiant naujo Europos Komisijos komunikato dėl Europos Sąjungos elektroninės 
prekybos ateities, pranešėjas Jean Bergevin, Laisvo paslaugų judėjimo ir steigimosi 
II skyriaus (mažmeninės ir informacinės paslaugos) vadovas, Vidaus rinkos ir 
paslaugų GD, Europos Komisija.

4. Elektroninė prekyba ir vartotojai, pranešėjas David Mair, Vartotojų rinkų skyriaus 
vadovas, Sveikatos ir vartotojų reikalų GD, Europos Komisija.

5. Europos skaitmeninė darbotvarkė ir elektroninė prekyba, pranešėjas Miguel 
GONZALEZ-SANCHO, skyriaus vadovo pavaduotojas, Informacinės visuomenės 
ir žiniasklaidos GD C1: skaitmeninė darbotvarkė: politikos koordinavimas. 

6. Keitimasis nuomonėmis.

7. Kiti klausimai.

8. Kito darbo grupės posėdžio data, vieta ir tema.
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DARBOTVARKĖ

Antrasis darbo grupės posėdis, 2011 m. balandžio 19 d.
10.00–12.30 val., Briuselis

Posėdžio salė: [ASP A1E-1]
(Bus sinchroniškai verčiama į FR, IT, EN, ES kalbas)

1. Darbotvarkės projekto tvirtinimas.

2. Koordinatoriaus, EP nario Pablo Ariaso Echeverría sveikinimas ir darbo grupės 
narių ir dalyvių pristatymas. 

3. EP nario Pablo Ariaso Echeverría įžanginė kalba.

4. Vartotojų teisių direktyva ir elektroninė prekyba, pranešėjas Andreas Schwab, 
Europos Parlamento narys. Pranešėjas dėl Vartotojų teisių direktyvos.

5. Elektroninė prekyba ir vartotojai Europoje, pranešėja Ursula Pachl, Europos 
vartotojų organizacijų asociacijos direktoriaus pavaduotoja.

6. Pašto paslaugos ir elektroninė prekyba, pranešėjas Werner Stengg, skyriaus 
vadovas. Vidaus rinkos ir paslaugų GD, E3 – tiesioginio ryšio ir pašto paslaugos. 
Europos Komisija.

7. Pašto paslaugos ir elektroninė prekyba, perspektyva, žvelgiant iš privačiojo 
sektoriaus, pranešėjas Carsten Hess, Įmonių atstovybės Briuselyje viceprezidentas ir 
vadovas. „Deutsche Post DHL“.

8. Keitimasis nuomonėmis.

9. Kiti klausimai.

10. Kito darbo grupės posėdžio data, vieta ir tema.



PE467.179v03-00 32/35 CM\872357LT.doc

LT

DARBOTVARKĖ

Trečiasis darbo grupės posėdis, 2011 m. gegužės 3 d., antradienis
10.00–12.30 val., Briuselis

Posėdžio salė: [ASP A1G-1]
(Bus sinchroniškai verčiama į FR, IT, EN, ES kalbas)

1. Darbotvarkės projekto tvirtinimas.

2. Koordinatoriaus, EP nario Pablo Arias Echeverría sveikinimas ir darbo grupės 
narių ir dalyvių pristatymas. 

3. EP nario Pablo Ariaso Echeverría įžanginė kalba.

4. Duomenų apsauga elektroninėje prekyboje, pranešėja Marie Hélčne Boulanger, 
skyriaus vadovė, C3 skyrius, Teisingumo, laisvės ir saugumo GD. Europos 
Komisija.

5. Mažosios ir vidutinės įmonės, elektroninė prekyba ir Europos Komisijos 
pasiūlymas dėl elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo, pranešėjas Danny Bunch, 
Įmonių ir pramonės GD/D3 skyriaus vadovo pavaduotojas, atsakingas už IRT, 
skirtas konkurencingumui ir pramonės naujovėms. Europos Komisija.

6. Tiesioginio ryšio platformos ir MVĮ, nauja ekosistema, pranešėjas Stefan 
Krawcyk, vyresnysis direktorius ir patarėjas Europai dėl vyriausybinių santykių. 
„EBay“ Europe.

7. Verslo perkėlimas į internetą, „Google“ iniciatyva, pranešėjas Julien Blanchez, 
šalies rinkodaros vadovas, „Google“ Belgija.

8. Patikimos parduotuvės, privačiojo sektoriaus iniciatyva, siekiant kurti Europos 
pasitikėjimo ženklą, pranešėjas Jean-Marc Noel, „Trusted Shops“(patikimų 
parduotuvių) įkūrėjas.

9. Keitimasis nuomonėmis.

10. Kiti klausimai.

11. Kito darbo grupės posėdžio data, vieta ir tema.
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DARBOTVARKĖ

Ketvirtasis darbo grupės posėdis, 2011 m. gegužės 31 d., antradienis
10.00–12.30 val., Briuselis

Posėdžio salė: [ASP A1G-1]
(Bus sinchroniškai verčiama į FR, IT, EN, ES kalbas)

1. Darbotvarkės projekto tvirtinimas.

2. Koordinatoriaus, EP nario Pablo Ariaso Echeverría sveikinimas ir darbo grupės 
narių ir dalyvių pristatymas. 

3. Vidaus rinkos ir vartotojų komiteto (IMCO) pirmininko Malcolm Harbour įžanginė 
kalba.

4. Neelie Kroes, Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už skaitmeninę 
darbotvarkę atsakinga Komisijos narė.

5. Europos skaitmeninė darbotvarkė ir elektroninė prekyba, pranešėjas Ken Ducatel, 
skyriaus vadovas, Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos GD (INFSO GD) C1: 
skaitmeninė darbotvarkė: politikos koordinavimas. 

6. Elektroninė prekyba ir intelektinės nuosavybės teisės, pranešėjas Jean Bergevin, 
Sukčiavimo ir piratavimo skyriaus vadovas, Vidaus rinkos ir paslaugų GD, Europos 
Komisija.

7. PVM ir elektroninė prekyba, pranešėja Patrice Pillet, PVM ir kitų apyvartos 
mokesčių sektoriaus vadovė, 1 skyrius, Mokesčių ir muitų sąjungos GD. Europos 
Komisija.

8. Keitimasis nuomonėmis.

9. Baigiamosios darbo grupės koordinatoriaus pastabos ir datos, kada darbo grupės 
išvados bus pristatytos Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitete, paskelbimas.
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