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IMCO DARBA GRUPAS SECINĀJUMI
ATTIECĪBĀ UZ E-KOMERCIJU

Ievads 

IMCO koordinatori 2011. gada 28. februārī pilnvaroja Pablo Arias Echeverria, ziņojuma 
„Iekšējā tirgus izveide elektroniskās komercijas jomā” referentu, izveidot darba grupu saistībā 
ar šo tematu. Darba grupa organizēja forumu viedokļu apmaiņai starp politikas veidotājiem 
Eiropas iestādēs un attiecīgajām ieinteresētājām personām, lai analizētu e-komercijas 
uzlabošanai un patērētāju uzticības vairošanai nepieciešamās darbības un plašāk aplūkotu 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu Eiropas uzticības zīmes iniciatīvu, kuru jau ir 
apstiprinājis Eiropas Parlaments. 

Darba grupas mērķis

Ekonomikas krīzes laikā Eiropai maksimāli jāizmanto visas priekšrocības, ko sniedz vienotais 
tirgus, kuru veido 500 miljoni patērētāju. E-komercija ir instruments ar lielu ES ekonomikas 
un Eiropas iekšējā tirgus konkurētspējas pārveidošanas un uzlabošanas potenciālu. Spēcīgam 
Eiropas tirgum jāspēj konkurēt pasaules līmenī. Pašlaik mums ir iespēja uzlabot noteikumus 
un nākotnē padarīt iekšējo tirgu spēcīgāku un konkurētspējīgāku pasaules līmenī. 

Internets pārveidojis to, kā mēs dzīvojam, strādājam, piekļūstam informācijai, sadarbojamies 
savā starpā (izmantojot sociālos tīklus), un tam ir milzīgs potenciāls mainīt arī citus mūsu 
dzīves aspektus, piemēram, izglītību. Tieša interneta ietekme uz ekonomiku nav apstrīdama, 
tāpat kā nav apstrīdams fakts, ka internetam ir potenciāls, lai šī ietekme turpinātos arī nākotnē.  
Uzņēmumi, privātpersonas, valdības un uzņēmēji ir saskatījuši tiešsaistes piekļuvē radikālu 
inovāciju iespēju informācijas izmantošanā un izpaušanā, kā arī spēju piegādāt preces un 
pakalpojumus pasaulē un visās vietās.

Elektroniskajai komercijai Eiropas Savienībā vēl ir vairāki šķēršļi, piemēram, nevienlīdzīgs 
patērētāju aizsardzības regulējums, nevienlīdzīgi nodokļu noteikumi, datu aizsardzība, 
intelektuālā īpašuma aizsardzība, pasta pakalpojumi u. c. IMCO darba grupas par e-komerciju 
mērķis bija organizēt tādu atklātu un brīvu apspriedi, kas notika četru sanāksmju laikā, kurā 
Eiropas Parlamenta deputāti, Komisijas pārstāvji, iesaistītās ieinteresētās puses un eksperti 
analizē dažādus pasākumus, ko pašlaik īsteno Eiropas Komisija, kā arī apspriež turpmākās 
iniciatīvas un nosaka nepilnības, kuras jānovērš nākamajos gados.

Darba grupas galvenie secinājumi

E-komercija un patērētāji

Patērētāji neuzticas e-komercijai, veicot pārrobežu pirkumus tiešsaistē. Nesenās publikācijās, 
piemēram, 5. iekšējā tirgus rezultātu apkopojumā, norādīts, ka e-komercijas apjoms 
dalībvalstīs pakāpeniski palielinās, bet tas neattiecas uz pārrobežu pirkumiem. Tas liecina, ka 
pastāv milzīgs uzticības deficīts no pircēju puses.  
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Patērētāji ir norūpējušies par dažādiem pārrobežu e-komercijas aspektiem, piemēram: 
zināšanu un informācijas trūkums par tiesībām un tiesiskā nenoteiktība par darbībām, kuras 
viņi var veikt, ja, iepērkoties tiešsaistē, rodas kļūmes, par to, kur saņemt atmaksāto naudu par 
preci vai tās piegādi problēmu gadījumā, bailes no krāpšanas un valodas barjeras.

Arī pašreizējā tiesiskā sadrumstalotība patērētāju tiesību jomā ir šķērslis gan patērētājiem, gan 
uzņēmumiem pārrobežu tirdzniecībā. Tirgotāji, kuri darbojas pārrobežu jomā, saskaras ar 
27 dažādiem noteikumu kopumiem. Starp e-komerciju un patērētāju tiesību aktu saskaņošanu 
pastāv cieša mijiedarbība. Patērētāji grib zināt savas tiesības, bet tirgotāji vēlas izmantot 
atsaucēm vienotu, nevis veselu virkni dažādu tiesību aktu kopumu. 

Ievērojams daudzums patērētāju vēl nav informēti par pārrobežu mazumtirgotāju 
piedāvājumiem un to konkurētspējīgajām cenām. Neraugoties uz to, ka darbojas apmēram 300 
tīmekļa vietnes cenu salīdzināšanai, tikai dažas vietnes piedāvā pārrobežu cenu pārskatus. 
Jāveido Viseiropas daudzvalodu vietnes cenu salīdzināšanai. Nemazinot izvēli, mums 
jāizmanto internets, lai padarītu cenas un kvalitātes salīdzinājumus par izdevīgu un jēgpilnu 
rīku patērētājiem.  

Priekšlikumi:

 Patērētāju tiesību direktīvas apstiprināšana būs solis tiesiskās noteiktības 
palielināšanas virzienā attiecībā uz vairākiem aspektiem. 

 Izveidot tiešsaistē efektīvu ES pārrobežu alternatīvu strīdu izšķiršanas sistēmu, lai 
izšķirtu iespējamos konfliktus.  

 Ieviest ES Tiešsaistes tiesību kodeksu, par kuru paziņoja Eiropas digitālajā 
programmā, un rīcības kodeksu tiešsaistes lietotājiem.

 Atbalstīt Eiropas patērētāju centrus un piešķirt tiem vairāk līdzekļu. 
 Uzsākt un veicināt Viseiropas daudzvalodu vietņu cenu salīdzināšanai izveidi.
 Paplašināt un veicināt informatīvas un izglītojošas kampaņas patērētājiem. 

MVU

MVU ir Eiropas ekonomikas virzītājspēks. MVU jāsaņem vairāk informācijas par to, ka e-
komercija un pārrobežu tirdzniecība var veidot uzņēmumu darbības pamatu. Jāpārvar 
tiešsaistes tirdzniecības šķēršļi; IKT un rūpniecisko inovāciju Eiropā ir iespējams uzlabot vēl 
vairāk, pastiprināti izmantojot IKT konkurētspējas palielināšanai un izaugsmei. 

E-komercija jāpadara ne tikai par lielu uzņēmumu prioritāti, bet arī par MVU darbības 
pamatu. Ir vairāki piemēri par uzņēmumiem, kas glābuši savu uzņēmējdarbību, tirgojoties 
tiešsaistē, un arī piemēri par uzņēmumiem, kuri pavairojuši savus ieguvumus un radījuši 
jaunas darba vietas, uzsākot pārdošanu tiešsaistē. 
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Priekšlikumi:

 ·������� Uzsākt un veicināt tādas iniciatīvas, kā Eiropas e-komercijas atbalsta tīkls (EBSN), 
kurš apkopo vairākus MVU, lai integrētu tos digitālās piegādes ķēdēs, e-prasmju 
programmā, IKT standartizācijā; jāatbalsta arī citas iniciatīvas, kas palielina informētību 
par tirdzniecības tiešsaistē priekšrocībām un vairo MVU pieejamo informāciju, kā arī 
veicina to iekļaušanos e-komercijā.

 ·������� Pilnveidot tādus instrumentus kā e-rēķini, e-iepirkums, e-paraksts un e-
apstiprinājums.

Datu aizsardzība 

Patērētāji ir norūpējušies galvenokārt par privātās dzīves un datu drošību, un tas var atturēt 
cilvēkus no iepirkšanās tiešsaistē. Digitālajā vidē jāņem vērā visas attiecīgās intereses un 
tiesības, kā arī jānodrošina pilnīga pamatbrīvību aizsardzība. Direktīva 95/46/EK par datu 
aizsardzību ir īstenota visās dalībvalstīs, tomēr minētajā īstenošanā, kā arī datu pārsūtīšanas 
un datu kontroles izmaksās vērojamas lielas atšķirības. 

Priekšlikumi:

 ·�������Šīs jomas noteikumu saskaņošana, lai radītu paredzamāku tiesisko vidi.  

 ·������� Ārkārtīgi svarīga ir datu pārredzamība un iespēja labot vai izdzēst datus, kā arī 
ziņot par trūkumiem. 

 ·������� Administratīvo šķēršļu mazināšana un paziņošanas prasību vienkāršošana, lai 
palīdzētu vairot uzticību internetam un tiešsaistes videi.

 ·������� Pielāgot tiesību aktus par datu aizsardzību nākotnes jaunajām problēmām un 
inovācijām datu aizsardzības jomā, piemēram, jaunam, uz internetu balstītam darbam 
datorā, kad programmatūra, kopīgie resursi un informācija atrodas uz attālas piekļuves 
serveriem („mākoņdatošana”).

Pasta pakalpojumi 

Pasta pakalpojumu sekmīgai darbībai ir liela nozīme e-komercijā un tālpārdošanā. Dažādi e-
komercijas produkti ir pieejami, tikai izmantojot pārrobežu e-komerciju, un bieži gadās, ka 
pat produktus, kurus var atrast vietējā tirgū, lētāk ir pirkt ārvalstīs. Tas nozīmē, ka paku 
piegādes pakalpojumu apjoms turpinās palielināties.

Gan piegādātāji, gan pircēji joprojām fizisko preču piegādi uzskata par šķērsli. Pārrobežu e-
komercijā paku piegāde no vienas valsts uz citu var noteiktos gadījumos ietvert augstākus 
tarifus nekā vietējā piegāde. Cita starpā, cenu atšķirības var rasties šādu faktoru dēļ: 
pakalpojuma kvalitāte, paku izsekošanas sistēma, attālums, ilgums, ūdens robežas starp 
reģioniem.



DT\871484LV.doc 5/7 PE467.284v01-00

LV

„FRONTEX precēm” radīšana uz ES ārējās robežas, kas risinātu intelektuālā īpašuma tiesību 
piemērošanas jautājumus, varētu nebūt lietderīga, jo aizsardzības līmeņa palielināšanas vietā 
tā stipri aizkavētu pasta un kurjerpasta piegāžu ķēdes, nesniedzot nekādu labumu.

Baltajā grāmatā par transportu (COM/2011/0144 galīgā redakcija) noteikts mērķis 2030. gadā 
pārcelt 30 % no visiem pārvadājumiem uz dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem. Par 
apkalpošanu jāmaksā, lai nenodarītu kaitējumu tādiem e-komercijas uzņēmējdarbības 
modeļiem kā piegāde nākamajā dienā.

Priekšlikumi:

 Vienādot un vienkāršot noteikumus, kuri ietekmē pasta pakalpojumus pārrobežu e-
komercijā, īpaši noteikumus PVN jomā.
 Jāprecizē noteikumi par noliktavu pakalpojumiem (kādus un kurus tiesību aktus, kā arī 
kuru PVN piemēro).
 Vienādot ekoloģiskos nodokļus un ceļa nodevas ( t. i., ES Eirovinjete), jo tas varētu 
palielināt pārrobežu e-komercijas klientu maksājumus un izmaksas.
 Precizēt sūtījuma tiesības un attiecībā uz sūtījumiem uzlabot: ticamību, piegādes 
ātrumu, klientiem labvēlīgu apkalpošanu un labu atpakaļatdošanas politiku.
PVN 

Viens no lielākajiem šķēršļiem Viseiropas līmenī ir PVN. Zaļā grāmata par PVN 
(COM(2010) 695 galīgā redakcija) ir labs instruments turpmākām pārdomām un dialogam; 
tomēr mums jāturpina strādāt, lai veicinātu e-komerciju un pārdošanu tiešsaistē. Šis jautājums 
jārisina ātri. Pastāv iespēja samazināt PVN vai vajadzības gadījumā atbrīvot no tā. Ir svarīgi 
izglītot sabiedrību par e-komercijas izmantošanu, kā arī jāpārskata pašreizējais PVN 
regulējums attiecībā uz izglītošanu par mazumtirdzniecību tiešsaistē. 

Priekšlikumi:

�������  Vienkāršot un unificēt esošos noteikumus par PVN tālpārdošanā.
�������  Samazināt administratīvo slogu, īpaši attiecībā uz MVU.
�������  Izveidot vienas pieturas aģentūru (2004. gada priekšlikums).
������� Precizēt, kura jurisdikcija attiecas uz PVN jautājumiem, kas saistīti ar pārrobežu e-

komerciju.
 Paplašināt iespējas samazināt PVN vai atbrīvot no tā pārrobežu tiešsaistes darījumos.

Intelektuālā īpašuma tiesības un to piemērošana  

Galvenās problēmas ir intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība un cīņa pret viltošanu un 
pirātismu. Liela nozīme ir Eiropas sistēmai, kura nodrošina tiesisko regulējumu, kas uzlabo un 
atjaunina tiesību aktus piemērošanas, autortiesību un kolektīvo tiesību pārvaldības jomā, lai 
pielāgotu tos 21. gadsimta digitālajai ekonomikai.
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Ļaujot legālajai e-komercijai piedzīvot turpmāku uzplaukumu, ir jācīnās pret nelikumīgām 
darbībām, nepieļaujot viltošanu un pirātismu, lai palielinātu patērētāju uzticību un arī 
aizsargātu intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī autoru un novatoru darbus. Nozīmīgs solis uz 
priekšu bija 2011. gada 5. maija saprašanās memorands (MOU) par viltotu preču pārdošanu 
internetā, kuru publicēja maijā, un tam ir liela nozīme attiecībā uz nolīgumiem patērētāju 
uzticības veidošanas un e-komercijas attīstības jomā, jo ar to īsteno pasākumus pret viltošanu.  

Priekšlikumi:

 Sakarā ar 2012. gadu pārskatīt Intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanas direktīvu, lai 
uzlabotu piemērošanu un pielāgotu to digitālajam laikmetam.

 Uzlabot tiesisko regulējumu, kurā darbojas intelektuālā īpašuma tiesības.
 Ierosināt un īstenot efektīvus tiesību aktus, lai vienkāršotu kolektīvo pārvaldību Eiropā.
 Uzsākt debates par audiovizuālo darbu izplatīšanas tiešsaistē iespējām un problēmām.

Uzticības zīme 

Eiropā jau pastāv daudzi kvalitātes marķējumi. Tie nesniedz pietiekamas garantijas pārrobežu 
e-komercijā, un tā ir problēma. Tādēļ ir nepieciešama Eiropas uzticības zīme.

Eiropas uzticības zīmei jābūt vienkāršai, labi strukturētai, saturīgai, lai tā veidotu e-
komercijas pievienoto vērtību un palielinātu patērētāju uzticību, ļaujot mums ātri sasniegt šīs 
jomas pārredzamību. Tam jābūt jumta zīmolam, kurš sniedz reālas garantijas visā savas 
darbības jomā, lai palielinātu gan patērētāju, gan uzņēmumu uzticību, nodrošinot tiesisku 
noteiktību un garantiju shēmu, kā patērētājiem saņemt atpakaļ naudu, standartizētu ES 
alternatīvu strīdu izšķiršanas sistēmu ar daudzvalodu strīdu izšķiršanas sistēmu tiešsaistē, kura 
dod iespēju veidot pārdevēju reitingus un saņemt klientu atsauksmes, kā arī nodrošināt 
uzņēmumu atbildību, kuru tie apstiprina. Tādas iestādes institucionāla izveide, kurai ir tiesības 
izsniegt uzticības zīmi, ir grūts uzdevums, jo vienotajā tirgū nav neatkarīgas Eiropas 
reglamentējošās iestādes. Ir jānotiek turpmākām apspriedēm. 

Priekšlikumi:

 Izveidot politikas veidotāju, ieinteresēto personu un ekspertu platformu, lai analizētu 
Eiropas uzticības zīmes shēmas īstenošanu.

 Uzticības zīmes izsniegšanas komercijai tiešsaistē rīcības kodeksam jāatbilst zelta 
standartam, jo tam jābūt jēgpilnam un saredzamam. Tas ietver arī ieguldījumu no 
budžeta, lai minētā zīme kļūtu tiešām efektīva.  

Pārraudzības darbības 

 E-komercijas vajadzības jāaplūko holistiski. Pašreizējā sadrumstalotība vienotajā tirgū 
visās 27 dalībvalstīs, kā arī PVN atšķirības ir jāpārvar un jāpalielina patērētāju un tirgotāju 
uzticība e-komercijai. Lai pārvarētu esošos šķēršļus, jāizveido speciāls e-komercijas 
regulējums iekšējā tirgū, kurš ir līdzīgs 28. režīmam, ko pašlaik apspriež ES iestādēs. 
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 Jāizstrādā vienots e-komercijas akts un jauns Vienotā tirgus akts. 

 Darba grupas mērķis ir turpināt iesākto, pamatojoties uz darbu, kas veikt šajās četrās 
sanāksmēs, kā e-komercijas stratēģisku pamatu.


