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IMCO KOMITETO DARBO GRUPĖS IŠVADOS 
E. PREKYBOS KLAUSIMU

Įžanga 

2011 m. vasario 28 d. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komiteto koordinatoriai 
suteikė pranešimo „Elektroninės prekybos vidaus rinkos kūrimo užbaigimas“ pranešėjui 
Ariasui Echeverriai įgaliojimus sudaryti darbo grupę šiuo klausimu. Darbo grupė suteikė 
galimybę Europos institucijų politikos kūrėjams ir atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams apsikeisti nuomonėmis siekiant nagrinėti veiksmus, būtinus gerinti e. prekybą, 
didinti vartotojų pasitikėjimą ir išnagrinėti reikiamas priemones, kurios būtinos siekiant 
įgyvendinti Europos Parlamento jau patvirtintą Europos patikimumo ženklo iniciatyvą. 

Darbo grupės tikslas

Ekonomikos krizei įsismarkavus Europa turi kuo geriau išnaudoti bendrąją 500 mln. vartotojų 
rinką. E. prekyba – daug galimybių suteikianti priemonė siekiant performuoti ir didinti ES 
ekonomikos ir Europos vidaus rinkos konkurencingumą. Būtina, kad stipri Europos rinka 
galėtų konkuruoti pasauliniu lygmeniu. Dabar turime galimybę tobulinti taisykles ir sustiprinti 
vidaus rinką bei padaryti ją konkurencingesnę pasauliniu lygmeniu ateityje. 

Internetas pakeitė tai, kaip mes gyvename, dirbame, naudojamės informacija, bendraujame 
vieni su kitais (per socialinius tinklus), ir jis turi didelį potencialą pakeisti daugelį mūsų 
gyvenimo sričių, pavyzdžiui, švietimą. Tiesioginis interneto poveikis ekonomikai 
neginčijamas, taip pat jo potencialas toliau tai daryti ateinančiais metais. Įmonės, asmenys, 
vyriausybės ir verslininkai, prisijungę prie interneto, pastebėjo esminių naujovių galimybes 
naudojant ir skleidžiant informaciją ir galimybę tiekti prekes ir teikti paslaugas pasauliniu 
mastu ir visose vietose.

Europoje elektroninei prekybai ES viduje vis dar trukdo keletas kliūčių, pavyzdžiui, 
nevienodas vartotojų apsaugos reglamentavimas, nevienodi mokesčių reglamentai, duomenų 
apsauga, intelektinės nuosavybės apsauga, pašto paslaugos ir kt. IMCO komiteto darbo grupės 
e. prekybos klausimu tikslas buvo per keturis posėdžius surengti atvirą ir nemokamą 
diskusiją, kurioje Europos Parlamento nariai, Komisijos atstovai, susiję suinteresuotieji 
subjektai ir ekspertai nagrinėtų įvairias šiuo metu Europos Komisijos įgyvendinamas 
priemones, taip pat aptartų būsimas iniciatyvas ir nustatytų spragas, kurias reikėtų pašalinti 
ateinančiais metais.

Pagrindinės darbo grupės išvados

E. prekyba ir vartotojai

Vartotojams vis dar trūksta pasitikėjimo e. prekyba internetu perkant kitoje šalyje. Iš 
naujausių duomenų, pavyzdžiui, penktosios Vidaus rinkos rezultatų suvestinės, matyti, kad 
e. prekyba nuolat plečiasi valstybių narių viduje, bet ne tarp šalių. Tai rodo didžiulę 
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pasitikėjimo problemą paklausos srityje.  

Vartotojams nerimą kelia įvairūs su tarpvalstybine e. prekyba susiję dalykai, įskaitant: žinių ir 
informacijos apie jų teises trūkumą ir teisinį neapibrėžtumą dėl to, ką jie gali daryti, jei kas 
nors nutinka perkant internetu, kaip atgauti pinigus, jei problemų kyla dėl produkto ar jo 
pristatymo, baimę likti apgautiems ir kalbos barjerus.

Su vartotojų teisėmis susijęs esamas teisinis susiskaidymas – taip pat kliūtis ir vartotojams, ir 
įmonėms naudojantis tarpvalstybinės prekybos paslaugomis. Tarpvalstybiniu mastu dirbantys 
prekybininkai susiduria su 27 skirtingais taisyklių rinkiniais. Tarp e. prekybos ir vartotojų 
teisės aktų suderinimo lygio yra didelė sąveika. Vartotojai nori žinoti savo teises, o 
prekybininkai norėtų remtis vienu, o ne daug įvairių teisės aktų rinkinių.

Daugelis vartotojų vis dar nežino apie kitų šalių mažmenininkų siūlomus pasiūlymus ir 
konkurencingas kainas. Nors sukurta apie 300 kainų palyginimo svetainių, tik keliose iš jų 
apžvelgiamos įvairių šalių kainos. Daugiakalbės visos Europos kainų palyginimo svetainės 
yra būtinos. Nesumažindami galimybių pasirinkti, turėtume pasinaudoti interneto galia taip, 
kad palyginimai, pateikiami vartotojams tokiais klausimais kaip kainos ar kokybė, būtų jiems 
naudingesni ir aiškesni.  

Pasiūlymai:

 Vartotojų teisių direktyvos priėmimas bus žingsnis pirmyn didinant keleto aspektų 
teisinį tikrumą. 

 Sukurti veiksmingą ES tarpvalstybinę alternatyvią ginčų sprendimo sistemą internete 
galimiems konfliktams spręsti.  

 Paskelbti ES teisių kodeksą internete, kaip pranešta Europos skaitmeninėje 
darbotvarkėje, ir interneto vartotojams skirtą Elgesio kodeksą.

 Reklamuoti Europos vartotojų centrus ir skirti jiems daugiau išteklių. 
 Pradėti kurti daugiakalbes visos Europos kainų palyginimo svetaines ir skatinti jų 

kūrimą.
 Rengti daugiau vartotojams skirtų informavimo ir švietimo kampanijų ir jas 

reklamuoti.

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ)

MVĮ yra Europos ekonomikos varomoji jėga. VMĮ reikia labiau informuoti apie tai, kad 
e. prekyba ir tarpvalstybinė prekyba gali būti jų verslo pagrindas. Būtina pašalinti kliūtis 
elektroninei prekybai, o, kalbant apie informacines ir ryšių technologijas (IRT) bei pramonės 
naujoves Europoje, dar yra daug kur tobulėti, nes IRT būtų galima dar labiau išnaudoti 
siekiant konkurencingumo ir augimo. 

Būtina, kad e. prekyba prioritetu taptų ne tik didelėms įmonėms, bet ir MVĮ, kaip jų 
pagrindinio verslo dalis. Yra keletas pavyzdžių, kai įmonės išgelbėjo savo verslą 
prekiaudamos internetu, taip pat kai kurios iš jų kelis kartus padidino savo pelną ir pradėjusios 
prekiauti internetu sukūrė daug darbo vietų. 
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Pasiūlymai:

  Imtis tokių iniciatyvų, kaip e. verslo rėmimo tinklas, kuris suburia nemažai MVĮ 
siekiant jas integruoti į skaitmenines tiekimo grandines, e. įgūdžių darbotvarkę, IRT 
standartizavimą, ir jas skatinti, taip pat reikia skatinti kitas iniciatyvas, kurios didina 
informuotumą apie prekybos internetu pranašumus ir suteikia daugiau informacijos MVĮ 
bei ragina jas įsitraukti į e. prekybą.

 Parengti tokias priemones, kaip e. sąskaitos faktūros, e. viešieji pirkimai, e. parašai ir 
e. leidimai.

Duomenų apsauga 

Privatumas ir duomenų apsauga – pagrindiniai vartotojams rūpestį keliantys klausimai, 
galintys žmones atbaidyti nuo pirkimo internetu. Būtina atsižvelgti į visus atitinkamus 
interesus ir teises skaitmeninėje aplinkoje, taip pat į visapusišką pagrindinių teisių apsaugą. 
Visos valstybės narės įgyvendino Direktyvą 95/46/EB dėl duomenų apsaugos, tačiau yra daug 
didelių nukrypimų dėl to, kaip ji įgyvendinama, taip pat dėl duomenų perdavimo išlaidų ir 
duomenų kontrolės. 

Pasiūlymai:

 Taisyklių suderinimas šioje srityje siekiant sukurti labiau numatomą teisinę aplinką.  

          Pagrindiniai klausimai – užtikrinti duomenų skaidrumą ir galimybę ištaisyti ar ištrinti 
duomenis, taip pat pranešti apie pažeidimus. 

          Administracinės naštos sumažinimas ir pareiškimo reikalavimų supaprastinimas 
siekiant padėti sustiprinti pasitikėjimą internetu ir internetine aplinka.

          Pritaikyti duomenų apsaugos teisės aktus būsimiems naujiems su duomenų apsauga 
susijusiems uždaviniams ir naujovėms, pavyzdžiui, naujai interneto kompiuterijai, kurioje 
naudojama programinė įranga, bendri ištekliai ir informacija, yra saugomi nuotoliniuose
serveriuose (angl. cloud-computing).

Pašto paslaugos 

Sklandžios pašto paslaugos yra būtinos e. prekybai ir nuotolinei prekybai. Yra įvairių 
e. prekybos prekių, kurios siūlomos tik tarpvalstybinėje elektroninėje prekyboje, o dažnai net 
vidaus rinkoje siūlomas prekes galima pigiau nusipirkti iš užsienio. Vadinasi, siuntų 
pristatymo paslaugos ir toliau plėsis.

Ir tiekėjai, ir pirkėjai fizinį prekių pristatymą vis dar laiko kliūtimi. Naudojantis 
tarpvalstybinės e. prekybos paslaugomis siuntų pristatymas iš vienos šalies į kitą tam tikrais 
atvejais galėtų reikšti didesnius nei vietos pristatymo tarifus. Be kita ko, kainos gali skirtis 
dėl: paslaugų kokybės, stebėjimo ir sekimo paslaugų, atstumo, laiko, tarp regionų esančių 
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sienų, kurios ribojasi su vandeniu.

„FRONTEX prekėms“ sukūrimas prie Europos Sąjungos išorės sienų, siekiant spręsti su 
intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimu susijusius klausimus, galėtų duoti priešingų 
rezultatų ir, užuot padidinęs apsaugą, jis galėtų labai trukdyti pašto ir skubaus pristatymo 
grandinėms, neatnešdamas naudos.

Baltojoje knygoje dėl transporto (COM(2011)0144 galutinis) numatyta 2030 m. 30 proc. 
daugiau krovinių vežti geležinkelių ir vidaus vandens transportu. Reikia būti atsargiems, kad 
nebūtų sunaikinti e. prekybos verslo modeliai, pvz., pristatymas kitą dieną.

Pasiūlymai:

 Suvienodinti ir supaprastinti taisykles, visų pirma su PVM susijusias taisykles, kurios 
turi įtakos pašto paslaugoms tarpvalstybinėje e. prekyboje.
 Paaiškinti su sandėlio paslaugomis susijusias taisykles (kurie ir kieno teisės aktai 
taikomi, taip pat kieno PVM).
 Suvienodinti ekologijos ir kelių mokesčius (t. y. ES eurovinjetė), nes dėl jų 
tarpvalstybinės e. prekybos klientams galėtų padidėti mokesčiai ir išlaidos.
 Paaiškinti su kroviniais susijusias teises ir gerinti: patikimumą, pristatymo greitį, 
paslaugų vartotojams patrauklumą ir prekių grąžinimo politiką.

PVM 

Viena iš didžiausių kliūčių visoje Europoje yra PVM. Žalioji knyga dėl PVM 
(COM(2010) 695 galutinis) – puiki priemonė tolesniam svarstymui ir dialogui, tačiau reikia 
imtis tolesnių veiksmų, kad galėtume sustiprinti e. prekybą ir pardavimą internetu. Todėl 
sprendimus reikia priimti gana greitai. Yra galimybių sumažinti PVM arba atleisti nuo jo. 
Būtina mokyti visuomenę naudotis e. prekybos paslaugomis ir peržiūrėti esamą švietimui apie 
mažmeninę prekybą internetu taikomą PVM tvarką. 

Pasiūlymai:

        Supaprastinti ir suvienodinti esamas taisykles, susijusias su nuotolinei prekybai taikomu 
PVM.

        Sumažinti administracinę naštą, ypač MVĮ.
        Sukurti vieno langelio principą (2004 m. pasiūlymas).
        Išaiškinti, kieno jurisdikcija taikoma PVM klausimais, susijusiais su tarpvalstybine 

e. prekyba.
 Išnagrinėti galimybes sumažinti PVM ar atleisti nuo jo, kai tarpvalstybiniai sandoriai 

sudaromi internetu.

Intelektinės nuosavybės teisė ir įgyvendinimas  

Svarbiausi uždaviniai – apsaugoti intelektinės nuosavybės teises ir kovoti su klastojimu ir 
piratavimu. Itin svarbi Europos sistema, pagal kurią pateikiama teisinė struktūra, skirta 
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tobulinti ir atnaujinti su įgyvendinimu, autorių teisėmis ir kolektyvinių teisių valdymu 
susijusius teisės aktus, siekiant pritaikyti juos 21-ojo amžiaus skaitmeninei ekonomikai.

Sudarant sąlygas teisėtai e. prekybai toliau klestėti, būtina kovoti su neteisėta veikla, kad būtų 
pažabotas klastojimas ir piratavimas, siekiant padidinti vartotojų pasitikėjimą ir apsaugoti 
intelektinės nuosavybės teises ir kūrėjų bei novatorių darbus. Gegužės mėn. internete 
paskelbtas 2011 m. gegužės 5 d. susitarimo memorandumas dėl suklastotų prekių pardavimo 
buvo tinkamas žingsnis pirmyn ir yra svarbus susitarimams dėl vartotojų pasitikėjimo 
didinimo ir e. komercijos plėtros, nes juo užtikrinamas kovos su sukčiavimu priemonių 
taikymas. 

Pasiūlymai:

 Iki 2012 m. peržiūrėti direktyvą dėl intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo siekiant 
tobulinti jos įgyvendinimą ir pritaikyti ją skaitmeniniam amžiui.

 Peržiūrėti teisinę struktūrą, pagal kurią taikomos intelektinės nuosavybės teisės.
 Pasiūlyti ir įgyvendinti veiksmingus teisės aktus siekiant supaprastinti kolektyvinį 

valdymą Europoje.
 Pradėti diskusiją apie garso ir vaizdo kūrinių platinimo galimybes ir uždavinius internete.

Patikimumo ženklas 

Europoje yra daug kokybės ženklų. Problema ta, kad jais nesuteikiamos pakankamos 
garantijos naudojantis tarpvalstybinės e. prekybos paslaugomis. Dėl to būtinas Europos 
patikimumo ženklas.

Europos patikimumo ženklas turi būti paprastas, tinkamai sudarytas, turiningas, kad 
e. prekybai atneštų pridėtinės vertės ir padidintų vartotojų pasitikėjimą, o mums sudarytų 
sąlygas greičiau pasiekti skaidrumą. Tai turėtų būti bendrasis prekės ženklas, kuriuo būtų 
siūlomos tikros su jo taikymo sritimi susijusios garantijos siekiant padidinti vartotojų ir 
įmonių pasitikėjimą jiems suteikiant teisinį tikrumą ir pinigų grąžinimo garantijų schemą, 
skirtą vartotojams, taip pat standartizuotą ES alternatyvaus ginčų sprendimo sistemą, kartu 
internete pateikiant daugiakalbę sprendimų sistemos priemonę, kurią taikant būtų galima 
peržiūrėti pardavėjų įvertinimus ir vartotojų pastabas, taip pat įmonės skelbiamą atsakomybę. 
Sunku atsakyti, kuriai institucijai turėtų būti suteikta teisė sukurti patikimumo ženklą, nes 
bendrojoje rinkoje nėra nepriklausomos Europos reguliavimo institucijos. Reikia daugiau 
diskusijų.

Pasiūlymas:

 Sukurti politikos kūrėjų, suinteresuotųjų subjektų ir ekspertų platformą, siekiant 
išnagrinėti Europos patikimumo ženklo sistemos įgyvendinimą.

 Elgesio kodeksas, kurio turi būti laikomasi kuriant elektroninės prekybos patikimumo 
ženklą, turi būti tobulas standartas, kad ženklas būtų prasmingas ir matomas. Vadinasi, 
į jį reikės investuoti ir su biudžetu elgtis apgalvotai, kad jis iš tiesų būtų veiksmingas.
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Tolesni veiksmai 

 Raginama pateikti visapusišką požiūrį į tai, kas būtina e. prekybai. Būtina pašalinti 
27 valstybėse narėse esamą bendrosios rinkos susiskaidymą bei PVM skirtumus ir 
padidinti vartotojų bei prekybininkų pasitikėjimą e. prekyba. Taip pat nustatyti specialų 
e. prekybai skirtą režimą, panašų į 28-ąjį režimą, kurį šiuo metu svarsto ES institucijos, 
siekdamos įveikti esamas kliūtis. 

 Bendrąjį e. prekybos aktą reikėtų rengti kartu su Bendrosios rinkos aktu. 

 Darbo grupė siekia toliau tęsti per šiuos keturis posėdžius atliktą darbą, kuriuo pradėta 
kurti e. prekybos strategija.


