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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl elektroninės prekybos vidaus rinkos kūrimo užbaigimo
(2010/2012(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į ETT sprendimus Google (sujungtos bylos C-236/08 – C-238/08, 2010 
m. kovo 23 d. sprendimas) ir BergSpechte (byla C-278/08, 2010 m. kovo 25 d. 
sprendimas) bylose, kuriuose sąvoka „normaliai informuotas ir pakankamai atidus 
interneto naudotojas“ apibūdinamas standartinis interneto vartotojas,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl vartotojų apsaugos1,

– atsižvelgdamas į 2008 m. SOLVIT metinę ataskaitą dėl SOLVIT tinklo plėtros ir veiklos 
(SEC(2009) 0142), į 2008 m. gegužės 8 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą dėl 
veiksmų plano dėl integruoto bendrosios rinkos rėmimo paslaugų teikimo piliečiams ir 
įmonėms metodo (SEC(2008) 1882) ir į 2010 m. kovo 9 d. Parlamento rezoliuciją dėl 
SOLVIT2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa – pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2009)2020),

– atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 3 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Direktyvos 
2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos įgyvendinimo/taikymo gairės“ 
(SEC(2009)1666),

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 22 d. Komisijos komunikatą dėl tarpvalstybinės įmonių 
e. prekybos su vartotojais Europos Sąjungoje (COM(2009) 0557),

– atsižvelgdamas į agentūros „YouGovPsychonomics“ Europos Komisijos Sveikatos ir 
vartotojų apsaugos generalinio sekretoriato užsakymu atliktą tyrimą „Tarpvalstybinės 
elektroninės prekybos ES įvertinimas kontrolinių pirkimų būdu“, kuris buvo paskelbtas 
2009 m. spalio 20 d.,

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 22 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą dėl tolesnių 
veiksmų, susijusių su vartotojų rinkų rezultatų suvestine, mažmeninių finansinių paslaugų 
srityje (SEC(2009)1251),

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 7 d. Komisijos komunikatą dėl suderintos vartotojų 
skundų ir pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo sistemos metodikos 
(COM(2009)0346) ir kartu pateiktą Komisijos rekomendacijos projektą 
(SEC(2009)0949),

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 2 d. Komisijos komunikatą dėl vartotojų acquis 
vykdymo (COM(2009)0330),

                                               
1 Tą dieną priimti tekstai, P7_TA(2010)0046.
2 Tą dieną priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0047.



PE440.128v01-00 4/11 PR\811564LT.doc

LT

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 2 d. Komisijos ataskaitą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už 
vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo („Reglamentas dėl 
bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje“) (COM(2009)0336) taikymo,

– atsižvelgdamas į 2009 m. kovo 5 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Pranešimas dėl 
tarptautinės elektroninės prekybos ES“ (SEK(2009)0283),

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 5 d. rezoliuciją dėl tarptautinės prekybos ir 
interneto1,

– atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 28 d. Komisijos komunikatą „Vartotojams teikiamos 
bendrosios rinkos naudos stebėsena. Antrasis Vartotojų rinkų suvestinės leidimas“ 
(COM(2009) 0025) ir kartu į Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Antroji Vartotojų 
rinkų suvestinė“ (SEC(2009) 0076), 

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 21 d. rezoliuciją dėl vartotojų pasitikėjimo 
skaitmeninėje aplinkoje2, 

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus 
rinkoje3 20 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (kodifikuota redakcija)4, 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją „Europos sutarčių teisė ir acquis 
peržiūra: tolesni veiksmai“5 ir 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl Europos sutarčių 
teisės,

– atsižvelgdamas į šiuo metu Bendrijoje galiojančius vartotojų apsaugos, elektroninės 
prekybos ir informacinės visuomenės raidos įstatymus,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl ES elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
reguliavimo sistemos persvarstymo (COM(2006)0334),

– atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 21 d. pirmąją ataskaitą apie Elektroninės komercijos 
Direktyvos taikymą (COM(2003)0702),

– atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis ir iš 
dalies keičiančią Tarybos direktyvą 90/619/EEB ir Direktyvas 97/7/EB ir 98/27/EB6,

– atsižvelgdamas į JT tarptautinės prekybos teisės komisijos (UNCITRAL) 1996 m. 

                                               
1 OL C 67E, 2010 3 18, p. 112.
2 OL C 146E, 2008 6 12, p. 370.
3 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.
4 OL L 376, 2006 12 27, p. 21.
5 OL C 292 E, 2006 12 1, p. 109.
6 OL L 271, 2002 10 9, p. 16.
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taisykles dėl elektroninės prekybos, 2001m. taisykles dėl elektroninių parašų ir 2005 m. 
UNICITRAL konvenciją dėl elektroninių komunikacijų naudojimą sudarant tarptautines
prekybos sutartis1,

– atsižvelgdamas į SESV 11 straipsnį, kuriame nustatyta, kad „nustatant ir įgyvendinant ES 
politikos ir veiklos kryptis, ypač siekiant skatinti tvarią plėtrą, turi būti atsižvelgiama į 
aplinkos apsaugos reikalavimus“,

– atsižvelgdamas į SESV 12 straipsnį, kuriame nustatyta, kad „į vartotojų apsaugos 
reikalavimus atsižvelgiama nustatant bei įgyvendinant kitas ES politikos ir veiklos 
kryptis“,

– atsižvelgdamas į SESV 14 straipsnį ir 26 protokolą dėl bendrus ekonominius interesus 
tenkinančių paslaugų,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7-0000/2010),

A. kadangi Europa turėtų ne tik ieškoti būdų, kaip užbaigti elektroninės prekybos vidaus 
rinkos kūrimą, bet taip pat ir analizuoti, kaip elektroninė prekyba galėtų papildyti vidaus 
rinką,

B. kadangi elektroninė prekyba yra gyvybinė interneto jėga ir svarbus katalizatorius siekiant 
strategijos „ES 2020“ vidaus rinkos tikslų; kadangi svarbu, kad visos suinteresuotos šalys 
bendradarbiautų, kad būtų įveiktos likusios kliūtys,

C. kadangi 500 milijonai vartotojų Europos Sąjungoje turi esminės įtakos vidaus rinkos 
veiksmingumui ir jų vaidmuo ypač svarbus siekiant Lisabonos darbotvarkės tikslų –
spartesnio ekonomikos augimo, didesnio užimtumo ir konkurencijos, nes vartotojų išlaidų 
dėka sukuriama pusė ES bendrojo produkto,

D. kadangi antroji ataskaita apie Elektroninės komercijos Direktyvos taikymą vėluoja nuo 
2005 m., t. y., penkerius metus (Direktyvos 2000/31/EB 21 straipsnis),

E. kadangi Europos vartotojai ir įmonės menkai pasitiki skaitmenine aplinka ir kai kuriais 
elektroninės prekybos klausimais Europa atsilieka nuo Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
Azijos šalių,

F. kadangi dalies ES elektroninės rinkos susiskaidymas kelia pavojų teisėms, kurios 
nustatytos acquis communautaire,

G. kadangi Europos vartotojams ir įmonėms nesuteikta daug tarpvalstybinės elektroninės 
prekybos teisinio tikrumo ir atskirai elektroninei operacijai taikoma daugelis teisinių 
nuostatų, kuriomis nustatomi skirtingi reikalavimai, ir kuriais nei verslo subjektams, nei 
vartotojams nesukuriamos aiškios ir lengvai taikomos taisyklės;

H. kadangi dėl didėjančio vartotojų rinkų tarpvalstybinio pobūdžio naujų sunkumų kyla 
teisės aktų vykdymą prižiūrinčioms institucijoms, kurias varžo jurisdikcijos ribos ir 
reglamentavimo sistemos susiskaidymas,

I. kadangi su neteisėta veikla susidūrę elektroninės prekybos naudotojai turi teisę gauti 
kompensaciją, tačiau iš tiesų dėl šių atvejų kreipdamiesi į teismą jie susiduria su 

                                               
1 http://www.un.or.at/unictral
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didelėmis kliūtimis dėl aukštų kainų, ilgų ir sudėtingų procedūrų ir su bylinėjimusi 
susijusios rizikos, ypač tarpvalstybinėse bylų atvejais,

J. kadangi nepaisant alternatyvių ginčų sprendimų galimybių minėtosiomis sistemomis 
nuolat naudojasi tik 5 proc. mažmenininkų, o 40 proc. mažmenininkų apie galimybę 
naudotis šiomis priemonėmis nežino,

K. kadangi suvienodinus pagrindines vartotojų teises, taip pat pašto ir bankininkystės 
paslaugų kainas, autorinių teisių mokesčius, PVM procedūras ir duomenų apsaugos 
praktiką būtų labai padedama kurti tikrą bendrąją rinką, skirtą įmonėms ir vartotojams,

L. kadangi elektroninė prekyba skatina ekologinės bendrosios rinkos vystymąsi naudojant 
mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias ir aplinkos apsaugos technologijas, 
standartus, gaminius ir paslaugas,

Įžanga
1. palankiai vertina 2009 m. spalio 22 d. Komisijos komunikatą dėl tarpvalstybinės įmonių 

e. prekybos su vartotojais Europos Sąjungoje;

2. ragina Komisiją pripažįstant didelį darbą, kuris jau atliktas su e. prekyba susijusiose 
srityse, suderinti visus šioje srityje naudojamus terminus;

3. pabrėžia, kad reikia aktyvios politikos, kurią taikant piliečiai ir įmonės galėtų 
visapusiškai naudotis vidaus rinka, kurioje būtų teikiamos geros kokybės prekės 
konkurencingomis kainomis; mano, kad esant dabartinei ekonomikos krizei ji yra tuo 
labiau svarbi kaip būdas kovoti su didėjančia nelygybe ir apsaugoti pažeidžiamus 
vartotojus, mažas pajamas gaunančius asmenis ir smulkias ir vidutinio dydžio įmones;

Kova su interneto vidaus rinkos susiskaidymu 
4. ragina standartizuoti ikisutartinę informaciją elektroninėje prekyboje toliau taikant 

minimalaus derinimo principą tiesioginėms sutartims atskiruose sektoriuose, kaip, pvz., 
sveikatos paslaugos ar nekilnojamo turto agentūros;

5. ragina suvienodinti atskiras taisykles ir praktiką siekiant leisti nuotolinės prekybos 
prekiautojams ir tiesioginiams pardavėjams už jų šalies teritorijos ribų siūlyti garantijas ir 
prisiminti atsakomybę;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares pasiūlyti priemones ir atitinkamai pasiekti susitarimus
siekiant supaprastinti ir racionalizuoti tarpvalstybinei elektroninei prekybai taikomas 
prievoles teikti informaciją apie PVM;

7. pabrėžia, kad reikia supaprastinti ir racionalizuoti priemones, taikomas elektros ir 
elektroninėms atliekoms, tuščioms laikmenoms ir įrašymo įrenginiams taikomų autorinių 
teisių mokesčių tarpvalstybinį valdymą ir nuotolinei prekybai taikomas tarpvalstybinių 
sąskaitų faktūrų teikimo elektroniniu būdu (e. sąskaitų faktūrų) ES taisykles;

8. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti veiksmingą Paslaugų direktyvos 20 
straipsnio 2 dalies įgyvendinimą ir ragina Komisiją laikantis šio direktyvos straipsnio 
nuostatų pasiūlyti nuostatą dėl galimybės gauti produktus, tiekiamus iš kitų valstybių;

Vidaus rinkos kūrimo užbaigimas įtraukiant elektroninę prekybą
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9. ragina imtis priemonių siekiant prisidėti didinant interneto naudotojų skaičių ir gerinant 
tinklo kokybę, kainą ir greitį Europos Sąjungos valstybėse ir regionuose, kuriuose nėra 
geros kokybės ryšio;

10. ragina Komisiją pradėti rengti Europos standartus, skirtus pagerinti tarpvalstybinę 
elektroninę prekybą, suderinti įvairiose valstybėse narėse galiojančių įstatymų skirtumus 
ir panaikinti prievolę prieš prekiaujant internetu turėti ne interneto parduotuvę, kadangi 
šie du aspektai užkerta kelią vartotojams ir mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms visiškai 
išnaudoti vidaus rinkos potencialą elektroninėje aplinkoje;

11. pabrėžia, kad reikia atnaujinti taisykles dėl išskirtinio ir pasirinktinio platinimo siekiant 
sumažinti kliūtis prekybai internetu;

12. pabrėžia, kad elektroninės prekybos tiekimo grandinę reikia padaryti skaidresne, kad 
vartotojas visada žinotų apie tiekėją ir ar tiekėjas yra tarpinis, ar galutinis tiekėjas;

13. ragina Komisiją patvirtinti reikalavimą, pagal kurį įmonės, savanoriškai vykdančios 
standartizuotas sutartis ir standartizuotas bendrąsias prekybos sąlygas, turėtų informuoti 
apie tas sutarties nuostatas, kurios skiriasi nuo minėtųjų;

14. ragina Komisiją išplėsti nuotolinių sutarčių reguliavimo taisykles, į jas taip pat įtraukiant 
interneto akcionuose tarp vartotojų ir profesionalių prekybininkų sudaromas ir 
individualiai internetu užsakomas turizmo paslaugų (oro linijų bilietų rezervavimo, 
apgyvendinimo viešbučiuose, automobilių nuomos, laisvalaikio pramogų organizavimo ir 
kt.) sutartis;

15. ragina Komisiją išaiškinti taisykles, taikomas reklamai (tiesioginei ar netiesioginei) 
naudojant internetą kitose valstybėse narėse.

Naudotojų teisinės apsaugos tobulinimas tarpvalstybinėje prekyboje
16. ragina sukurti reikalavimą atlikti tam tikrų konkrečių elektroninių paslaugų tipų išorės 

auditą, kuris turėtų būti atliekamas iškilus didesnei būtinybei užtikrinti visišką minėtųjų 
paslaugų patikimumą, apsaugoti asmens duomenis ir informaciją (pvz., internetinės 
bankininkystės atveju);

17. mano, kad tobulinti rinkos priežiūrą, taisyklių skaidrumą ir teisės aktų vykdymo sistemą 
– pirmaeilės svarbos uždavinys skatinant naudotojų pasitikėjimą, nes vartotojų išlaidos 
bus svarbus ekonomikos atsigavimo veiksnys; mano, kad valdžios institucijoms reikia 
skirti daugiau lėšų, kad jos galėtų ištirti ir galų gale sustabdyti neteisėtą prekybos veiklą; 
ragina Komisiją sukurti Europos ankstyvojo perspėjimo sistemą ir duomenų bazę kovai 
su sukčiavimu skaitmeninėje rinkoje; ragina Komisiją tinkamai atnaujinti skubaus 
įspėjimo sistemą RAPEX;

18. ragina suderinti taisykles dėl nesąžiningų sutarties sąlygų, kad būtų nustatyta vienoda ES 
masto nesąžiningumo sąlyga ir taip būtų užtikrinama, kad nacionalinės institucijos ir 
teismai vertindami sutartie sąlygas taikytų tuos pačius standartus;

19. ragina visose valstybėse narėse įsteigti nepriklausomas elektroninės prekybos naudotojų 
apsaugos agentūras, kurios turėtų visus įgaliojimus iškelti bylas nacionaliniuose 
teismuose siekiant apsaugoti gamintojų ir vartotojų interesus;

20. pritaria Komisijos nuomonei, kad alternatyvūs ginčų sprendimo mechanizmai (AGS), 
pvz., tarpininkavimas ir arbitražas arba neteisminiai susitarimai, gali būti racionali ir 
patraukli galimybė vartotojams; ragina valstybes nares skatinti kurti alternatyvius ginčų 
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sprendimo mechanizmus siekiant pakelti vartotojų apsaugos lygį ir kuo labiau pagerinti 
teisės aktų laikymąsi; primena teigiamą SOLVIT ir Europos vartotojų centrų tinklo 
patirtį; ragina sukurti Europos e. vartotojų informacijos sistemą, kuria būtų suteikiamos 
išsamios rekomendacijos ir informacija apie teises ir pareigas elektroninėje rinkoje;
tačiau pabrėžia, kad šie mechanizmai turėtų papildyti, o ne pakeisti teismines arba 
administracines teisės aktų vykdymo priemones;

21. pabrėžia, kad reikia vystyti ir standartizuoti taisykles, kuriomis nepilnamečiams būtų 
suteikiamas aukštas apsaugos lygis, ir skatina vykdyti tėvų, mokytojų ir prižiūrėtojų 
informavimo kampanijas, kad jie suvoktų apie savo mokant auklėjant vaikus apie 
prekybos internete naudojimo pavojus ir budrumo, kurio reikia vaikams naudojantis 
internetu, svarbą;

22. pabrėžia, kad būtina vykdyti tinkamus valstybės tarnautojų ir teisminių institucijų 
mokymus ir švietimą ES vartotojų apsaugos taisyklių srityje;

E. pasitikėjimo strategija, skirta padidinti elektroninės prekybos naudotojų pasitikėjimą
23. ragina sukurti aiškesnes ir pagerintas horizontaliąsias priemones ir suderinti kai kuriuos 

vartotojų sutarčių teisės aspektus; mano, kad tarp šių priemonių turi būti ir kitos 
direktyvos, kaip, pvz., direktyvos dėl nuotolinės prekybos finansinėmis paslaugomis ir 
elektroninės prekybos;

24. mano, kad vartotojų pasitikėjimą gali padidinti patikimos Europos institucijos ar 
sutartiniai pasitikėjimo ženklai, kuriais užtikrinamas tarpvalstybinei elektroninei rinkai 
pateiktų prekių patikimumas ir kokybė; mano, kad turi būti sukurtas tvarus Europos 
sutartinis pasitikėjimo ženklas;

25. ragina parengti dotacijų programas ir naudojantis esamomis finansinėmis programomis 
sukurti padidinti vartotojų pasitikėjimą elektronine prekyba, įskaitant švietimo ir 
informavimo kampanijas bei interneto paslaugų praktinio patikrinimo projektus (pvz., 
kontrolinių pirkimų būdu); pabrėžia, kad reikia sukurti elektroninio mokymo modulį, 
paremtą Dolceta (Internetinių vartotojų švietimo priemonių suaugusiems žmonėms 
kūrimas) projektu;

26. ragina Komisiją laikantis strategijos „ES 2020“ tikslų sukurti ES interneto paslaugų ir 
elektroninės prekybos naudotojų teisių chartiją.

°       °
27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 

vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS
Įvadas
Elektroninė prekyba yra gyvybinė interneto jėga ir svarbus katalizatorius siekiant strategijos 
„ES 2020“ vidaus rinkos tikslų; Svarbu, kad visos suinteresuotos šalys bendradarbiautų, kad 
būtų įveiktos likusios kliūtys,

Pažvelgus į tarpvalstybinę prekybą, bendrosios rinkos trūkumai dar labiau išryškėja. Laisvam 
prekių judėjimui Europoje labai trukdo suskaidyti nacionalinių taisyklių rinkiniai.
Elektroninės komercijos padėties ES statistika rodo, kad 2009 m. kas trečias Europos 
vartotojas internetu pirko bent vieną prekę, bet tik 7 proc. Europos vartotojų drįso pirkti kitoje 
valstybėje narėje. ES slapti elektroninės prekybos praktikos tyrimai rodo, kad 60 proc. klientų 
bandymų pirkti prekes kitoje ES šalyje nepavyko, kadangi prekiautojas atsisakė vykdyti 
operaciją arba siųsti prekę, nors ir pusėje iš 11 000 ištirtų atvejų pirkėjas būtų sutaupęs bent 
10 proc. (netgi įskaitant prekės siuntimo kainą) elektroniniu būdu pirkdamas užsienyje .

Ratifikuotoji Lisabonos Sutartis ir jos tikslas pagreitinti ES politinių procesus turėtų padėti 
išspręsti šį susiskaidymą.

Dabartinės ekonomikos krizės metu labiau, nei niekada svarbu, kad Europa dirbtų intensyviai 
ir greitai, kad šios kliūtys būtų įveiktos. ES bendrojoje rinkoje yra daugiau nei 500 mln. 
vartotojų. Tačiau prisijungus prie interneto ir pabandžius apsipirkti taip neatrodo. Šiuo metu 
bendroji rinka vartotojus nuvilia, ypač internete. Dėl daugelio kliūčių tarpvalstybinė 
elektroninė prekyba plėtojama lėčiau nei nacionalinė elektroninė prekyba;

 Daugelyje svetainių internetu leidžiama pirkti tik turint tikrą adresą tam tikroje šalyje.
Vienas iš tyrimų parodė, kad 61 proc. operacijų negali būti atliktos, nes interneto 
parduotuvės neaptarnauja vartotojo šalies. Turi būti kuriamos ir paskatos 
prekiautojams.

 Net jei ir pusė ES namų ūkių yra aprūpinti greitojo interneto prieiga, vartotojai dėl 
pasitikėjimo trūkumo susilaiko nuo pirkimo internete. Kitas tyrimas parodė, kad tik 
12 proc. ES interneto naudotojų jaučiasi saugūs atlikdami internetines operacijas.
Tačiau džiugina tai, kad esama stipraus noro pasinaudoti bendrosios rinkos teikiamais 
privalumais. Trečdalis vartotojų apsvarstytų galimybę pirkti internetu iš kitos šalies, 
kadangi tai pigiau ar geriau. Deja tai daro tik 7 % jų. Jei vartotojams suteiktume 
daugiau pasitikėjimo, išlaisvintume visą Europos bendrosios interneto rinkos 
potencialą, kuris vertas daugiau nei 100 mlrd. eurų pajamų.

 Trūksta veiksmingo teisės aktų įgyvendinimo ir žalos atlyginimo nuostatų, kurie 
yra būtini geram rinkos veikimui. Skirtingose valstybėse narėse esama didelių 
skirtumų, dėl kurių vartotojai yra nepatenkinti sprendžiant tarpvalstybinės elektroninės 
prekybos problemas.

Siekiant pagerinti visų elektroninės prekybos rinkos subjektų pasitikėjimą, visų Europos 
vartotojų ir mažmeninių prekiautojų naudai reikia nedelsiant pagerinti Europos teisės aktų 
įgyvendinimą.  Labai svarbu, kad Europos Sąjungos lyderiai ir politikos rengėjai išanalizuotų 
dabartinę platinimo susitarimų, prekės ženklų taisyklių, paslaugų ir nuostatų dėl vartotojų 
reguliavimo sistemą siekiant užtikrinti, kad ji visiškai atitiktų XXI a. rinkos pobūdį ir teiktų 
naudos ir vartotojams, ir mažmeniniams prekiautojams.
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Pagrindinis šiandienos iššūkis yra sukurti tikrą bendrąją interneto rinką Europai. Tai gali būti 
padaryta pritaikant Europos ekonomiką prie konkurencingos XXI a. pasaulio rinkos. Turi būti 
sukurta stipri Europos rinka, kuri leistų ES konkuruoti pasaulio rinkoje. Europa privalo turėtų 
darnų taisyklių rinkinį, kuriuo būtų pagerinamas vartotojų ir mažmeninių prekiautojų 
pasitikėjimas, pasiekiant, kad Europos pirmautų pasaulio skaitmeninėje ekonomikoje. Tam 
tikslui pasiekti svarbu, kad egzistuotų aiškios gairės elektroninės prekybos naudotojams, ypač 
gairės dėl pagrindinių informacijos atskleidimo charakteristikų ir sąžiningo verslo praktikos, 
kurias įmonės turėtų suteikti, o vartotojai turėtų tikėtis vykdant elektroninę prekybą. 

Svarbu, kad būtų dedamos didelės pastangos populiarinti elektroninę prekybą ir skatinti 
naudotojus labiau pasitikėti, juos informuojant apie jų teises ir kaip jas įgyvendinti 
elektroninėje prekyboje. 

Todėl Komisija ir nacionalinės teisės aktų vykdymo institucijos turėtų dėti daugiau pastangų, 
siekdamos aukšto lygio elektroninės prekybos naudotojų apsaugos, ir užtikrinti naudotojų 
pasitikėjimą, kad jie galėtų visapusiškai pasinaudoti bendros rinkos galimybėmis. 
Tarpvalstybinei elektroninei prekybai labai svarbu, kad būtų patobulinta rinkos priežiūra ir 
teisės aktų vykdymo sistemą skatinant gamintojų ir vartotojų pasitikėjimą. Dėl to padidėtų 
vartojimo išlaidos, kurios taip pat būtų lemiantis ekonomikos atsigavimo faktorius. 

Jūsų pranešėjas pritaria Komisijos nustatytiems trylikai rekomendacijų imtis tarpvalstybinės 
elektroninės prekybos politikos ir praktikos plėtojimo veiksmų. Jis pritartų tam, kad būtų 
išsamiau išanalizuoti galimi būdai daryti pažangą šešiose toliau paminėtose prioritetinių 
veiksmų srityse, kurios labai svarbios pagyvinant ir sustiprinant tarpvalstybinę elektroninę 
prekybą: 

1. Vartotojų prieiga prie interneto Europoje turėtų būti pagerinta. Tam, kad 
vartotojai galėtų pirkti internete, jie turi gauti tam tikros kokybės prieigą prie 
interneto. Reikėtų imtis kai kurių veiksmų siekiant prisidėti didinant interneto 
naudotojų skaičių ir gerinant tinklo kokybę, kainą ir greitį Europos Sąjungos 
valstybėse ir regionuose, kuriuose nėra geros kokybės ryšio.

2. Reikia įveikti interneto rinkos susiskaidymą. Daugelis pardavėjų kuria kliūtis 
tarpvalstybinėms rinkoms, kadangi tam tikros paslaugos nepasiekiamos internetu 
asmenims ir nustatytų Europos Sąjungos regionų ar šalių. Kartais tai vyksta dėl 
vartotojų nukreipimo į jų nacionalinius tinklus, kai nustatomas IP adresas iš kitos 
šalies, o kartais tiesiog dėl to, kad jie atsisako parduoti vartotojams iš tam tikrų šalių. 
Todėl būtina pagerinti Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalies taikymą, kuriuo 
draudžiama diskriminuoti klientus remiantis jų pilietybe ar gyvenamąja vieta. 

3. Reikia įveikti vartotojų apsaugos taisyklių susiskaidymą. Naujosios direktyvos dėl 
vartotojų teisių taikymas bus žingsnis į priekį ne tik pasirašant sutartis, bet taip pat 
galės padėti spręsti problemas, galinčias iškilti tarp pirkėjo ir pardavėjo, kuriems 
galios ta pati reguliavimo tvarka. 

4. Būtina pagerinti vartotojų pasitikėjimą perkant internetu. Daugelis vartotojų 
neperka internetu, kadangi dėl įvairių priežasčių jie nepasitiki šios rinkos saugumu. 
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Kai kurie gali justi bejėgiškumą pirkdami iš asmens, kurio negali iš tiesų matyti, nes 
jie jaučia, kad šie asmenys gali juos nuvilti, arba gali pasiūlyti sugedusį produktą ar 
kitokį produktą, nei rodomas ekranuose. Siekiant padidinti pasitikėjimą interneto 
rinkoje reikia imtis tam tikrų veiksmų:

 sukurti ir įgyvendinti Europos sutartinį pasitikėjimo ženklą,
 sustiprinti budrumą ir tinklo priežiūrą,
 būtina kurti informacines kampanijas, kurios padėtų vartotojams sužinoti apie 

savo teises, kokie tinklo elementai turėtų būti tvarkingi, kad jais galima būtų 
pasitikėti, kokios yra saugios mokėjimo formos ir t. t.,

 užtikrinti vartotojų apsaugą saugumo ir asmens duomenų apsaugos aspektais. .

5. Reikia vystyti iniciatyvas, skirtas kurti paskatas verslininkams prekiauti 
internetu. Daugelis verslo subjektų neprekiauja internetu dėl daugelio nepatogumų, su 
kuriais jie susidurtų tai darydami. kai kurios taisyklės, susijusios su mokesčiais, 
atliekų tvarkymu ir t. t., įvairiose nacionalinėse rinkose labai skiriasi, tad taip 
mažmeniniams prekiautojams sukuriama sudėtinga, brangi ir neprognozuojama verslo 
aplinka. Todėl labai svarbu priimti norminius pasiūlymus, kuriais atveriant galimybes 
vartotojams būtų kuriamos paskatos mažmeniniams prekiautojams vystyti šią verslo 
sritį:

 supaprastinti nuotolinės prekybos prekiautojams taikomas prievoles teikti 
informaciją apie PVM;

 pagerinti internete naudojamus mokėjimo mechanizmus;
 suvienodinti pašto ir bankininkystės paslaugų kainas ES;
 suteikti praktinius problemų, susijusių su mokėjimais ir autorinėmis teisėmis, 

sprendimus, kad tiekėjai neturėtų mokėti skirtingose šalyse už tas pačias 
prekes;

 Europos lygiu reguliuoti reklamos apimtis internete;
 pagerinti tiekėjo ir vartotojo konfliktų sprendimo mechanizmus.

6. Reikia dėti pastangas, kad būtų užtikrintas nepilnamečių saugumas naudojant internetą.
Reikia, kad Europos lygiu būtų reguliuojami veiksmingi mechanizmas, kad būtų užtikrinta 
nepilnamečių apsauga nuo prieigos prie jiems kenkiančio turinio įskaitant pornografiją, 
tabako ir alkoholio gaminių pirkimą, lažybas internetu, pokalbius su nepažįstamaisiais ir 
socialinių tinklų naudojimą.

Pranešėjas mano, kad viso to reikia, kad esamos ne interneto ES prekybos taisyklės būtų 
įgyvendintos ir pritaikytos interneto rinkai, siekiant sukurti tikrą Europos bendrąją rinką, 
pasiruošusią susidurti su XXI a. pasaulio ekonomikos iššūkiais.


