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IEVADS

2010. gadā Komisija sāka sabiedrisku apspriešanu par elektroniskās komercijas nākotni 
iekšējā tirgū un par Direktīvas par elektronisko tirdzniecību (2000/31/EK) īstenošanu. 
2011. gada otrajā pusē Komisija izdos Paziņojumu par elektronisko komerciju, tostarp par 
Elektroniskās tirdzniecības direktīvas ietekmi, pamatojoties uz apspriešanā gūtajiem 
rezultātiem. 

IMCO, pamatojoties uz savu ziņojumu, kas izmantots 2010. gada septembrī pieņemtajā EP 
rezolūcijā „Iekšējā tirgus izveide elektroniskās komercijas jomā”, 2011. gada martā izveidoja 
E-komercijas darba grupu. 

Sanāksmju laikā šī darba grupa analizēja pašreizējo situāciju e-komercijas jomā Eiropā un 
šķēršļus, ar ko saskaramies vēl šodien, kā arī iespējamos risinājumus un nepieciešamos 
pasākumus, lai ieviestu Eiropas uzticības zīmi — iniciatīvu, ko jau apstiprinājis Eiropas 
Parlaments.

Elektroniskā komercija ir nozīmīgs līdzeklis pārrobežu tirdzniecības veicināšanai, lai uzlabotu 
Eiropas iedzīvotāju piekļuvi plašākai produktu daudzveidībai, kvalitatīvākiem produktiem un 
radītu lielāku cenu konkurenci tiešsaistes un nesaistes pasaulē. Tomēr 10 gadus pēc 
„Direktīvas par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību”, tā sauktās Elektroniskās tirdzniecības direktīvas, pieņemšanas 
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mazumtirdzniecības elektroniskās komercijas attīstība aizvien ir ierobežota līdz mazāk nekā 
2 % no Eiropas kopējā mazumtirdzniecības apjoma. 

„Elektroniskās tirdzniecības” direktīva

Šodien aizvien tik aktuālās „Elektroniskās tirdzniecības” direktīvas mērķis ir atcelt šķēršļus 
informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības veikšanai un pārrobežu 
tiešsaistes pakalpojumu sniegšanai iekšējā tirgū, tādēļ sniedzot tiesisko noteiktību gan 
uzņēmumiem, gan pilsoņiem. Būdama tehnoloģiskā ziņā neitrāla, tā aptver plašu darbības 
jomu — ne vien elektronisko komerciju (attiecības starp uzņēmumiem un attiecības starp 
uzņēmumiem un patērētājiem) šaurākā nozīmē (ietverot tiešsaistes aptiekas), bet arī tiešsaistes 
laikrakstus, tiešsaistes finanšu pakalpojumus, regulēto profesiju pakalpojumus u. c. Tomēr 
tiešsaistes azartspēles ir izslēgtas no direktīvas. 

Direktīvā, kuras mērķis ir panākt pēc iespējas lielāku saskaņošanu, ietverti pieci galvenie 
noteikumi: 

 iekšējā tirgus klauzula (3. pants), kas, lai arī ir pakļauta atkāpēm, paredz tiesisko 
noteiktību, kura ir īpaši būtiska pārrobežu tiešsaistes pakalpojumu attīstībai. Šī klauzula citādi 
pazīstama kā „izcelsmes valsts princips”: katra dalībvalsts nodrošina, ka informācijas 
sabiedrības pakalpojumi, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs, kurš reģistrēts tās teritorijā, 
atbilst valsts noteikumiem, kas piemērojami attiecīgajā dalībvalstī un ko ietver „koordinētā 
joma”, pat ja šis pakalpojuma sniedzējs piedāvā pakalpojumu citā dalībvalstī; 

 prasības ar mērķi atvieglot informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēju attīstību, 
veicinot uzticību un nostiprinot tiesisko drošību (4. pants): proti, iepriekšēju atļauju 
aizliegums, pienākumi sniegt informāciju un nodrošināt pārredzamību ar mērķi panākt 
patērētāju uzticību, kā arī pamatnostādņu izveide komercziņojumiem (6.–8. pants). Tas atceļ 
komercziņojumu aizliegumu regulētajām profesijām, sniedzot tām iespēju atvērt tīmekļa 
vietnes, un ļauj profesionālajām apvienībām reglamentēt šādu jaunu praksi to rīcības 
kodeksos; 

 tiesiskais regulējums attiecībā uz elektroniskajiem līgumiem (9.–11. pants), tostarp 
tādu nosacījumu saskaņošana, kas nepieciešami šādu līgumu noslēgšanai (piemēram, 
pienākums pakalpojumu sniedzējam bez liekas kavēšanās apliecināt pircēja/lietotāja 
pasūtījuma saņemšanu ar elektroniskiem līdzekļiem); 

 regulējums attiecībā uz starpnieku saistību izņēmumiem (4. iedaļa, 12.–15. pants) ar 
mērķi nodrošināt, no vienas puses, pamata starpniekpakalpojumu sniegšanu, garantējot brīvu 
informācijas apriti tīklā, un, no otras puses, tiesisko regulējumu, sniedzot iespēju interneta un 
elektroniskās komercijas attīstībai; 

 administratīvā sadarbība (19. pants un 3. panta 4. punkts) gan starp dalībvalstīm, gan 
starp dalībvalstīm un Eiropas Komisiju ar mērķi nodrošināt atbilstošu direktīvas īstenošanu, 
izmantojot savstarpēju palīdzību un izveidojot kontaktpunktus. Tā arī mudina dalībvalstis 
informēt Eiropas Komisiju par svarīgiem administratīviem un tiesiskiem lēmumiem, kas to 
teritorijā pieņemti attiecībā uz strīdiem saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumiem, un 
par darbību, izmantošanu vai paradumiem attiecībā uz elektronisko komerciju. 
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Eiropas Komisijas sabiedriskā apspriešana par elektroniskās komercijas nākotni iekšējā 
tirgū

Eiropas Komisija tās rīkotajā apspriešanā centās sīki izpētīt dažādus iemeslus ierobežotai 
elektroniskās komercijas darbības izvēršanai, kā izklāstīts Tirgus uzraudzības ziņojumā 
tirdzniecības un izplatīšanas nozarē „Par efektīvāku un godīgāku tirdzniecības un izplatīšanas 
iekšējo tirgu līdz 2020. gadam” (par ko IMCO 2011. gada 25. maijā pieņēma ziņojumu), un 
novērtēt direktīvas īstenošanu, kā pausts paziņojumā „Digitālā programma Eiropai”. 

Apspriešanā tika risināta virkne tematu:

- informācijas sabiedrības pakalpojumu attīstības līmenis gan valsts, gan pārrobežu 
mērogā; 

- jautājumi attiecībā uz 3. panta 4. punkta piemērošanu no dalībvalstu puses 
(administratīvā sadarbība); 

- līgumiskie ierobežojumi attiecībā uz pārrobežu pārdošanu tiešsaistē; 
- pārrobežu komercpaziņojumi tiešsaistē, īpaši no regulēto profesiju puses; 
- tiešsaistes preses pakalpojumu attīstība; 
- noteikumu interpretācija attiecībā uz informācijas sabiedrības starpniekpakalpojumu 

sniedzēju atbildību; 
- tiešsaistes aptieku pakalpojumu attīstība;
- tiešsaistes strīdu izšķiršana. 

Atbildes bija jāiesniedz līdz 2010. gada 15. oktobrim. Šā darba rezultāts tiks ņemts vērā 
Komisijas apsvērumos ar mērķi 2011. gadā pieņemt Paziņojumu par elektronisko komerciju, 
tostarp par Elektroniskās tirdzniecības direktīvas ietekmi.

IMCO E-komercijas darba grupas gūtie rezultāti

2011. gada 28. februārī IMCO koordinatori pilnvaroja ziņojuma „Iekšējā tirgus izveide 
elektroniskās komercijas jomā” referentu Pablo Arias Echeverria izveidot E-komercijas darba 
grupu. Darba grupa nodrošināja forumu viedokļu apmaiņai starp politikas veidotājiem Eiropas 
iestādēs un attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, lai analizētu pasākumus, kas jāveic, lai 
uzlabotu e-komerciju, veicinātu patērētāju uzticību un pastiprinātu nepieciešamo pasākumu 
intensitāti, lai īstenotu Eiropas uzticības zīmes projektu, ko jau apstiprinājis Eiropas 
Parlaments. 

Darba grupas 4 sanāksmju1 protokoli ir apkopoti šajā „Paziņojumā komitejas locekļiem”, un 

                                               
1 E-komercijas darba grupas sanāksmes:
2011. gada 23. martā: pirmā darba grupas sanāksme — Kā pārvarēt pašreizējos šķēršļus pārrobežu e-komercijā?
2011. gada 19. aprīlī: otrā darba grupas sanāksme — Kā panākt uzticību e-komercijai?
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tas ir tulkots visās valodās. Galvenie secinājumi, kā arī punkti, kas jāaplūko turpmāk, ņemot 
vērā nākotnes darbības e-komercijas jomā, ir apkopoti atsevišķā „Darba dokumentā”. Ar tiem 
IMCO komitejā iepazīstinās 12. jūlijā. E-komercijas darba grupas gūtie rezultāti tiks izmantoti 
arī kā informācijas avots gaidāmajā paziņojumā. Tiešsaistes tirgus jāpārveido par reālu
iespēju cīņai pret ekonomikas krīzi. E-komercijas noteikumi Eiropā jāatjaunina atbilstoši 
21. gadsimta digitālajai sabiedrībai. 

                                                                                                                                                  
2011. gada 3. maijā: trešā darba grupas sanāksme — Ietekme uz datu aizsardzību, interneta platformu nozīme un 
kā ieviest ES uzticības zīmi e-komercijas lietotājiem?
2011. gada 31. maijā: pēdējā sanāksme.

2011. gada 12. jūlijā: secinājumi — iepazīstināšana ar IMCO komitejas secinājumiem.
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Pirmā darba grupas sanāksme 2011. gada 23. martā
plkst. 8.00–10.30 ASP 1E3 telpā Briselē

Kā pārvarēt pašreizējos šķēršļus pārrobežu e-komercijā 

1. Koordinators Pablo Arias Echeverría sveica darba grupas dalībniekus un paskaidroja, 
ka šī ir pirmā no četrām sanāksmēm, kuru mērķis ir noteikt pašreizējos šķēršļus 
pārrobežu e-komercijā un veidus to pārvarēšanai. Patērētāju un uzņēmumu uzticība e-
komercijai ir jāpalielina ar turpmākiem inovācijas, vienkāršošanas un drošības 
pasākumiem. Eiropas uzticības zīme ir viena iespēja vairot patērētāju uzticību e-
komercijai, kā arī reglamentēt drošus maksājumus tiešsaistē.

2. Jean Bergevin, Iekšējā tirgus un pakalpojumu ĢD nodaļas „Brīva pakalpojumu aprite 
un II sadaļa: mazumtirdzniecības un informācijas pakalpojumi” vadītājs iepazīstināja ar 
vairākām problēmām, kuras izskatīs 2011. gada jūnijā vai jūlijā gaidāmajā paziņojumā 
par e-komerciju Eiropas Savienībā. Viņš izklāstīja vairākus aspektus, kurus vajadzētu 
izskatīt, jo tie var radīt šķēršļus efektīvas pārrobežu e-komercijas īstenošanai, tostarp 
šādus: 

a) ES dalībvalstīs ir dažādi e-privātuma un datu aizsardzības standarti; 
b) Eiropas Savienībā ir arī dažādas pakalpojumu izmaksas un piegādes 

pieejamība. Īpaši jādomā par MVU, jo tie visbiežāk izmanto e-komerciju; 
c) nedrīkst arī pieļaut, ka lielākie preču ražotāji vai lielākie digitālo preču 

piegādātāji slēpjas aiz valstu tiesību aktiem un identitātes, sadrumstalojot 
iekšējo tirgu. Tas nozīmētu neatbilstību Pakalpojumu direktīvas 20. pantam, 
par ko tiks sagatavotas pamatnostādnes, kā arī to varētu uzskatīt par negodīgu 
komercpraksi, par ko šā gada rudenī sagatavos paziņojumu; 

d) dalībvalstīs atšķiras arī intelektuālo īpašumtiesību pārvaldība, un tas izskaidro, 
kāpēc dalībvalstīs atšķiras digitālo preču piedāvājums vai pieejamība. Šajā 
sakarā ir gaidāmi paziņojumi par intelektuālo īpašumtiesību tiesību aktu 
modernizēšanu; 

e) atšķirīga attieksme pret digitālajām un fiziskajām precēm, piemērojot PVN, ir 
vēl viena problēma. Tādējādi elektroniskajām grāmatām piemēro standarta 
PVN likmes, bet drukātajām — bieži vien zemākas. Šis aspekts izskatīts nesen 
pieņemtajā Zaļajā grāmatā par nodokļiem; 

f) lai nodrošinātu ES uzticības zīmes efektivitāti, šādas dalībvalstu atšķirības ir 
jānovērš un ir jānodrošina saskaņota reglamentējoša sistēma ES līmenī. Šāda 
mehānisma izstrādē ir jāiesaista dalībvalstu likumdevēji, kā arī jānodrošina 
Eiropas Parlamenta atbalsts; 

g) šobrīd trūkst pārredzamības acquis prasībās. Lielāka pārredzamība, jo īpaši e-
komercijas noteikumu jomā, veicinātu lielāku uzticību, kas ir būtisks aspekts.

Gaidāmajā paziņojumā ir jāizvērtē arī e-komercijas iespējas ES, acquis noteikumu 
sadrumstalotības novēršanas iespējas, kā arī nepieciešamās darbības pārējo 
sadrumstalotības aspektu izskatīšanai. 
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3. E-komercija un patērētāji, uzstājas David Mair, Eiropas Komisijas Veselības un 
patērētāju ĢD Patēriņa tirgu nodaļas vadītājs.

Transversālās būtības dēļ e-komercijas attīstība ir graujoša gan uzņēmumiem, gan 
politikas veidotājiem. Tāpēc tās radīto problēmu risināšanai ir vajadzīga integrēta pieeja. 
2011. gada 21. martā veiktajā iekšējā tirgus apstākļu rezultātu apkopojumā izklāstīti 
panākumi, kas līdz šim sasniegti e-komercijas jomā. Tas papildina rezultātus, kas 
iekļauti Veselības un patērētāju ĢD veiktajā 2009. gada pētījumā1 „Pārrobežu 
elektroniskās komercijas novērtējums Eiropas Savienībā (projekts „slepenais pircējs)”, 
kā arī paziņojumā un dienestu darba dokumentā par pārrobežu e-komerciju (2009). 

E-komercija stabili attīstās dalībvalstīs, bet ne pārrobežu mērogā. Pierādījumi liecina, ka 
patērētāji, kuri to izmēģina, kopumā ir apmierināti un turpina to izmantot. Tie, kuri nav 
to izmēģinājuši, saglabā noraidošu attieksmi. Tas liek domāt, ka pieprasījuma pusē ir 
milzīga uzticēšanās problēma. Mums jāmazina patērētāju bailes gadījumā, ja kaut kas 
noiet greizi. Lai atrisinātu iespējamās konfliktsituācijas, ir vajadzīga ticama noteikumu 
pārrobežu izpilde, efektīva pārrobežu sistēma strīdu risināšanai tiešsaistē (ODR). Arī 
Eiropas patērētāju centri var palīdzēt. Vairojot uzticību e-komercijai, ir jāņem vērā 
patērētāju pašreizējā attieksme.

Arī pieprasījums ir sadrumstalots — patērētāji nezina, ko piedāvā pārrobežu 
mazumtirgotāji. Tīmeklī ir aptuveni 300 vietņu cenu salīdzināšanai, bet tikai dažas ļauj 
cenas salīdzināt pārrobežu mērogā. Eiropā vajag cenu salīdzināšanas daudzvalodu 
vietnes. Nesamazinot izvēles iespējas, interneta ietekme ir jāizmanto tā, lai, piemēram, 
cenu un kvalitātes, salīdzināšana patērētājiem ir noderīgāka un jēgpilnāka. 

Mūsu mērķim ir jābūt padarīt e-komerciju par uzticamu alternatīvu patērētājiem un 
uzņēmumiem, kuri vēlas to izmantot. Tas rada lielu konkurences spiedienu, sekmē tirgu 
darbību un paplašina iekšējo tirgu. Cilvēki var gūt labumu pat tad, ja neiepērkas 
tiešsaistē.

Pašlaik tiek veikts pētījums, kura mērķis ir novērtēt trūkstošo Eiropas e-komercijas 
potenciālu, un tā rezultātus iekļaus gaidāmajā paziņojumā. 

4. Digitālā programma Eiropai un e-komercija, uzstājas Miguel Gonzalez-Sancho, 
Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu ĢD C1 nodaļas „Digitālā programma 
— politikas saskaņošana” vadītāja vietnieks. 

Digitālā programma Eiropai ir viens no septiņiem 2020. gada stratēģijas pamata 
elementiem, un tās mērķis ir izveidot Eiropas IKT politikas satvaru. Viena no lielākajām 
problēmām ir sadrumstalotais digitālais tirgus, kas kavē e-komercijas attīstību un kam 
nepieciešama integrēta pieeja, lai stāvokli uzlabotu. Tikai 8 % pircēju tiešsaistē iepērkas 

                                               
1 „Pārrobežu elektroniskās komercijas novērtējums Eiropas Savienībā (projekts „slepenais 

pircējs)”, ko Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ĢD uzdevumā veica 
„YouGovPsychonomics” un ko publicēja 2009. gada 20. oktobrī.
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no citas valsts. 60 % tiešsaistes pasūtījumu neizdodas tehnisku un/vai juridisku iemeslu 
dēļ. Lielas bažas rada joprojām trūkstošā uzticība e-privātumam. Vēl viena liela 
problēma ir intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldība Eiropas Savienībā. Arī darījumiem 
un maksājumiem tiešsaistē ir šķēršļi, piemēram, e-paraksti, banku komisijas maksas u. c.

Kā var veicināt digitālo uzticību? Kādas ir patērētāju tiesības? Kuras savas tiesības 
patērētāji patiesībā zina? 

Daži nākamie zināmie pasākumi saistībā ar Digitālo programmu Eiropai (DPE) ir šādi:

 tiks pārskatīta ES datu aizsardzības sistēma,
 turpinās izskatīt strīdu risināšanas iespēju tiešsaistē kā daļu no iespējamiem 

Komisijas priekšlikumiem par alternatīviem strīdu risināšanas veidiem, kā arī 
jāapsver kolektīvās tiesiskās aizsardzības iespējas, 

 līdz 2012. gadam jāizveido ieinteresēto pušu platforma tiešsaistes uzticības 
zīmēm.

2011. gada jūnijā notiks pirmā Digitālās programmas asambleja.

5. Pirmās darba grupas sanāksmes noslēgumā dalībnieki turpmākai apspriešanai 
ierosināja šādus tematus.

E-komercijas būtība nav tikai e-komercijas veicināšana per se, bet drīzāk tas, cik lielā mērā 
patērētāji un uzņēmumi ir gatavi pārdot un pirkt tiešsaistē pāri robežām. Runa nav tikai par 
cenu, bet par izvēles iespēju, konkurētspējas un pārredzamības uzlabošanu, jo tas savukārt 
uzlabotu standartus un efektivitāti mazumtirdzniecības jomā. Ir arī iespēja radīt jaunas 
darbavietas. E-komercijai ir jākļūst par uzticamu bezsaistes iepirkšanās alternatīvu.

Ir būtiski novērst pašreizējo sadrumstalotību iekšējā tirgū e-komercijas un pienācīgas 
noteikumu ievērošanas labad. Tiešsaistes maksājumu jomā notiek virzība uz mikromaksājumu 
sistēmu. Šobrīd joprojām ir noteikts minimālais apjoms, tāpēc patērētājiem vairākkārt galu 
galā ir nācies maksāt pārlieku daudz.

Ir jānovērš nelikumīgu prakšu īstenošana, piemēram, bērnu pornogrāfiju saturošas vietnes. 
Cik drīzā laikā tādas vietnes var izņemt no interneta platformām? Šobrīd noteikumu 
īstenošanā galvenā uzmanība pievērsta intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanai, tomēr šī joma 
ir jāpaplašina. Noteikumu ievērošana ir jāskata horizontāli. Kādus preventīvus pasākumus var 
paredzēt? Vai ar vārdā saukšanu un kaunināšanu pietiek? 

Varētu izstrādāt rīcības kodeksu tiešsaistes lietotājiem. Kādai vajadzētu būt šāda rīcības 
kodeksa darbības jomai (personīgā un materiālā ziņā)? Kāda informācija un pakalpojumi ir 
jānodrošina tiešsaistes lietotājiem?
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Otrā darba grupas sanāksme 2011. gada 19. aprīlī
plkst. 10.00–12.30 ASP 1E3 telpā Briselē

Kā panākt uzticību e-komercijai

1. E-komercijas darba grupas koordinators Pablo Arias Echeverría sveica dalībniekus un 
paskaidroja, ka šī ir otrā no četrām sanāksmēm un pirmā atklātā sanāksme, kurā piedalās 
ne vien politikas veidotāji no Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas, bet arī 
ieinteresētās puses. Otrajā darba grupas sanāksmē uzmanības centrā ir temats „Kā 
panākt uzticību e-komercijai”.

2. Patērētāju tiesību direktīva un e-komercija, uzstājas Andreas Schwab, Eiropas 
Parlamenta deputāts. Patērētāju tiesību direktīvas referents.

Andreas Schwab uzsvēra spēcīgo mijiedarbību starp e-komerciju un patērētāju tiesību 
aktu saskaņošanu. Patērētāji grib zināt savas tiesības, bet tirgotāji vēlētos vienotu tiesību
aktu kopumu, nevis daudzus atsevišķus tiesību aktus.

Joprojām ir vairākas problēmas, kas nav izskatītas jaunajā Patērētāju tiesību direktīvā 
(PTD). PTD ir pirmais solis ceļā uz citiem gaidāmajiem pasākumiem. Ir jānoskaidro, kā 
tās noteikumus padarīt noderīgus e-komercijā. Divi galvenie pasākumi ir atteikuma 
tiesības un garantijas.

Tiesības atteikties 

Ir ļoti svarīgi paplašināt un vienādot atteikuma tiesības visās 27 ES dalībvalstīs. Ir 
vajadzīgs instruments, kas patērētājiem uzreiz ļautu atteikties no līguma. Ja būs 
nodrošinātas šādas tiesības, tiks veicināta e-komercija. Ir vajadzīgs viens ES noteikumu 
kopums katram līguma veidam. Lielākie veikali var piedāvāt zemākās cenas, bet pat 
lielākās tirdzniecības vietas nevar vienlaikus apkalpot visu Eiropas Savienību, savukārt 
e-komercija nodrošinātu piekļuvi konkrētiem produktiem pat visattālākajos ES reģionos. 

Tomēr patērētāju aizsardzībai ir sava cena, un tā būtu jāiekļauj paredzamajās izmaksās. 
Lai palielinātu pārredzamību, PTD 11. pants paredz atgādinājumu patērētājiem par 
darījuma patiesajām izmaksām, jo tas uzlabotu uzticību un nav dārgs pasākums.

Garantija

PTD 4. nodaļā aplūkotas garantijas patērētājiem. Lai gūtu maksimālu labumu no 
garantijas, ir jāņem vērā ne tikai garantijas ilgums gados, bet arī produkta kvalitāte. 
Tomēr šajā jomā vēl ir daudz darāmā.

3. E-komercija un patērētāji Eiropā, uzstājas Ursula Pachl, BEUC (Eiropas Patērētāju 
organizācija) direktora vietniece.

Ursula Pachl savas runas sākumā iepazīstināja ar pašreizējo stāvokli pārrobežu e-
komercijā. Viena no lielākajām problēmām ir sadrumstalotais digitālais tirgus, kas kavē 
e-komercijas attīstību un kam nepieciešama integrēta pieeja, lai stāvokli uzlabotu. Tikai 
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10 % pircēju tiešsaistē iepērkas no citas valsts. Patērētājus, kuri vēl neizmanto pārrobežu 
e-komerciju, var iedalīt divās grupās: tie, kuri nejūtas pietiekami droši, lai veiktu 
pārrobežu e-komercijas darījumus, un tie, kuri vēlas tiešsaistē veikt pārrobežu pirkumus, 
bet tas nav iespējams dažādu iemeslu dēļ, piemēram, saistībā ar tirdzniecības 
ierobežojumiem, kuru pamatā ir intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība, selektīvās 
izplatīšanas vienošanās u. c. 

Patērētāji bažījas par vairākiem pārrobežu e-komercijas aspektiem, tostarp šādiem: 
krāpniecību, neziņu, kā rīkoties, ja „kaut kas noiet greizi”, un kā saņemt atlīdzību; 
problēmām ar preču piegādi; valodas barjeru; platjoslas piekļuvi; prasmi lietot digitālos 
līdzekļus; norēķinu veidu un saistīto maksu segšanas iespēju trūkumu; intelektuālā 
īpašuma tiesībām; pēcpārdošanas pārrobežu pakalpojumiem; pret konkurenci vērstām 
darbībām; personas datu aizsardzību.

BEUC neuzskata, ka patērētāji gribētu, lai e-paraksta ieviešana kļūtu par vienotā digitālā 
tirgus pamatiniciatīvu. 

Jaunākajā Eirobarometra aptaujā tirgotāji norādīja, ka vienoti noteikumi Eiropas 
Savienībā, viņuprāt, pārāk neietekmēs e-komerciju, tādējādi BEUC uzskata, ka jauna B–
C līgumtiesību iniciatīva nav vajadzīga.

Tiklīdz beidzot būs pieņemta patērētāju tiesību direktīva, sekmēsies noteikumu izstrāde 
pārdošanai no attāluma. BEUC atklāja, ka Parlaments ir pieņēmis vairākus labus 
pasākumus, lai uzlabotu patērētāju tiesību aizsardzību tiešsaistes darījumos. Šajā saistībā 
uzmanība jāpievērš šādiem aspektiem Parlamenta tekstā: ir iekļauti noteikumi par 
slēptām izmaksām internetā, bet apstiprinājumu par patērētāju informētību par 
piedāvājuma izmaksām nevajadzētu aizvietot ar vienkāršu reģistrāciju tiešsaistē; Eiropas 
Parlamenta tekstā ir minēts, ka izmaksas, ko rada preču atdošana atteikuma gadījumā, 
jāsedz tirgotājam, ja preces vērtība ir lielāka par EUR 40; ne tik labi ir tas, ka līdz šim 
Parlamenta tekstā ir bijis pārāk daudz izņēmumu attiecībā uz tiesībām atteikties; ir 
jāaizliedz pārāk lielās izmaksas par kredītkaršu lietošanu; ir jāiekļauj konkrētāki 
aizsardzības pasākumi attiecībā uz digitāla satura iegādi. 

Turklāt BEUC uzskata, ka ir jāuzlabo uzņēmumu izglītošana, jo šķiet, ka galvenā 
uzmanība ir vērsta uz patērētāju izglītošanu. 

Ir jāturpina attīstīt alternatīvo strīdu risināšanas (ADR) modeli, un pienācīgai „Roma I” 
noteikumu piemērošanai vajadzētu palīdzēt viest skaidrību šīs jomas starptautisko 
privāto tiesību piemērošanā. 

BEUC šobrīd izstrādā ES parauglīgumu attiecībā uz pirkumiem tiešsaistē, kuram 
vajadzētu būt saistītam ar alternatīvo strīdu risināšanas tiešsaistes sistēmu; šo iniciatīvu 
varētu iekļaut ES uzticības zīmes izstrādē; svarīgs juridisks pienākums ir visas attiecīgās 
informācijas par tirgotājiem nodrošināšana patērētājiem; galvenais ir visu paaudžu 
patērētājiem uzlabot prasmi lietot digitālos līdzekļus.

4. Pasta pakalpojumi un e-komercija, uzstājas Werner Stengg, Eiropas Komisijas Iekšējā 
tirgus un pakalpojumu ĢD E3 nodaļas „Tiešsaistes un pasta pakalpojumi” vadītājs.
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Nesen pārorganizētais Iekšējā tirgus un pakalpojumu ĢD ir apvienojis e-komercijas un 
pasta pakalpojumu jomu. Pasta pakalpojumi ir svarīgi paši par sevi un sociālā ziņā, jo tie 
veicina sociālo kohēziju, nodrošinot piekļuvi iedzīvotājiem attālākajos reģionos. Pasta 
pakalpojumi nesen ir liberalizēti, vismaz vairumā dalībvalstu, un to paveica ar dažādiem 
aizsardzības pasākumiem. Galvenās problēmas ir pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, 
precizitāte un regularitāte. Liela nozīme ir arī valstu regulatīvo iestāžu darbam, atļauju 
un licenču izsniegšanas sistēmām, vispārējam pakalpojumu sniegšanas pienākumam, ar 
nodarbinātību saistītām problēmām utt. Dažās dalībvalstīs liberalizācija notiks tikai 
turpmākajos divos gados.

Ja no pasta nozares liberalizācijas labums jāgūst gan privātajiem, gan biznesa klientiem, 
ir svarīgi nodrošināt jaunu uzņēmumu efektīvu ienākšanu tirgū (licencēšanas prasības, 
piegādes infrastruktūra, darba tiesību iekļaušana, tiesību akti konkurences izkropļojumu 
novēršanai u. c.).

Elektroniskie sakaru līdzekļi un finanšu krīze ir veicinājusi vēstuļu daudzuma krasu 
samazināšanos, bet pasta sūtījumu daudzums palielinās arvien biežāku e-komercijas 
darbību dēļ.

Attiecībā uz saikni starp pasta pakalpojumiem un e-komerciju Werner Stengg
apstiprināja Ursula Pachl paustās bažas par to, ka gan piegādātāji, gan pircēji preču 
fizisku piegādi joprojām uzskata par šķērsli. Viņš arī uzsvēra, ka pārrobežu e-komercijā 
pārrobežu pasta sūtījumu piegāde paredz augstākus tarifus nekā piegāde vietējā mērogā. 
Cenu atšķirību ietekmē dažādi aspekti: pakalpojumu kvalitāte, izsekošanas pakalpojumi, 
attālums, precizitāte, ūdens robežas starp reģioniem u. c.

2011. gada oktobrī tiks publicēts pētījums par pasta sūtījumu piegādes pakalpojumiem.

5. Pasta pakalpojumi un e-komercija no privātā sektora skatupunkta, uzstājas 
Carsten Hess, „Deutsche Post DHL” korporatīvās pārstāvniecības Briselē 
priekšsēdētāja vietnieks un vadītājs.

3 tirdzniecības trijstūri ar vērā ņemamu izaugsmi šobrīd veido gandrīz 50 % no kopējā 
pārvadāto preču daudzuma, un ir paredzams, ka tie strauji attīstīsies turpmākajos gados. 

 Tas nenotiks Eiropā. 

Tas notiks:

 Āzijā (28 %), starp Āziju un Latīņameriku (5 %) un starp Āziju un Āfriku (18 %), 
 Latīņamerikā (izaugsme par 18 %), bet sākot no zema līmeņa.

Kāpēc tas ir svarīgi e-komercijai Eiropas Savienībā? 

 Daudzi ES iegādātie patēriņa produkti tiek sūtīti no Āzijas (piemēram, elektronikas 
un modes preces).

 Globālos tirdzniecības ceļus lielākoties pārvalda Eiropas loģistikas uzņēmumi 
(aptuveni 15 no 20 tirgus līderiem Āzijas izaugsmes tirgū ir no Eiropas).
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 Tāpēc vienotais tirgus ir tik svarīgs Eiropas loģistikas uzņēmumiem. Eiropai ir 
vajadzīga e-komercijas izaugsme un pilnīgi funkcionējošs vienots tirgus, kurā ir 
likvidēti lielo izmaksu šķēršļi gan patērētājiem, gan loģistikas uzņēmumiem!

Pēc krīzes 2010. gadā nosūtīto vēstuļu daudzums pasaulē ir sarucis par 3–5 %, tomēr ir 
gaidāms, ka starptautisko pasta sūtījumu skaits turpinās palielināties, jo to veicinās 
pārrobežu e-komercijas attīstība1. Vairāki e-komercijas produkti ir pieejami tikai 
pārrobežu e-komercijā, un bieži pat vietējā mērogā pieejamus produktus par zemāku 
cenu var iegādāties ārvalstīs. 

Tomēr piegāde ir būtisks e-komercijas un pārdošanas no attāluma virzītājspēks. 
Pārvadājumu jomā ir jāņem vērā arī šādi aspekti: pārvadājumu tiesības, uzticamība, 
piegādes ātrums, klientiem labvēlīga apkalpošana un laba preču atdošanas politika.

Reglamentējošā sistēmā reglamentējošiem pakalpojumiem ir jābūt vienas pieturas 
aģentūrai. Turpmākai vienota tirgus attīstībai ir vajadzīgs līdzsvars starp pārrobežu datu 
plūsmu un privātumu, un tādēļ drīzumā ir jāpārskata Direktīva 95/46/EK par datu 
aizsardzību, tostarp transatlantiskie vai pat globālie standarti. Tāpat pēc iespējas vairāk 
jāvienkāršo un jāvienādo PVN noteikumi, kā arī jāprecizē noliktavu apkalpošanas 
vajadzības — kādi un kuras valsts tiesību akti un PVN noteikumi tiek piemēroti. Vides 
nodokļi, ceļu nodevas (proti, ES eirovinjete) palielinās nodevas un izmaksas e-
komercijas izmantotājiem.

Eiropas Parlamenta deputāti nesen ir ierosinājuši izveidot „Frontex precēm” pie ES 
ārējām robežām, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar intelektuālā īpašuma tiesību 
īstenošanu. Tas varētu būt kļūmīgs solis, jo tas neuzlabotu aizsardzību, bet lielā mērā 
bez jebkāda labuma kavētu pasta un ekspressūtījumu piegādes ķēžu darbību.

Baltajā grāmatā par transportu 2030. gads ir noteikts kā termiņš, līdz kuram ir jāpāriet uz 
tādu praksi, kad 30 % sūtījumu tiek nogādāti pa dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem. 
Tas visticamāk sagrautu tādus e-komercijas uzņēmējdarbības modeļus kā piegāde 
nākamajā dienā.

6. Otrās darba grupas sanāksmes noslēgumā dalībnieki turpmākai apspriešanai ierosināja 
šādus tematus.

Ir jānovērš pašreizējā sadrumstalotība vienotajā tirgū visās 27 dalībvalstīs, kā arī atšķirīgie 
PVN noteikumi, un ir jāpalielina patērētāju un tirgotāju uzticība e-komercijai. Iespējams, e-
komercijai ir jākļūst par 28. dalībvalsti, lai varētu novērst pašreizējos šķēršļus.

Ir jāuzsver arī MVU lielā nozīme, jo tie ir Eiropas ekonomikas virzītājspēks. „Google” ir 
vietne „Connecting Businesses”, kas apvieno MVU, un tas veicina MVU iekļaušanu e-
komercijā.

Ir jābūt vienotam skatījumam par to, kādai ir jābūt e-komercijai. Gaidāmā ziņojuma par e-
komerciju mērķis ir plašāks par to, kas ierosināts jaunajā Patērētāju tiesību direktīvā.

Līdztekus jaunam vienotā tirgus aktam ir jāizstrādā vienotas e-komercijas akts. 
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Trešā darba grupas sanāksme 2011. gada 3. maijā
plkst. 10.00–12.30 ASP 1G 1 telpā Briselē

Ietekme uz datu aizsardzību, interneta platformu nozīme un kā ieviest ES 
uzticības zīmi e-komercijas lietotājiem

1. E-komercijas darba grupas 3. sanāksmes vadītājs Antonio Correia De Campos sveica 
dalībniekus un paskaidroja, ka viņš aizvietos Pablo Arias Echeverria, šīs sesijas darba 
koordinatoru. Šī ir otrā atklātā sanāksme, kurā piedalās ne vien politikas veidotāji no 
Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas, bet arī ieinteresētās puses. 

Antonio Correia De Campos paskaidroja, ka pirmās (slēgtās) sanāksmes mērķis bija 
veikt vispārēju novērtējumu attiecībā uz pašreizējo stāvokli e-komercijā Eiropā un 
šķēršļiem, ar kuriem saskaramies joprojām, kā arī Eiropas iestāžu iniciatīvām to 
novēršanai. 

Otrajā sanāksmē, kas bija pirmā atklātā sanāksme, kurā varēja piedalīties ieinteresētās 
puses, uzmanība tika pievērsta tam, kā radīt uzticību e-komercijai. Norisinājās 
interesantas debates par diviem aspektiem, kas Eiropā jāuzlabo, lai uzlabotu e-
komercijas darbību, proti, patērētāju tiesībām un pasta pakalpojumiem. 

Trešajā sanāksmē ar 5 intervencēm un turpmākām debatēm plānots izskatīt trīs 
galvenos tematus: ietekmi uz datu aizsardzību e-komercijā, interneta platformu nozīmi 
un to, kā ieviest ES uzticības zīmes iniciatīvu ar precīzu informāciju patērētājiem un 
lietotājiem.

2. Datu aizsardzība e-komercijā, uzstājas Marie Hélène Boulanger, Eiropas Komisijas 
Tieslietu ĢD  C3 nodaļas vadītāja.

Direktīvai 95/46/EK ir divējāds mērķis: aizsargāt indivīdu tiesības un brīvības datu 
privātuma jomā un nodrošināt brīvu informācijas plūsmu vienotajā tirgū. Attiecībā 
konkrēti uz e-komerciju šie divi Datu aizsardzības direktīvas aspekti ir vienas monētas 
divas puses: no vienas puses — tiešsaistes elektronisko platformu izveide, no otras —
patērētāju tiesību un privātuma aizsardzība. Iepriekš minētā direktīva ir pieņemta 
pirms 16 gadiem, tomēr joprojām ir spēkā. Kā noprotams no vairāku Tieslietu ĢD
pērn rīkoto apspriežu iznākuma, ir būtiski no jauna izvērtēt datu aizsardzības jēdzienu 
mūsdienu kontekstā un nostiprināt iekšējā tirgus juridisko sistēmu.

Direktīvu tās pašreizējā redakcijā ir ieviesušas visas dalībvalstis, tomēr lielā mērā 
atšķiras tas, kā tā ir ieviesta, kā arī izmaksas par datu pārsūtīšanu un kontroli. 

Skaitļošana, kuras pamatā ir internets un sakarā ar ko programmatūra, kopīgie resursi 
un informācija atrodas attālinātos serveros („mākonī”), varētu radīt jaunas problēmas 
datu aizsardzības jomā. Šajā saistībā lielā mērā ir palielinājusies iekšējā tirgus nozīme. 
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Tā pārsniedz interneta un sociālo platformu jomu. Iekšējā tirgus kontekstā runa ir par 
e-komerciju. Būtiska ir datu pārredzamība, kā arī iespēja labot vai dzēst datus un ziņot 
par pārkāpumiem.

Tādējādi šīs jomas noteikumu saskaņošanai ir galvenā nozīme paredzamākas tiesiskās 
vides izveidē. Ir jāsamazina administratīvais slogs un jāvienkāršo paziņošanas 
prasības. Tas palīdzētu vairot uzticību internetam un tiešsaistes videi.

Patērētāju galvenās bažas ir saistītas ar privātumu un datu drošību, atturot cilvēkus no 
iepirkšanās tiešsaistē. Digitālajā vidē ir jāņem vērā visas attiecīgās intereses un 
tiesības, kā arī jānodrošina pilnīga pamatbrīvību aizsardzība.

3. Uzņēmuma darbība tiešsaistē, „Google" iniciatīva, uzstājas Julien Blanchez, 
„Google Belgium” valsts mārketinga menedžeris.

„Google” nodrošina dažādus pakalpojumus un instrumentus uzņēmumiem neatkarīgi 
no to lieluma. Tādas programmas kā „Google Places”, „Google Ad Words” un 
„Google Apps” uzņēmējiem visā pasaulē ļauj paplašināt savus uzņēmumus un gūt 
panākumus. Pirms 18 mēnešiem „Google” kopā ar citiem nozīmīgiem partneriem no 
pasta un telekomunikāciju nozares sāka projektu „Liec savam uzņēmumam darboties 
tiešsaistē” („Get your business on line” jeb GYBO). Pašlaik tas aptver 13 valstis. 
Apvienotajā Karalistē vien vairāk nekā 100 000 MVU ir izmantojuši iespēju sākt 
darboties tiešsaistē. Lielbritānijas piemēru („Getting British Business Online” jeb 
GBBO) var apskatīt http://www.gbbo.co.uk/.

Beļģija šobrīd nosacīti atpaliek to MVU skaita ziņā, kuri izmanto internetu pārdošanai 
un pašreklāmai. 95 % Beļģijas MVU ir piekļuve internetam, tomēr tikai 49 % ir sava 
tīmekļa vietne. Turklāt 73 % no tiem, kuriem nav savas tīmekļa vietnes, ir cieši 
pārliecināti, ka tiem tādu nemaz nevajag. Turpretī Brazīlijā tikai 41 % uzskata, ka viņu 
uzņēmumu darbībai tīmekļa vietne nav vajadzīga. Problēma nav tikai piekļuvē, bet arī 
informētībā. Šķiet, ka neinformētība, nevis uzticība ir galvenais iemesls iepriekš 
minētajai pretestībai. Turklāt daudzi MVU domā, ka tīmekļa vietnes izveide un 
uzturēšana būtu pārāk laikietilpīga un novērstu viņu uzmanību no galvenā darbības 
virziena. Tomēr veikals internetā, ņemot vērā tā iespējas, būtu viņu galvenā darbības 
veida neatņemama daļa.

Apvienotajā Karalistē internets veido 7,2 % no IKP, turpretī Beļģijā — mazāk par 
3 %. Tādai uz MVU orientētai valstij kā Beļģija šī patiesi ir neizmantota iespēja. 
Vairāki mazi uzņēmumi ir guvuši panākumus, darbojoties tīmeklī. Pirmais solis ir 
darboties tīmeklī, otrais un vienlīdz svarīgais solis — iegūt atpazīstamību.

„Google” palīdz MVU iegūt atpazīstamību tiešsaistē ar tiešsaistes reklāmu 
starpniecību. Sākot interneta veikalu darbību citās valstīs, ir iespējams globāli 
paplašināt maza MVU tirgu. Grūtības saistībā ar interneta izmantošanas apguvi un 
tīmekļa vietnes izveidi ir pārejošas. GYBO iniciatīvas mērķis ir paplašināt Beļģijas 
uzņēmumu darbību arī pasaules tirgū, jo tas sekmētu mazu un vidēju uzņēmumu 
darbību. Tāpēc pārrobežu e-komercija ir jānosaka par prioritāti, citādi nākotnē 
joprojām nebūs vienlīdzīga sadalījuma.
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4. Mazie un vidējie uzņēmumi, e-komercija un Eiropas Komisijas priekšlikums par e-
rēķiniem, uzstājas Danny Bunch, Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības 
ĢD D3 nodaļas „IKT konkurētspējai un rūpniecības inovācijām” vadītājs.

Eiropā joprojām ir jāveic daudz uzlabojumu attiecībā uz IKT un rūpnieciskajām 
inovācijām. IKT daudz vairāk varētu izmantot konkurētspējas un izaugsmes 
uzlabošanā, ņemot vērā to, ka par IKT iztērētie līdzekļi ir 3–5 reizes lielāki par tiem, 
ko iegulda citās nozarēs.

Danny Bunch minēja četrus galvenos tematus, lai uzsvērtu, kā IKT izmantošanu varētu 
attīstīt turpmāk:

 e-uzņēmējdarbības atbalsta tīklu;
 e-prasmes konkurētspējai;
 IKT standartizāciju;
 elektronisko rēķinu sagatavošanu.

E-uzņēmējdarbības atbalsta tīkla (EBSN) mērķis ir uzlabot politikas izstrādi vietējā 
līmenī, un tas ir instruments, ar ko mazu un vidēju uzņēmumu darbība vietējā mērogā 
tiek iekļauta piegādes ķēdēs. EBSN apvieno vairākus MVU, lai tos iekļautu digitālās 
piegādes ķēdēs. Lai pārbaudītu šo iniciatīvu, tiek veiktas darbības šādās trīs nozarēs: 
modes un tekstila nozarē (darbība tiek veikta kopš 2008. gadā, un tā ir būtiski 
uzlabojusi pārdošanas rezultātus), autobūves nozarē, kā arī pārvadājumu un loģistikas 
nozarē.

Šīs trīs nozares tika izraudzītas tāpēc, ka tajās ir daudz MVU. Nākamgad 
Uzņēmējdarbības un rūpniecības ĢD plāno pievienot pārtikas un tūrisma nozari.

E-prasmju programma Eiropai aptver uzņēmējiem nepieciešamās izglītības 
prasmes. Tai ir prasmju karjeras portāls, kā arī IKT karjeras pamatnostādnes. Šo 
programmu Eiropas Savienībā reklamēja e-prasmju nedēļā 2010. gada martā, un 
2012. gada martā ir gaidāma vēl viena reklāmas kampaņa. 

E-prasmju programmas mērķis ir uzņēmējiem nepieciešamās zināšanas. Ir vairāki 
pasākumi, kas jāpieņem papildus šim.

Attiecībā uz IKT standartizāciju uzņēmējiem jāzina, kāds ir viņiem vajadzīgais 
pamatdarbības veids. Ir vairākas e-politikas nostādnes, kas jāpieņem šīs procedūras 
papildināšanai. Šīs politiskās nostādnes noderēs tikai tad, ja to pamatā būs atklāti 
standarti. Lielākā daļa IKT standartizācijas notiek ārpus tīmekļa globālos konsorcijos, 
tāpēc ir vajadzīgi atjauninājumi, lai IKT standartus saskaņotu ar pašreizējo stāvokli. Ir 
nepieciešams jauns standartizācijas noteikumu kopums un paziņojums par 
standartiem, kas veido stratēģijas „ES 2020” mērķus, kā arī 2011. gada 24. maijā 
Komisija publicēs jaunu regulu par horizontāliem noteikumiem šajā jomā.

Atjauninot iepriekšējos ar IKT saistītos Padomes lēmumus, tiks radīta IKT 
standartizācijas platforma, lai plašāk varētu izmantot standartus, kas izstrādāti ārpus 
IKT sistēmas.
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Elektronisko rēķinu sagatavošana (e-rēķinu sagatavošana) ir elektroniska rēķinu 
informācijas (norēķinu un maksājumu) pārsūtīšana starp darījumu partneriem 
(piegādātāju un pircēju). 2010. gada decembra Paziņojumā par e-rēķinu sagatavošanu 
ir uzsvērti ieguvumi un ierosināta rīcība, kā e-rēķinu sagatavošanu padarīt par galveno 
rēķinu sagatavošanas paņēmienu Eiropā līdz 2020. gadam. E-rēķinu sagatavošana 
samazina manuālo darbu, uzlabo ērtības patērētājiem, nav tik apgrūtinoša un ir videi 
draudzīgāka. Tomēr e-rēķinu sagatavošanā būtiska ir piekļuve internetam, un, ja 
klienti dod priekšroku papīra rēķiniem, viņiem jābūt iespējai saņemt arī tos. Komisijas 
paziņojumā par e-rēķinu sagatavošanu ir ierosinātas 4 galvenās darbības:

 uzlabot tiesisko sistēmu Eiropā, lai nodrošinātu juridisku noteiktību un skaidru 
tehnisko vidi e-rēķiniem, veicinot to sagatavošanu masveidā, jo īpaši pārskatot 
noteikumus PVN un e-parakstu jomā,

 veicināt un sekmēt atklātu un savietojamu e-rēķinu sagatavošanas risinājumu 
attīstību, pamatojoties uz kopēju standartu, 

 iesaistīt privāto sektoru un īpašu uzmanību pievērst MVU,

 atbalstīt pāreju uz e-rēķinu sagatavošanu, izveidojot organizatoriskas struktūras, 
piemēram, valsts e-rēķinu sagatavošanas forumu un Eiropas Ieinteresēto personu 
forumu.

Valsts e-rēķinu sagatavošanas forumā piedalās ieinteresētās puses, lai palīdzētu 
Komisijai noteikt novēršamos trūkumus.

5. Tiešsaistes platformas un MVU, jauna ekosistēma, uzstājas Stefan Krawczyk, „EBay 
Europe” vecākais direktors un padomnieks jautājumos par valdību sakariem Eiropā.

„E-bay” ir tiešsaistes ekosistēma, kas cilvēkiem ļauj ievietot savus produktus vai 
veikalus tīmeklī, neatklājot savus personas datus. „E-bay” atbalsta struktūra, kas 
nodrošina strīdu atrisināšanu un preču atdošanu, kā arī vispārinātāku klientu 
apkalpošanu. Internets ir droša vide, bet, ja kaut kas noiet greizi, to redz visi. Tāpēc 
būtībā tā ir ļoti uzticama vide. Veikala izveide tiešsaistē reizēm ir glābusi mazus 
uzņēmumus. 

„E-bay” vietnē var iegūt ko vairāk par atsevišķu veikalu tiešsaistē, jo „E-bay” patiesībā 
ir tiešsaistes tirdzniecības centrs, kurš piedāvā plašu preču klāstu un kurā tirgotāji 
lielākoties ir profesionāli pārdevēji. Pārdevējus vērtē pēc „E-bay” uzticības zīmes 
sistēmas, kuras pamatā ir klientu atsauksmes. Pēc šādām atsauksmēm ātrāk nekā 
bezsaistes veikalā var noskaidrot konkrētā pārdevēja uzticamību. Var izvēlēties arī veidu 
maksājumu veikšanai tiešsaistē, piemēram, PayPal, kas neprasa atklāt pirkuma datus 
„E-bay” vietnē.

Ja pircēju neapmierina ar „E-bay” starpniecību iegādātā prece, ir tūlītēja iespēja 
atrisināt problēmu, un dažos gadījumos klients pat atgūst naudu bez jebkādiem 
jautājumiem. „E-bay” samaksā pircējam un nokārto problēmu tieši ar attiecīgo 
mazumtirgotāju, lai pircējam būtu mazāk rūpju.
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Tomēr mazumtirgotājiem ir regulāri jāatjaunina sava vietne, lai tā darbotos pienācīgi. 
Vietnei un produktiem ir arī jāpiesaista uzmanība. „E-bay” nodrošina vienkāršu un ērtu 
instrumentu veikala izveidošanai tiešsaistē. „E-bay” Eiropas vietnē ir reģistrēti vairāk 
nekā 90 miljoni personu. Piemēram, Maltā gandrīz visi, kam ir piekļuve internetam, ir 
reģistrēti „E-bay”.

Finanšu krīžu laikā daudzi uzņēmēji būtu bankrotējuši, ja nebūtu izmantojuši tiešsaistes 
vidi, piemēram, „E-bay”.

6. Privātā sektora iniciatīva „Trusted Shops” uzticības zīmes izstrādei Eiropā, uzstājas 
Jean-Marc Noel, „Trusted Shops” dibinātājs.

Šis 2000. gadā Ķelnē dibinātais uzņēmums specializējas tiešsaistes veikalu akreditēšanā 
Eiropā. „Trusted Shops” pārbauda mazumtirgotājus pēc kataloga, kurā iekļauts vairāk 
nekā 100 dažādu kvalitātes kritēriju, piemēram, maksātspēja, cenu pārredzamība, klientu 
apkalpošanas un datu aizsardzības līmenis, un tikai tad sniedz gaidīto apstiprinājumu. 
Turklāt „Trusted Shops” pircējiem piedāvā unikālu naudas atdošanas garantiju par 
visiem pirkumiem, kas veikti tiešsaistē dalībnieku veikalos.

„Trusted Shops” ir Eiropā vadošā drošu pirkumu sistēma. Kopš dibināšanas uzņēmums 
ir akreditējis vairāk nekā 10 000 tiešsaistes mazumtirdzniecības uzņēmumu un veicis 
revīziju vairāk nekā 30 000 e-komercijas vietnēs. Šo sistēmu savu pirkumu aizsardzībai 
ir izmantojuši vairāk nekā 5 miljoni pircēju. Tās klientu vidū ir „Bonprix”, 
„Bertelsmann”, „Dockers”, „Euronics”, „Groupon”, „LG”, „Microsoft”, „OBI”, 
„Ravensburger”, „Redcoon”, „SEAT”, „Snowtrex”, „Spreadshirt”, „TaylorStore” un 
daudzi citi labi zināmi zīmoli, kā arī vairāki MVU. „Trusted Shops” tā efektīvi īstenotās 
patērētāju aizsardzības un MVU veicināšanas dēļ atbalsta Eiropas Komisija, kā arī to 
iesaka D21 iniciatīvā.

Sistēmas pamatā ir 3 galvenie mērķi:

 uzlabot pircēju un uzņēmumu uzticību,
 nodrošināt juridisko noteiktību un naudas atdošanas garantijas shēmu patērētājiem,
 īstenot to Eiropas mērogā.

Tā nodrošina 4 pamata pakalpojumus:

 pārbaudi pēc vairāk nekā 100 kritērijiem,
 atbildību par saviem paziņojumiem (ar finansiālām garantijām),
 standartizētu ES alternatīvās strīdu risināšanas sistēmas, tiešsaistes strīdu 

risināšanas un daudzvalodu sistēmas kopumu,
 pārdevēju novērtējumu un pircēju atsauksmes. 

„Trusted Shops” apstiprinājums. Pirms akreditēšanas visiem tiešsaistes 
mazumtirdzniecības uzņēmumiem veic visaptverošas drošības pārbaudes. Šo pārbaužu 
pamatā ir vairāk nekā 100 dažādu kritēriju, patērētāju tiesību aizsardzības prasības, kā 
arī valstu un Eiropas tiesības akti. Tiek ņemti vērā tādi kritēriji kā maksātspēja, drošības 
mehānismi, cenu pārredzamība, informācijas nodrošināšana, klientu apkalpošanas un 
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datu aizsardzības līmenis. Šos kvalitātes kritērijus pastāvīgi pārskata un pielāgo 
jaunākajām prasībām tiesiskuma un patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

Naudas atdošanas garantija patērētājiem. Šis drošības pasākums ļauj „Trusted 
Shops” nodrošināt pircējiem naudas atdošanas garantiju gadījumā, ja ar pasūtījumu 
gadās kļūme. Šīs garantijas dēļ pircēji var iepirkties, finansiāli neriskējot. 

Naudas atdošanas garantiju piemēro, ja prece nav piegādāta, nav izmaksāta atlīdzība pēc 
preču atdošanas un ja kļūdaini lietota kredītkarte. Tādējādi „Trusted Shops” pircējiem 
nodrošina Eiropā unikālu pakalpojumu. Risku uzņemas „Atradius”, pasaulē otrais 
lielākais aizdevumu riska apdrošināšanas uzņēmums.

Klientu apkalpošana un strīdu risināšana. Ja gadās problēmas ar tiešsaistes 
mazumtirdzniecības uzņēmumu, pircējs, izmantojot tiešsaistes sistēmu, e-pastu vai 
tālruni, var vērsties „Trusted Shops” pieredzējušajā daudzvalodu palīdzības dienestā. 
Tur pircējs saņems profesionālu palīdzību, piemēram, saistībā ar darījumu atgriezenisku 
apstrādi. „Trusted Shops” ir starpnieks jebkuru un visu problēmu gadījumā saistībā ar 
darījumiem starp pircējiem un tiešsaistes veikaliem. 

Labums veikaliem un pircējiem. Pateicoties pārbaužu, garantijas un pakalpojumu 
apvienojumam, pircējs saņem „vispārēji drošu kopumu”. Pircēju vēlme iepirkties 
tiešsaistē un viņu uzticība palielinās, ņemot vērā „Trusted Shops” veiktās akreditācijas. 
Tādējādi pārdošanas apjoms akreditētajos veikalos palielinās, bet vienlaikus samazinās 
pircēju finansiālais risks, radot nevainojamus apstākļus tirdzniecībai internetā.

Trešās darba grupas sanāksmes noslēgumā dalībnieki turpmākai apspriešanai ierosināja 
šādus tematus.

Patērētāju galvenās bažas ir saistītas ar privātumu un datu drošību, atturot cilvēkus no 
iepirkšanās tiešsaistē.

Datu aizsardzības noteikumu saskaņošanas trūkums patiesi ir galvenā problēma, un 
šķiet, ka saskaņota ir tikai šīs problēmas atzīšana, bet ne informācija iedzīvotājiem.

„Mākoņa” skaitļošana sabiedrībai un privātajiem operatoriem nodrošina dažādus 
ieguvumus (izmaksu samazinājumu, savietojamību, IT izdevumu samazinājumu, jaunus 
uzņēmējdarbības un administrācijas modeļus dažādās jomās, tostarp e-veselības 
pakalpojumu nodrošināšanā iekšējā tirgū, intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldību, 
elektronisko muitas sistēmu u. c.). Tomēr tā rada tādas pašas bažas attiecībā uz 
pircējiem un papildu bažas par uzņēmumu/administratīvo atkarību no pakalpojumiem, 
kuru sniegšanas vieta atrodas ārvalstu jurisdikcijās, kuru sniedzēji darbojas bezatbildīgi 
un kurus nelabvēlīgi ietekmē citu valstu politiskie lēmumi, tādējādi apdraudot iekšējā 
tirgus darbību.
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Ceturtā darba grupas sanāksme otrdien, 2011. gada 31. maijā,
plkst. 10.00–12.30 Briselē

sanāksmju telpā ASP  A1G-1 

1. Darba grupas koordinators Pablo Arias Echeverría sveica dalībniekus. Viņš 
paskaidroja, ka ar e-komerciju ir saistītas daudzas problēmas un ka laika 
ierobežojuma dēļ darba grupai apspriešanai ir rūpīgi jāizvēlas visneatliekamākās 
prioritātes. 

Iepriekšējās trīs sanāksmēs darba  grupas dalībnieki ir veikuši vispārēju 
novērtējumu attiecībā uz pašreizējo stāvokli e-komercijā Eiropā un šķēršļiem, ar 
kuriem saskaramies joprojām, kā arī pirmajā sanāksmē tika apspriestas Eiropas 
iestāžu galvenās iniciatīvas to novēršanai. Otrajā darba grupas sanāksmē uzmanības 
centrā bija temats „Kā panākt uzticību e-komercijai”. Trešajā sanāksmē dalībnieki 
apsprieda ietekmi uz datu aizsardzību e-komercijā, interneta platformu nozīmi un 
to, kā ieviest uzticības zīmes iniciatīvu ar precīzu informāciju patērētājiem un 
lietotājiem. Ceturtajā un pēdējā darba grupas sanāksmē tiks apspriesti trīs ar e-
komerciju saistīti temati: digitālā programma, cīņa pret viltošanu un PVN 
noteikumu reforma. 

Tāpat Pablo Arias Echeverría uzsvēra to, cik nozīmīgas bija debates e-G8 augstākā 
līmeņa sanāksmē Parīzē. Inovāciju vilnis nozarēs, sākot no plašsaziņas līdzekļiem 
un beidzot ar mazumtirdzniecību, ko aizsāka tīmekļa izveide pirms 20 gadiem, ir 
lielā mērā ietekmējis pasaules ekonomiku. McKinsey ziņojumā e-G8 sanāksmei 
atklāts, ka attīstītas ekonomikas valstīs internets veido 21 % izaugsmes rādītāju 
pēdējos piecos gados. e-G8 sanāksmē tika paustas bažas par privātumu, autortiesību 
aizsardzību un informācijas monopolu veidošanu. Tomēr ir jāuzmanās, lai pārāk 
nereglamentētu interneta vidi, jo tā vairs nav tāda, kāda tā bija sākotnēji.

2. Malcolm Harbour, IMCO komitejas priekšsēdētājs, atklāja debates, uzsverot šīs 
darba grupas darba nozīmi, jo tā veic svarīgu politikas veidošanas darbu, gaidot 
Komisijas priekšlikumus šajā jomā. 

Malcolm Harbour sāka, uzsverot to, cik svarīgi ir izvērtēt E-komercijas direktīvas 
(2000/31/EK) darbības jomu un piemērošanu. Tā bija tālredzīga direktīva, kas 
apsteidza laiku un bija radikālāka par visu, ko varētu sasniegt patlaban. 2000. gadā 
pieņemtā Elektroniskās komercijas direktīva izveido iekšējā tirgus sistēmu 
elektroniskai komercijai, nodrošinot juridisku noteiktību gan uzņēmumiem, gan 
patērētājiem. Tā paredz saskaņotus noteikumus tādos aspektos kā pārredzamība un 
informācijas prasības tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem, komercpaziņojumi, 
elektroniskie līgumi un starpniecības pakalpojumu sniedzēju atbildības 
ierobežojumi. 

Pienācīga iekšējā tirgus darbība elektroniskajā komercijā tiek nodrošināta ar iekšējā 
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tirgus klauzulu, kas nozīmē to, ka informācijas sabiedrības pakalpojumi būtībā ir 
pakļauti tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts. 
Savukārt tā dalībvalsts, kurā informācijas sabiedrības pakalpojums tiek saņemts, nevar 
ierobežot ienākošos pakalpojumus. 

ES E-komercijas direktīvu papildinoši pasākumi ir ES direktīva par elektronisko 
parakstu un tiešsaistes maksājumu e-autentifikāciju. Šie pasākumi, ņemot vērā jauno 
Patērētāju tiesību direktīvu (PTD), kas paredz jaunus noteikumus patērētāju tiesību 
aizsardzības jomā, ir ļoti svarīgi soļi ceļā uz patērētāju uzticības uzlabošanu, it īpaši 
attiecībā uz pārrobežu e-komerciju. Nākamie pasākumi ietvers standartu 
reglamentēšanas reformu, un arī tas ietekmēs e-komerciju.

Ir jāapspriež patērētāju stratēģija kopumā, nevis jārunā par digitālo vienoto tirgu no 
vienas puses un vienoto tirgu — no otras, it kā tie nebūtu saistīti. Ir vajadzīga 
Telekomunikāciju paketes lielāka pārredzamība un piemērošana arī citās pakalpojumu 
jomās. Piegāde un iepirkumi lielā mērā uzlabos tiešsaistes pakalpojumus kvalitātes un 
standartu ziņā.

Rīcības kodeksam tiešsaistes komercijas uzticības zīmes izlaišanai ir jākļūst par 
galveno standartu, ja ir vēlme panākt, ka uzticības zīme ir jēgpilna un pamanāma. Tas 
nozīmē arī ieguldījumu paredzēšanu arī budžetā, lai tā kļūtu patiesi efektīva. IMCO 
2011. gada 25. maijā ir pieņēmusi ziņojumu „Par efektīvāku un godīgāku tirdzniecības 
un izplatīšanas iekšējo tirgu līdz 2020. gadam”, kas šajā sakarā varētu būt labs 
atsauces avots.

Jaunās PTD un darba neformālajos trialogos ietvaros ir apspriests saskaņotu 
nosacījumu kopums, it īpaši attiecībā uz pārdošanu no attāluma un līgumiem, kas 
noslēgti ārpus uzņēmuma telpām. Parlamentam būs jāapsver Komisijas ierosinātā 
kopuma galīgā redakcija.

Malcolm Harbour uzstāšanos beidza, lūdzot darba grupu uzmanīties, runājot par E-
komercijas direktīvu, jo varētu būt grūti panākt vienprātību dažos tās aspektos, ja 
direktīvu ierosinātu apspriest. Uzmanīgi jāapspriež arī PVN un šķēršļi, ko PVN rada 
pārrobežu e-komercijai, jo tā ir daļa no debatēm par nodokļu saskaņošanu, un ir jāsāk 
ar tiešsaistē piemērotā PVN aplūkošanu un secinājumiem par to, vai tas rada 
izkropļojuma problēmas. Runājot par e-komerciju, ir jāņem vērā arī citi nodokļi, 
piemēram, uzņēmumu nodokļi, kā tas norādīts Zaļajā grāmatā par tiešsaistes 
azartspēlēm.
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3. Ken Ducatel, Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu ĢD C1 nodaļas 
„Digitālā programma — politikas saskaņošana” vadītājs, apsprieda tematu „Digitālā 
programma Eiropai un e-komercija”.

Ken Ducatel savas uzstāšanās sākumā norādīja uz datiem, kas liecina, ka interneta 
ekonomika Eiropas ziemeļos un dienvidos lielā mērā atšķiras.  Ziemeļeiropā internets 
ir izaugsmes virzītājspēks dalībvalstu ekonomikā, bet Dienvideiropā digitālajam 
vienotajam tirgum un pārrobežu e-komercijai piešķirtā nozīme ir mazāka. Pārrobežu e-
komercijas darījumu pieprasījumu Eiropā ierobežo dažādi šķēršļi, ar kuriem ES 
patērētāji un uzņēmumi saskaras tiešsaistē. Eiropā joprojām darbojas vairāki valstu 
tiešsaistes tirgi. Eiropas iekšējā tirgū ir veikti ieguldījumi, bet patiesībā Eiropā ir 
27 valstu tiešsaistes tirgi.

2011. gada 31. maija Digitālās programmas progresa ziņojums ir pirmais, ko Eiropas 
Komisija publicēja, lai atklātu ES un dalībvalstu paveikto noteikto mērķu sasniegšanā 
pirmajā digitālās programmas pastāvēšanas gadā. Digitālā programma aptver 
101 konkrētu darbību (78 Komisijai, no kurām 31 bija tiesību aktu priekšlikums, un 
23 dalībvalstīm), kas kopā rada izaugsmi, veicinot noslēgtu loku: novēršot šķēršļus 
jauniem pakalpojumiem un inovācijām, uzlabosies pieprasījums, kas veicinās 
ieguldījumu veikšanu infrastruktūrās un inovācijās. Darbības ir iedalītas 7 grupās, kas 
pārstāv kādu nozīmīgu Eiropas digitālās ekonomikas jomu. Kopumā progress 
vērtējams atzinīgi: 11 darbības ir pabeigtas (divas — pirms termiņa), 6 darbības, kuru 
termiņš bija pērn, tiek kavētas, un pārējās 84, neiedziļinoties sīkumos, tiek veiktas pēc 
plāna. Digitālā programma nostiprina atklāto datu iniciatīvu. Joprojām atpaliek 
pārrobežu e-komercijas joma. 

Kādu labumu patērētāji gūst no e-komercijas? Ieguvums ir divējāds: e-komercija rada 
patērētāju labklājību, kā arī veicina inovācijas un lielāku konkurenci uzņēmumiem, 
tādējādi nodrošinot pircējiem arvien plašāku to produktu klāstu, kuri dažkārt nav 
pieejami pircēja valstī, un iespēju ietaupīt. 

Digitālajā programmā ir vairākas savstarpēji saistītas darbības, kas kopā palīdzēs 
noregulēt darbības tiešsaistē. Tiek pieņemts pasākumu kopums, piemēram, Vienotā 
eiro maksājumu telpa (SEPA), kas papildinās E-komerciju. SEPA vēl nebūt nedarbojas 
gludi. Tomēr šis ir svarīgs temats, tāpat kā e-maksājumi. 

Abpusēja parakstu (fiziskā un elektroniskā) atzīšana un pārrobežu autentifikācija 
nodrošinātu svarīgu virzību uz priekšu un palīdzētu novērst konkrētus šķēršļus e-
komercijā. 

Pārrobežu e-komercijā joprojām neatrisināts un turpmākas apspriešanas vērts ir 
jautājums par vietu, ko var uzskatīt par darījuma veikšanas vietu, un par piemērojamo 
jurisdikciju. Šo problēmu risina Veselības un patērētāju ĢD, un šā gada beigās tiks 
publicēts likumdošanas priekšlikums par alternatīvo strīdu risināšanas un tiešsaistes 
strīdu risināšanas sistēmu. Ja iespējams, ir jāizvairās no vēršanās tiesā un jārod veids, 
kā atrisināt strīdus vienkāršāk, nekā to paredz pašreizējā sistēma. Efektīvai 
alternatīvajai strīdu risināšanas sistēmai ir jābūt ātrai, taisnīgai un pieejamai līdzekļu 
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ziņā, lai tā būtu patiesi pieejama patērētājiem. Pašreizējās vienas lietas izmaksas 
(sk. strīdu par .eu domēna nosaukumu ar atrisinājumu) ir ap EUR 1000, bet visos 
gadījumos tā nav.

Radot Eiropas uzticības zīmi, tai ir jānodrošina galvenā nozīme. Kopš 2000. gada ir 
uzradušās vairākas uzticības zīmes sistēmas, tomēr daudzi e-komercijas lietotāji tās 
neatpazīst, īpaši pārrobežu darījumos, vai arī nesaprot, kāpēc uzticības zīmes ir 
vajadzīgas, jo uzskata, ka pietiek ar zīmolu izmantošanu. Tomēr arī zīmolu 
izmantošana var būt pārāk dārgs pasākums mazam mazumtirdzniecības uzņēmumam, 
tāpēc risinājums varētu būt uzticamas uzticības zīmes izveide. Ir pareizi jāpielāgojas, 
lai veicinātu pircēju uzticību. 

Papildus e-komercijas novērtēšanai ļoti svarīgs aspekts būtu stratēģiska pamatregula
tiešsaistes darbībām, kā arī paralēlām darbībām, kas tieši vai netieši ietekmētu e-
komerciju, piemēram, platjoslas piekļuve un Telekomunikāciju paketes piemērošana. 
E-komercijas darba grupas mērķis ir to īstenot. 

4. E-komercija un intelektuālā īpašuma tiesības, uzstājas Jean Bergevin, Eiropas 
Komisijas Iekšējā tirgus un pakalpojumu ĢD nodaļas „Viltošana un pirātisms” 
vadītājs.

Kāpēc e-komercija pietiekami nedarbojas pārrobežu mērogā? 

Dati liecina, ka viltošanas apmēri palielinās. Var padomāt, ka tiešsaistes komercija 
veicina viltotu produktu pārdošanu tiešsaistē. Viltošanas apmēri var palielināties, ja 
palielinās tiešsaistes komercijas apjoms, tomēr šos aspektus nevajag jaukt. Internets 
nav veicinājis nelikumīgu prakšu īstenošanas gadījumu skaita palielināšanos, bet ir 
palielinājis tiešsaistē veikto darbību skaitu kopumā. Ļaujot attīstīties likumīgai e-
komercijai, vienlaikus ir jāvēršas pret nelikumīgām darbībām, lai mazinātu viltošanu 
un pirātismu. Tomēr šajos datos nav iekļauts pirātisms. Pirātisms jeb nelikumīga datņu 
lejupielādēšana bez maksas atšķiras no viltošanas. Būtu noderīgi apkopot datus arī par 
pirātismu, lai varētu pilnīgi izprast prasību izpildes pašreizējo stāvokli.

Eiropas sistēma zīmolu nosaukumu atpazīšanai — jo īpaši to zīmolu, kurus Eiropā 
ieved no ārvalstīm, — varētu sekmēt uzticības vairošanu e-komercijai. Ir jānodrošina 
uzticamu zīmolu un attiecīgo intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība. Kolektīvo 
tiesību pārvaldība Eiropā varētu nodrošināt virzību uz priekšu, un tas varētu būt 
stratēģisks pasākums e-komercijas jomā.

Direktīva 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu ir juridisks šajā 
jomā piemērojams pasākums. Intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanas direktīva 
aptver intelektuālā īpašuma tiesības kopumā, bet tā ietekmē arī uzskatu par digitālo 
vidi.

2011. gada 4. maijā Komisija publicēja saprašanās memorandu tirdzniecības jomā. Šis 
memorands ir galvenais aspekts nolīgumos par uzticības vairošanu patērētājos un e-
komercijas attīstību, jo ar to īsteno pret viltošanu vērstus pasākumus. Saprašanās 
memoranda pamatā ir Komisijas 2009. gada Paziņojums par intelektuālā īpašuma 
tiesību stingrāku piemērošanu iekšējā tirgū, kurā tika atzīts, ka cīņa pret viltošanu un 
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pirātismu nāk par labu ne tikai tiesību īpašniekiem, bet ir arī citu ieinteresēto pušu, 
piemēram, interneta platformu, vairumtirgotāju, mazumtirgotāju un patērētāju 
interesēs. Tāpat arī Padomes Rezolūcijā par visaptverošu Eiropas mēroga plānu cīņai 
pret viltošanu un pirātismu un Padomes Rezolūcijā par intelektuālā īpašuma tiesību 
piemērošanu iekšējā tirgū ir atzīta viltošanas un pirātisma problēma un tās ietekme uz 
kultūru un radošumu, Eiropas Savienības konkurētspēju, kā arī uz ES uzņēmumiem, 
radošajiem spēkiem un patērētājiem. Eiropas Parlaments savā atbildē uz Komisijas 
paziņojumu atbalstīja šo pieeju. 

Svarīgs digitālā tirgus aspekts ir izsekojamība, kas varētu palīdzēt uzlabot noteikumu 
izpildi. Mērķis nav „uzraudzīt internetu”, bet ir vajadzīgi pasākumi un prakse produktu 
autortiesību aizsardzībai tiešsaistē. Intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanas 
direktīvas pārskatīšana ir paredzēta 2012. gadā. Par šīs direktīvas pārskatīšanu no 
2011. gada 19. aprīļa līdz 7. jūnijam ir notikusi publiska uzklausīšana. Saistībā ar to 
tiks izstrādāts vērienīgs ietekmes novērtējums. 

5. PVN un e-komercija, uzstājas Patrice Pillet, Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un 
muitas savienības ĢD 1. nodaļas „PVN nozare un citi apgrozījuma nodokļi” vadītājs.

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir vispārējs patēriņa nodoklis, ko piemēro 
komercdarbībām, kas ietver preču ražošanu un izplatīšanu, kā arī sniegtajiem 
pakalpojumiem. 

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir nozīmīgs Eiropas Savienības dalībvalstu 
budžetu ienākumu avots. Tomēr PVN sistēmā, kuras pamatā ir Eiropas līmenī 
pieņemti, bet valsts līmenī piemēroti tiesību akti, ir vairāki trūkumi, kas tai neļauj būt 
pilnīgi efektīvai un savietojamai ar īsta vienota tirgus prasībām.

Pirmā PVN direktīva tika pieņemta 1967. gadā. Vienotā Eiropas tirgus izveides dēļ un 
starptautisko robežu nojaukšanas nolūkā 1993. gadā apstiprināja pirmo tiesisko 
regulējumu ar pārejas pasākumiem, un tas notika krietni pirms e-komercijas sākšanās. 
Patlaban PVN ir viens no lielākajiem e-komercijas un pārdošanas no attāluma 
šķēršļiem. Līdz šim vienotais novērtējuma pamats, ko nodrošina pievienotā vērtības 
nodokļa (PVN) kopējā sistēma, nav pienācīgi piemērots elektroniski piegādātajiem 
pakalpojumiem, jo šādu pakalpojumu piegāde vienkārši nebija paredzēta laikā, kad 
tika radīta pašreizējā nodokļu sistēma. Tāpēc iepriekšējo PVN noteikumu piemērošana 
šiem darījumiem radīja diskriminējošu iznākumu. Agrāk elektroniski piegādātajiem 
pakalpojumiem, kuru izcelsme ir ES, piemēroja PVN neatkarīgi no izmantošanas 
vietas, bet pakalpojumiem, kas ES sniegti no ārvalstīm, nepiemēroja PVN pat tad, ja 
tos izmantoja Eiropas Savienībā.

Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās 
vērtības nodokļa sistēmu kodificē noteikumus, kas reglamentē kopējas PVN sistēmas 
ieviešanu Eiropas Savienībā (ES). Kopējo PVN sistēmu piemēro precēm un 
pakalpojumiem, ko patēriņam pērk un pārdod Eiropas Savienībā. Nodokli aprēķina, 
pamatojoties uz pievienoto vērtību precēm un pakalpojumiem katrā ražošanas un 
izplatīšanas ķēdes posmā. Galu galā PVN maksā gala patērētājs kā procentuālu 
papildu maksu preču vai pakalpojumu galīgajai cenai. Galīgā cena ir summa, kurā 
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iekļauta katrā ražošanas un izplatīšanas posmā pievienotā vērtība. Preču vai 
pakalpojumu piegādātājs (persona, kurai piemēro nodokli) maksā PVN, kas samaksāts 
par precēm vai pakalpojumiem, valsts nodokļu pārvaldes iestādei, atņemot to PVN, 
kas jau samaksāts viņa piegādātājiem.

Ar nodokli apliekamās personas, kura darbojas šādā statusā, ES dalībvalsts teritorijā 
veiktajiem darījumiem piemēro PVN. Jebkuras personas veiktajam importam arī 
piemēro PVN.

Nodokli piemēro arī šādiem darījumiem:

 preču piegādei, ko veic nodokļu maksātājs; 
 precēm ES dalībvalstī, kas iegūtas no citas ES dalībvalsts, 
 pakalpojumiem, ko sniedz nodokļu maksātājs; 
 preču importam ES no ārvalstīm (no kādas trešās valsts vai valsts, kas nav 

ES dalībvalsts). 

PVN iegādātajām precēm

Preču iegāde Eiropas Savienībā ir procedūra, kad preces tiek pārvadātas no vienas ES 
dalībvalsts uz citu. Tā notiek, kad ES izcelsmes valstī nodokļu maksātāja pārdotās 
preces citā ES dalībvalstī (saņēmējvalstī) iegādājas nodokļu maksātājs, kurš darbojas 
šādā statusā, vai juridiska persona, kurai nepiemēro nodokli. Tāpat preču iegāde notiek 
gadījumā, kad jaunus transportlīdzekļus un produktus, kam piemēro akcīzes nodokli, 
iegādājas citas personas.

Kopumā to preču vērtība, ko Eiropas Savienībā iegādājas juridiskas personas, kurām 
nepiemēro nodokli, un konkrētās kategorijās iekļautas no nodokļa atbrīvotas personas, 
nepārsniedz noteikto minimālo robežu EUR 10 000 gadā. Šo preču iegādei piemēro 
PVN tikai tad, ja pircējs nolemj reģistrēties par PVN nodokļa maksātāju.

Eiropas Savienībā iegādātām lietotām precēm, mākslas darbiem, kolekcionāru un 
antikvariātu priekšmetiem nepiemēro PVN, ja pārdevējs ir dīleris, kurš maksā nodokli, 
vai publiskas izsoles rīkotājs, kurš nodokli par šīm precēm samaksājis pēc īpašās 
peļņas nodokļa piemērošanas sistēmas.

PVN elektroniski piegādātiem pakalpojumiem

Elektroniski piegādāti pakalpojumi ir kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības, 
izklaides, informācijas un līdzīgi pakalpojumi, kā arī programmatūras, videospēles un 
datorpakalpojumi kopumā. Līdz ar to:

 konkrētajiem elektroniski piegādātajiem pakalpojumiem, ja tos no 
ārvalstīm piegādā operators klientam Eiropas Savienībā, nodokļus piemēro 
Eiropas Savienībā un attiecīgi — arī PVN, 

 ja šādus pakalpojumus nodrošina ES operators klientam ārvalstīs, nodokļus 
piemēro klienta atrašanās vietā, un pakalpojumiem nepiemēro ES PVN, 

 ja ES operators šādus pakalpojumus sniedz uzņēmumam citā dalībvalstī, 
piegādes vieta ir uzņēmuma reģistrācijas vieta, 
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 ja ES operators šādus pakalpojumus sniedz privātpersonai Eiropas 
Savienībā vai nodokļu maksātājam tajā pašā dalībvalstī, arī tad piegādes 
vieta ir piegādātāja atrašanās vieta. 

Operatoriem, kas darbojas ārpus ES, kā PVN maksātājiem jāreģistrējas tikai tad, ja 
viņu uzņēmums nodarbojas ar pārdošanu gala patērētājiem. Ja tie veic piegādi ES 
uzņēmumiem (un lielākā daļa ir šādi darījumi), tiem nav nekādu saistību, jo 
uzņēmuma klienti paši ir atbildīgi par PVN nomaksu, pamatojoties uz pašnovērtējumu 
un saskaņā ar „apgriezto maksājumu mehānismu”.

Vienkāršākā un patīkamākā iespēja ārvalstu uzņēmumiem ir izmantot direktīvas 
vienkāršoto sistēmu šādiem uzņēmumiem. Tas ļauj tiem sevi identificēt ES nodokļu 
vajadzībām vienā Eiropas dalībvalstī, izmantojot racionalizētas atbilstības un 
tiešsaistes ziņošanas procedūras.

Ārvalstu uzņēmumi var reģistrēties jebkuras dalībvalsts nodokļu pārvaldes iestādē. To 
pienākums ir iekasēt PVN no klientiem, kas nav uzņēmuma klienti ES, saskaņā ar 
standarta nodokļa likmi dalībvalstī, kurā klients dzīvo. Reizi ceturksnī tie maksā 
iekasēto nodokli pārvaldei, kurā ir reģistrējušies, elektroniski iesniedzot atskaiti ar 
detalizētu informāciju par pārdošanas kopējiem rādītājiem katrā ES dalībvalstī. 
Pamatojoties uz šo informāciju, reģistrācijas dalībvalsts no jauna piešķir nodokļu 
ieņēmumus pircēja valstij. Šo vienkāršoto sistēmu ārvalstu uzņēmumiem piemēro trīs 
gadus, pēc tam pārejot uz tehniski sarežģītāku sistēmu.

Šiem vispārīgajiem noteikumiem ir daži izņēmumi. Tas attiecas uz pakalpojumiem, 
kas saistīti ar nekustamo īpašumu, pasažieru un preču pārvadājumiem, kultūru, 
mākslu, sportu, zinātni, izglītību, vidi, restorānu un ēdināšanas jomu, kā arī īstermiņa 
autonomas pakalpojumiem. Šo izņēmumu galvenais mērķis ir nodrošināt, lai 
pakalpojumam nodokli piemēro vietā, kur pakalpojums tiek izmantots.
Attiecībās ar ārvalstīm, lai izvairītos no dubultas nodokļa piemērošanas, nodokļa 
nepiemērošanas vai konkurences izkropļojumiem, ES valstis var uzskatīt:

 konkrētu pakalpojumu piegādes vietu, kas atrodas to teritorijā, par vietu, 
kas atrodas ārpus ES, ja faktiskā lietošana un izmantošana notiek ārpus ES, 

 konkrētu pakalpojumu piegādes vietu, kas atrodas ārpus ES, par vietu, kas 
atrodas ES dalībvalstī, ja faktiskā lietošana un izmantošana notiek tās 
teritorijā. 

Preču importēšanas vieta ir ES valsts, kurā preces novieto pēc ievešanas Eiropas 
Savienībā.

Darbība, par kuru jāmaksā nodokļi, un PVN iekasēšana

Izņemot dažus īpaši uzskaitītus gadījumus, darbība, par kuru jāmaksā nodokļi, un 
nodokļu iekasēšana notiek tad, kad tiek piegādātas preces vai pakalpojumi.

Attiecībā uz Eiropas Savienībā iegādātām precēm darbība, par kuru jāmaksā nodoklis, 
ir iegāde, un nodoklis ir jāmaksā tā mēneša 15. datumā, kas seko iegādes mēnesim. 
Tomēr, ja rēķins ir izsniegts pirms šī datuma, nodoklis ir jāmaksā, ņemot vērā rēķina 
izrakstīšanas datumu.
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Ar Padomes Direktīvu 2010/45/ES groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo 
pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecībā uz rēķinu piesūtīšanas noteikumiem. 
Tomēr no 2013. gada 1. janvāra, kad Direktīva 2010/45/ES stāsies spēkā, PVN varēs 
iekasēt, izsniedzot rēķinu vai pēc laika ierobežojuma, kas minēts šīs direktīvas 
222. pantā, ja līdz tam rēķins nav izsniegts. Preču importa gadījumā darbība, par kuru 
jāmaksā nodokļi, un nodokļa iekasēšana notiek brīdī, kad preces tiek ievestas ES 
dalībvalstī.

Tiek apsvērts izveidot PVN vienas pieturas aģentūru arī ārvalstu pakalpojumu 
izplatīšanai, kā arī ieviest PVN vienas pieturas aģentūrai, lai mazumtirgotāji aizpildītu 
vienu veidlapu, kas ļautu sadalīt attiecīgajām dalībvalstīm maksājamo PVN, ja preces 
tiek pārdotas. No 2015. gada nodokli patēriņa dalībvalstī piemēros precēm, kas 
iegādātas no ES piegādātāja.

2010. gada 1. decembrī Komisija publicēja Zaļo grāmatu par PVN nākotni. Nesen ir 
izstrādāta Zaļā grāmata, kura veidoja pamatu temata „Virzībā uz vienkāršāku, 
stabilāku un efektīvāku PVN sistēmu” apspriešanai, kas notika no 2010. gada 
1. decembra līdz 2011. gada 31. maijam. Šīs apspriešanas mērķis bija sākt plašākas 
debates ar visām ieinteresētajām pusēm par pašreizējās PVN sistēmas novērtējumu un 
iespējām nostiprināt tās saskaņotību ar vienoto tirgu, kā arī par tās spēju piesaistīt 
ieņēmumus, vienlaikus samazinot izmaksas par atbilstību.

Zaļajā grāmatā pausta īpaša attieksme pret pārrobežu piegādēm, kā arī citām 
nozīmīgām problēmām saistībā ar nodokļu neitralitāti, vienotajā tirgū nepieciešamo 
saskaņotības līmeni un birokrātijas samazināšanu, vienlaikus nodrošinot PVN 
ieņēmumus dalībvalstīm.

6. Ceturtās darba grupas sanāksmes noslēgumā dalībnieki turpmākai apspriešanai 
ierosināja šādus tematus.

Darba grupas koordinators Arias Echeverria uzsvēra to, ka e-komercija ASV ir 
šķietami veiksmīgāka nekā Eiropā, jo īpaši pārrobežu mērogā. Iespējams, vajadzētu 
paraudzīties uz ASV praksi un izskatīt risinājumus problēmām, kādas joprojām ir 
Eiropā.

Jaunā Patērētāju tiesību direktīva nav izrādījusies tik daudzsološa, kā cerēts. 
Iespējams, vēlamāka par pakāpenisku pieeju būtu e-komercijas sistēmas pilnīga 
pārskatīšana. E-iepirkumi varētu būt pirmais solis, jo tas palīdzētu atrisināt daudzas 
problēmas, kuras uzsvērusi šī darba grupa. Tomēr e-iepirkumu jomā joprojām ir 
vajadzīgi dažādi papildu pasākumi, piemēram, e-paraksts un e-autentifikācija. 
Portugāle ir daudz paveikusi e-iepirkumu šķēršļu novēršanā, un Portugāles pieeju 
varētu piemērot arī citviet Eiropā.

Viens no lielākajiem šķēršļiem Eiropas līmenī ir PVN. Šī problēma ir jārisina 
nekavējoties. Zaļā grāmata par PVN ir lielisks instruments turpmākajām apspriedēm 
un dialogam, tomēr ir jāvirzās uz priekšu, lai uzlabotu e-komerciju un pārdošanu 
tiešsaistē. Tas jārisina visai ātri. Pastāv iespējas vajadzības gadījumā samazināt PVN 
likmi vai atbrīvot no PVN. Ir būtiski izglītot sabiedrību e-komercijas izmantošanas 
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jomā un ir jāpārskata pašreizējā PVN sistēma attiecībā uz izglītošanu par tiešsaistes 
mazumtirdzniecību. 

Mūzika tiešsaistē ir vēl viena problēma. Digitālo līdzekļu attīstības ātrums ir ļoti 
straujš, un jaunieši ir jāiesaista kā padomdevēji politikas veidotājiem, jo viņi vislabāk 
pārzina, kā īstenot konkrētus pasākumus. 

Attiecībā uz ES un ASV salīdzinājumu un labas prakses modeļiem tika norādīts, ka 
administratīvais slogs ASV ir atšķirīgs, savukārt nodokļu ieņēmumi ES ir labāki, 
neskatoties uz to, ka to slogs ir lielāks. ASV apgrozījuma nodokļa nomaksa nav 
obligāta, bet atstāta nodokļu maksātāja brīvā izvēlē, kā nav Eiropas Savienībā.

Vēl viena risināma problēma ir saistīta ar jurisdikcijas noteikšanu PVN piemērošanai.

Kāds ir tiešsaistes komercijas mērķis? 20 % līdz 2015. gadam, citējot 2011. gada 
31. maija digitālās programmas progresa ziņojumā minēto.

Preču zīmju aizsardzība bezsaistē un tiešsaistē joprojām nav vienlīdzīga. Ir vajadzīga 
atbildīga attieksme un aizsardzība pret viltošanu, īpaši piegādes ķēdē. Tā kā piegādes 
ķēde kļūst arvien garāka, starpnieku kļūst arvien vairāk un ir lielāka iespēja, ka 
problēmu kļūs vairāk. Pārredzamības palielināšana varētu dot labus rezultātus šajā 
izaugsmes jomā. Ir jāpiemēro divus gadus tapušais saprašanās memorands. Tomēr ir 
jāpatur prātā, ka internets ir atklāta vide, un tā panākumu pamatā ir tas, ka iekļuve tajā 
nav īpaši ierobežota.

Telekomunikāciju pakalpojumiem un platjoslas pakalpojumu nodrošināšanai ir 
jāatbilst pieprasījumam. Ja šie pakalpojumi tiek izmantoti masveidā, tad piekļuve 
visiem pieejamajiem pakalpojumiem var nebūt iespējama, un ir vajadzīga 
pakalpojumu atjaunināšana. 13. jūlijā Informācijas sabiedrības un saziņas līdzekļu 
ĢD apspriedīs ar nozares pārstāvjiem pašreizējās sistēmas uzlabošanu, lai izstrādātu 
uzņēmējdarbības modeli, kas atbilstu 2020. gada mērķim par 30 megabitiem sekundē.
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DARBA KĀRTĪBA

Pirmā darba grupas sanāksme 2011. gada 23. martā
plkst. 8.00–10.30 Briselē

sanāksmju telpā [ASP1E3] (tiks nodrošinātas brokastis)

1. Darba kārtības projekta pieņemšana.

2. Koordinators un EP deputāts Pablo Arias Echeverría sveic un iepazīstina ar darba 
grupas locekļiem un dalībniekiem. Iepazīstināšana ar darba grupas metodi.

3. Ceļā uz Eiropas Komisijas Paziņojumu par e-komercijas nākotni Eiropas 
Savienībā, uzstājas Jean Bergevin, Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus un 
pakalpojumu ĢD  nodaļas „Brīva pakalpojumu aprite un II sadaļa: 
mazumtirdzniecības un informācijas pakalpojumi” vadītājs.

4. E-komercija un patērētāji, uzstājas David Mair, Eiropas Komisijas Veselības un 
patērētāju ĢD Patēriņa tirgu nodaļas vadītājs.

5. Digitālā programma Eiropai un e-komercija, uzstājas Miguel Gonzalez-Sancho, 
Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu ĢD C1 nodaļas „Digitālā 
programma — politikas saskaņošana” vadītāja vietnieks. 

6. Viedokļu apmaiņa.

7. Dažādi jautājumi.

8. Darba grupas nākamās sanāksmes laiks, vieta un temats.
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DARBA KĀRTĪBA

Otrā darba grupas sanāksme 2011. gada 19. aprīlī
plkst. 10.00–12.30 Briselē

sanāksmju telpā [ASP A1E-1]
(būs sinhronais tulkojums FR, IT, EN un ES valodā)

1. Darba kārtības projekta pieņemšana.

2. Koordinators un EP deputāts Pablo Arias Echeverría sveic un iepazīstina ar darba 
grupas locekļiem un dalībniekiem. 

3. EP deputāta Pablo Arias Echeverría atklāšanas runa.

4. Patērētāju tiesību direktīva un e-komercija, uzstājas Andreas Schwab, Eiropas 
Parlamenta deputāts. Patērētāju tiesību direktīvas referents.

5. E-komercija un patērētāji Eiropā, uzstājas Ursula Pachl, BEUC (Eiropas Patērētāju 
organizācija) direktora vietniece.

6. Pasta pakalpojumi un e-komercija, uzstājas Werner Stengg, Eiropas Komisijas 
Iekšējā tirgus un pakalpojumu ĢD E3 nodaļas „Tiešsaistes un pasta pakalpojumi” 
vadītājs.

7. Pasta pakalpojumi un e-komercija no privātā sektora skatupunkta, uzstājas 
Carsten Hess, „Deutsche Post DHL” korporatīvās pārstāvniecības Briselē 
priekšsēdētāja vietnieks un vadītājs.

8. Viedokļu apmaiņa.

9. Dažādi jautājumi.

10. Darba grupas nākamās sanāksmes laiks, vieta un temats.
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DARBA KĀRTĪBA

Trešā darba grupas sanāksme otrdien, 2011. gada 3. maijā,
plkst. 10.00–12.30 Briselē

sanāksmju telpā [ASP A1G-1]
(būs sinhronais tulkojums FR, IT, EN un ES valodā)

1. Darba kārtības projekta pieņemšana.

2. Koordinators un EP deputāts Pablo Arias Echeverría sveic un iepazīstina ar 
darba grupas locekļiem un dalībniekiem. 

3. EP deputāta Pablo Arias Echeverría atklāšanas runa.

4. Datu aizsardzība e-komercijā, uzstājas Marie Hélène Boulanger, Eiropas 
Komisijas Tieslietu ĢD C3 nodaļas vadītāja.

5. Mazie un vidējie uzņēmumi, e-komercija un Eiropas Komisijas priekšlikums par 
e-rēķiniem, uzstājas Danny Bunch, Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un 
rūpniecības ĢD D3 nodaļas „IKT konkurētspējai un rūpniecības inovācijām” 
vadītājs.

6. Tiešsaistes platformas un MVU, jauna ekosistēma, uzstājas Stefan Krawczyk, 
„EBay Europe” vecākais direktors un padomnieks jautājumos par valdību 
sakariem Eiropā.

7. Uzņēmuma darbība tiešsaistē, "Google" iniciatīva, uzstājas Julien Blanchez, 
„Google Belgium” valsts mārketinga menedžeris.

8. Privātā sektora iniciatīva „Trusted Shops” uzticības zīmes izstrādei Eiropā, 
uzstājas Jean-Marc Noel, „Trusted Shops” dibinātājs.

9. Viedokļu apmaiņa.

10. Dažādi jautājumi.

11. Darba grupas nākamās sanāksmes laiks, vieta un temats.
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DARBA KĀRTĪBA

Ceturtā darba grupas sanāksme otrdien, 2011. gada 31. maijā,
plkst. 10.00–12.30 Briselē

sanāksmju telpā [ASP A1G-1]
(būs sinhronais tulkojums FR, IT, EN un ES valodā)

1. Darba kārtības projekta pieņemšana.

2. Koordinators un EP deputāts Pablo Arias Echeverría sveic un iepazīstina ar darba 
grupas locekļiem un dalībniekiem. 

3. IMCO komitejas priekšsēdētāja Malcolm Harbour atklāšanas runa.

4. Uzstājas Neelie Kroes, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un par digitālo 
programmu atbildīgā komisāre.

5. Digitālā programma Eiropai un e-komercija, uzstājas Miguel Gonzalez-Sancho, 
Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu ĢD C1 nodaļas „Digitālā programma 
— politikas saskaņošana” vadītājs.

6. E-komercija un intelektuālā īpašuma tiesības, uzstājas Jean Bergevin, Eiropas 
Komisijas Iekšējā tirgus un pakalpojumu ĢD  nodaļas „Viltošana un pirātisms” 
vadītājs.

7. PVN un e-komercija, uzstājas Patrice Pillet, Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un
muitas savienības ĢD  1. nodaļas „PVN nozare un citi apgrozījuma nodokļi” vadītājs.

8. Viedokļu apmaiņa.

9. Darba grupas koordinatora noslēguma piezīmes un paziņojums par datumu, kurā 
paredzēta IMCO iepazīstināšana ar darba grupas galvenajiem secinājumiem.


