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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par iekšējā tirgus izveidi elektroniskās komercijas jomā
(2010/2012(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas Tiesas spriedumus Google (2010. gada 23. martā 
pieņemtais spriedums apvienotajās lietās no C-236/08 līdz C-238/08) un BergSpechte
(2010. gada 25. martā pieņemtais spriedums lietā C-278/08) lietās, kuros standarta 
interneta patērētājs definēts kā pienācīgi informēts un pietiekami uzmanīgs interneta 
lietotājs,

– ņemot vērā 2010. gada 9. marta rezolūciju par patērētāju aizsardzību1,

– ņemot vērā SOLVIT 2008. gada ziņojumu par SOLVIT tīkla attīstību un darbības 
rezultātiem 2008. gadā (SEC(2009)0142), Komisijas dienestu 2008. gada 8. maija darba 
dokumentu attiecībā uz rīcības plānu par integrētu pieeju vienotā tirgus atbalsta 
pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem un uzņēmumiem (SEC(2008)1882) un Parlamenta 
2010. gada 9. marta rezolūciju par SOLVIT2,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2009. gada 3. decembra darba dokumentu „Direktīvas 
2005/29/EK par negodīgu komercpraksi ieviešanas/piemērošanas pamatnostādnes” 
(SEC(2009)1666),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 22. oktobra paziņojumu par pārrobežu elektronisko 
komerciju uzņēmumu attiecībās ar patērētājiem ES (COM(2009)0557),

– ņemot vērā Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības ĢD vārdā pieprasīto pētījumu 
„Pārrobežu elektroniskās komercijas novērtējums Eiropas Savienībā (projekts „slepenais 
pircējs)”, ko veica YouGovPsychonomics un ko publicēja 2009. gada 20. oktobrī,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2009. gada 22. septembra darba dokumentu par finanšu 
pakalpojumu mazumtirdzniecībā pārraudzību saistībā ar „Rezultātu tablo” par patēriņa 
tirgiem (SEC(2009)1251),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 7. jūlija paziņojumu par harmonizētu metodiku 
patērētāju sūdzību un jautājumu klasificēšanai (COM(2009)0346) un tam pievienoto 
Komisijas ieteikuma projektu (SEC(2009)0949),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 2. jūlija paziņojumu par patērētāju acquis īstenošanu 
(COM(2009)0330),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 2. jūlija ziņojumu par Eiropas Parlamenta un Padomes 
                                               
1 Šajā datumā pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0046.
2 Šajā dienā pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0047.
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Regulas (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par 
tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā, (Regula par sadarbību 
patērētāju tiesību aizsardzības jomā) piemērošanu (COM(2009)0336),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2009. gada 5. marta darba dokumentu „Ziņojums par 
pārrobežu elektronisko komerciju Eiropas Savienībā” (SEC(2009)0283),

– ņemot vērā 2009. gada 5. februāra rezolūciju par starptautisko tirdzniecību un internetu1,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 28. janvāra paziņojumu „Ietekmes uz patērētājiem 
uzraudzība vienotajā tirgū — „Rezultātu tablo” par patēriņa tirgiem otrais izdevums” 
(COM(2009)0025) un tam pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu „Rezultātu 
tablo” par patēriņa tirgiem otrais izdevums” (SEC(2009)0076), 

– ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 21. jūnija rezolūciju par patērētāju uzticēšanos 
digitālajai videi2, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 
2006/123/EK3 par pakalpojumiem iekšējā tirgū 20. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 
2006/114/EK4 par maldinošu un salīdzinošu reklāmu (kodificēta versija), 

– ņemot vērā tā 2005. gada 23. marta rezolūciju par Eiropas līgumtiesībām un acquis 
pārskatīšanu: turpmākā virzība5 un 2006. gada 7. septembra rezolūciju par Eiropas 
līgumtiesībām6,

– ņemot vērā spēkā esošos Kopienas tiesību aktus patērētāju aizsardzības, elektroniskās 
komercijas un informācijas sabiedrības attīstības jomā,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu ES 
tiesiskā regulējuma pārskatīšanu (COM(2006)0334),

– ņemot vērā 2003. gada 21. novembra pirmo ziņojumu par Elektroniskās komercijas
direktīvas (COM(2003)0702) piemērošanu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra 
Direktīvu 2002/65/EK7 par patērētāju finanšu pakalpojumu tālpārdošanu, ar kuru groza 
Padomes Direktīvu 90/619/EEK un Direktīvas 97/7/EK un 98/27/EK,

– ņemot vērā ANO Starptautiskās tirdzniecības tiesību komitejas (UNCITRAL) 
paraugnoteikumus par elektronisko komerciju (1996), UNCITRAL paraugnoteikumus par 
elektronisko parakstu (2001) un UNCITRAL konvenciju par elektronisko sakaru līdzekļu 

                                               
1 OV C 67E, 18.3.2010., 112. lpp.
2 OV C 146E, 12.6.2008., 370. lpp.
3 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.
4 OV L 376, 27.12.2006., 21. lpp.
5 OV C 292E, 1.12.2006., 109. lpp.
6 OV C 305E, 14.12.2006., 247. lpp.
7 OV L 271/16, 9.10.2002. 
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izmantošanu starptautisku līgumu slēgšanā (2005)1,

– ņemot vērā LESD 11. pantu, kurā noteikts, ka, „nosakot un īstenojot Savienības politiku 
un darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības prasības, lai veicinātu noturīgu attīstību”,

– ņemot vērā LESD 12. pantu, kurā noteikts, ka „patērētāju tiesību aizsardzības prasības 
ņem vērā, nosakot un īstenojot pārējo Savienības politiku un darbības”,

– ņemot vērā LESD 14. pantu un Līgumam pievienoto 26. protokolu par sabiedriskiem (ar 
ekonomiku saistītiem) pakalpojumiem,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

A. tā kā Eiropai vajadzētu ne tikai meklēt veidus, kā pabeigt iekšējā tirgus izveidi 
elektroniskās komercijas jomā, bet arī pētīt, kā iekšējo tirgu var izveidot ar elektroniskās 
komercijas starpniecību;

B. tā kā elektroniskā komercija ir būtisks interneta spēks un svarīgs ES 2020. gada 
stratēģijas mērķu sasniegšanas sekmētājs iekšējā tirgus jomā; tā kā ir svarīgi, lai visas 
ieinteresētās personas sadarbotos vēl atlikušo šķēršļu pārvarēšanā;

C. tā kā 500 miljoni patērētāju ES ir galvenā loma iekšējā tirgus efektīvai darbībai un viņiem 
ir izšķiroša nozīme, īstenojot Lisabonas programmā paredzētos mērķus — palielināt 
izaugsmi, nodarbinātību un konkurenci, jo patēriņa izdevumi rada pusi ES bagātības;

D. tā kā Elektroniskās komercijas direktīvas piemērošanas otrā ziņojuma iesniegšana ir 
aizkavējusies kopš 2005. gada, t. i., par pieciem gadiem (Direktīvas 2000/31/EK 
21. pants);

E. tā kā Eiropas patērētāju un uzņēmumu uzticēšanās digitālajai videi ir nepietiekama un 
Eiropa, no dažu elektroniskās komercijas aspektu viedokļa raugoties, atpaliek no ASV un 
Āzijas;

F. tā kā ES elektroniskā tirgus sadrumstalotība apdraud acquis communautaire paredzētās 
tiesības;

G. tā kā ES pārrobežu elektroniskajā komercijā Eiropas patērētājiem un uzņēmējiem nav 
nodrošināta pietiekama juridiskā noteiktība un tā kā viens atsevišķs elektronisks darījums 
ir pakļauts daudzām tiesību normām, kas nosaka atšķirīgas prasības, kuras nenodrošina 
uzņēmējiem un patērētājiem skaidrus un viegli ieviešamus noteikumus;

H. tā kā strauji pieaugošā patēriņa tirgu pārrobežu dimensija rada jaunus uzdevumus 
izpildiestādēm, kuru darbību apgrūtina jurisdikcijas robežas un reglamentējošo 
noteikumu sadrumstalotība;

I. tā kā elektroniskās komercijas izmantotājiem ir tiesības saņemt kompensāciju gadījumos, 
kad viņi ir cietuši nelikumīgu darbību dēļ, bet praksē, ceļot prasību par šādām lietām, viņi 
saskaras ar ievērojamiem šķēršļiem, ko rada augstas izmaksas, garas un sarežģītas 
procedūras un ar tiesāšanos saistītie riski, jo īpaši pārrobežu lietās;

J. tā kā, neskatoties uz alternatīvas strīdu izšķiršanas potenciālu, šādas sistēmas regulāri 

                                               
1 http://www.un.or.at/unictral
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izmanto tikai 5 % mazumtirgotāju un 40 % mazumtirgotāju nav informēti par šādu 
instrumentu izmantošanas iespējām;

K. tā kā būtiskāko patērētāju tiesību, kā arī sūtīšanas un banku pakalpojumu izmaksu, 
autortiesību nodevu, PVN procedūru un datu aizsardzības prakses standartizācijai būtu 
vajadzīgs ilgs laiks patiesi vienota tirgus izveidē uzņēmējiem un patērētājiem;

L. tā kā ar elektronisko komerciju tiek veicināta ekoloģiska vienotā tirgus izveide, 
izmantojot zemas oglekļa emisijas un vides tehnoloģijas, standartus, marķējumus, 
produktus un pakalpojumus,

Ievads
1. atzinīgi vērtē Komisijas 2009. gada 22. oktobra paziņojumu par pārrobežu elektronisko 

komerciju uzņēmumu attiecībās ar patērētājiem ES;

2. aicina Komisiju saskaņot visas definīcijas šajā jomā, vienlaikus atzinīgi vērtējot jau 
paveikto nozīmīgo darbu jomās, kuras saistītas ar elektronisko komerciju;

3. uzsver, ka politikai ir jābūt aktīvai, lai iedzīvotāji un uzņēmumi varētu pilnībā izmantot 
iekšējā tirgus iespējas, piedāvājot augstas kvalitātes preces un pakalpojumus par 
konkurētspējīgām cenām; uzskata, ka tas jo īpaši svarīgi ir pašreizējās ekonomikas krīzes 
apstākļos, lai cīnītos pret pieaugošo nevienlīdzību un aizsargātu mazāk aizsargātus 
patērētājus un sabiedrības grupas ar zemiem ienākumiem, kā arī mazos un vidējos 
uzņēmumus;

Sadrumstalotības novēršana tiešsaistes iekšējā tirgū 
4. prasa standartizēt noteikumus par informāciju, kas jāsniedz pirms līguma slēgšanas 

elektroniskajā komercijā, vienlaikus saglabājot obligātas minimuma saskaņošanas pieeju 
attiecībā uz nepastarpinātiem līgumiem īpašās jomās, piemēram, līgumiem, kas attiecas 
uz pakalpojumiem veselības jomā un uz nekustamā īpašuma aģentu darbību;

5. prasa unificēt īpašus noteikumus un praksi, lai ļautu tāltirgotājiem un tiešajiem 
pārdevējiem paplašināt darbību aiz savu valstu robežām, saglabājot attiecīgās garantijas 
un atbildību;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis ierosināt pasākumus un panākt attiecīgu vienošanos, lai 
vienkāršotu un racionalizētu ziņošanas prasības par PVN pārrobežu elektroniskajā 
komercijā; 

7. uzsver, ka jāvienkāršo un jāracionalizē pasākumi tādās jomās kā elektrisko un 
elektronikas iekārtu atkritumi, autortiesību nodevu par tukšām informācijas nesēju un 
ierakstu ierīcēm pārrobežu pārvaldība, kā arī ES noteikumi, kas reglamentē pārrobežu 
elektronisko rēķinu izrakstīšanu tālpārdošanai;

8. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt Pakalpojumu direktīvas 20. panta efektīvu 
ieviešanu un aicina Komisiju arī atbilstoši iepriekš minētās direktīvas 20. pantam 
ierosināt noteikumu par piekļuvi produktiem, kurus piegādā pāri robežām;

Iekšējā tirgus izveides pabeigšana, izmantojot elektronisko komerciju
9. prasa veikt pasākumus, lai veicinātu interneta lietotāju skaita palielināšanu un uzlabotu 

interneta kvalitāti, maksu un ātrumu tajās Savienības valstīs un reģionos, kur nav 
pietiekami augstas kvalitātes pieslēgumu;
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10. aicina Komisiju sākt noteikt brīvprātīgus Eiropas standartus pārrobežu elektroniskās 
komercijas atvieglošanai, novērst spēkā esošo tiesību aktu atšķirības dažādās dalībvalstīs 
un atcelt prasību, ka pirms pārdošanas tiešsaistē jābūt autonomam (nesaistes) veikalam, jo 
šie ir divi faktori, kas rada šķēršļus patērētājiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
pilnībā izmantot iekšējā tirgus potenciālu elektroniskajā vidē;

11. uzsver, ka jāpārskata noteikumi par ekskluzīvu un selektīvu sadali, ar kuriem samazinātu 
šķēršļus pārdošanai tiešsaistē;

12. uzsver, ka elektroniskās komercijas piegādes ķēde ir jāpadara pārredzamāka, lai 
patērētājs vienmēr būtu informēts par piegādātāja personību un par to, vai tas ir 
starpnieks vai tiešais piegādātājs;

13. aicina Komisiju ieviest prasību tiem uzņēmējiem, kuri brīvprātīgi izmanto standarta 
līgumus un tirdzniecības vispārējos standarta noteikumus un nosacījumus, norādīt tos 
noteikumus, kuri atšķiras no attiecīgajiem noteikumiem un nosacījumiem;

14. aicina Komisiju paplašināt noteikumus, kas reglamentē tālpārdošanas līgumus, attiecinot 
tos arī uz līgumiem, kas noslēgti starp patērētajiem un profesionāliem uzņēmējiem 
tiešsaistes izsolēs, kā arī uz līgumiem par tādiem tūrisma pakalpojumiem (lidmašīnu 
biļetes, izmitināšana viesnīcā, auto noma, pakalpojumi brīvā laika pavadīšanai un 
tamlīdzīgi), kas individuāli pasūtīti internetā; 

15. aicina Komisiju precizēt noteikumus par preču/pakalpojumu piedāvāšanu (tiešu vai 
netiešu), izmantojot internetu citās dalībvalstīs;

Pārrobežu elektroniskās komercijas izmantotāju tiesiskās aizsardzības veicināšana
16. mudina ieviest prasību veikt ārējo revīziju saistībā ar noteiktiem elektronisko 

pakalpojumu veidiem, kad pastāv lielāka nepieciešamība nodrošināt, ka šie pakalpojumi 
ir pilnīgi droši, aizsargāt personas informāciju un datus (piemēram, interneta bankas 
pakalpojumu gadījumā);

17. uzskata, ka izšķiroša nozīme lietotāju paļāvības veicināšanā ir tirgus pārraudzības, 
noteikumu pārredzamības un izpildes mehānismu uzlabošanai, jo patēriņa izdevumi būs 
svarīgs priekšnoteikums ekonomikas atlabšanai; uzskata, ka valsts iestādēm ir jāsaņem 
vairāk līdzekļu tam, lai izmeklētu un galu galā apturētu jebkādu nelikumīgu 
komercdarbību; aicina Komisiju izveidot Eiropas agrā brīdinājuma sistēmu, tostarp 
datubāzi, cīņai pret negodīgām darbībām digitālajā tirgū; aicina Komisiju vajadzības 
gadījumā atjaunināt ātrās reaģēšanas sistēmu (RAPEX);

18. prasa saskaņot noteikumus par negodīgiem līgumu nosacījumiem, lai izveidotu vienotu 
ES klauzulu par negodīgumu, tādējādi nodrošinot, ka valsts varas iestādes un tiesas, 
novērtējot līgumu klauzulas, ievēro vienus un tos pašus standartus; 

19. prasa visās dalībvalstīs izveidot neatkarīgas elektroniskās komercijas izmantotāju 
aizsardzības aģentūras, kuras būtu pilnvarotas celt prasību dalībvalsts tiesā, lai aizsargātu 
ražotāju un patērētāju intereses;

20. piekrīt Komisijas viedoklim, ka tādi alternatīvi strīdu izšķiršanas mehānismi kā 
starpniecība un šķīrējtiesa vai izšķiršana ārpustiesas kārtībā var būt lietderīga un 
pievilcīga alternatīva patērētājiem; mudina dalībvalstis veicināt alternatīvu strīdu 
izšķiršanas un patērētāju kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismu izstrādi, lai celtu 
patērētāju aizsardzības līmeni un nodrošinātu maksimālu tiesību aktu ievērošanu; 
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atgādina par SOLVIT un Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centru tīkla pozitīvo 
pieredzi; prasa izveidot Eiropas e-patērētāju informācijas sistēmu, kura sniegtu 
detalizētus ieteikumus un informāciju par tiesībām un pienākumiem digitālajā tirgū; taču 
uzsver, ka šādiem mehānismiem vajadzētu papildināt, nevis aizstāt tiesiskos vai 
administratīvos izpildes līdzekļus; 

21. uzsver, ka jāizstrādā un jāstandartizē noteikumi, ar kuriem sniedz augsta līmeņa tiesisku 
aizsardzību nepilngadīgajiem, un mudina sākt informācijas kampaņas vecākiem, 
skolotājiem un aizbildņiem viņu izpratnes veidošanai par atbildību bērnu izglītošanā par 
riskiem, kas saistīti ar elektroniskās komercijas izmantošanu, un par to, cik svarīga ir 
piesardzība, bērniem izmantojot internetu;

22. uzsver nepieciešamību pēc atbilstīgas ierēdņu un tiesu iestāžu darbinieku apmācības un 
izglītošanas ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu jomā; 

Stratēģija elektroniskās komercijas izmantotāju paļāvības palielināšanai
23. prasa ieviest skaidrākus un uzlabotus horizontālus juridiskus instrumentus un saskaņot 

patērētāju līgumtiesību noteiktus aspektus; uzskata, ka šajā procesā vajadzētu iekļaut arī 
citas direktīvas, piemēram, par finanšu pakalpojumu tālpārdošanu un elektronisko 
komerciju; 

24. uzskata, ka patērētāju paļāvību var radīt ar Eiropas uzticamu iestāžu vai uzticamības 
zīmju palīdzību, kuras garantē pārrobežu elektroniskajā tirgū laisto preču uzticamību un 
kvalitāti; uzskata, ka jāizveido stabila Eiropas uzticamības zīme;

25. prasa izstrādāt subsīdiju programmu un programmu pašreizējo finanšu instrumentu 
izmantošanai attiecībā uz projektiem, kuru mērķis palielināt patērētāju paļāvību 
elektroniskajai komercijai, tostarp izglītojošām un informatīvām kampaņām, un tādiem 
projektiem, ar kuru palīdzību tiešsaistes pakalpojumi tiek pārbaudīti praktiski (piemēram, 
„slepenais pircējs”); uzsver, ka jāizveido elektronisks mācību modulis, kas pamatojas uz 
Dolceta (Tiešsaistes patērētāju apmācības instrumentu pieaugušajiem izveide) projektu;

26. aicina Komisiju izstrādāt ES hartu par lietotāju tiesībām tiešsaistes pakalpojumu un 
elektroniskās komercijas jomā atbilstīgi ES 2020. gada stratēģijas mērķiem;

°       °
27. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 

un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS
Ievads
Elektroniskā komercija ir būtisks interneta spēks un ES 2020. gada stratēģijas iekšējā tirgus 
mērķu sasniegšanas nozīmīgs veicinātājs. Lai novērstu vēl atlikušos šķēršļus, ir svarīgi visām 
ieinteresētajām personām sadarboties.

Vienotā tirgus atšķirības kļūst vēl pamanāmākas, ja apskatām pārrobežu tirdzniecību. Preču 
brīvu apriti Eiropā stipri apgrūtina dalībvalstu noteikumu sadrumstalotība. Skaitļi par 
elektroniskās komercijas stāvokli ES liecina, ka 2009. gadā viens no trijiem patērētājiem 
nopirka vismaz vienu preci tiešsaistē, taču tikai 7 % Eiropas patērētāju uzdrošinājās to darīt 
citā dalībvalstī. ES veiktais slēptais pētījums par e-komercijas praksi liecināja, ka 60 % 
patērētāju mēģinājumu iegādāties preces ārpus ES robežām ir neveiksmīgi, pārdevējam 
atsakot darījumu vai transportēšanu, pat ja pircējs būtu ietaupījis vismaz 10 %, iepērkoties 
tiešsaistē ārzemēs (pat iekļaujot nosūtīšanas izmaksas), kā konstatēts pusē pārbaudīto 
11 000 gadījumu.

Ratificētajam Lisabonas līgumam, kura mērķis ir racionalizēt ES politiskos procesus, 
vajadzētu būt līdzeklim, kā novērst šādu sadrumstalotību.

Pašreizējās ekonomiskās krīzes apstākļos Eiropai vēl svarīgāk nekā iepriekš ir rīkoties 
enerģiski un ātri šo šķēršļu pārvarēšanā. Uzskata, ka ES vienotajā tirgū ir vairāk nekā 
500 miljoni patērētāju. Taču, kad kāds tiešsaistē mēģina iepirkties, par šādu skaitli viņš pat 
neiedomājas. Patlaban vienotais tirgus patērētājiem sagādā vilšanos, jo īpaši iepērkoties 
tiešsaistē. Pārrobežu e-komercija neattīstās tik ātri kā iekšzemes elektroniskā tirdzniecība, jo 
to apgrūtina vairākas nepilnības:

 daudzās tīmekļa vietnēs ir ļauts iepirkties tiešsaistē vienīgi tad, ja ir norādīta pasta 
adrese (nesaistes adrese) konkrētā valstī. Vienā apsekojumā konstatēts, ka 61 % 
pārrobežu darījumu nevar pabeigt tāpēc, ka veikali tiešsaistē neveic pakalpojumus 
patērētāja valstī. Jārada stimuli arī uzņēmējiem; 

 pat ja pusē ES mājsaimniecību ir ātrdarbīgs interneta pieslēgums, patērētāji joprojām 
atturas izmantot iepirkšanās iespējas tiešsaistē, jo viņi neuzticas e-komercijai. Citā 
apsekojumā konstatēts, ka tikai 12 % ES interneta lietotāju jūtas droši, veicot 
darījumus internetā.  Iepriecinošs ir rādītājs, ka ir spēcīga vēlme izmantot vienotā 
tirgus priekšrocības. Trešdaļa patērētāju apsvērtu iespēju iepirkties tiešsaistē no citas 
valsts, tāpēc ka tas ir lētāk un labāk. Diemžēl tikai 7 % iedzīvotāju to dara. Ja 
patērētājiem radītu lielāku paļāvību, būtu iespējams pilnībā izmantot ekonomisko 
potenciālu, kāds ir Eiropas vienotajam tiešsaistes tirgum, kura ieņēmumu vērtība ir 
vairāk nekā EUR 100 miljardi;

 nav efektīvas izpildes un zaudējumu atlīdzinājuma, kam ir būtiska nozīme, lai tirgi 
darbotos pareizi. Dalībvalstu vidū ir lielas atšķirības, un tāpēc patērētāji ir 
neapmierināti tajos gadījumos, kad jāatrisina problēma pārrobežu e-komercijā.

Lai vairotu visu dalībnieku paļāvību e-komercijas tirgum, ir jāpanāk steidzama Eiropas tiesību 
aktu īstenošanas uzlabošana visu Eiropas patērētāju un mazumtirgotāju interesēs.  Ir būtiski 
Eiropas Savienības vadītājiem un politikas veidotājiem iedziļināties pašreizējā tiesiskajā 
regulējumā par sadales nolīgumiem, preču zīmju noteikumiem, pakalpojumiem un 
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noteikumiem attiecībā uz patērētājiem, ar mērķi nodrošināt, ka tie pilnībā atbilst 21. gadsimta 
tirgus prasībām un sekmē priekšrocības gan patērētājiem, gan mazumtirgotājiem.

Galvenais uzdevums patlaban ir izveidot reālu Eiropas vienoto tirgu tiešsaistē. To var sasniegt 
vienīgi tad, ja pielāgo Eiropas ekonomiku konkurējošam 21. gadsimta pasaules tirgum. Jārada 
stabils Eiropas tirgus, kas ļautu ES konkurēt pasaules tirgū.  Ir jāizstrādā Eiropai saskaņotu 
noteikumu kopums, ar kuru vairotu gan patērētāju, gan mazumtirgotāju paļāvību, Eiropai 
tādējādi nokļūstot vadībā pasaules mērogā digitālās ekonomikas jomā. Tālab ir svarīgi, ka ir 
skaidri norādījumi e-komercijas izmantotājiem un jo īpaši attiecībā uz tās informācijas 
publiskošanas būtiskajiem raksturlielumiem un godīgu uzņēmējdarbības praksi, kas 
uzņēmumiem ir jāsniedz un kuru patērētāji vēlas saņemt saistībā ar elektronisko komerciju. 

Ir svarīgi veltīt noteiktus centienus e-komercijas veicināšanā un tās izmantotāju iedrošināšanā 
un uzticēšanās vairošanā, informējot viņus par tiesībām un par to, kā vairāk varētu izmantot e-
komerciju. 

Tādēļ Komisijai un dalībvalstu izpildiestādēm ir jāpastiprina centieni, lai īstenotu izvirzīto 
mērķi — nodrošināt e-komercijas izmantotāju tiesību augstu aizsardzības līmeni, un jārada 
lietotājos pārliecība, ka viņi var izmantot visas vienotā tirgus sniegtās iespējas. Būtiska 
nozīme pārrobežu e-komercijā ražotāju un patērētāju paļāvības veicināšanā ir tirgus 
pārraudzības un izpildes mehānismu uzlabošanai. Tas savukārt veicinātu patēriņa izdevumus, 
kuri arī būs svarīgs priekšnoteikums ekonomikas atlabšanai. 

Referents atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumā norādītos trīspadsmit ieteikumus darbībai, lai 
izstrādātu politiku un praksi pārrobežu e-komercijas jomā. Viņš vēlētos redzēt dziļāku kritisko 
analīzi par iespējamo rīcību turpmāk minētajās sešās prioritārajās jomā, kuras uzskata par 
izšķirošām pārrobežu e-komercijas paplašināšanā un stiprināšanā. 

1. Ir jāpastiprina lietotāju piekļuve internetam Eiropā. Lai varētu iepirkties 
tiešsaistē, patērētājiem jābūt kvalitatīvai piekļuvei tīmeklim. Jāveic konkrēti pasākumi, 
lai veicinātu interneta lietotāju skaita pieaugumu un uzlabotu interneta kvalitāti un 
ātrumu tajās Savienības valstīs un reģionos, kur nav augstas kvalitātes pieslēguma. 

2. Ir jānovērš tiešsaistes tirgus sadrumstalotība. Daudzi tirgotāji rada šķēršļus 
starptautiskajos tirgos, jo zināmi pakalpojumi nav pieejami tiešsaistē konkrētu 
Savienības reģionu vai valstu iedzīvotājiem. Dažreiz tas ir tādēļ, ka patērētājus novirza 
uz viņu valsts tīmekļa vietni, ja tirgotāji atklāj, ka IP adrese ir citā valstī, bet citreiz tas 
ir vienkārši tādēļ, ka viņi atsakās apkalpot patērētājus no konkrētām valstīm. Tāpēc ir 
nepieciešams pastiprināt Pakalpojumu direktīvas 20. panta 2. punkta piemērošanu, ar 
ko aizliedz klientu diskrimināciju tādos jautājumos, kas skar viņu valstisko piederību 
vai dzīvesvietu. 

3. Ir jānovērš patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu sadrumstalotība. Jaunās 
direktīvas par patērētāju tiesībām piemērošana būs turpmākais solis ne tikai līgumu 
parakstīšanā, bet tā arī varētu palīdzēt risināt iespējamo problēmu, kas rastos pircēju 
un pārdevēju vidū, piemērojot vienus un tos pašus noteikumus, 
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4. Ir jāpalielina patērētāju uzticība, iepērkoties tiešsaistē. Daudzi patērētāji 
neiepērkas tiešsaistē tāpēc, ka viņi neuzticas šā tirgus drošībai vairāku iemeslu dēļ. 
Daži varētu justies neaizsargāti, veicot pirkumus no kāda, kuru praktiski nevar redzēt, 
arī tāpēc, ka viņi jūt, ka personas varētu būt krāpnieki vai ka tās piedāvā viltotu 
produktu, kas atšķiras no tā, ko viņiem parāda monitoros. Lai vairotu patērētāju 
uzticību tiešsaistes tirgū, jāveic noteikti pasākumi:

 Eiropas uzticības zīmes radīšana un ieviešana;
 piesardzības pasākumu un tīmekļa uzraudzības uzlabošana;
 informācijas kampaņu organizēšana, kurās patērētāji var iegūt zināšanas par 

savām tiesībām, par to, kādiem jābūt tīmekļa elementiem, lai tam varētu 
uzticēties, kā arī par drošiem maksājumu veidiem utt.;

 patērētāju tiesību aizsardzības nodrošināšana drošības un personas datu 
aizsardzības ziņā.

5. Ir jāveicina iniciatīvas uzņēmēju stimulēšanai laist preces interneta tirgū. Daudzi 
uzņēmēji nenodarbojas ar tirdzniecību internetā, jo, to darot, viņi saskartos ar daudzām 
neērtībām. Daudzi noteikumi, kuri attiecas uz nodokļiem, atkritumu apsaimniekošanu 
u. c., pārmērīgi atšķiras konkrētu valstu tirgu vidū, padarot uzņēmējdarbības vidi 
mazumtirgotājiem sarežģītu, dārgu un neparedzamu. Tāpēc ir būtiski pieņemt 
normatīvus priekšlikumus, ar kuriem stimulēs mazumtirgotājus uzlabot šo 
uzņēmējdarbības veidu, kas sniegs iespējas patērētājiem.

 Jāvienkāršo ziņošanas prasības par PVN tālpārdošanā;
 jāpilnveido tiešsaistē izmantotie maksāšanas mehānismi;
 jāunificē sūtīšanas un banku pakalpojumu izmaksas visā ES;
 jārod praktiski risinājumi problēmām, kas saistītas ar maksājumiem un 

intelektuālā īpašuma tiesībām, tā, lai piegādātājiem nebūtu jāmaksā dažādās 
valstīs par vienām un tām pašām precēm;

 Eiropas mērogā jāreglamentē to reklāmu apjoms, kuras ievieto internetā;
 jāpilnveido mehānismi piegādātāja un patērētāju strīdu risināšanai.

6. Ir jāvelta centieni drošības garantēšanai nepilngadīgajiem, izmantojot tīmekli. Ir 
jāpieņem efektīvi reglamentēšanas mehānismi Eiropas līmenī, ar kuriem garantētu 
nepilngadīgo aizsardzību pret piekļuvi kaitīgam saturam, tostarp pornogrāfijai, tabakas vai 
alkohola iegādei, derību slēgšanai internetā, sarunām ar nepazīstamām personām un sociālo 
tīklu izmantošanai.

Referenta viedoklis ir tāds, ka pirmām kārtām ir jāīsteno un jāpielāgo spēkā esošie ES 
noteikumi — sākot no autonomās komercijas līdz tiešsaistes tirgum, lai izveidotu reālu un 
pabeigtu Eiropas vienoto tirgu, kas būtu atbilstīgs 21. gadsimta pasaules ekonomikas 
uzdevumu risināšanai.


