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Atsakomybės apribojimas. 
Už šią poveikio vertinimo ataskaitą atsakomybę prisiima tik ją rengusios Komisijos tarnybos, 
o jos tekstas skirtas pastaboms teikti ir nuo jo nepriklauso, kokia bus bet kokio sprendimo, 
kurį priims Komisija, galutinė forma. 
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1. ĮŽANGA 

Pastaraisiais dešimtmečiais vartotojų apsaugos teisės aktai ES ir valstybių narių lygmeniu 
gerokai patobulėjo. Tačiau kai pažeidžiamos Europos vartotojų teisės, jiems ne visada 
pavyksta veiksmingai jas apginti.  

Vartotojų nuomone, teisminės procedūros yra brangios, užtrunka daug laiko ir yra pernelyg 
sudėtingos. Painios bei neveiksmingos procedūros ir neaiški jų baigtis atgraso vartotojus net 
mėginti ginti savo teises. Be to, vartotojai ne visada žino, ką konkrečiai reiškia jų teisės, todėl 
neišsireikalauja jiems priklausančių kompensacijų. 

Veiksmingų teisių gynimo priemonių trūkumas kelia itin didelių problemų tarpvalstybinių 
sandorių atveju. Vartotojai apskritai nepatikliai žengia į nepažįstamą komercinę aplinką, o 
pirkdami kitoje valstybėje narėje jie itin baiminasi, kad kas nors nepavyks. Susirūpinimą 
jiems kelia skirtingi valstybių narių teisės aktai, kalbos barjeras ir potencialiai didesnės ginčų 
sprendimo kitoje valstybėje narėje sąnaudos bei nežinomos procedūros ir taisyklės. Vartotojai 
dažnai tiesiog atsisako minties teikti skundą, nes nežino kur kitoje valstybėje narėje jie turi 
kreiptis dėl ginčo sprendimo. Nebūdami tikri dėl savo teisių apsaugos, vartotojai vengia pirkti 
užsienyje ir nepasinaudoja bendrosios rinkos teikiamais privalumais. 

Be tradicinių teisminių priemonių ginčams spręsti, kai kuriose valstybėse narėse vartotojai ir 
įmonės gali pateikti skundus pagal vadinamąsias ginčų alternatyvaus sprendimo (toliau – 
GAS) sistemas. Terminu „ginčų alternatyvus sprendimas“ apibrėžiamos neteisminės 
procedūros, kaip antai, taikinimas, tarpininkavimas, arbitražas, skundų taryba ir pan. Šiame 
poveikio vertinime GAS – tai vartotojų ir komercinės veiklos subjektų (B2C) ginčų dėl prekių 
pardavimo ir paslaugų teikimo sprendimas. GAS sistemų tikslas – spręsti šalių ginčus 
pasitelkus tam tikrą subjektą (pvz., taikintoją, tarpininką, ombudsmeną, skundų tarybą ir 
pan.). GAS neapima ginčų sprendimo įmonių valdomose vidaus skundų nagrinėjimo 
sistemose. GAS sistemos, kurių tikslas – vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčus 
spręsti taikant elektroninę procedūrą, yra vadinamos ginčų elektroninio sprendimo 
sistemomis (toliau – GES) ir galėtų tapti veiksminga priemone visų pirma su elektroniniais 
sandoriais susijusiems ginčams spręsti. Vis dėlto, šiuo metu GES nėra pakankamai išplėtotas1. 

Būtina ES lygmeniu aptarti poreikį sudaryti geresnes sąlygas vartotojams ginti savo teises 
naudojantis ginčų alternatyvaus sprendimo sistemomis. Šioje analizėje išsamiai atsižvelgiama 
į įvairius GAS plėtotės etapus valstybėse narėse ir skirtingus esamų GAS sistemų tipus. 
Nacionalinės politikos nuostatų dėl GAS sistemų (ar jų nebuvimo) skirtumai rodo, kad 
vienašaliais valstybių narių veiksmais neužtikrinamas vartotojų ir įmonių reikmes atitinkantis 
sprendimas. Nuoseklių ir veiksmingų GAS sistemų valstybėse narėse trūkumas taip pat daro 
poveikį vartotojų pasitikėjimui tų GAS sistemų galimybėmis spręsti tarpvalstybinius ginčus ir 
ginčus elektroniniu būdu, o jų galimybės naudotis GAS arba GES procedūromis vis dar labai 
ribotos. Tarpvalstybinio pobūdžio GAS ir GES problemos yra tiesiogiai susijusios su padėtimi 
kiekvienoje šalyje. Tarpvalstybinio GAS tobulinimas labai priklauso nuo tobulesnio 
nacionalinio GAS.  

                                                 
1 GES taip pat gali būti naudojamas įmonių tarpusavio ginčams (angl. B2B) spręsti, tačiau jie, kaip ir 

GAS atveju, šiame poveikio vertinime neaptariami. Įmonių tarpusavio GES pavyzdys yra Čekijos 
arbitražo teismo (www.adr.eu) paslauga, kuri teikiama prekės ženklų savininkams, domenų vardų 
registruotojams ir registracijos įmonėms visame pasaulyje siekiant padėti spręsti konfliktus taikant 
elektroninę procedūrą.  

http://www.adr.eu/
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Šiame poveikio vertinime išskirtinis dėmesys teikiamas ginčų sprendimui ne teisme. Jame 
nagrinėjami įvairūs politikos variantai, kuriais siekiama gerinti vartotojų teisių gynimo per 
GAS ir GES galimybes. Į šio poveikio vertinimo aprėptį neįtrauktos kitos galiojančios 
vartotojų teisių gynimo vidaus rinkoje priemonės, pagrįstos teisinėmis priemonėmis ir 
teisminėmis procedūromis. 

2. PROBLEMOS APIBŪDINIMAS 

Didelė dalis Europos vartotojų – 2010 m. maždaug kas penktas Europos vartotojas2 – 
pirkdami prekes ir paslaugas vidaus rinkoje susiduria su problemomis. Nors teisės aktais 
užtikrinama aukšto lygio vartotojų apsauga, vartotojų patiriamos problemos dažnai lieka 
neišspręstos. Apskaičiuota, kad kilus problemoms, susijusioms su prekių ar paslaugų pirkimu, 
Europos vartotojų patirti nuostoliai siekia 0,4 proc. ES BVP. Šis skaičius apima ir nuostolius, 
kuriuos Europos vartotojai patyrė pirkdami užsienyje (500 mln.–1 mlrd. EUR3). 

Nustatyti keturi pagrindiniai trūkumai, trukdantys veiksmingai naudoti GAS.  

Nepakankama GAS aprėptis, menkas informuotumas ir prasta GAS sistemų kokybė  

Europos vartotojų galimybės naudotis kokybiškomis GAS sistemomis skirtingose ES šalyse 
yra nevienodos. Nors šiuo metu veikia apie 750 nacionalinių GAS subjektų, jų geografinis ir 
sektorinis pasiskirstymas yra netolygus. Be to, išsamios informacijos trūkumas vartotojams 
tampa rimta kliūtimi naudotis GAS. Įmonės prekybos vietoje ar garantiniu laikotarpiu retai 
nurodo vartotojams, kuris GAS subjektas yra kompetentingas spręsti jų ginčą. Galiausiai, 
GAS sistemose ne visada laikomasi dviejose 1998 m. ir 2001 m. Komisijos rekomendacijose 
nustatytų pagrindinių principų, kaip antai skaidrumo, nešališkumo ir veiksmingumo. 

Tarpvalstybinių e. prekybos sandorių GES  

Kadangi GAS aprėptis ES valstybėse narėse yra nepakankama, ginčai dėl e. prekybos 
sandorių sprendžiami neveiksmingai. 2010 m. daugiau nei pusė Europos vartotojų centrų 
tinklui (angl. ECC-Net) pateiktų skundų (56,3 proc.) buvo susiję su e. prekybos sandoriais, iš 
jų – mažiau nei 9 proc. galėtų būti priskirti kitos valstybės narės GAS sistemai. Tik keliose 
GAS sistemose siūloma galimybė visą procedūrą atlikti elektroniniu būdu. Atliekant visą 
procedūrą elektroniniu būdu būtų sutaupoma laiko, o šalims būtų paprasčiau keistis 
informacija. 

3. SUBSIDIARUMAS IR BŪTINYBĖ IMTIS ES LYGMENS VEIKSMŲ  

Vartotojų apsauga priklauso ES ir valstybių narių pasidalijamajai kompetencijai. Kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 169 straipsnyje, ES 
padeda, be kita ko, apsaugoti vartotojų ekonominius interesus, taip pat skatinti jų teisę į 

                                                 
2 Eurobarometras Nr. 342, p. 169. 
3 Darant prielaidą, kad su tarpvalstybiniais sandoriais susiję nuostoliai yra panašūs į su vietos sandoriais 

susijusius nuostolius, vertinama, kad su tarpvalstybine prekyba susiję ES vartotojų nuostoliai siekia 
500 mln.–1 mlrd. EUR. Šią prielaidą taip pat pagrindžia faktas, kad palyginus vietos ir tarpvalstybinės 
nuotolinės prekybos klientų patirtį, matyti, kad problemos, su kuriomis jie susiduria, yra panašios. 
16 proc. pirkėjų nurodė, kad vėlavo užsienyje užsisakyto, o 18 proc. pirkėjų atveju – vietos rinkoje 
įsigyto produkto pristatymas.  
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informaciją ir švietimą savo interesams ginti. SESV 114 straipsniu pagrįsta GAS/GES 
iniciatyva padės siekti šių tikslų tinkamai veikiančioje vidaus rinkoje. Taip pat ją 
įgyvendinant bus laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų. 

Viešų konsultacijų ir debatų metu visi suinteresuotieji subjektai pareiškė, kad GAS/GES 
plėtra būtų naudinga vartotojams bei įmonėms ir padėtų tobulinti vidaus rinkos veikimą. 

Praėjus dvylikai metų nuo Komisijos rekomendacijų dėl vartotojų GAS sistemų, dabartinė 
padėtis rodo, kad vien nacionalinio lygmens veiksmais neužtikrinama pakankama GAS 
aprėptis. Dėl daugybės trūkumų GAS sistemos vis dar nėra veiksmingos, taip pat nesudarytos 
sąlygos naudotis tarpvalstybiniams e. prekybos sandoriams skirtomis GES sistemomis, jos 
nepakankamai išplėtotos ir nėra užtikrintas tinkamas jų veikimas. Taigi, Europos vartotojų 
galimybės naudotis kokybiškomis GAS sistemomis skirtingose ES šalyse yra nevienodos. Be 
to, neužtikrintas informacijos apie GAS teikimas vartotojams visuose mažmeninės prekybos 
sektoriuose. Jei už GAS plėtotę bus atsakingos vien valstybės narės, kai kuriuose mažmeninės 
prekybos sektoriuose ir geografinėse ES vietovėse ir toliau nebus sukurtos kokybiškos GAS 
sistemos. Vartotojų ir įmonių informuotumo lygis ir toliau išliks žemas, o nacionalinių GAS 
sistemų stebėseną valstybės narės vykdys savanoriškais pagrindais. Galiausiai, nebus 
užtikrinama, kad GAS/GES subjektai laikytųsi pagrindinių kokybės užtikrinimo principų. 
Toks nepakankama ir fragmentiška GAS plėtotė ES prieštarauja SESV tikslams, nes trikdoma 
vidaus rinka ir kyla naujų kliūčių jos veikimui, teikiama nevienoda vartotojų apsauga ES, o 
įmonėms sudaromos skirtingos prekybinės sąlygos. Be to, be gerai veikiančios vietos GAS 
sistemos, kuria būtų galima pagrįsti ir įtvirtinti tarpvalstybinį GAS, nebus parengta 
veiksminga ir efektyvi tarpvalstybiniams ginčams skirta GAS sistema. 

Dėl veiksmingų GAS/GES priemonių trūkumo ribojamos galimybės išnaudoti šias priemones 
ginčams spręsti, o skirtingose valstybėse narėse vartotojų skundai, visų pirma tarpvalstybiniai, 
nagrinėjami nevienodai veiksmingai. Tokia padėtis turi įtakos vartotojų pasitikėjimui perkant 
kitose valstybėse. Tiek įmonės4, tiek vartotojai aiškiai nurodo, kad susirūpinimas dėl galimų 
teisių gynimo kitoje valstybėje narėje problemų atgraso juos nuo pardavimo ir pirkimo kitose 
šalyse, ir todėl jie negali pasinaudoti visais vidaus rinkos privalumais5. Reikia dėti daugiau 
pastangų siekiant stiprinti vartotojų pasitikėjimą vidaus rinka ir užtikrinti įmonėms vienodas 
sąlygas visose valstybėse narėse. 

Be to, nepaisant to, kad šiuo metu tarpvalstybinių e. prekybos sandorių nėra daug, valstybėse 
narėse skaitmeninės mažmeninės rinkos sparčiai plečiasi6. Todėl norint paskatinti vartotojus ir 
komercinės veiklos subjektus vykdyti tarpvalstybinius elektroninius sandorius, reikia 
užtikrinti, kad jie galėtų naudotis paprastu, nebrangiu ir veiksmingu teisių gynimo ne teisme 
būdu. Valstybių narių lygmens veiksmais neįmanoma nustatyti ES masto ginčų elektroninio 
sprendimo sistemos, o būtent ji, kaip nurodyta „Skaitmeninėje darbotvarkėje“ yra esminė 
priemonė e. prekybai skatinti.  

                                                 
4 Visų pirma tai aktualu MVĮ, nes dėl ribotų administracinių išteklių jos negali nagrinėti skundų teismine 

tvarka. Tokias mažųjų ir vidutinių įmonių problemas išspręstų galimybė nesudėtingu būdu spręsti 
ginčus, pvz., per GAS. 

5 Duomenys rodo, kad vienas iš 20 vartotojų susidūrė su problemomis pirkdamas prekes ar paslaugas 
kitoje šalyje, o 59 proc. komercinės veiklos subjektų nurodė, kad didele kliūtimi tarpvalstybinei 
prekybai jie laiko potencialiai didesnes, palyginti su vietos ginčais, tarpvalstybinių ginčų ir konfliktų 
sprendimo sąnaudas. 

6 2004–2010 m. asmenų, internetu užsisakiusių prekių ar paslaugų ES-25, skaičius gerokai padidėjo – 
nuo 22 iki 37 proc., visų pirma Jungtinėje Karalystėje, Liuksemburge, Vokietijoje, Nyderlanduose, 
Prancūzijoje ir Šiaurės Europos šalyse, kuriose internetu apsiperka 45–65 proc. interneto naudotojų. 
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Todėl nustatytų tikslų dėl siekiamų rezultatų ir jų masto geriau siekti ES lygmens 
priemonėms. Būtų aiškiai naudinga nustatyti bendrus GAS sistemų principus ir kriterijus 
visose valstybėse narėse, tuomet su vietos ir tarpvalstybiniais elektroniniais sandoriais susiję 
vartotojų skundai būtų nagrinėjami veiksmingai ir tinkamai. Taip pat būtų užtikrinta, kad 
GAS/GES sistemos visoje ES būtų plėtojamos vienodai. 

Šios naudos vartotojams ir komercinės veiklos subjektams negalima užtikrinti vienašaliais 
valstybių narių veiksmais. Nekoordinuojant valstybių narių pastangų, GAS ir toliau būtų 
susiskaidęs, vidaus rinkos vartotojams ir komercinės veiklos subjektams greičiausiai būtų 
taikomos skirtingos nuostatos, o ES vartotojams būtų sudarytos nevienodos teisių gynimo 
sąlygos. 

4. POLITIKOS TIKSLAI  

Bendrieji tikslai yra šie: i) tobulinti mažmeninės prekybos veikimą vidaus rinkoje, įskaitant 
skaitmeninę mažmeninę rinką; ii) pasiekti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir iii) sudaryti 
vartotojams ir komercinės veiklos subjektams galimybes veiksmingai spręsti ginčus. Toliau 
esančioje lentelėje aprašomi konkretūs ir veiklos tikslai:  

Konkretūs tikslai Veiklos tikslai 

GAS aprėptis, informacijos sklaida ir kokybė 

Užtikrinti galimybes naudotis GAS sistemomis, kad 
vartotojams būtų lengviau neteisminiu būdu spręsti 
vietos ir tarpvalstybinius ginčus su komercinės 
veiklos subjektais. 

• Didinti GAS sistemose nagrinėjamų vietos ir 
tarpvalstybinių vartotojų skundų skaičių. 

• Mažinti neišnagrinėtų vartotojų vietos ir 
tarpvalstybinių skundų dėl pirktų prekių ar paslaugų 
skaičių. 

Užtikrinti, kad vartotojai ir įmonės būtų informuoti apie 
GAS sistemų buvimą.  

• Užtikrinti, kad vartotojai gautų informaciją apie GAS 
sistemą, kuri yra kompetentinga spręsti jų ginčą, visų 
pirma kilus ginčui dėl tarpvalstybinio sandorio. 

• Užtikrinti, kad vartotojai ir įmonės gautų bendrą 
informaciją apie GAS sistemas ir naudojimąsi jomis, visų 
pirma kilus ginčui dėl tarpvalstybinio sandorio.  

Užtikrinti, kad GAS sistemose vartotojams ir įmonėms būtų 
siūlomos kokybiškos paslaugos. 

• Užtikrinti, kad GAS sistemose įmonėms ir vartotojams 
būtų teikiamos nešališkos paslaugos. 

• Užtikrinti, kad GAS sistemose įmonėms ir vartotojams 
būtų teikiamos kompetentingos ir skaidrios paslaugos. 

• Užtikrinti, kad GAS sistemose būtų teikiamos 
veiksmingos paslaugos. 

• Užtikrinti, kad reguliariai būtų atliekama GAS sistemų 
stebėsena. 

Ginčų dėl tarpvalstybinių e. prekybos sandorių elektroninis sprendimas (GES) 

Užtikrinti, kad vartotojai ir įmonės galėtų pasitikėti 
priemone, skirta padėti jiems elektroniniu būdu spręsti 
ginčus dėl tarpvalstybinių e. prekybos sandorių.  

• Sudaryti vartotojams ir įmonėms sąlygas visus ginčus dėl 
tarpvalstybinių e. prekybos sandorių spręsti elektroniniu ir 
neteisminiu būdu, suteikiant jiems ES lygmens 
elektroninę priemonę.  

• Parengti bendrus kriterijus, kuriais būtų pagrįsta 
elektroninė sistema, taip siekiant didinti jos 
veiksmingumą.  
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5. POLITIKOS VARIANTAI IR JŲ ANALIZĖ 

Toliau pateiktose lentelėse apžvelgiami dviem probleminėms sritims skirti politikos variantai. 

5.1. GAS aprėptis, informacijos sklaida ir kokybė 

1 
variantas 

„Nesiimti ES lygmens veiksmų“ (bazinis scenarijus) 

2 
variantas 

Neprivaloma teisine priemone paraginti plėtoti kokybiškas GAS sistemas visiems vietos 
ir tarpvalstybiniams vartotojų skundams nagrinėti, skatinti įmones teikti vartotojams 
informaciją apie jų ginčui spręsti kompetentingą GAS sistemą ir paraginti GAS 
subjektus prisijungti prie ES esančių konkrečių sektorių GAS tinklų.  

3 
variantas  

Privaloma teisine priemone užtikrinti, kad vartotojai galėtų dėl visų vietos ir 
tarpvalstybinių ginčų kreiptis į kokybiškas GAS sistemas, apimančias ir elektronines 
paslaugas, kad vartotojai gautų informaciją apie jų ginčui spręsti kompetentingą GAS 
sistemą, o GAS subjektai prisijungtų prie ES veikiančių konkrečių sektorių GAS tinklų. 

4 
variantas 

Privaloma teisine priemone nustatyti visiems vietos ir tarpvalstybiniams vartotojų 
skundams, įskaitant ir dėl elektroninių sandorių, skirtos kokybiškos ES GAS sistemos 
modelį. Šia teisine priemone užtikrinama, kad vartotojai gautų informaciją apie jų ginčui 
spręsti kompetentingą GAS sistemą, o ES būtų sukurti konkrečių sektorių GAS sistemų 
tinklai. 

5.2. Ginčų dėl tarpvalstybinių e. prekybos sandorių elektroninis sprendimas (GES) 

1 
va

„Nesiimti ES lygmens veiksmų“ (bazinis scenarijus)  

2 variantas Neprivaloma teisine priemone į ES masto tinklą sujungti nacionalines GAS sistemas, 
elektroniniu būdu sprendžiami e. prekybos ginčai.  

3 variantas Privaloma teisine priemone sukurti ES masto sistemą, kuri būtų nacionalinėmis GAS sist
pagrįsta ir vartotojams tiesiogiai prieinama elektroninė platforma, kurioje būtų galima elek
būdu spręsti tarpvalstybinius e. prekybos ginčus (GES) ir nustatyti bendrus elek
platformos veikimo kriterijus. 

4 variantas Privaloma teisine priemone įsteigti vieną ES subjektą, kuris elektroniniu būdu spręs
tarpvalstybinius e. prekybos ginčus. 

6. POLITIKOS VARIANTŲ IR JŲ POVEIKIO PALYGINIMAS 

Probleminėms sritims skirti politikos variantai buvo įvertinti pagal efektyvumo, 
veiksmingumo ir nuoseklumo kriterijus (pagal skalę nuo 0 iki 5). Toliau esančioje suvestinėje 
lentelėje pateikiamas kiekvienam variantų deriniui skirtas balų skaičius pagal kiekvieną 
kriterijų. Galutiniai rezultatai rodo, kaip kiekvienas variantų derinys padėtų siekti politikos 
tikslų.  
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Bendras poveikis 
(efektyvumas, 
veiksmingumas ir 
nuoseklumas) 

Ginčų dėl tarpvalstybinių e. prekybos sandorių elektroninis sprendimas  

GAS aprėptis, 
informacijos sklaida ir 
veiklos kokybė 

1 politikos 
variantas 

2 politikos 
variantas 

3 politikos 
variantas 

4 politikos 
variantas 

1 politikos variantas 0 3 5 7 

2 politikos variantas 3 6 6 8 

3 politikos variantas 6 9 15 11 

4 politikos variantas 8 8 13 12 

Remiantis pirmiau pateiktos lentelės duomenimis, galima daryti išvadą, kad pasirinkus 
variantų, pagal kuriuos nenumatoma imtis ES lygmens veiksmų, derinį, dabartinė padėtis 
nesikeistų, taigi, nebūtų išspręstos nustatytos problemos. Variantų, kuriais numatoma priimti 
neprivalomas teisines priemones nustatytoms problemoms spręsti, derinys yra neefektyvus ir 
neveiksmingas. Pasirinkus šį derinį, vartotojų problemos nebūtų išspręstos ir nebūtų 
kompensuoti vidaus rinkoje patirti nuostoliai. Mažai tikėtina, kad papildoma rekomendacija 
suteiktų pridėtinės vertės sprendžiant dabartines problemas.  

Variantų, kuriais numatoma priimti privalomas teisines priemones, įpareigojančias sukurti 
ginčus elektroniniu būdu galinčias spręsti GAS sistemas visuose ekonomikos sektoriuose, 
kuriuose jų dar nėra (3 variantas dėl GAS), deriniu būtų užtikrinta visapusiška GAS aprėptis. 
Užtikrinus visapusišką GAS aprėptį, bus sukurta reikalinga sistema, kuria remiantis ES 
lygmens elektroninėje sistemoje bus galima veiksmingai spręsti tarpvalstybinių e. prekybos 
sandorių ginčus (3 variantas dėl GES). Taigi, šis variantų derinys būtų efektyviausia ir 
veiksmingiausia priemonė tobulinti vietos ir tarpvalstybinių ginčų sprendimą.  

Variantų, pagal kuriuos numatomas GAS ir GES sričių plataus masto derinimas (4 variantas), 
derinys užtikrintų visapusišką aprėptį, tačiau būtų neproporcingas bendros iniciatyvos 
tikslams. Tai matyti ir iš viešų konsultacijų metu pateiktų atsakymų ir dvišalių Komisijos 
tarnybų ir valstybių narių diskusijų. Be to, įsteigus vieną ES GES subjektą, šiuo metu 
nacionaliniu lygmeniu veikiančios ir ginčus elektroniniu būdu nagrinėjančios GAS sistemos 
taptų nebereikalingos. Galiausiai, pagal šį variantą nebūtų atsižvelgta į nacionalinę padėtį ir 
jis būtų neproporcingas, nes juo numatoma plataus masto ES intervencija „iš viršaus į apačią“, 
dėl kurios ES patirtų nereikalingų išlaidų.  

Daroma išvada, kad tikslams pasiekti labiausiai tinka atskiros, bet viena kitą papildančios 
priemonės. Priimtiną variantą sudaro šių dviejų politikos variantų derinys: 

(1) Pagrindų direktyva, kuria būtų užtikrinama, kad vartotojai dėl visų vietos ir 
tarpvalstybinių ginčų galėtų kreiptis į kokybiškas GAS sistemas, apimančias ir 
elektronines paslaugas, kad vartotojai gautų informaciją apie jų ginčui spręsti 
kompetentingą GAS sistemą, o GAS subjektai prisijungtų prie ES esančių 
konkrečių sektorių GAS tinklų (3 variantas). Ji būtų privaloma valstybėms 
narėms, tačiau jos galėtų pasirinkti formą ir metodus (kaip užtikrinti aprėptį) ir 
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(2) Reglamentas, kuriuo būtų sukurta ES lygmens sistema, kuri būtų pagrįsta 
nacionalinėmis GAS sistemomis ir vartotojams tiesiogiai prieinama elektroninė 
platforma, galinti elektroniniu būdu spręsti tarpvalstybinius e. prekybos ginčus 
(GES), ir kuriuo būtų nustatyti bendri elektroninės platformos veikimo 
kriterijai (3 variantas). 

6.1. Priimtino varianto poveikis 

Pasirinkus priimtiną variantą vartotojai pajus realų pokytį.  

Vartotojai galės dėl visų savo ginčų (nepriklausomai nuo verslo sektoriaus, prekybos kanalo 
ar šalies, kurioje įsigytas produktas ar paslauga) kreiptis į GAS subjektą. Be to, jie bus 
užtikrinti, kad visos GAS sistemos yra skaidrios, o jų ginčas bus sprendžiamas veiksmingai ir 
nešališkai, taigi, turėdami galimybę kreiptis į GAS, jie jausis tvirčiau ir turintys daugiau galių, 
todėl bus išsprendžiama daugiau vartotojų problemų. Kompensuotų nuostolių sumos bus 
grąžintos į vidaus rinką ir už jas vėl bus įsigyjama prekių ir paslaugų. Be to, sukūrus 
kokybišką GAS sistemą, bus sutaupyta daug lėšų, sudarančių apie 0,17 proc. ES BVP. Visose 
sutartyse ir prekybos dokumentuose (pvz., čekiuose, sąskaitose faktūrose) vartotojui bus 
nurodyta, į kurią GAS sistemą kreiptis iškilus ginčui su komercinės veiklos subjektu. Taigi, 
GAS vartotojams taps savaime suprantamu dalyku ir iš esmės pagerės jų informuotumas.  

Bendras poveikis įmonėms bus priimtino masto. Įmonės patirs tam tikrų išlaidų, t. y.: i) 
įmonėms gali tekti sukurti ir iš dalies ar visiškai finansuoti GAS sistemas tuose sektoriuose, 
kuriuose jų dar nėra. Su tuo susijusios išlaidos priklausys nuo sektoriaus, gautų skundų 
pobūdžio ir šalies. Didesnį poveikį patirs tos valstybės narės, kuriose nedaug ar išvis nėra 
GAS sistemų. Tačiau įmonių išlaidos, susijusios su įsipareigojimu užtikrinti visišką aprėptį, 
nėra tiesiogiai susijusios su esama GAS aprėptimi valstybėse narėse, kuriose GAS egzistuoja. 
Visiškai GAS aprėpčiai užtikrinti įmonės neprivalės kiekviename mažmeninės prekybos 
sektoriuje sistemingai kurti GAS sistemos. Vietoj to valstybės narės, bendradarbiaudamos 
(arba ne) su įmonėmis, gali nuspręsti įsteigti vieną arba papildomą tarpsektorinį subjektą 
aprėpčiai visoje jų teritorijoje užtikrinti. Be to, reikėtų pažymėti, kad GAS sistemų 
finansavimas įmonių lėšomis jau yra bendra praktika daugelyje sektorių ir valstybių narių; ii) 
įmonės turės pritaikyti savo sutartis ir prekybinius dokumentus, kad į juos būtų įtraukta 
informacija apie atitinkamas GAS sistemas. Dėl to jos patirs tam tikrų išlaidų, kurios bus 
vienkartinės ir visos ES mastu sieks apie 771 mln. EUR (254 EUR įmonei). 

Kita vertus, įmonės, įskaitant MVĮ, naudodamosi GAS, o ne teisminėmis procedūromis, 
sutaupys metinių išlaidų – nuo 1,7 mlrd. EUR iki 3 mlrd. EUR ir laiko – 258 dienas. Be to, jos 
pagerins savo reputaciją ir galės spręsti įvaizdžiui kenkiančias problemas, rodydamos norą 
spręsti ginčus nebrangiomis ir lengvai prieinamomis priemonėmis. Taigi, užtikrinus visišką 
visų prekių ir paslaugų, perkamų elektroniniu būdu, atjungties režimu, vietos rinkoje ir 
užsienyje, aprėptį, įmonės galės naudotis GAS. Tuomet jos galės išvengti ilgų ir brangių 
teisminių procedūrų ir išsaugos gerą savo verslo vardą. Taigi, įmonės, ypač MVĮ, taip pat jaus 
didesnę paskatą tobulinti savo vidaus skundų nagrinėjimo sistemas, taip bus užtikrinta geresnė 
konkurencija. Todėl įmonės noriau siūlys produktus ir paslaugas internetu.  

Poveikis valstybėms narėms taip pat bus priimtino masto. Valstybės narės patirs naujų GAS 
sistemų kūrimo ir valdymo išlaidų, kurias jos turės padengti iš dalies ar visiškai (priklausomai 
nuo GAS finansavimo pobūdžio – viešosiomis arba privataus sektoriaus lėšomis, arba abiem 
būdais). Susijusios įgyvendinimo išlaidos bus panašios į pirmiau nurodytas įmonių išlaidas. 
Valstybės narės turės galimybę keliais būdais įgyvendinti įsipareigojimą dėl visiškos 
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aprėpties. Taip pat valstybės narės patirs nedidelių išlaidų dėl ataskaitų apie GAS sistemų 
veikimą teikimo. 

Taip pat reikėtų atsižvelgti į poveikį ES biudžetui. ES padengs išlaidas, susijusias su ginčams 
dėl tarpvalstybinių e. prekybos sandorių spręsti skirtos elektroninės sistemos kūrimu ir 
Europos vartotojų centrų tinklui reikalingų žinių įgijimu. Atsižvelgiant į esamas GAS 
sistemas, kuriose ginčai sprendžiami elektroniniu būdu, ir į panašias ES priemones, biudžetas, 
kurio reikia elektroninei sistemai įdiegti, gali siekti apie 2 mln. EUR, o metinės priežiūros ir 
veiklos išlaidos sudarys apie 300 000 EUR.  

Galiausiai, ES intervencijos aprėptis griežtai apsiriboja tik būtiniausiais veiksmais 
nustatytiems tikslams pasiekti. Pagrindų direktyva dėl GAS plėtotės ir reglamentu dėl GES 
sukūrimo ES lygmeniu bus suteikta veiksmingiausia ir, palyginti, pigiausia priemonė 
nustatytiems tikslams pasiekti. ES lygmens veiksmais atsižvelgiama į esamas nacionalines 
GAS sistemas. Pasirinkus priimtiną variantą, našta įmonėms ir valstybėms narėms būtų 
proporcingiausia, nes tikslai būtų pasiekti mažiausiomis sąnaudomis, būtų išvengta išlaidų 
dubliavimo ir pernelyg didelės administracinės naštos. Galiausiai, priimtinas variantas yra 
pagrįstas proporcingumo principu. 

7. IŠVADA, STEBĖSENA IR VERTINIMAS 

Siūlomose teisės aktų iniciatyvose bus pateikta nuostata, nurodanti, kad reikėtų parengti 
ataskaitą apie iniciatyvos taikymą ir jos tinkamumą bei veiksmingumą siekiant tikslų. Be to, 
siekiant įvertinti pažangą, padarytą siekiant iniciatyvų tikslų, bus naudojami keli stebėsenos 
rodikliai: per GAS sprendžiamų ginčų skaičiaus didėjimas, tarpvalstybinius pirkimo ar 
pardavimo sandorius elektroniniu būdu vykdančių vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
skaičiaus didėjimas, didesnis informuotumas, prekybą elektroniniu būdu kitose valstybėse 
narėse norinčių vykdyti įmonių skaičiaus padidėjimas 20 proc. iki 2020 m., vartotojų, 
norinčių pirkti elektroniniu būdu kitoje valstybėje narėje, skaičiaus padidėjimas 10 proc. iki 
2020 m. ir GAS sistemų kokybės principų laikymasis. 


